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Un nou festival uneix la cultura tradi-
cional i la cultura lliure a València.
Concerts, projeccions audiovisuals,
xerrades i debat sobre les llicències
Creative Commons i el copyleft. 

Un grup de veïns del barri de Sants de
Barcelona, agrupats en la plataforma
Nosaltres Marxem, han iniciat una
campanya en favor de l’apostasia per
desertar col·lectivament de l’Església.

Mostar és un cas paradigmàtic de la
manca de convivència que continua
regnant a Bòsnia tretze anys després
de la guerra. La capital d’Herzegovina
està dividia entre croats i musulmans.

Dotze detencions 
durant les accions 
de bloqueig de les 
obres del Pla Caufec 
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50hm3

(Màxim volum de
transvasament

des de l’Ebre
per equilibrar el

dèficit hídric fins
el maig de 2009)

71hm3

(Aigua acumulada
als embassaments

de la xarxa 
Ter-Llobregat 

durant els últims 
episodis de pluja)

La seu del
PSC a Salt té
una antena
considerada
il·legal 
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Acció a
l’església
del Pi 
pel dret
d’avortar 
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Baixa la construcció, 
puja l’atur, sobren immigrants

D
eixar en mans del sector immobiliari el suposat creixement
econòmic i atorgar-li la potestat de determinar les polítiques
econòmiques de les administracions és un error gravíssim.
Resoldre els efectes de l’atur –necessitat estructural del capi-

talisme– amb la construcció desmesurada d’edificis ens porta a justificar
qualsevol urbanització per la quantitat de feina que dóna temporalment.
I demà què? A més de les afectacions personals, socials i ambientals d’a-
favorir interessos empresarials amb la construcció, l’anomenada bombo-
lla immobiliària no explica només la variabilitat de la compra-venda de
pisos. Quan el sector de la construcció flaqueja passen altres coses que no
acabem de relacionar, però que ens afecten més del que pensem. La irra-
cionalitat de megaprojectes urbanístics, les hipoteques de les administra-
cions en obra pública o el mateix transvasament de l’Ebre són algunes de
les mesures que promou el gremi del totxo per mantenir el seu marge de
beneficis. I el lliure mercat ja sabem com és: guanya el més fort i alguns
experts auguren que desapareixeran tres de cada quatre immobiliàries
durant el proper any i mig. I què en penseu de les batudes policíaques con-
tra immigrants amb expulsions immediates que s’han produït a Lleida o a
Vilafranca del Penedès? Equació senzilla: baixa la construcció, puja l’atur,
sobren immigrants. Fins i tot l’Administració fa xantatge als immigrants
que fa anys que viuen entre nosaltres perquè tornin al lloc on van néixer
amb tots els diners que han cotitzat. D’altres, en canvi, es veuen obligats a
ocupar els pisos que han construït perquè no els paguen des de fa mesos.
Aturarem tanta irracionalitat quan ens toqui més de prop?

El racó il·lustrat

✑ Manel Ros
/directa@setmanaridirecta.info/

Aquest mes s’han complert
40 anys del Maig del 68. I
aquest aniversari ha servit

perquè tant la dreta com l’esquer-
ra ataquessin el que va significar.
Nicolas Sarkozy, ja abans de guan-
yar les eleccions, va fer una crida a
“liquidar” els valors del Maig del 68
i posar “l’últim clau al taüt del 68”.
Per la seva banda, molts intel·lec-
tuals que s’anomenen d’esquerres
ens han omplert d’articles inten-
tant fer-nos empassar la idea que el
Maig del 68 va ser simplement un
“canvi d’hàbits” o –com a molt–
una “revolució cultural”. Fins i tot
Daniel Cohn Bendit –que amb un
cinisme espectacular ara es defi-
neix com un anarquista liberal– ha
escrit un llibre amb el títol Oblideu
el 68. I jo em pregunto, per què
aquesta obsessió per acabar amb el
que va significar realment el 68?

Per què avui les llambordes dels
carrers de París estan enganxades al
terra perquè no es puguin arrencar?
Per mi, la resposta rau en el fet que
molts d’ells saben que aquell any i
els següents van ser una amenaça
a l’explotació i l’opressió sota
totes les seves formes. Recorden
que el maig francès va viure una

de les vagues més grans de la
història –amb més de deu milions
de treballadors i treballadores i
fàbriques ocupades on onejaven
banderes roges–, que va forçar el
president De Gaulle a marxar del
país i buscar ajuda a Alemanya.

Però, més enllà del maig francès,
l’any 1968 va ser una revolta glo-
bal contra el sistema. L’ofensiva
del Tet al Vietnam contra l’exèrcit
nord-americà per part del Front
Nacional d’Alliberament, el movi-
ment estudiantil a Alemanya, la
consolidació del Partit dels Pan-
teres Negres, la revolta estudian-
til a Mèxic –que va acabar en
massacre–, la revolta contra l’es-
talinisme de la Primavera de Praga
o la unió entre estudiants i treba-
lladors a Itàlia –que un any més
tard va donar lloc a la l’Otonno
Caldo (tardor calenta) del 69– en
són alguns exemples.
Per molt que ens vulguin convèn-
cer que l’esperit del 68 està mort i
enterrat, crec que avui, d’una
manera o una altra i tinguem les
idees que tinguem per canviar el
món, l’esperit d’acabar amb aquest
sistema de forma global continua
viu. I per molt que ho intentin no
ens el prendran així com així.

Que no ens prenguin l’esperit del 68

Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

Aquesta setmana publiquem, juntament amb L’Accent, un diari
especial de suport al Franki de Terrassa. Aprofitem per donar-
li molts ànims, que sabem que la DIRECTA li arriba a la presó

(com tantes altres mostres d’afecte i suport que li arriben des de la
presó exterior). Ja que estem a les clavegueres de l’estat, tambe
donarem molts ànims a les vuit persones detingudes aquest matí
quan s’havien encadenat per impedir les obres del Pla Caufec i la des-
trucció de la serra de Collserola a Esplugues de Llobregat. D’altra
banda, tambe volem agraïr infinitament a la gent de la corresponsa-
lia de Girona  per haver-nos acollit tant i tant bé aquest cap de set-
mana per fer l’assemblea general del col·lectiu. Pel paratge natural
idíl·lic que vau triar, pel menjar tant bo que  vau cuinar i pel jaç que
ens vau preparar. Ah! Per cert, l’assemblea va anar prou bé. Tot i cer-
tes reticències, tot i certes postures confrontades.

Editorial

L’esperit
d’acabar amb
aquest sistema

de forma global
continua viu
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PAUSA, I NOU 
EPISODI DE PLUGES 

La tendència als ruixats i les
tempestes que es va iniciar durant
el mes d’abril es mantindrà els
propers dies. El divendres 23 ens
creuarà un front de pluges i durant
el cap de setmana els ruixats es
generalitzaran. Seran especialment
forts a les comarques del Pirineu
oriental, amb acumulacions d’aigua
superiors als 100 litres per metre
quadrat. 

El dissabte al matí entrarà una nova perturbació des del cantàbric. Les pluges s’aniran generalitzant durant el cap de setmana.



controlar, conjuntament amb
Suez, el 100 per cent de la com-
panyia d’aigües.

Segons informacions aparegu-
des al diari El Mundo que no han
estat desmentides en cap moment,
“la Caixa” va perdonar un 45 per
cent del total del deute que el PSC
tenia contret amb l’entitat, que
pujava a uns 6,7 milions d’euros, i la
resta del deute -7,8 milions- va ser
renegociat amb un tipus d’interès
més baix. Per la seva part, ERC i ICV
també han demanat préstecs a “la
Caixa”. Segons El Mundo, ERC té un
préstec d’1,4 milions d’euros i ICV
un crèdit d’1,2 milions d’euros.
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✑ Manel Ros
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El transvasament de l’Ebre,
que el govern de la Genera-
litat ha justificat pel seu

caràcter urgent sota el pretext
de la falta d’aigua a l’àrea metro-
politana de Barcelona, ja estava
previst des de l’any 2007. En un
fulletó que va editar la pròpia
Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre, sota el títol de Transvasa-
ment s’anunciava que una de les
obres previstes en un futur era,
precisament, la interconnexió
d’aquestes xarxes. 

Manolo Tomàs, portaveu de
la Plataforma en Defensa de l’E-
bre (PDE), creu que "si l’obra esta-
va prevista el 2007", el que s’està
fent avui "no és cap improvisació
ni cap situació que es doni per
una sequera puntual" i demostra
que el decret contra la sequera
"és una estafa i una mentida".

La modificació del decret de
sequera i la negativa del govern de
la Generalitat de derogar-lo des-
prés de les pluges dels últims dies
ha aixecat tota mena de sospites

La CHE preveia el transvasament
en documents editats l’any 2007

per part dels moviments antitras-
vassistes i ecologistes. Segons
Manolo Tomàs, “alguns sectors de
la pròpia Plataforma creuen que

no té cap mena de lògica el fet
que el govern de la Generalitat
hagi compromès la tercera part
dels diners de la disposició addi-
cional tercera de l’Estatut per dur
ha terme aquestes obres”.

És per això que, segons expli-
ca Tomàs, la Plataforma "està
investigant quins són els deutes
dels partits polítics amb entitats
bancàries com ‘la Caixa’ i si s’han

produït o es produiran condona-
cions de deutes".

Cal tenir en compte que “la
Caixa” ha estat una de les entitats
que ha donat més crèdits i de
forma més avantatjosa als partits
que formen el govern de la Gene-
ralitat. I el cert és que les obres de
la canonada per dur a terme el
transvasament s’han adjudicat a
una Unió Temporal d’Empreses
(UTE) que té Aigües de Barcelona
(Agbar) com a principal empresa,
amb el 20 per cent de la UTE. Al
mateix temps, “la Caixa” és un
dels màxims propietaris d’Agbar i
fa poc va llençar una oferta per

‘La Caixa’ va
perdonar un 45

per cent del
total del deute

que tenia el PSC
amb l’entitat,
que pujava a

uns 6,7 milions

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre va publicar tríptics on es donava per feta la
interconnexió tres anys després que el Pla Hidrològic Nacional hagués estat derogat

La canonada: el punt dèbil
Per altra banda, després de l’èxit
de la manifestació del 18 de maig
a Amposta, la PDE té molt clar
que continuarà amb les mobilitza-
cions i les lluites. I per això creu
que un dels punts més importants
és aconseguir aturar la construc-

ció de la canonada que unirà
Tarragona i Olèrdola i que ha de
propiciar l’arribada de l’aigua de
l’Ebre fins a Barcelona engegant
una lluita intensa als tribunals. 

AMPOSTA //  EL DEUTE DEL TRIPARTIT AMB “LA CAIXA”, DARRERE DE LA CONCESSIÓ A AGBAR

Milers de persones omplen els carrers d’Amposta contra el trasvasament de l’Ebre Manel Zaera
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El secretari i director general d’Agbar, José Vila, ja anunciava les intencions de l’empresa el mes de
febrer passat. Aquell mateix mes va declarar en una conferència que l’empresa preveia créixer dins el
negoci de l’aigua gràcies a la privatització de la seva gestió als municipis que necessiten noves formes
de finançament a causa de la crisi immobiliària. Vila va afirmar que durant aquest any apareixerien
“oportunitats que portaran a la privatització de la gestió de l’aigua com a fórmula de finançament de
les inversions” als ajuntaments.

Continua a la pàgina següent >>

La setmana passada es va pre-
sentar a Barcelona la Platafor-

ma Metropolitana Contra els
Transvasaments (PMCT) amb la
intenció d’organitzar la solidari-
tat amb les terres de l’Ebre des de
l’àrea metropolitana. La PMCT,
que agrupa prop de seixanta enti-

tats i col·lectius de tot tipus, neix
per denunciar els interessos espe-
culatius que hi ha darrere la cons-
trucció de la canonada i exigeix un
canvi dels models territorial i de
gestió de l’aigua. Més informació
a la pàgina web: <www.notransva-
samentsbcn.blogspot.com>

Plataforma Metropolitana
en suport a la lluita de l’Ebre

Després de 
l’èxit de la

manifestació 
del 18 de maig 
a Amposta, la
Plataforma vol
encetar la lluita

als tribunals
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30.000 persones es manifesten
contra la ‘traïció’ del tripartit

✑ M.R.
/redaccio@setmanaridirecta.info/

P rop de 30.000 persones
segons l’organització es
van manifestar el 18 de

maig pels carrers d’Amposta
convocades per la Plataforma en
Defensa de l’Ebre (PDE). Una
pancarta guiada pels tractors
dels pagesos afectats pel trans-
vasament, amb el lema Los trans-
vasaments no són la solució, va
encapçalar la manifestació. Però
no era l’única. L’acompanyaven
altres pancartes que deien: Les
terres de l’Ebre, la Catalunya
enganyada o Vampirs: l’aigua és
la sang del Delta. Defensem el
nostre futur. Al llarg de la mani-
festació se succeïen els missat-
ges –Lo sou és vida, l’aigua més o

No a la màfia de l’aigua–, uns
missatges que deixaven ben clar
el que la gent de les terres de l’E-
bre creu que s’amaga darrere d’a-
quest transvasament.

Dos sentiments contraposats
van recórrer la manifestació.
D’una banda, el sentiment d’ha-
ver estat traïts pel govern tripar-
tit. Alguns dels manifestants es

preguntaven si els quedava “algun
partit a qui poder votar”, mentre
afirmaven que Iniciativa per Cata-
lunya-Verds (ICV) s’hauria de
“treure el ‘verd’ del seu nom”.
Pancartes com Tripartit, sou una
cagada o Govern venut i traïdor
són exemples clars de com se
sentia la gent. Però, alhora, la
manifestació va ser una demos-
tració de solidaritat vers les
terres de l’Ebre. 

També van assistir a la mani-
festació tota mena de platafor-
mes i moviments d’arreu dels Paï-
sos Catalans i de l’Aragó que es
volien solidaritzar amb les terres
de l’Ebre i, al mateix temps,
denunciar les seves lluites. Des
de la Plataforma Metropolitana
de Barcelona contra el Transvasa-
ment, passant per gent de Giro-

na, del Segre, de les comarques
de Tarragona o del País Valencià,
fins als Pirineus o l’Aragó.

Per acabar la marxa es van fer
una sèrie de parlaments acom-
panyats de cançons reivindicati-
ves. Els diferents portaveus van
reclamar al tripartit que rectifi-
qui i tiri enrere la modificació del
decret de sequera, deixant clar
que “primer han de ser les terres
de l’Ebre i no les seves poltrones”.
El lector del manifest de la PDE,
Emigdi Subirats, va afirmar que
“cada vegada es veu més clar que
el govern va per una banda i la
gent per una altra”. Finalment el
portaveu de la PDE, Manolo
Tomás, va acabar afirmant que la
lluita no acabava aquí i que, si feia
falta, la portarien “a les comar-
ques de Barcelona”.

Alguns dels
manifestants es
preguntaven si

els quedava
“algun partit a

qui poder votar”

AMPOSTA // SOLIDARITAT DE LA RESTA DEL TERRITORI
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El nus contra el trasvasament torna a prendre els carrers. A baix a la dreta, Manolo Tomàs, portaveu de la PDE
Manel Zaera
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Fa quatre anys els màxims dirigents
del tripartit van signar el Manifest
per l’Ebre. Carod, Saura i Montilla
van rubricar un document on es
comprometien a no fer la intercon-
nexió de xarxes.

El projecte aprovat ara és exactament el
mateix que estava previst al Pla Hidrològic
Nacional del govern d’Aznar. Només es dife-
rencia en el volum d’aigua a transvasar. El
govern diu que la ciutadania ha de ‘confiar’ 
que no se’n transvasarà més de l’establerta

Segons Tomàs, "la setmana
que ve començarà la lluita jurídi-
ca contra la canonada" amb l’ob-
jectiu clar que "no és faci". De
moment, l’Agència Catalana de
l’Aigua ja ha anunciat que s’hau-
ran d’expropiar 600 finques per
poder dur a terme l’obra. Davant
d’això, la Plataforma pretén que
els diversos ajuntaments i con-
sells comarcals afectats articulin
els seus serveis jurídics per unifi-
car esforços en la lluita contra la
canonada, juntament amb els
propietaris que es veuran afec-
tats a nivell individual. Per Tomàs,
aquesta “és una lluita que podem
guanyar" sempre que "l’enfoquem
en el punt exacte". Pel portaveu
de la PDE, si el moviment contra
el transvasament és capaç de
concentrar tota la seva energia
en aquest punt "la canonada es
pot aturar". A més, les raons jurí-
diques per fer-ho són diverses,
tant "per la mateixa canonada"
com "pel traçat i pel propi decret
del govern".

Per ara, la PDE creu que ha de
deixar passar uns dies per veure la
reacció del govern català davant
la manifestació, ja que, per Tomàs,
el "tempo de la lluita l’hem de
marcar natros". El que és evident
per la Plataforma és que no s’atu-
raran i ja ha programat un calen-
dari d’activitats, xerrades, reu-
nions i taules rodones per
preparar les condicions –si cal–
per fer una gran mobilització a
Barcelona. 

Si això finalment es dugués a
terme, Manolo Tomàs creu que
seria molt important que els
carrers de la capital catalana
s’omplissin "de gent de Barcelona".
Tot i que no és una qüestió imme-
diata, Tomàs creu que aquesta
manifestació hauria de mostrar la
unió que hi ha entre els diferents
territoris, entre "la gent de l’àrea
metropolitana de Barcelona que
també ha estat enganyada i la
gent de les terres de l’Ebre".

El moviment
contra el

trasvasament 
es planteja

convocar una
mobilització 
a Barcelona

>> Ve de la pàgina anterior

d

La Plataforma
promourà 
que els serveis
jurídics dels
municipis vetin
la canonada
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✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El 22 d’abril es publicava al
Bulletí Oficial de l’Estat
espanyol (BOE) el reial de-

cret que estableix els criteris que
permeten la interconnexió de la
xarxa d’aigües de Tarragona amb la
xarxa del Ter-Llobregat. El redac-
tat de la llei deixa molt clares les
raons que justifiquen aquesta
mesura i la forquilla de paràme-
tres d’extrema sequera que s’han
de donar per seguir mantenint la
vigència d’excepcionalitat de l’o-
bra. Doncs bé, aquesta situació
d’emergència, si ens atenem als
paràmetres que fixa la pròpia llei,
ja no existeix. 

Segons el reial decret aprovat
pel Ministeri espanyol de Medi
Ambient amb el suport de la Con-
selleria catalana del ram, el trans-
vasament de l’Ebre només es pot
fer en una situació d’emergència
que posi en perill el subministra-

ment d’aigua de boca als 5,5
milions de persones que habiten
les conques internes catalanes
(Girona i Barcelona). Segons figura
al redactat de la llei, la canonada
que ha d’unir el barri de Sant Pere
i Sant Pau de Tarragona amb el
municipi d’Olèrdola (a l’extrem
occidental de la xarxa Ter-Llobre-
gat) té com a objectiu cobrir el
dèficit de 3,5 hectòmetres cúbics
mensuals acumulat per la sequera
dels últims dos anys. El reial
decret, a banda de fixar aquest
mínim mensual, també fixa un
màxim de 50 hm3 anuals.

Amb aquesta quantitat d’aigua
–sumada a les reserves, properes al
20 per cent de la capacitat dels
embassaments el 21 d’abril– es cal-
culava que es podia superar el tràn-
gul  fins a la posada en marxa de la
dessaladora del Prat de Llobregat. 

La interconnexió de xarxes no és 
legal amb l’actual nivell dels pantans

Doncs bé, avui ja no ens tro-
bem en aquest escenari de seque-
ra excepcional. Gràcies a les plu-
ges intenses que han caigut durant
les últimes quatre setmanes, les
conques internes catalanes, tot i
que encara no es troben en una
situació òptima, han rebut un
volum de 71 hm3. És a dir, una
quantitat que està per sobre de la
que s’hauria transvasat durant tot
un any amb la canonada de l’Ebre.
La mitjana d’aigua als cinc embas-
saments que abasteixen l’àrea
metropolitana de Barcelona es
troba a prop del 39 per cent. El
pantà de Sau ha passat del 14 al 31
per cent, La Baells del 17 al 44 per
cent i Sant Ponç és el més recupe-
rat, amb un volum del 62 per cent
de la seva capacitat. Hi ha dues
dades que encara apunten a una
situació més optimista pel que fa
a les reserves. El volum d’aigua
que entra als pantans és cinc vega-
des superior al que en surt –aju-
dat pel desglaç de la neu acumu-
lada– i les previsions a mitjà
termini apunten que cauran plu-
ges als Pirineus i els Prepirineus
durant els propers deu dies. 

Els 230 hectòmetres cúbics
que actualment es troben emma-
gatzemats podrien créixer fins als
300 en el període de dues setma-
nes, un fet que posaria Catalunya
en una situació hídrica pràctica-
ment normalitzada.

El Govern de l’Aragó, encapça-
lat per Marcel·lí Iglesias, basant-se
en aquests raonaments, ha decidit
presentar un recurs judicial contra
la construcció del que –en cas que
es materialitzés– es convertiria en
el vuitè transvasament de la conca
de l’Ebre. Els serveis jurídics de l’A-
ragó consideren que el reial
decret ja no té vigència legal des-
prés de les pluges intenses. 

El transvasament
de l’Ebre només

es pot fer en 
una situació

d’emergència que
posi en perill el

subministrament

La mitjana
d’aigua als cinc
embassaments
que abasteixen
Barcelona es

troba a un 39%

Les pluges del mes d’abril i maig ja han aportat els 50 hectòmetres cúbics que es
pretenien transportar amb la canonada de l’Ebre durant els propers nou mesos

CATALUNYA // LES CONQUES INTERNES SUMEN EL 33 PER CENT DE CAPACITAT I CONTINUEN PUJANT

El pantà de Sau ha multiplicat per tres les seves reserves durant l’últim mes gràcies a les pluges intenses que han caigut
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El Segre, el Noguera Pallaresa i el
Noguera Ribagorçana van ser els
rius més afavorits per les pluges
del mes d’abril. L’actual reserva
d’aquests embassaments, que es
destina al rec agrícola, puja al 61
per cent.

Les precipitacions a les comarques
que aporten aigua a Sau, Susqueda 
i La Baells han estat intenses durant
els últims quinze dies. Els registres
han oscil·lat entre els 100 i els 180
litres per metre quadrat.

d

Sau

1144%%

3311%%

abril maig

Susqueda

2233%%

3311%%

abril maig

La Baells

1177%%

4444%%

abril maig

Sant Ponç

3333%%

6622%%

abril maig

La Llosa

1144%%

2255%%

abril maig

50 hm3 AMB LA CANONADA
La canonada de la interconne-
xió, en cas que s’arribi a fer,
està previst que traslladi 50
hm3 d’aigua anuals, fins que
entri en funcionament la plan-
ta dessaladora del Prat.

71 hm3 CAIGUTS DEL CEL
Les pluges intenses que han
caigut durant el mes d’abril i
maig han aportat més de 70
hm3, una xifra molt superior al
dèficit hídric que s’havia pre-
vist transvasar de l’Ebre.
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Antropòlegs com Manuel
Delgado o Gerard Horta fa temps
que ens alerten de l’obsessió del
poder per controlar l’espai
públic. La criminalització de l’oci
descontrolat, les “ordenances
cíviques”, els “fòrums de paga-
ment”, la repressió creixent al
carrer i la progressiva privatitza-
ció dels espais responen a l’ob-
jectiu de controlar una
ciutadania de la qual sempre es
recela, tot reconduint-la vers
àmbits privats, vigilats i d’incita-
ció al consum com els grans
centres comercials de les perifè-
ries de la ciutat.

Succeeix el mateix amb el
temps. L’increment efectiu de les
jornades laborals, les hores
malbaratades en desplaçaments
creixents i l’obsessió per l’oci
organitzat esdevenen un procés
paral·lel de privatització del
temps on els individus perden
espais de llibertat en benefici
dels interessos corporatius, tal
com reflectia l’excel·lent metà-
fora disfressada de conte infantil
de Momo, de Michael Ende.

Xavier Díez. Historiador

La sisena 
hora, sense
fonament
pedagògic,
només pot

respondre a
motivacions de
control social

/opinio@setmanaridirecta.info/

El dilluns 21 d’abril es va obrir
el judici oral pel sumari 33/01
contra les organitzacions
Gestoras pro-Amnistía i
Askatasuna. Aquest procés
imputa 27 persones del delicte
de pertinença a ETA per la seva
activitat desenvolupada en el si
del moviment de solidaritat amb
els presos i de denúncia contra la
repressió, una activitat que fins
ara s’havia dut a terme de manera
pública i legal. Es tracta d’un altre
dels macroprocessos dirigits a
punir l’esquerra abertzale i altres
espais de moviment fent una
aplicació extensiva dels tipus
antiterroristes. Així doncs, com a
antecedents cal recordar el
procés contra Haika-Segi i el
sumari 18/98.

El primer afecta 23 joves
d’aquestes organitzacions juve-

nils. El Tribunal Suprem va consi-
derar (sentència de 19/01/2007)
que la participació en aquestes
organitzacions era constitutiva
de delicte terrorista, en la
mesura que “complementaven”
l’activitat d’ETA. El segon dels
antecedents, el sumari 18/98, és
la peça central de tots aquests
macroprocessos. L’Audiència
Nacional va dictar sentència
(19/12/2007) després d’un any i
mig de judici. Aquesta condem-
nava a un total de 525 anys de
presó les 47 persones jutjades
per la seva participació en diver-
ses organitzacions polítiques,
socials i empreses, tot establint
una identitat entre la seva acti-
vitat i l’acció armada d’ETA. Per
primera vegada es va considerar
l’argument del “tot és ETA” en
una resolució judicial.

Malauradament no són els únics
macroprocessos, restem a l’es-
pera del desenvolupament dels
sumaris per l’Egunkaria (l’únic
diari escrit integrament en
èuscar) i l’Udalbitza (l’assemblea
d’ajuntaments i electes munici-
pals).

Cal recordar que aquests
processos formen part d’un
conjunt d’accions repressives
sobre una part de la ciutadania
basca. Juntament a la criminalit-
zació d’organitzacions socials i
empreses, durant els últims anys
s’ha dut a terme el tancament de
quatre mitjans de comunicació,
la il·legalització de partits polí-
tics que ha deixat sense opció un
vint per cent de l’electorat o la
reiteració de la pràctica de la
tortura que possibilita el règim
d’incomunicació –com han
denunciat organismes interna-
cionals i associacions de Drets

Humans. Tot aquest conjunt de
mesures ens fa parlar de l’ano-
malia basca; els nivells de repres-
sió i de violació de drets civils i
polítics que es produeixen no
troben equivalent a cap racó
d’Europa.

Alguna cosa, però, no
encaixa: la intensitat repressiva
desencadenada per l’Estat
espanyol no és justificable des
d’un punt de vista normatiu,
però tampoc instrumental.
Aquestes mesures excepcionalis-
tes no són compatibles amb els
drets i llibertats que s’haurien de
garantir en tot estat de dret,
però tampoc mostren coherèn-
cia amb el nivell conflictual
actual. Són altres elements –que
tenen més relació amb el contin-
gut de les reivindicacions que no
pas amb la forma– els que fan
desencadenar odis i visceralitats
punitives.

Gemma Ubasart. Politòloga /opinio@setmanaridirecta.info/

La intensitat
repressiva

desencadenada
per l’Estat

espanyol no és
justificable des

d’un punt de
vista normatiu,
però tampoc
instrumental

En aquest sentit, l’aplicació
precipitada i gens raonada d’una
sisena hora de classe a l’ensenya-
ment públic de primària és difícil
d’interpretar sense tenir en
compte les premisses expressa-
des als primers paràgrafs. La seva
gènesi, desplegament i efectes
no fan altra cosa que corroborar
aquesta política creixent de
privatització de l’espai i el temps
que serveix per desposseir l’indi-
vidu d’àmbits de llibertat i privar-
lo de qualsevol capacitat
d’autogestió per facilitar la seva
submissió al mercat.

L’invent de la sisena hora no
va néixer en el camp educatiu,
sinó en el polític. Cap el 2002, el
PSC va editar el seu pamflet Més
i millor educació, on recollia un
seguit de propostes encaminades
a posar l’educació al servei dels
interessos estratègics dels socia-
listes i el seu entramat empresa-
rial. Tampoc no van amagar la
proposta a la seva campanya de
2003 i es va explicitar al Pacte
del Tinell del mes de desembre
del mateix any. En el marc de
l’excusa del Pacte Nacional per
l’Educació va acabar-se de definir
i d’imposar, en contra de l’opinió
majoritària de la comunitat
educativa i molt especialment
dels mestres, al cap i a la fi, els
qui l’havien de fer realitat.

A banda dels seus problemes
d’aplicació (a ningú no se li va
acudir que no hi havia prou
professionals per implantar-la) i
de la nul·la previsió d’una valora-
ció de l’experiència –no hi havia
protocols d’avaluació ni instruc-
cions precises ni cap estudi que
avalés l’experiència, ben al
contrari– la implantació al llarg

dels dos primers cursos ha estat
catastròfica. Fins al moment, tres
estudis han examinat el seu
impacte i en tots tres casos, les
conclusions evidencien l’absurda

inutilitat d’una mesura que ha
hipotecat el sistema i que, sens
dubte, és al darrere del col·lapse
pressupostari a la Conselleria
que, entre altres coses, provoca la

desaparició del batxillerat
nocturn, la desinversió en educa-
ció d’adults o la supressió d’al-
guns projectes d’innovació
educativa provadament qualita-
tius. La gran enquesta al profes-
sorat elaborada el març de 2007
pel grup d’estudis de la USTEC
expressava la gran desafecció del
professorat, que considerava que
els alumnes sortien més cansats
–en un 80 per cent– i detectava
més conflictes a les aules –un 67
per cent. Només un 9 per cent la
considerava “positiva o molt
positiva” i un 84 per cent la supri-
miria. El mateix any, un grup de
recerca associat a la UdG va
publicar un estudi encarregat pel
propi Departament i basat en
qüestionaris a les direccions.
Malgrat el patrocini governamen-
tal, l’anàlisi evidenciava els danys
estructurals produïts en l’organit-
zació dels centres i la inutilitat
pedagògica de la mesura. Poc
abans de l’estiu, la Fundació
Jaume Bofill, en un informe poc
publicitat, s’expressava en termes
similars. Les conclusions eren
inapel·lables. La sisena hora no
tenia fonament pedagògic i havia
provocat diversos “danys col·late-
rals” en el sistema educatiu.

Per tot això, si no hi ha fona-
ment pedagògic, no pot respon-
dre a altra cosa que a motivacions
socials, de control social: acostu-
mar els menors a estar més
temps supervisats per l’Estat.
Construir ciutadans permanent-
ment supervisats per adults i
sense capacitat d’autonomia
personal. Orwell no anava tan
desencaminat. I els qui perse-
guien Orwell a Barcelona per
eliminar-lo tampoc.

Anthony Garner

Una sisena hora de control social

L’anomalia basca
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El 24 de maig se celebra el Dia
Internacional de les Dones per
la Pau i el Desarmament. Cal
celebrar aquesta data per recor-
dar a la ciutadania que, davant
l’horror de les guerres i les
violències, les dones presentem
una altra lògica, la defensa i la
cura de la vida.

Davant l’augment continuat
dels pressupostos que els
governs dediquen a la defensa i
a la compra i venda d’armament,
denunciem aquestes despeses i
reivindiquem que aquests diners
s’inverteixin en la cura de la vida
humana i tot el que l’envolta.

No estem soles, cada vegada
són més les dones i organitza-
cions pacifistes, feministes i
antimilitaristes que fem accions

conjuntes arreu del món per
denunciar les violències de les
guerres i els conflictes armats i
la inseguretat i la destrucció que
aquestes generen en la vida de
les persones i el medi ambient.

El 24 de maig també serà un
acte de celebració i de recorda-
tori dels nostres referents anti-
militaristes. Un d’aquests
referents són les Dones per la
Pau a Greenham Common (1981-
2000). Han practicat el paci-
fisme antimilitarista i no violent
més potent de la nostra història.
“Tenim por pel futur de la nostra
mainada i pel futur del planeta,
que és la base de tota la vida”,
deia el primer manifest de les
dones gal·leses –Dones per una
vida a la terra– que es van

instal·lar al camp on hi havia 96
míssils nuclears Cruise.

Aquest any les volem recor-
dar perquè són una referència
en la nostra genealogia imme-
diata per continuar canviant el
món i no volem que aquesta
experiència es perdi. És la nostra
història, la nostra memòria, i el
seu bagatge ens ajuda a posar en
pràctica el pensament feminista
i antimilitarista.

Avui, continuem tenint por.
Una por que no ens paralitza tal
com pretén el patriarcat
militarista que continua regint
el món, sinó que ens empeny a
l’acció perquè sabem que no
només ens enfrontem als
míssils, sinó a tot un sistema
que ens oprimeix.

Així és com vam trobar la
nostra seguretat en les accions
de les xarxes de dones antimili-
taristes, tenint cura de nosaltres
mateixes per continuar actuant
contra el militarisme i les
guerres.

Com a activistes per la pau i
la no-violència, volem transme-
tre que només amb les accions,
el treball conjunt i les experièn-
cies de moltes dones podem
desenvolupar la resistència
contra les pors i les violències i
que també cal la responsabilitat
i la complicitat de tota la ciuta-
dania per crear una cultura de la
pau.

Insubmises, insubordinades i
activistes per una pau que sigui
la nostra.

/opinio@setmanaridirecta.info/

La por 
no ens 

paralitza tal
com pretén 
el patriarcat
militarista, 

sinó que ens
empeny a 

l’acció

/opinio@setmanaridirecta.info/Rosa Carbó. Sociòloga

La implantació de les noves
tecnologies en la nostra vida
quotidiana –a la feina, en la
relació amb els altres– ha estat
un procés molt ràpid. Alguns
parlen de revolució tecnolò-
gica, ja que aquest canvi
tecnològic està modificant les
formes de relacionar-se i comu-
nicar-se i, per tant, les formes
de percebre i entendre el món.

Així com va passar amb la
introducció de la màquina de
vapor, del ferro, de l’electricitat
o el petroli, les TIC han implicat
canvis profunds en el treball, en
les relacions i les comunica-
cions i han transformat allò que
enteníem com a esfera pública.
Un espai on, històricament, la
presència de les dones ha estat
vedada o obviada. Precisament,
una de les principals lluites del
moviment feminista ha estat i
és aparèixer a la vida pública,
normalitzar la presència de les
dones en allò que és públic. La
reformulació d’aquest espai a
causa de la introducció de les
TIC obre noves oportunitats per
aconseguir majors quotes
d’igualtat.

Val a dir que el jovent
actual és la primera generació
que ha nascut en la societat de
la informació. Per les joves

d’avui dia utilitzar les noves
tecnologies de la informació és
com respirar o menjar, són
accions imprescindibles per
sobreviure, relacionar-se i
comunicar-se. Elles es mouen
per la xarxa amb total llibertat i
basant-se en relacions horitzon-
tals. Assumeixen amb plena
normalitat les relacions igua-
litàries que creen a la xarxa, on
poden opinar, expressar-se i
actuar sense percebre cap tipus
d’obstacle o condicionament
pel seu gènere.

Aquestes relacions igualità-
ries són percebudes per les
dones més grans com espais de
llibertat conquistats, per les
joves són un fet, una realitat.
Per elles no pot ser d’una altra
manera. Aquesta normalitat és
veritablement una conquesta
per al moviment de les dones,
ja que consolida aquest pas
endavant.

En aquest sentit s’ha de
posar de relleu la fractura entre
el moviment feminista tradicio-
nal i les joves. La majoria de les
activistes feministes reconeixen
la rellevància de les TIC i la
importància d’entrar a la xarxa,
de crear espais i fer-se visibles a
Internet. De fet, s’estan duent a
terme diverses actuacions per
introduir les dones en les TIC,
com ara els projectes que
endega Dones en Xarxa. D’altra
banda, les dones joves no fan
aquesta reflexió perquè ja hi
són, a la xarxa, van néixer en la
societat del coneixement, en
formen part sense ni tan sols
adonar-se’n.

D’aquí les diferents formes
de pensar d’unes i de les altres i
els interrogants de com relacio-
nar-les. Aquesta és una més de
les qüestions que cal analitzar
sobre el futur del moviment
feminista, sobre la forma de
vincular la lluita entre una i
altra generació. De les sufragis-

tes fins a l’actualitat han passat
moltes coses i moltes genera-
cions d’activistes, però els
objectius finals continuen
plenament vigents (l’autonomia,
l’eradicació de les desigual-
tats...).

Això no vol dir que no es
necessiti repensar la situació
actual, ans al contrari. Es fa del
tot imprescindible detectar les
fractures i les diferències entre
les generacions de dones per
tal de salvar-les. Mentre que
unes s’insereixen a la xarxa i
aprenen les noves formes de
comunicació, altres ja estan a la
xarxa però desconeixen tot el
que això significa o podria
significar. Donar sentit a allò

que han après de forma natural,
és a dir, el pas de la conscièn-
cia-en-si a la consciència-per-si
és un dels principals reptes del
moviment. És a dir, les dones
joves s’han de sentir hereves del
moviment, han de conèixer la
història per no haver de
començar des del principi.

Existeixen llaços d’unió que,
de mica en mica, estan donant
els seus resultats, especialment
en relació a les noves expres-
sions artístiques i el món audio-
visual. Un molt bon exemple de
dones actives, compromeses i
conscients dels canvis i de les
potencialitats de la xarxa es pot
veure al documental Desxifrant
el codi Lela, realitzat pel

col·lectiu Donestech. Parlen
sobre com utilitzar les noves
tecnologies com a eines, no
com a fins. Obren el debat
sobre la forma d’utilitzar les TIC
i la necessitat de dominar la
tecnologia. Sobre com utilitzar-
la per ser més autònomes i com
evitar caure en la dependència
del nou entramat corporatiu de
les TIC. D’aquí l’aposta clara pel
programari lliure, la decisió de
ser elles les creadores de l’eina,
no només les usuàries. La utilit-
zació de les TIC, la creació de
noves eines però, sobretot, no
perdre el sentit, ser conscients
en tot moment de quina és la
finalitat de la tasca, quin és
l’objectiu que ens proposem.

Es fa del tot
imprescindible

detectar les
fractures i les

diferències entre
les generacions
de dones per tal

de salvar-les

Vicky Moreno. Dones x Dones

Dani Plana Trenchs

Les dones i la xarxa

Les dones construïm ponts i no murs
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Felipe Roca Sánchez, Montserrat Segura
Roselló, Montserrat Roselló Martí, José
Femenia Aparicio i Júlia Bernat Pujol

Els signants d’aquesta carta denun-
ciem la situació d’assetjament
immobiliari a la qual ens ha abocat

la propietat de la finca on vivim, al carrer
Vallespir número 25, al bell mig del barri
de Sants.

Som cinc famílies que portem tota la
nostra vida vivint als mateixos pisos, amb
uns contractes perfectament legals i que
hem anat complint, amb totes les obliga-
cions i deures vers la propietat que impli-
quen. No obstant això, la propietat no ha
complert mai amb la seva obligació de
mantenir la finca i aquesta s’ha anat dete-
riorant amb el pas del temps, malgrat les 

nostres queixes reiterades i la disposició
a col·laborar en el seu manteniment. Ara
la propietat ens vol fer fora de les nostres
llars amb el fals argument que la casa
amenaça ruïna.

Nosaltres el que no entenem és que,
si el dret a l’habitatge és un dret constitu-
cional bàsic de la ciutadania, els polítics
permetin aquestes actuacions dels
propietaris i no hagin fet res per solucio-
nar aquest problema que –a nosaltres i a
moltes altres persones que es troben en
la nostra mateixa situació (pensionistes,
gent gran, etc.)– ens posa en situació de
perdre tot allò que tenim.

Ni de l’Ebre 
ni del Segre
Jordi Sants, Barcelona

Visc a Sants des de fa 30
anys i a Barcelona des de

sempre i no estic d’acord amb
el transvasament d’aigua. Ni 
del Segre ni de l’Ebre. Penso
que posar una aixeta que ens
connecti a l’Ebre serà la manera
d’incrementar el consum de
manera irrefrenable. Més
encara quan el model de ciutat
que tenim és el que promou
més pisos, més turistes i més
de tot. Només cal veure el que
ja hem fet al Ter. Estic segur
–sobretot perquè ha de ser una
mesura provisional mentre s’es-
peren les dessalinitzadores–
que els barcelonins som
capaços de gestionar la crisi
ajustant el nostre consum a la
baixa, donant un exemple al
món de consum sostenible i
reservant els 180 milions d’eu-
ros de la canonada per fer
escoles o biblioteques.

L’Ordenança
de Civisme i la
CUP de Berga
Pep Cara, Berga

Aquesta carta és per respon-
dre al regidor de la CUP de

Berga Natxo Romero. Primer de
tot i com ja és tradició a les
cartes que faig a la DIRECTA,
estàs convidat a una til·la. I ara...
“al lio”. La CUP ha aprovat una
ordenança de civisme –essen-
cialment igual que la que ja
patíem– fruit del consens dels
partits polítics de l’Ajuntament
i revestida d’un fals consens
social (per molta farsa de
procés participatiu que féssiu
des del consistori). Això ho heu
fet a esquenes de les persones
que encara lluiten en contra
d’aquesta ordenança des d’una
assemblea autònoma. Per justi-
ficar el vostre avantguardisme
dius que la lluita va decréixer,
però tot i que hàgiu criticat la
majoria d’accions de protesta 
al carrer contra l’ordenança
(sobretot a partir de la
campanya electoral de les
darreres municipals), malgrat
tot això, les multades i les incí-
viques han lluitat amb honeste-
dat. Com el 19 d’abril passat,
quan centenars de persones
vam protestar contra la nova
ordenança que heu aprovat en
una jornada lúdica, cultural i
sense permís (no hi éreu, però
tampoc se us va trobar a faltar).
A tall d’exemple: abans que hi
hagués cap ordenança de
civisme calia comunicar qualse-
vol acte a la delegació del
govern, gràcies a la qual heu
aprovat, ara també a més a
l’Ajuntament (article 27). I
també l’article estrella, el 32.2.1,
que permet sancionar qualsevol
ús de l’espai que no tingui
permís municipal. Articles clas-
sistes: 18.8 (prohibeix la venda

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

El problema no és
la pobresa
✑ Aurora Bertran

En el món de les paraules, els mitjans
de comunicació actuen moltíssimes
vegades com a transmissors de la

ideologia del poder i massa sovint no els
importa massa si l’aplicació d’aquesta
ideologia dominant en l’entorn a qui 
dirigeixen la informació l’afecta de forma
negativa o de forma positiva. Així, 
obliden l’evidència que les paraules -tot 
i que neutres quan estan aïllades-, un 
cop entren en contacte amb la realitat
passen a tenir amo. I l’amo les utilitza per
explicar davant la gent el per què de la
seva dominació, justificant-se des de
termes assumibles per la majoria de
receptors, relativitzant en alguns casos i
positivant en d’altres la seva forma de
procedir, el seu domini.

Així, molta gent que es dedica
professionalment a informar sobre la
realitat del voltant escrivint notícies
passa a ser massa vegades un altre alta-
veu de qui mana. A força de llegir, 
aprendre i copiar dels seus col.legues, 
de repetir legitimació del poder rere
legitimació (és lògic, qui mana té els
millors professionals per donar la seva
visió del món, a més de poder utilitzar
en ocasions extremes la coacció dels
diners) s’aul.len la majoria de voluntats,
fins i tot les més crítiques i comprome-
ses amb el voltant.

Els exemples de manipulació
d’aquestes paraules en aquesta línia són
moltíssims però avui em voldria centrar
en dues de ben concretes: els conceptes
pobresa i riquesa.

Des dels mitjans, des dels governs,
des d’algunes ONG... moltes vegades es
parla del "problema de la pobresa del
tercer i del quart món", proposant alhora
una gradació del món purament econo-
micista. Els i les "pobres" són quantificats,
se’ls ofereixen descomptes en alguns
dels serveis de què es dota la comunitat
en funció de si les persones són identifi-
cables com a part d’algun col.lectiu
marginalitzat fàcilment quantificable:
aturats, alcohòlics, disminuïts psíquics o
físics, sense sostre, immigrants, seroposi-
tius, presos... Alhora, aquestes paraules i
les persones a què es refereixen també
es doten de connotacions negatives. Els
"pobres" són acusats, com a col.lectiu de
persones, dels problemes que la resta de
la societat té. Recordeu: "la pobresa és
un problema".

Les situacions de marginalització
creixen cada vegada més i el discurs del
poder tendeix a fer-nos creure que hi ha
gent que gairebé es mereix la seva "mala
sort". És aquí on hem de prendre la veu i
fer-la nostra, perquè si totes i tots som
iguals i dintre de la nostra diversitat
evident les condicions de marginalització
són les que converteixen les persones en
marginals, aquesta "pobresa" no és un
problema sinó una conseqüència d’un
altre problema, que és molt diferent.
Quant temps haurem d’esperar per veure
un  mitjà de comunicació que assenyali
quin és realment el problema, el causant
i desencadenant d’aquestes situacions de
marginació. Tan clar com això: la riquesa
d’uns pocs és la causant de la pobresa de
molts. El manteniment dels privilegis
d’uns quants espavilats condemna a la
misèria a la majoria de la població del
planeta. No ens deixem enganyar més, el
problema és la riquesa.
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ambulant), 99.3.2.4 (et poden
caure 750 euros de multa per
demanar caritat), 38.2.15 (prohi-
bit rentar-se a les fonts), 70.2.3
(prohibit reciclar escombraries).
L’ordenança és bàsicament la
mateixa i no cal que tu ni jo en
diem res, ja que la gent pot
llegir el seu contingut i compro-
var el nombre i la qualitat dels
canvis: http://ajberga.cat/regi-
dories/regidories.htm (regido-
ria de governació). Si l’haguéssiu
buidat de contingut, seria el
primer de felicitar-vos i si
haguéssiu estat honestos i
haguéssiu tingut en compte la
lluita de totes fins i tot us
hagués abraçat, però no és el
cas. Per tant, l’ordenança conti-
nua essent la mateixa eina
repressiva que era i les sancions
les han tret per la lluita de les
sancionades. Una altra cosa és
que, durant la legislatura
present, els vostres companys
de CiU la facin servir o no. Però,
en tot cas, és allà per quan el
polític o “urbanu” de torn la
vulgui fer servir. La CUP de
Berga ha dit que ha parlat amb
tothom que per canviar l’orde-
nança, excepte –és clar– amb
l’assemblea de multades i els
col·lectius que s’oposaven a l’or-
denança i que encara lluiten
contra ella. Això, al món laboral,
ho fan els sindicats grocs. Si per
transformar les coses hem d’es-
perar a tenir majories polítiques
com tu proposes no acabarem

mai amb cap injustícia. No tinc
cap interès a desprestigiar la
CUP, l’únic que critiquem “certs
personatges locals” (que són
gran part de les persones que
militen als moviments socials
berguedans) és la vostra actua-
ció en referència a la lluita i a
l’ordenança esmentades. Si
seguiu així, acostuma’t a que et
critiquin o agafaràs una úlcera.

Contra
magisteri

Josep Coromines, Girona

La implantació de la sisena
hora, sumada a la manca de

previsió que ha fet que aquest
país tingui un dèficit greu de
professorat de primària, ha dut
el govern actual a fer entrar
professorat no qualificat a l’en-
senyament dels més menuts.
Sempre hem cregut que un dels
pilars per aconseguir un cert
grau de justícia social era tenir
un sistema d’educació universal
i de qualitat. Però això és
converteix en un objectiu
quimèric quan la Generalitat
destina la ridícula quantitat del
2,2 per cent del PIB a educació,
tot situant-nos darrere de
països com Turquia, Romania o
Macedònia.

De tot plegat, però, el que
més estranya és la manca de
resposta davant les agressions
letals contra el sistema públic,
com la implantació de la sisena
hora i el foment de l’intrusisme
a primària per part de personal
no qualificat. I és que, a part de
l’associació Rosa Sensat, ningú
no s’ha atrevit a alçar la veu. 
Ni tan sols els col·lectius d’afec-
tats –ja siguin alumnes, pares,
mares, tutors o col•lectius
professionals– han estat
capaços de plantejar una
confrontació prou forta per 
fer replantejar la mesura.

D’entre tots els silencis i
totes les absències, la més
flagrant és la del sector univer-
sitari, la del professorat del
professorat. Tan poc valoren la
seva feina? Tan poc estimen els
seus alumnes? Mentre el
professorat de primària exposa
les dificultats que suposa tenir
companys que no estan prepa-
rats per fer les tasques educati-
ves, els professors de magisteri
–que per temps, formació i
motivació haurien d’afinar l’es-
perit crític– continuen dormint
als llorers de Sofia, badant
mentre el sistema educatiu
públic s’enfonsa.

Ara ja només ens manca
esperar que es tanquin definiti-
vament les portes de magisteri.
Per què cal mantenir la despesa
per formar mestres si qualsevol
llicenciat pot fer aquesta feina?



21 de maig de 2008 / directa núm. 94

P

Dotze detinguts per accions
contra les obres del pla Caufec
✑ Oriol Matadepera
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

Quatre persones es van en-
cadenar a dos bidons de
ciment el 19 de maig

abans de les set del matí per obs-
taculitzar les entrades i sortides
d’un sector de les obres del pla
Caufec-Porta BCN a Esplugues de
Llobregat (Baix Llobregat). El dia
següent i més d’hora, vuit persones
diferents van repetir l’acció de
dilluns. Quatre d’elles es van enca-
denar amb tubs de ferro a dues
màquines excavadores. L’acció
forma part de la campanya per la
defensa activa de Collserola i per
exigir l’alliberament immediat i
incondicional d’en Franki de
Terrassa. La intenció dels activistes
era deslligar-se per poder assistir a

la manifestació del dissabte 24 de
maig, però els Mossos d’Esquadra
van procedir al desallotjament el
mateix dia. Les primeres detingu-
des van sortir al carrer després de
passar sis hores a la comissaria,
acusades dels delictes de desobe-
diència, desordres públics, danys i
coaccions, i estan pendents de la
citació judicial per prendre decla-
ració. A l’hora de tancar aquesta
edició de la DIRECTA, les vuit perso-
nes detingudes el segon dia d’acció
encara no han sortit en llibertat.

Aturem les obres del Caufec?
✑ Ferran Oliver, Plataforma
Popular contra el pla Caufec

er més que el pla Caufec
estigui aprovat per l’Ajuntament i
la Generalitat, iniciat fa mesos i
gairebé sentenciat pel poder
judicial, no ens cansem d’advertir
que és un error greu arrasar la
naturalesa amb l’únic objectiu de
podrir-se de diners. Fa disset
anys que un grup de gent inten-
tem alertar la població de les
repercussions nefastes que
tindrà omplir la muntanya amb
tanta quantitat de ciment: medi
ambient, flora i fauna, accessibili-
tat, manca d’habitatge social i

equipaments públics, impacte
visual, etc. Però les administra-
cions (totes) que viuen del
negoci immobiliari aconseguei-
xen un marc normatiu que lega-
litza l’especulació, la corrupció i
la malversació de fons públics,
tot mostrant una interpretació
excloent i autoritària de la
paraula democràcia. D’aquesta
manera, els "socialistes" i els
"ecologistes de debò" són
marques registrades que insulten
aquella gent que ha sacrificat la
seva vida promovent i defensant
aquestes idees. Esperen que ens
quedem de braços creuats
mentre veiem com destrossen la
muntanya d’Esplugues?

Així
està
el pati

Així
està
el pati 
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El PSC incompleix la polèmi-
ca normativa de l’Ajuntament
de Salt contra les antenes
parabòliques a les façanes
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200 persones es manifetesn
a Barcelona contra el “mun-
tatge policial” de la cèl·lula
suïcida del metro 
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Cinc dones s’encadenen a
l’Església del Pi de Barcelona
per defensar el dret a l’avor-
tament lliure

ESPLUGUES DE LLOBREGAT // LLUITA EN DEFENSA DE COLLSEROLA

La Plataforma Popular contra
el pla Caufec ha denunciat el
desallotjament violent efectuat
pels Mossos d’Esquadra de deu
persones que mostraven una acti-
tud absolutament no violenta. Els
agents han tret les mans de les
activistes estirant i amb cops,
motiu pel qual totes han passat
pel Centre d’Atenció Primària a
causa de les ferides. Una d’elles

patia atacs d’ansietat. Durant els
dos dies, la Plataforma Popular ha
denunciat l’actitud amenaçadora i
provocadora dels policies vers les
persones que donaven suport a les
accions: identificacions massives,
amenaces de denúncies o assetja-
ment als fotògrafs. Els vespres d’a-
quests dos dies s’ha convocat una
concentració per informar del
desenvolupament del dia i de les
conseqüències policials i per con-
vocar els propers actes com la
Botifarrada a l’Especulació del dis-
sabte 24, amb manifestació, corre-
foc i concerts inclosos.

Els Mossos d’Esquadra van serrar el bidó de ciment per detenir els encadenats Pau V

Les detencions i denúncies d’a-
questa setmana augmenten la

llista dels casos de repressió con-
tra la gent que s’oposa al projec-
te urbanístic. Encara queden
diversos judicis pendents per
accions relacionades contra el
pla Caufec. No hi ha data pel
judici a les sis persones acusades
de manifestació il·legal, danys,
desordres públics i delictes con-
tra la seguretat del trànsit pels
fets de la manifestació de l’octu-
bre de 2007, quan centenars de
persones van desmuntar les
obres del projecte especulatiu.

Quatre persones també esperen
data de judici per l’acció del
maig de 2007, que va consistir en
l’encadenament al balcó de l’a-
juntament d’Esplugues durant la
setmana de lluita en defensa del
territori i contra l’especulació
del mes de maig Està tot fatal.
Aquell dia els Mossos d’Esquadra
van serrar la barana del consisto-
ri i l’alcaldessa va ser regada amb
aigua. Els càrrecs imputats per la
policia són de desobediència,
desordres públics i atemptat a
l’autoritat. També queda pen-
dent de resolució una sentència

que implicaria l’ingrés a presó
d’un veí d’Esplugues per no mos-
trar la documentació a la policia
durant un acte al carrer. Recent-
ment, els tres veïns d’Esplugues
que es van penjar tres dies de l’e-
difici conegut com les Tres Tor-
res han estat condemnats a pa-
gar cadascun d’ells tres euros
diaris durant vint dies, acusats
de desobediència a l’autoritat.
Un d’aquests ja va deixar clar a la
jutgessa que aquesta condemna
implicaria el seu empresona-
ment, ja que es nega a pagar la
multa i no pot ser embargat.

Després d’anys reformulant el
projecte i que aquest voltés

entre administracions, tribunals i
comissions jurídiques i d’urbanis-
me, l’estiu passat van començar
les obres. Dels tres contenciosos
administratius interposats per les
associacions veïnals oposades al
projecte, avui encara n’hi ha un
pendent de resolució per part del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, a més d’un recurs de
cassació pendent de resolució al
Tribunal Suprem a Madrid. En

aquest sentit, la Plataforma decla-
ra que "fins que un tribunal de jus-
tícia amb les necessitats superfi-
cials cobertes no anul·li el pla
Caufec, només l’oposició popular
pot frenar aquesta barbaritat
ambiental i social". Afirmen que
les obres estan malmetent una
part molt important que prote-
geix Collserola, la zona de transi-
ció entre l’espai natural i la zona
urbanitzada, amb tota la seva
flora i fauna autòctona i única d’a-
questa part del solell de la serra .

Actualitat repressiva en la lluita contra la especulació

Inici d’obres

d

Els activistes
volien deslligar-
se per assistir a
la manifestació
del dissabte 24



✑ Roger Rovira
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La constructora Aldesa conti-
nua sense pagar els sous
endarrerits dels tretze tre-

balladors de l’empresa subcon-
tractada Germans Moabed. Abed
Sahli, propietari de la petita em-
presa, va entrar el 19 de maig a les
obres dels pisos de protecció ofi-
cial de Can Vulpalleres, a Sant
Cugat. Acompanyat de la seva do-
na i els seus dos fills i recolzat per
un grup de vint persones, recorda
que té una ordre de desnonament
perquè no pot pagar el lloguer de
la seva llar. Després d’oferir una
rebaixa d’una part important del
deute a Aldesa i no rebre cap res-
posta satisfactòria, Sahli estudia
la via judicial i reclamarà l’import
total, prop de 50.000 euros, tot i
que el camí pot ser llarg. Segons el
propi afectat, “l’estratègia és que
et cansis, que vagis pagant advo-
cats cada dia... En dos anys de
judici em puc haver arruïnat i, a
més, si Aldesa desapareix, a qui
reclamo?”.

Des del Col·lectiu de Suport
als Impagats d’Aldesa anuncien
que continuaran organitzant més
convocatòries de protesta i fan
una crida als testimonis d’irregu-
laritats dins el sector de la cons-
trucció a posar-se en contacte
amb ells.

L’altra empresa que ha deixat
de pagar a Germans Moabed SL,
Obras y Contratas, va comunicar
que pagaria el seu deute durant
aquesta setmana, segons el propi
Sahli “perquè, de sobte, han tro-
bat tots els papers en regla”, des-
prés de retenir les factures des
d’inicis d’any, suposadament, per
assegurar el pagament als emple-
ats de la pròpia Germans Moa-
bed. Davant els més de 70.000
euros que reclama “i les mil excu-
ses i obstacles per cobrar”, l’afec-
tat lamenta que l’empresa l’hagi
ridiculitzat oferint de pagar-li un
mes de lloguer perquè no el des-
nonin. “S’ha de denunciar davant
l’opinió pública perquè no estafin
més gent. M’estan extorsionant,
per què no paguen?”. Abed Sahli, a
més, sospita que hi ha motius
racistes en aquest impagament, ja
que afirma que va sentir un dels
responsables, anomenat Bernat,
que deia :“A estos putos moros no
les voy a pagar”. Cal tenir en
compte que tampoc ha pagat una
altra empresa amb treballadors
marroquins. Si aquesta setmana
no s’efectua el pagament, Sahli es
manifestarà davant la seu d’Obras
y Contratas al barri de Sarrià de
Barcelona.
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Tornen les
barraques 
per l’autogestió
a les festes 
de la Patum
✑ Directa Berguedà
/bergueda@setmanaridirecta.info/

Ja fa molts anys que durant la
Patum de Berga alguns col·lec-
tius sense ànim de lucre de la

ciutat (de caràcter cultural, social
o polític) munten barraques. L’ob-
jectiu és finançar en part o total-
ment l’activitat d’aquestes enti-
tats. Els “xiringuitos” solen estar
situats al capdamunt de l’avingu-
da del Canal Industrial, baixant el
passeig de la Indústria, i enguany
no és cap excepció. Durant els
anys que fa que s’organitzen les
barraques hi ha hagut entitats i
projectes diversos: ateneus lli-
bertaris, ateneus populars, casals
independentistes, anarcosindi-
cats, ràdios lliures, publicacions
llibertàries, associacions de ve-
ïns i veïnes... Aquest any les enti-
tats que munten barraca són: l’A-
teneu Anarquista Columna Terra
i Llibertat, el Centre d’Estudis
Josep Ester Borràs, l’Ateneu Lli-
bertari del Berguedà, el Casal
Panxo i la Plataforma de Defensa
del Berguedà.

Les festes de la Patum co-
mencen el dimecres 21 i acaben el
diumenge 24 de maig i s’articulen
de la manera següent: el dimecres
i el dissabte es fa un passacarrers,
el divendres la Patum infantil a la
plaça i el dijous i el diumenge la
Patum a la plaça. Pel que fa a les
activitats específiques de les
barraques, enguany hi ha nove-
tats, a part del concert tradicio-
nal de divendres, que aquest any
comptarà amb les actuacions
dels grups Bandera Negra
(Borredà), Ajos Porros Band
(Berga), Desobediencia (Calaf) i
Tsunami 08033 (Barcelona). Com
a novetat, el dijous 22, quan acabi
la Patum a la plaça, el grup barce-
loní Labandsanbant sortirà des
del bar Cal Blasi i tocarà fins que
arribi a les barraques, on actuarà
el conjunt Bongo Botrako de
Tarragona. El dissabte 24 de maig,
sota les barraques, el grup ber-
guedà Skandol Públic ha organit-
zat un concert –juntament amb
l’Ajuntament de Berga–, on pre-
sentarà el seu nou disc, al costat
dels conjunts Skac i mat –també
de Berga– i Obrint Pas, del País
Valencià. I res més, si veniu a la
Patum de Berga, passeu per les
barraques per gaudir d’un bon
ambient i ajudar els projectes i
les entitats socials crítiques de la
ciutat de Berga.

BERGA // FESTA POPULAR

Col·lectius sense
ànim de lucre 
de la ciutat 
(de caràcter

cultural, social o
polític) munten

barraques

DENUNCIEN EL MUNTATGE DE LA CÈL·LULA SUÏCIDA DEL METRO. Unes 200 persones es
van manifestar el 17 de maig des de la Rambla del Raval fins a la plaça de Sant Jaume. Van
recordar que 9 paquistanesos i un hindú segueixen empresonats després de l’operació
policial del passat gener. En van reclamar la innocència i van exigir el seu alliberament. 
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6 MESOS SENSE CARLOS JAVIER PALOMINO. A Barcelona es van reunir unes 150 perso-
nes per homenatjar el jove antifeixista assassinat ara fa sis mesos a Madrid. L’acte es va
fer el passat dissabte, pocs dies després que a Madrid es col·loqués de nou una placa
commemorativa del jove durant una emotiva concentració que va aplegar 500 persones. 
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Els treballadors
poden portar 
la constructora
Aldesa a judici

Obras y
Contratas

podria pagar
aquesta

setmana el
deute contret

d

EN DEFENSA DEL BATXILLERAT NOCTURN PRESENCIAL. El 14 de maig van sortir de les
aules per prendre la plaça de Sant Jaume. Fou la resposta davant la pretensió d’eliminar
gran part del batxillerat nocturn presencial del conseller Ernest Maragall.
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SANT CUGAT // LABORAL
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Vaga en una escola bressol per
revindicar un salari de mileurista
✑ Roger Rovira
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L es vagues continuen al sec-
tor de l’educació. Avui són
les mestres de l’escola bres-

sol Món Petit d’Abrera, que recla-
men “un sou digne pels qui fan una
feina més que digne”. Les negocia-
cions amb l’Ajuntament i amb
l’empresa Iniciatives i Programes,
que té la concessió municipal de la
gestió del centre, no apunten a
una solució fàcil. Aquest dijous 22
de maig es durà a terme la segona
jornada de vaga, després que el dia
15 es convoqués la primera i que se
n’aplacés una altra a petició de l’A-
juntament i l’empresa. 

L’oferta posterior no va satis-
fer les treballadores, que reclamen
el que els havia ofert la regidoria
d’ensenyament el setembre de
2006: una pujada de poc més de
100 euros nets mensuals. Aquest
acord, que va ser verbal, s’havia

d’aplicar en dues etapes. La segona
etapa s’havia de dur a terme el
setembre passat i és l’origen d’a-
questa vaga. Després del canvi de
legislatura el juny de 2007, però,
l’Ajuntament va al·legar que no
tenia pressupost. 

Per la seva banda, l’empresa,
segons expliquen les treballadores
en vaga, té la concessió de l’escola
bressol per un any més. És per això,
diuen, que “no es mulla” i es limita
a oferir una pujada de l’1 per cent

pel 2008 i 2009, lluny de les xifres
pactades inicialment.

La mobilització de les mestres
està rebent el recolzament de les
famílies, que van ser les que van
posar-les en contacte amb la CGT
per col·laborar en la difusió de les
seves demandes. El sindicat explica
aquesta circumstància i afegeix que
les negociacions les estan fent elles
mateixes. El 15 i 16 de maig més de
100 pares i mares van marxar junta-
ment amb les mestres des de l’es-

cola fins a l’Ajuntament per recla-
mar no només millores econòmi-
ques, sinó educatives, ja que –se-
gons les professores– “ens donen a
entendre que sols pujaran els sous
amb reduccions de personal”, amb
la conseqüent disminució de l’aten-
ció als infants.

Les baixes prestacions econò-
miques que reben les 21 mestres de
l’escola (800 euros per les auxiliars
i 1.000 euros per les tutores) han
fet que moltes d’elles hagin aban-

donat el centre durant els darrers
anys. Això ha dificultant l’estabili-
tat del projecte educatiu de l’única
llar d’infants municipal d’Abrera, a
més de l’escola privada Quitxalla.

Aquest descontent se suma a
les demandes que han protagonit-
zat tots els sectors educatius durant
els darrers mesos, des dels mestres
de primària en defensa de l’escola
pública fins als estudiants universi-
taris enfrontats al Pla Bolonya, pas-
sant pels professors i alumnes del
batxillerat nocturn –que el Depar-

tament d’Educació ha decidit rele-
gar a la modalitat a distància– i pels
professionals de l’ESO, que denun-
cien des de fa un any els intents de
reconduir els pressupostos cap als
centres amb un millor rendiment
acadèmic. Sense oblidar els profes-
sionals dels ensenyaments extraes-
colars, com els professors de músi-
ca que reclamen unes condicions
dignes. Tot i la gran inversió que ha
destinat la Generalitat en la remo-
delació i el manteniment dels cen-
tres educatius, especialment de
primària, la tensió s’estén a tots els
àmbits educatius.

ABRERA // LES MESTRES DEL MÓN PETIT COBREN ARA ENTRE 800 I 1.000 EUROS

Les docents
reclamen el que

se’ls va oferir 
el 2006, un

increment de
poc més de 100

euros al mes

Concentració de pares i mestres davant de l’Ajuntament d’Abrera 
Arxiu CGT
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El PSC se salta l’ordenança cívica
de l’Ajuntament que governa
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

L a setmana passada, Iolanda
Pineda, alcaldessa de Salt
(Gironès) pel PSC, va anun-

ciar la fi de la moratòria que para-
litzava la imposició de sancions
prevista a l’ordenança cívica als
veïns que tinguessin antenes
parabòliques penjades a les faça-
nes dels habitatges. Aquesta polè-
mica normativa preveu una multa
de 1.500 euros als habitatges que
tinguin aquesta mena d’aparells
penjant de les façanes. 

Tot i això, l’alcaldessa de Salt,
que a més a més és la presidenta
de la comissió d’immigració de la
Federació Catalana de Municipis,
no predica amb l’exemple. Segons
ha pogut saber la DIRECTA, la seu del
PSC a Salt té una antena parabòlica
penjada a la façana. Així es pot
comprovar en la fotografia que
acompanya aquest article. El PSC
de Salt, doncs, no ha respectat la
moratòria que va establir l’Ajunta-

ment per poder retirar l’antena i,
aplicant l’ordenança cívica estric-
tament, hauria d’abonar els 1.500
euros de multa preceptius.

Durant el transcurs de la roda
de premsa en la qual es van anun-
ciar les sancions, l’Ajuntament de
Salt també va fer públic que dos
mediadors de l’Associació Eina

s’encarregarien de vetllar pel com-
pliment de l’ordenança. Es dona el
cas, però, que la pròpia associació,
que té una llarga tradició de tre-
ball comunitari al municipi, ha
declarat que està totalment en
contra del procés iniciat per l’A-
juntament, que així ho havien
comunicat als responsables muni-

cipals i que, tot i això, aquests van
emprar el seu nom per tal de legi-
timar les seves actuacions. 

Segons l’entitat, les mesures
d’aquest tipus poden atemptar
contra la convivència al municipi
perquè, al marge del quantiós
import de les sancions, no comp-
ten amb la mediació com a eina de
treball per solucionar els proble-
mes de convivència.

De fet, aquesta no és la prime-
ra vegada que l’Ajuntament pren
mesures polèmiques que diferents
col·lectius han viscut com a discri-
minatòries. El 12 de març, l’alcal-
dessa, acompanyada per diferents
veïns, la policia municipal i mitjans
de comunicació, va encapçalar la

clausura d’un oratori de la comu-
nitat subsahariana del municipi.
Segons alguns testimonis la situa-
ció “semblava un reality show”. 

Diversos professionals de les
polítiques de ciutadania han de-
nunciat reiteradament el perill que
representen les actuacions d’a-
quest tipus per la convivència, i
han criticat a l’Ajuntament de Salt
per no haver emprat polítiques de
mediació amb anterioritat.

Condicions més dures
De fet, l’Ajuntament va endu-

rir les condicions de l’ordenança
cívica del municipi quan, a finals
de febrer d’aquest any, la Federa-
ció de Comerciants de Salt va
denunciar la suposada manca de
seguretat que es vivia als carrers
per, segons deien, “l’impacte de la
immigració”. Marta Julià, presiden-
ta de la Federació de Comerciants,
va dir que estaven preocupats “per
la planificació i el control, la segu-
retat, la higiene i la convivència
ciutadana” al municipi. 

SALT //  EL PARTIT DE L’ALCALDESSA TÉ UNA PARABÒLICA PENJADA IRREGULARMENT DE LA SEU

El consistori
multa amb 1.500
euros les antenes

a les façanes La seu del PSC de Salt, amb la parabòlica il·legal Marta
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La mobilització
de les mestres
reb el suport
dels pares i

mares d’Abrera



pàgina 12 així està el pati directa núm. 94 / 21 de maig de 2008

Cinc dones s’encadenen a l’Església
del Pi pel lliure dret a l’avortament
✑ Laia Gordi
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Cinc dones es van encade-
nar el 17 de maig a l’Esglé-
sia del Pi cap a les sis de la

tarda –mitja hora abans que
comencés la missa– per defensar
el dret a l’avortament. Fora del
temple, pancartes, una trentena
de manifestants i una trentena
més d’espectadors acompanya-
ven les activistes. Ni les de fora
ni les cinc dones de dins es van
voler identificar com a membres
de cap col·lectiu, però a l’exte-
rior es va llegir diverses vegades

un manifest davant la multitud
de la freqüentada plaça del Pi.
L’acte va ser una “acció en solida-
ritat amb les dones encausades
per avortar” i un intent de “visua-
litzar la seva repulsa al discurs
dels grups catòlics i conserva-

dors que pretenen criminalitzar
la pràctica de l’avortament i fis-
calitzar la llibertat de les dones
de gestionar el seu propi cos i la
seva pròpia vida”, segons explica-
ven al manifest.

Les dones expressaven el seu
rebuig davant “l’ambigüitat de
l’actual llei, que únicament per-
met avortar sota tres supòsits

–cap dels quals és la decisió lliure
i voluntària de la dona– i la crimi-
nalització de les dones que han
avortat”. També van denunciar la
vinculació de determinats grups
cristians amb les darreres investi-
gacions a les clíniques avortistes i
la imputació de 21 dones que hi
havien avortat. Tot i que els casos
es van acabar arxivant, la realitat

és que, actualment, una dona acu-
sada d’avortar il·legalment s’en-
fronta a penes d’entre un i sis anys
de presó. Les manifestants van
denunciar concretament el grup
E-cristians –liderat per Josep Miró
i Ardèvol, cofundador de CiU–,
però també els cossos policials,
judicials i el mateix govern que
permeten aquesta situació “de

falta de llibertat i escorcoll de la
intimitat”.

Aquest acte se suma a molts
d’altres que durant els últims
mesos han denunciat les deten-
cions de metges i dones. A finals
de febrer es van lliurar al jutjat de
guàrdia de Barcelona 2.408 au-
toinculpacions d’avortament, a
través de les quals dones i homes
confessen haver avortat o haver
acompanyat una dona a fer-ho.
Diversos grups de dones d’altres
localitats catalanes com Lleida,
Tarragona, Badalona i Vic també
van lliurar autoinculpacions, tot i
que les persones signants s’expo-
sen a ser citades per declarar, com
ha passat a València.

Les cinc dones encadenades
van respectar la missa de dos
quarts de set i van mostrar una
actitud pacífica i dialogant da-
vant alguns dels feligresos que les
increpaven. Cap a les nou del ves-
pre, un desplegament desmesu-
rat dels Mossos d’Esquadra les va
deslligar, identificar i expulsar de
l’església. Segons l’advocada que
les acompanyava, del col·lectiu
Caia Afrània, se les acusarà d’una
falta penal per desobediència a
l’autoritat o d’interrompre un
acte públic. Les multes poden
rondar al voltant d’un o dos
mesos i una setmana de localit-
zació.

BARCELONA // PEL DRET A DECIDIR SOBRE EL PROPI COS

L’acte va ser 
una “acció en

solidaritat amb
les dones

encausades 
per avortar”

Les cinc encadenades seran acusades d’una falta de desobediència a l’autoritat Diego Ibarra
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✑ David Fernàndez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Indemnització de les quantitats
no percebudes, interessos per
demora i totes les despeses

econòmiques del procés. Així ha
clos, en primera instància, la
demanda interposada pel futbo-
lista Oleguer Presas contra la
marca esportiva Kelme, arran de la
decisió que va prendre aquesta
empresa de rescindir unilateral-
ment el contracte amb el futbolis-
ta i col·laborador de la DIRECTA

arran de la publicació en aquest
setmanari de l’article La bona fe, el
7 de febrer de 2007.

L’article, una reflexió sobre el
doble raser de l’estat de dret i el
funcionament de l’Administració
de justícia arran de la situació del
pres basc Iñaki de Juana Chaos, va
derivar en una agra campanya de
criminalització i manipulació
mediàtica contra el jugador, vin-
culat activament als moviments
socials de Sabadell.

La sentència del jutjat de pri-
mera instància d’Elx és particular-
ment dura i critica l’arbitrarietat i
discrecionalitat que s’atorga Kelme

a l’hora de definir unilateralment
què s’entén per “bon nom de l’em-
presa”, el motiu adduït per rescin-
dir –a través d’un burofax– el con-
tracte de patrocini. Per la jutgessa
Encarnación Aganzo aquesta situa-
ció és contrària a l’ordenament

jurídic vigent i trenca amb els prin-
cipis legals bàsics de la contracta-
ció a l’Estat espanyol, tot insistint
en el fet que “la validesa i compli-
ment del contracte no pot deixar-
se a l’arbitri d’un dels contractants”
ni basar-se en clàusules poc clares.

A més, la magistrada considera que
Presas en cap moment es posicio-
na a favor de les accions comeses
per De Juana Chaos, com va adduir
l’empresa durant la vista oral, tot
invocant la sensibilització social en
la lluita contra ETA. La ponent ana-
litza el contingut de les paraules
de Presas i rebutja que motivessin
un impacte negatiu per la imatge
de l’empresa, tot argumentant que
“només es posiciona en relació a la
seva possible posada en llibertat”.

Demanda totalment admesa
Per tot plegat, condemna

Kelme a pagar al futbolista les quan-
titats no percebudes fins a la finalit-
zació prevista del contracte, el 30
de juny de 2007, que sumen 49.608
euros. A aquesta quantitat cal afe-
gir-hi els interessos legals des de la
interposició de la demanda i totes
les despeses judicials del procés. És
a dir, que la justícia ha admès la
plena totalitat de la demanada
interposada pel futbolista, contra la
qual la marca il·licitana pot interpo-
sar un recurs a l’Audiència Provin-
cial. A la vista oral, però, l’advocat
Rafael Llorens ja va advertir que
Kelme emprava la situació per ama-

gar la seva delicada situació econò-
mica –està intervinguda– i treure
les coses de context.

Compromès com sempre
Els advocats d’Oleguer Presas han
valorat molt positivament la
sentència i han recordat que
durant el judici que es va celebrar
el mes abril ja va quedar palès
que, abans de la publicació de
l’article La bona fe, els posiciona-
ments polítics i socials d’Oleguer
Presas eren igualment públics i
coneguts per la mercantil espor-
tiva, sense que se n’hagués deri-
vat cap conseqüència. Presas, per
exemple, ha estat sempre vincu-
lat a la campanya de denúncia pel
tancament del diari Egunkaria
l’any 2003. És a dir, abans que sig-
nés el contracte amb Kelme l’1 de
juny de 2004.

Durant el període que va durar
la polèmica, en menys de dos dies,
més de 18.172 persones van adhe-
rir-se al manifest de suport impul-
sat pel diari electrònic Vilaweb
sota el lema “Per la llibertat d’ex-
pressió, Kelme m’ha perdut com a
client”. Ara, Kelme també ha per-
dut la batalla jurídica.

ELX // ELS TRIBUNALS ESTIMEN LA DEMANDA PER HAVER RESCINDIT EL CONTRACTE AL FUTBOLISTA

Oleguer Presas serà indemnitzat per Kelme Arxiu
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Kelme perd la batalla judicial 
per l’article d’Oleguer Presas
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✑ Josep Maria Yago
/elcamp@setmanaridirecta.info/

L a sisena edició de la inspec-
ció ciutadana a la base de
l’OTAN a Bétera (Camp de

Túria) es va dur a terme el passat 17
de maig. Després d’una cercavila i
una marxa fins a la base, una dese-
na d’inspectors i inspectores civils
van saltar les tanques de la
instal·lació i es van introduir al
recinte militar per reivindicar la
seva desaparició i per denunciar el
paper de les infraestructures mili-
tars en l’execució de la guerra.

La inspecció civil d’enguany
va marxar cap a la base, situada a
prop de tres quilòmetres de Béte-
ra, després de fer una cercavila.
Una banda de dolçainers i taba-
lers va amenitzar el camí. En arri-
bar a les instal·lacions militars, les
prop de cent inspectores i inspec-
tors, abillades amb bates blan-
ques, van envoltar la base mentre
feien un “safari fotogràfic”. Al
mateix temps es realitzava una
concentració de mares contra els

exèrcits davant les portes de la
base. Una desena de persones va
aconseguir saltar les tanques i
introduïr-s’hi a dins, però els jeeps
de la Guàrdia Civil, que també con-
trolava la marxa, i de la policia mili-
tar van fer acte de presència i van
retenir, identificar i traslladar les
activistes a una altra zona.

Mentre es produïen les identi-
ficacions va descarregar una tem-
pesta que va deixar xopes les per-
sones congregades. Després de ser
identificats, els inspectors i inspec-
tores retinguts van ser alliberats
sota la pluja i la calamarsa. 

La campanya pel desmante-
llament de la base de Bétera i la
devolució dels seus terrenys per
donar-los un ús social i ecològic
se celebra des de l’any 2001.
Aquesta iniciativa ha comptat
amb manifestacions, marxes,
assegudes, encadenaments, pa-
ròdies i, fins i tot, el bloqueig,
l’any 2004, d’un tren de la base
que es dirigia a fer maniobres. I
també amb sis inspeccions civils
a la base, comptant la d’enguany.

En d’altres bases espanyoles
es fan accions similars cada any.
A escala europea, el 22 de març

un miler de persones va intentar
entrar al quarter general de l’O-
TAN a Brussel·les per demanar la
desaparició de l’Aliança. Sota el
lema Reclamem les bases per un
món sense guerres i sense exèr-
cits el moviment internacional
–del qual forma part la inspec-
ció civil– practica accions no
violentes de desobediència civil
per “denunciar la guerra, obs-
truir-la i impedir-la” i per denun-
ciar la legislació que empara la
seva preparació i el paper que hi
juguen les bases militars com la
de Bétera.

BÉTERA // L’ACCIÓ FORMA PART D’UN MOVIMENT INTERNACIONAL

La campanya
contra la base
de l’Aliança al
País Valencià 
se celebra des
de l’any 2001

El BSCH
destrueix 
l’ecosistema 
del Brasil

BARCELONA // ECOLOGISME

Acte contra la repetició del judici
per la crema de fotos del rei
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

Malgrat la pluja que ha
caigut aquest cap de
setmana, un centenar de

persones van assistir a la xerrada a
l’aire lliure que es va celebrar el
passat dissabte 18 de maig a Giro-
na per mostrar la solidaritat amb
els imputats per la crema de fotos
del monarca espanyol.

Just abans de començar la
xerrada, destacava la presència
abundant de mitjans de comuni-
cació i, sobretot, d’algun mitjà
d’àmbit estatal. Alguns periodis-
tes comentaven que havien rebut

una trucada de les seves seus de
Madrid perquè cobrissin la notí-
cia. Sembla ser que estaven a l’ex-
pectativa per si hi havia algun acte
destacable que revifés la polèmi-
ca de la crema de fotografies del
monarca de l’Estat espanyol.

Aquest acte és la primera
convocatòria de solidaritat amb
els imputats des que el ple de la
Sala Penal de l’Audiència espan-

yola va acordar anul·lar el primer
judici contra la crema de fotos
del rei espanyol. El tribunal va
acceptar les al·legacions de la
defensa segons la qual el fet de
retirar-los la paraula per parlar en
català suposava una vulneració el
dret a la defensa.

L’acte va comptar amb les
intervencions de Nuri Brugada,
portaveu de les divuit persones

encausades per la crema de fotos,
Benet Salellas, advocat que exer-
ceix la defensa en el procés, i Jordi
Ribot, fotoperiodista gironí repre-
saliat pels mateixos fets.

Brugada va voler deixar clar
que “la intenció de l’Audiència
Nacional espanyola és de rentar-
se la cara” després de no deixar
que els dos primers imputats per
la crema de fotos del rei pogues-
sin declarar en català mitjançant
un traductor”. També va insistir en
el fet que “el judici en realitat és
polític i que la sentència, a dia d’a-
vui, ja està dictada”.

El fotoperiodista Jordi Ribot,
a qui els Mossos d’Esquadra van
confiscar l’arxiu de fotografies per
poder identificar els responsables
de la crema d’imatges del monar-
ca, va destacar que “a l’Estat
espanyol la llibertat d’expressió
està en entredit” i que “és neces-
sari protegir el secret professional
dels periodistes”. Finalment, l’ad-
vocat Benet Salellas es va mostrar
“confiat de poder guanyar el judi-
ci per la manca de consistència de
les acusacions presentades”.

GIRONA // ELS MITJANS ESTATALS ESPERAVEN UNA NOVA CREMA DE FOTOS
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La Guàrdia Civil va retenir i identificar els antimilitaristes Josep Maria Yago

Deu inspectores civils aconsegueixen
entrar a la base militar de l’OTAN

“El judici és
polític i la 

sentència està
dictada”, diuen
els encausats

✑ F.R.
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Amb els vots favorables del
PSC i CIU, l’Ajuntament de

Collbató va aprovar el 16 de maig
la requalificació de sòl agrícola a
sòl industrial de 21 hectàrees
situades a l’entorn privilegiat de la
muntanya de Montserrat. Aquest
projecte, que la plataforma Sal-
vem Montserrat fa més d’un any
que va denunciar, suposarà la
construcció de 140 naus indus-
trials de dotze metres d’alçària i
un aparcament per 1.000 vehicles.
Una agressió visual i contaminant
que se situarà als límits del Parc
Natural de Montserrat i de la
xarxa Natura 2000.

Les activitats que es duran a
terme al futur polígon industrial
seran altament contaminants:
aliatges de metalls amb fòsfor,
preparació de ciments, indústries
químiques i gestió de residus peri-
llosos com l’amiant, el cianur, el
crom, dissolvents, pesticides, fòs-
for i olis usats.

Des de la plataforma s’està
fent una crida a la societat catala-
na per fer pressió i evitar que es
corrompi i degradi l’entorn d’un
dels baluards naturals més em-
blemàtics de Catalunya.

Crida per evitar
el pla industrial
a Montserrat

COLLBATÓ // TERRITORI

✑ Francesc Richart
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El 16 de maig un grup de perso-
nes va protagonitzar una acció

de protesta contra una sucursal
del Banc Santander a Barcelona
per les seves polítiques d’inversió
al Brasil. Aquesta entitat bancària,
que té uns interessos de gairebé
250.000 milions de dòlars a l’Amè-
rica Llatina, més enllà de gestionar
un gran volum de negoci, finança
projectes que tenen un impacte
social i ambiental molt fort. 

L’acció volia denunciar públi-
cament que aquest banc està
invertint recursos per la construc-
ció d’un sistema de preses hidro-
elèctriques a Santo Antonio i
Jirau, al riu Madeira del Brasil.
Aquesta construcció suposarà el
desplaçament forçat de comuni-
tats indígenes i la inundació de
boscos amb un alt valor ecològic. 

L’acció, duta a terme per les
organtizacions SETEM, Entrepo-
bles, Qui deu a qui i d’altres
col·lectius, va consistir en una
comitiva que va acompanyar dos
clients a una sucursal del Santan-
der per retirar els seus diners i
donar-se de baixa de l’entitat,
al·legant que les polítiques del
banc van en contra dels seus prin-
cipis. Cal remarcar que el Santan-
der manté inversions en indús-
tries armamentistes com Unión
Española de Explosivos, on parti-
cipa amb un 23 per cent.

Toe
Acte solidari amb els cremadors de fotos reials
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L’absència és una de les coses que més se
senten quan s’arriba a Bòsnia. L’absència
és una de les ferides més grans que

encara ha de cicatritzar. L’absència dels milers
de persones que van desaparèixer durant el
conflicte armat que va tenir lloc entre l’any 
1992 i el 1995 i de la qual els supervivents no 
es poden despendre.

Ara fa un any, el Tribunal Penal Internacional 
per l’Antiga Iugoslàvia, amb seu a  La Haia, va 
dictaminar com a genocidi l’aniquilació de 8.000
homes bosníacs (bosnians musulmans) a la ciutat
de Srebrenica el juliol de l’any 1995. No obstant
això, va eximir Sèrbia de la demanda de genocidi
que Bòsnia va presentar en plena guerra l’any 1993,

tot i haver donat suport militar i econòmic 
a l’exèrcit serbobosnià durant el conflicte.

Però els casos de desapareguts van començar
abans que el conflicte fos oficial. Milers de 
bosníacs van ser perseguits per l’exèrcit serbobos-
nià mesos abans que comencés la guerra civil.
Això va fer que la comunitat musulmana de
Bòsnia es desplacés a Srebrenica, que l’any 1993 
es va convertir en un enclavament de seguretat
supervisat per l’ONU. La comunitat civil es va
desarmar a canvi de rebre la protecció dels cascos
blaus de l’OTAN. Els principals responsables del
genocidi bosnià, Radovan Karadzic –president de
l’autoproclamada República Srpska de Bòsnia l’any
1992– i Ratko Mladic –comandant de l’exèrcit

serbobosnià–, continuen sota ordre de recerca 
i captura per la justícia internacional, acusats
d’haver comandat la neteja ètnica de bosnians 
i croats durant el conflicte armat.

L’any 1996, mesos després del final de la
guerra arrel dels acords de Dayton, que van 
dividir el país en dos, la Federació de Bòsnia-
Herzegovina i la República Srpska. Així mateix, 
es va crear la Comissió Internacional de
Desapareguts (ICMP, en les sigles en anglès).
Aquest ens tenia la tasca de trobar els milers 
de desapareguts que hi havia a causa de les 
diferents guerres que es van succeir a partir del
desmembrament de Iugoslàvia. Només a Bòsnia
van desaparèixer al voltant de 30.000 persones,

la meitat de les quals s’han trobat i identifi
gràcies al treball de l’ICMP, que des d’alesh
s’ha encarregat de la recerca i l’exhumació 
fosses comunes i d’identificar les restes hu
a partir de mostres d’ADN facilitades pels 
liars de la gent desapareguda.

La pau a Bòsnia continua essent fràgil t
anys després dels Acords de Dayton, i ho s
sent mentre no es reconegui tot el genocid
seus responsables assumeixin les conseqüè
dels seus actes.

“La pau a Bòsnia és com una ampolla de
que el corrent porta riu avall, es pot trenca
qualsevol moment”, diu Ahmec Grahic, pres
dels desapareguts de Zvornik.

Els desapareguts de Bòsnia

1.Seu de l’Associació de desapareguts “Zene Srebrenica” (Dones de Srebrenica), Tuzla. 2. President de l’Associació de Familiars de Desapareguts de
Zvornik, Cementiri Memorial de Zvornik, Kalesija. 3. ICMP- PIP Podrinje Identification Project destinat als desapareguts de Srebrenica, Tuzla. 
4. Llar d’una supervivent de Srebrenica, prop de Tuzla. 5. Objectes personals de desapareguts trobats a les fosses comunes, ICMP- PIP, Tuzla. 6. Fossa
comuna a l’espera de l’exhumació, Zvornik. 7. Associaciós de Dones “Anima 2005”, Zvornik. 8. Preparació de l’enterrament de 24 desapareguts de
Zvornik, Cementiri Memorial de Zvonik, Kalesija. 9. Cerimònia d’enterrament de 24 desapareguts de Zvornik, Cementiri Memorial de Zvornik, Kalesija.

TEXT I FOTOGRAFIA:  Elsa Colmenero T
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El BBVA eliminarà milers de llocs
de treball a tot l’Estat espanyol
✑ Pau Cortina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El BBVA, la segona entitat ban-
cària de l’Estat espanyol des-
prés del BSCH en volum d’in-

gressos i cinquena en el rànquing
europeu de bancs, té en marxa un
pla de reconversió a escala euro-
pea que aposta per la subcontrac-
tació i l’externalització de bona
part de la seva xarxa comercial, és a
dir, les oficines. La dimensió numè-
rica d’aquest procés suposa, en ter-
mes de plantilla, la supressió d’en-
tre 4.000 i 8.000 llocs de treball en
tres anys a l’Estat espanyol i la pre-
carització de molts dels llocs que
es mantindran. 

El projecte del banc, anomenat
Pla Estratègic d’Innovació i Trans-
formació (PEIT), ha topat amb una
forta oposició sindical. Durant les
últimes setmanes, diverses organit-
zacions sindicals s’han mobilitzat
per exigir que el BBVA reconsideri
el seu pla, que entenen com “un
expedient de regulació encobert”.

A escala estatal l’entitat bancà-
ria compta amb una plantilla de
30.000 treballadors i un total de
3.500 oficines. D’aquestes, 500 són
a Catalunya i ocupen més de 3.000
persones. Aquí, la previsió de bai-

xes per subcontractacions ascen-
deix a les 600 persones, 150 de les
quals a la ciutat de Barcelona. A
Galícia, on la Confederació Inter-
sindical Gallega (CIG) està portant
la veu cantant contra la reconver-
sió, es calcula que perdran prop de
400 llocs de treball. Al marge de
l’externalització de la majoria de
serveis, “excepte els que requerei-
xen ser executats en presència del
client”, els sindicats també exposen
la precarització i l’augment de la
pressió de feina que estan patint als
llocs de treball que es conserven.

Amb tot, el BBVA explica la
seva aposta per un doble objectiu
empresarial: augmentar “de forma

substancial” la cartera de clients
(8,5 milions, el 20 per cent més) i
ampliar l’oferta “amb nous produc-
tes i serveis no financers”. Aquesta
estratègia enterra l’anterior pla
d’expansió territorial (2005-2007),
una iniciativa diametralment opo-
sada a l’actual i amb la qual s’este-
nia la xarxa d’oficines de l’entitat, a
raó de 70 seus noves en dos anys.

Iniciativa sindical europea
Ja fa mesos que diversos sindicats
d’arreu de l’Estat protesten sepa-
radament per una mateixa qües-
tió, i és que el pla de reconversió
del banc afectarà tots els territoris
de manera semblant. No obstant

això, fa dues setmanes, el sindicat
gallec CIG va impulsar –coincidint
amb la celebració d’una reunió del
Comitè d’Empresa Europeu a Lis-
boa– una trobada sindical “per
intentar unificar esforços davant
del pla de reconversió a escala
europea”, on –d’entrada– la UGT i
CCOO van rebutjar ser-hi pre-
sents. En aquesta reunió inicial a
Lisboa hi van participar la secció
sindical de la CIG al BBVA, la
Comissió de treballadors de Por-
tugal i representants del Comitè
d’empresa al Regne Unit. Poste-
riorment, els delegats catalans de
la Intersindical CSC s’han adherit a
la iniciativa, com també ho han fet

els bascos ELA i LAB i els francesos
de la CFDT.

En realció al paper controvertit
que han jugat CCOO i la UGT
negant-se a una possible coordina-
ció europea intersindical, si es fa un
repàs a la breu història del Comitè
d’empresa europeu del BBVA se’n
pot obtenir alguna pista. Segons
explica el diari digital gallec Avan-
tar, vinculat al CIG, el comitè d’em-
presa va néixer el desembre de
2001 arrel d’una iniciativa conjunta
d’aquest sindicat i la Comissió de
Treballadors del BBVA de Portugal.
Temps després, els dos grans sindi-
cats espanyols “que incialment van
boicotejar la creació d’aquest
comitè europeu”, haurien aconse-
guit fer-ne fora el sindicat gallec.

Paradoxalment, a la web de la
UGT de Catalunya una nota expli-
cativa de la manifestació celebra-
da a Barcelona el 15 de maig contra
els plans del BBVA exposa: “La
UGT exigeix una negociació que
faci possible un acord sindical per
protegir els llocs de treball i que
no se sacrifiquin drets laborals en
un sector amb importants benefi-
cis com és el financer”. La pàgina
no dóna accés al comunicat con-
junt signat pels sindicats partici-
pants a la trobada de Lisboa i els
que es van sumar a la iniciativa.

CATALUNYA // OPOSICIÓ SINDICAL A LA RECONVERSIÓ DE L’ENTITAT BANCÀRIA

Un dels molts edificis de l’empori de la família Ybarra

d

✑ Elba Mansilla
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L es obres per construir un
centre de disminuïts psí-
quics al Parc de Bellvitge de

l’Hospitalet de Llobregat, conegut
popularment com el parc dels
arbres, han començat envoltades
d’un important dispositiu policial.
El 14 de maig divuit furgonetes
d’antidisturbis, quatre patrulles de
la Guàrdia Urbana i tres ambulàn-
cies van custodiar l’inici de les
obres i, des d’aleshores, hi ha
hagut vigilància permanent.

El veïnat denuncia que s’han
produït pràctiques intimidadores
per part de la policia, no només
pel desplegament policial perma-
nent de vuit furgonetes i tres
patrulles, sinó també per la pre-
sència de policies de paisà. Per

això han convocat una cassolada
de protesta sota el lema Menys
ciment, salvem el parc dels arbres
cada dia a les vuit del vespre, amb
una participació mitjana de prop
de 80 persones.

Després d’un mes d’abril agitat
a causa de la revolta veïnal es-
pontània durant la qual es van en-

derrocar les tanques de l’obra i,
després, per la plantada d’arbres
reivindicativa organitzada per la
Plataforma Veïnal de Bellvitge
Contra l’Especulació, s’han reprès
les obres sense donar resposta al
contenciós interposat per la Plata-
forma per tal d’aturar-ne la cons-
trucció i sense que s’hagi produït
cap reunió amb l’Ajuntament de
L’Hospitalet per considerar una
nova ubicació per aquest equipa-
ment. Conrado Millán, portaveu
de la Plataforma, insisteix: "Estem
en contra de la imposició de la
residència a l’espai del Parc perquè
existeixen alternatives reals de
construcció a només vint metres".

El parc data de 1976 i és el
resultat de la campanya No més
blocs, a través de la qual el veïnat
es van dotar de zones verdes,
esportives i de lleure amb l’objec-

tiu de frenar la política urbanística
salvatge de l’Ajuntament de l’Hos-
pitalet. La construcció d’aquest
equipament suposarà la desapari-

ció d’una de les escasses zones
verdes existents en un barri que
compta amb la major densitat
demogràfica de l’Estat.

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT // PROTESTA CONTRA EL PROJECTE D’UN CENTRE DE DISMINUÏTS

L’equipament
suposarà la 
desaparició
d’una de les

poques zones
verdes del barri Cada dia, cassolada contra les obres Pedro Rodríguez

d

El banc suprimirà
entre 4.000 i
8.000 llocs de
treball a tot

l’Estat espanyol
en tres anys

Obres amb cordó policial al parc
dels arbres del barri de Bellivitge

A Catalunya
l’entitat té 500

oficines que
ocupen 3.000
treballadors
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MATARÓ //  L’AJUNTAMENT VA DONAR L’ORDRE DESPRÉS DE TROBAR HAIXIX

✑ Directa Maresme
/maresme@setmanaridirecta.info/

La botiga de llibres Actua, un
establiment impulsat per la
cooperativa de segon grau

constituïda per Abacus i la mata-
ronina Robafaves no paga el llo-
guer del seu local –de prop de
mil metres quadrats– a la socie-
tat municipal PUMSA des que
s’hi va instal·lar a mitjans de
2005. De llavors ençà i amb el
vistiplau de PUMSA, Actua ha
deixat d’ingressar 6.000 euros al
mes a l’erari públic.

L’actual regidor d’urbanisme,
Ramon Bassas, ha justificat allò
que molta gent entén com un
tracte de favor cap a aquesta
empresa pel fet que l’entorn on
s’ubica la botiga es troba en pro-
cés de configuració i en obres
des de fa anys i, en casos així, l’A-
juntament acostuma a fer
exempcions fiscals o d’altra
mena als actors econòmics més
afectats. A més, addueix que cap
altra empresa es va presentar al
concurs convocat per l’Ajunta-
ment per gestionar aquest local i,
finalment, remarca la importàn-
cia estratègica d’aquest establi-
ment per dinamitzar una àrea
urbana comercialment molt
esllanguida. El regidor assegura
que, de tota manera, els diners
no es perdran: “Només és un
ajornament. Quan totes les
obres s’hagin acabat ens hauran
de pagar el lloguer amb els inte-
ressos que toquin”.

Cal tenir en compte que al
deute contret s’hi han de sumar
les obres d’adequació i d’acces-
sos fetes inicialment per PUMSA
i que l’empresa guanyadora del
concurs s’havia compromès a
reemborsar. Amb anterioritat, el
regidor d’urbanisme del mandat
passat, Arcadi Vilert, ja havia
hagut de justificar que l’import
del lloguer establert se situés
per sota del preu de mercat,
al·legant les mateixes raons que
ara es fan servir per explicar l’a-
jornament del pagament.

D’altra banda, fonts properes
al soci local, la cooperativa Roba-
faves, asseguren que Actua es
troba immersa en un dèficit crò-
nic que faria inviable el pagament
d’aquest deute tan elevat. En
aquest context, la reducció de la
participació del Robafaves, del
50 per cent al 25 per cent del
capital d’Actua, es pot interpretar
com la pèrdua de confiança en un
projecte que, concebut inicial-
ment com a locomotora comer-
cial d’un barri, amenaça d’esdeve-
nir un fiasco monumental per la
ciutat.

L’Ajuntament
ajorna el
lloguer a la
llibreria Actua

Urbanisme ho
justifica perquè
l’entorn de la
botiga està en
procés i obres

MATARÓ // CORRUPCIÓ

Els educadors de Can Xerinola defensen “la necessitat d’un treball coordinat per evitar l’exclusió social”
Xènai Solà

d

El tancament del Casal Xerinola
convulsa el Ple Municipal

El Ple de l’Ajuntament de Mata-
ró del mes de maig, el dijous 8,
ha estat polèmic i convuls. El
tancament del Casal de Joves
de Cerdanyola (veure DIRECTA

92) ha estat un dels punts més
controvertits del ple i les
persones que hi van anar per
donar suport als educadors
omplien la sala de gom a gom.
L’equip educatiu denuncia l’a-
larma social que s’ha creat i el
greuge que ha patit l’entitat.
CiU i la CUP creuen que és un
error implicar el Casal de Joves
en l’operació policial on s’hi va
trobar petites quantitats de
haixix i, encara més, tancar-lo,
mentre que el PP es queixa que
no s’hagi actuat abans.

✑ Directa Maresme
/maresme@setmanaridirecta.info/

Durant el torn de paraules
dels grups municipals, el
PP va lamentar que s’hagi

esperat més d’un any a actuar
“quan nosaltres ja ho vam denun-
ciar a començaments de 2007”.
CiU va qualificar de “molt greu”
el fet d’haver malbaratat la credi-
bilitat de l’equip educatiu amb
aquesta acció policial, ja que serà
difícil recuperar la confiança dels
veïns. La CUP, a través del seu
regidor Xavier Safont-Tria, va
denunciar que s’ha establert un
precedent perillós i es va pregun-
tar què passarà quan es trobi un
porro en qualsevol institut de
secundària, “també el tancaran?”.

Pel que fa als socis minorita-
ris del govern municipal, ERC no
hi va intervenir, mentre que IC-
EUiA ho va fer en boca de la regi-
dora d’Educació, Conxita Calvo,
només per criticar l’al·lusió als

instituts de secundària “que ja
estan prou qüestionats”.

Vicente Manrique, en nom de
l’Associació de Veïns de Cerdan-
yola, va felicitar el govern per l’o-
peració policial i va criticar que
es criminalitzés el Casal de Joves,
ja que el problema de la droga és
generalitzat i molt més greu en
altres llocs del barri.

La intervenció més esperada
del ple, però, era –sens dubte– la
de la portaveu de l’Associació
Infantil i Juvenil Casal Xerinola,
Maria Torner, que va llegir una
declaració en nom de l’entitat. El
text explicava que “els educadors
no han permès mai el consum ni la
venda de drogues” i defensa “la
necessitat d’un treball coordinat
per prevenir i evitar l’exclusió
social”. També denuncia que al con-

veni de 2006 se’ls va “prohibir de
manera específica i explícita inter-
venir més enllà de l’àmbit lúdico-
formatiu” i que se’ls ha exigit facili-
tar les dades dels menors que
participen a les diferents activitats,
cosa que consideren il·legal i que,
per tant, es neguen a fer. Considera
que el tancament “ha estat única-
ment una mesura d’aparador” per

fer callar els que demanaven més
control policial “i, de pas, esgarra-
par quatre vots” i que amb això s’ha
estigmatitzat els joves i l’entitat: “Si
hi ha un fet que evidenciï que el
tancament del Casal de Joves ha
estat una mesura d’aparador és la
insistència a precintar de manera
visible l’equipament, malgrat la
demanda expressa de l’entitat que
no es fes”. A més, el text critica
durament els mitjans de comunica-
ció que han publicat “informacions
falses o esbiaixades” que ni l’Ajun-
tament ni la policia “en cap
moment s’han dignat a puntualit-
zar ni desmentir públicament”.
Considera que l’entitat ha estat “un
cap de turc” i que l’actuació ha
estat “fruit d’una decisió política
irresponsable que respon a interes-
sos partidistes”. Finalment el comu-
nicat es queixa del fet que cap res-
ponsable municipal no s’hagi posat
en contacte amb l’entitat fins
“poques hores després que féssim
pública la nostra intenció de dema-
nar la paraula al ple”. Cal dir que l’A-
juntament va retirar el precinte al
Casal el dia abans del ple, sense
posar-se en contacte amb l’entitat.

En resposta a aquest comuni-
cat, Oriol Batista, regidor de Segu-
retat i soci fundador de l’associa-
ció Enlleura’t, que gestiona un altre
casal de joves a la ciutat, va justifi-
car l’actuació policial –visiblement
nerviós– per les queixes d’alguns
veïns rebudes des de 2007 i va qua-
lificar el tancament de “cautelar”.
També va negar que l’actuació
hagués estat desafortunada i la va
defensar argumentant que s’havia
fet “per protegir els menors”.

El regidor de Nova Ciutadania,
Esteve Terradas, va manifestar que
les relacions entre el seu departa-
ment i l’associació “sempre han

estat difícils” perquè l’equip edu-
catiu qüestiona les directrius
municipals i “defensa fermament
els seus mètodes educatius”.

Per la seva part, la regidora de
Joventut Anna Barrera va contra-
dir la versió dels educadors i els
va culpar de la situació creada.
Segons ella, al seu departament li
“ha resultat impossible” reunir-se

amb ells i l’entitat no ha reprès les
activitats “perquè no ha volgut”, ja
que no es va presentar cap educa-
dor a la reunió d’urgència convo-
cada just abans del ple (on l’asso-
ciació va excusar la seva absència
perquè tenia una reunió de barri).
També va manifestar que el seu
departament “no ha tingut cons-
tància de cap conseqüència greu”
pel tancament i va deixar clar que
donarà suport a futures actua-
cions policials d’aquesta mena. 

Les paraules de la regidora
van indignar els educadors i edu-
cadores i les nombroses persones
que els donaven suport, motiu
pel qual van abandonar la sala tot
cridant “mentidera” i “no teniu
vergonya”.

La CUP es va
preguntar què

passarà quan es
trobi un ‘porro’
en un institut 
de secundària:

“també el
tancaran?”

El regidor de
Nova Ciutadania,
Esteve Terradas,

va manifestar
que les 

relacions entre
l’Ajuntament i

el casal “sempre
han estat difícils”
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✑ Guillem Lluch
/Mostar (Bòsnia-Hercegovina)/

Mostar és un cas para-
digmàtic de la manca de
convivència que conti-

nua regnant a Bòsnia tretze anys
després dels Acords de Dayton
que van acabar formalment amb
la guerra.

La capital d’Hercegovina –la
república croatomusulmana fede-
rada amb la sèrbia Srpska dins de
Bòsnia-Hercegovina– té prop de
126.000 habitants i està dividia
entre croats i musulmans. La
“frontera” que els separa és una
avinguda de quatre carrils cone-
guda com el Bulevard. Aquest
carrer va ser front de batalla
durant la guerra que va enfrontar
les dues comunitats i, a dia d’avui,
la destrucció i l’estat de runa en
què es troben molts dels seus
edificis fa que sigui un fet impos-
sible d’oblidar. Croats i musul-
mans comparteixen la ciutat de
Mostar, però rara vegada es rela-
cionen entre ells. Els croats fan
tota la seva vida en una part i els
musulmans fan el mateix a l’altra i
molt poques vegades creuen el
Boulevard per anar a passejar o a
comprar. L’odi i la recança els ho
impedeix.

El problema de la no con-
vivència s’accentua en el cas de
les minories ètniques. A molts
pocs quilòmetres de Mostar hi ha
el poble de Bacevici, que és de
població sèrbia. Aquest petit
enclavament de tan sols 150 habi-
tants viu envoltat de musulmans i
croats que no els guarden massa
simpatia. Per aquesta minoria,
doncs, trobar feina a la zona és
gairebé impossible. Un bon exem-
ple és el de Nezo, un home que va
treballar durant 22 anys a Alu-
minji, una de les fàbriques més
grans de Bòsnia, situada als afores
de Mostar. Abans de la guerra, hi
treballaven croats, musulmans i
serbis, però després de l’any 1995
el seu propietari –croat– va vetar
l’entrada als serbis i els musul-
mans i va deixar pobles sencers
sense feina. Avui dia, a Aluminji,
pràcticament només hi treballen
croats. Així doncs, Nezo –com
tants altres serbis de Bacevici–
s’ha quedat sense feina i, ja en
edat de jubilació, sense cap mena
de pensió compensatòria. Ell i la
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L’equilibri més fràgil dels Balcans

seva família viuen tan sols de la
terra que cultiven, del poc bestiar
que tenen i de les feines esporà-
diques que li sorgeixen a la seva
filla Maja.

Ara, a aquesta situació d’hos-
tilitat latent entre comunitats, s’hi
ha afegit la independència de
Kosovo. Per tota la població sèr-
bia ha estat un cop difícil de pair.
Ara bé, on pot ocasionar més ten-
sions és a la República Srpska.
Aquesta zona de Bòsnia de majo-
ria sèrbia fa temps que demana
separar-se de la federació que
conformen musulmans i croats i
constituir-se com a país indepen-
dent o bé annexionar-se a Sèrbia.
El que ha fet la independència de
Kosovo ha estat accentuar encara
més aquesta voluntat d’escissió
de la resta de Bòsnia i despertar
un sentiment de ràbia i tristesa
entre aquesta comunitat.

Oblit internacional
Una de les queixes que sorgeix
fàcilment entre els serbis de Bòs-
nia quan es parla de política és
l’oblit internacional en què consi-
deren que han caigut. Tal com
afirma el periodista Perica Vaso-
vic, “quan va acabar la guerra, tot-
hom es va alinear al costat dels
croats i dels musulmans i va dei-
xar de banda els serbis”. Un exem-
ple molt clar –continua– “és que
tothom parla de la massacre de
Srebrenica (on els serbis van
matar més de 8.000 musulmans i

van provocar la matança més gran
d’Europa després de la Segona
Guerra Mundial), però ningú
recorda que, tres anys abans, els
musulmans havien matat milers de
serbis per aquesta mateixa zona”.

Un cas a part és el d’Spasoje
Mijatovic, un politòleg i periodis-
ta jubilat que resideix al poble de
Bratunac, a la frontera entre Bòs-
nia i Sèrbia. Spasoje és serbi i, lògi-
cament, la independència de
Kosovo no li ha fet cap gràcia. Ara
bé, té molt clar que on millor
poden estar els serbis de Bòsnia
és a Bòsnia i no intentant inde-
penditzar-se o annexionar-se a
Sèrbia, ja que això “només reobri-
ria les ferides del passat i empitjo-
raria la situació”. Per a Spasoje, l’ú-
nica manera de tirar endavant i

treure Bòsnia de la misèria és “no
mirar enrere i intentar que les
ferides cicatritzin”. Si les tres
comunitats no fan aquest esforç,
assegura que no serà possible
continuar endavant.

Voluntat de conviure
A Bòsnia no és fàcil trobar gent
amb voluntat de conviure amb les
altres comunitats. Un dels pocs
col·lectius que es barreja i manté
relacions intercomunitàries és l’u-
niversitari, tal com assegura Sasha
Markovic, una jove croata que
estudia a la universitat de Mostar.
Segons Sasha, “la gent que va a la
universitat és molt més oberta de
ment i no té problemes per rela-
cionar-se amb tothom”. També
destaca que ella mateixa té amics
musulmans, serbis i croats i que
fan vida plegats sense cap mena
d’inconvenient.

Per Sasha, el principal pro-
blema és que la majoria de la
població jove no té aquesta

voluntat d’obertura. “A la univer-
sitat obres la teva ment, però la
majoria de joves de Bòsnia no hi
arriben i continuen amb els odis i
els rancors que els han transmès
els seus pares”, lamenta. Precisa-
ment un dels motius pels quals
molts joves no van a la universi-
tat és perquè els seus pares no
els deixen, perquè saben que allà
es barrejaran. En aquest sentit,
Sasha té molt clar que la genera-
ció que està pujant serà incapaç
d’acabar amb el conflicte in-
terètnic que viu el país, “ja que
no ha trencat amb la influència
negativa que els han transmès els
seus pares”. Aquesta jove univer-
sitària creu que encara han de
passar molts anys perquè la
situació es normalitzi a Bòsnia-
Hercegovina, però que perquè
això sigui possible “és vital que
no es produeixin noves situa-
cions de tensió i, en aquest sen-
tit, la independència de Kosovo
segur que no hi ajudarà gens”. d

/internacional@setmanaridirecta.info/

La guerra de Bòsnia va acabar
fa tretze anys, però la con-

vivència entre les tres grans
comunitats que conformen el
país encara és una utopia. Actual-
ment, a Bòsnia hi viuen un 43 per
cent de musulmans (coneguts
com a bosníacs), un 31 per cent
d’ortodoxos (que es coneixen

com a serbis de Bòsnia) i un 17 per
cent de catòlics (de procedència
croata). Durant la guerra de 1992
totes tres comunitats es van
enfrontar entre si i no va ser fins
l’any 1995 –amb els acords de pau
de Dayton– que van acceptar
deixar les armes, però sense arri-
bar a cap solució útil i real.

La convivència en xifres

El ‘Bulevard’ va
ser front de

batalla durant
la guerra que va

enfrontar les
dues comunitats

Una imatge de Sarajevo. A Bòsnia la convivència entre comunitats encara és fràgil
Guillem Lluch

El propietari
d’Aluminji,

croata, va vetar
l’entrada a

serbis i
musulmans, i va

deixar pobles
sencers sense

feina



✑ Carlos Martínez 
i Pascual Serrano

L’exèrcit colombià va atacar
un campament de les
FARC en territori equato-

rià i suposadament va requisar tres
portàtils, tres memòries USB i dos
discs durs externs l’1 de març d’en-
guany.

Per intentar donar validesa a
aquestes proves, les autoritats
colombianes van sol·licitar un
informe a la Interpol que certifi-
qués l’autenticitat dels arxius que
contenien. Mentre les autoritats
colombianes i molts mitjans deien
que aquesta anàlisi confirmava
que els arxius no havien estat
manipulats, si es llegeix amb dete-
niment es descobreix una cosa
molt diferent.

El document de la Interpol
declara que “els sistemes opera-
tius dels tres ordinadors portàtils
decomissats mostraven que tots
havien estat apagats el 3 de març
de 2008 (a diferents hores, però
tots ells abans de les 11:45h,

moment en què van ser lliurats als
investigadors d’informàtica foren-
se de la policia judicial colombia-
na). Els dos discs durs externs i les
tres claus USB havien estat con-
nectades a un ordinador entre l’1 i
el 3 de març de 2008, sense que
prèviament s’haguessin obtingut
còpies imatge forenses del seu
contingut i sense emprar disposi-
tius de bloqueig d’escriptura”. És a
dir, l’Exèrcit colombià va fer ús i va
modificar els arxius dels ordina-
dors, les memòries USB i els discs
durs abans del seu lliurament a la
policia colombiana. De fet, a la
pàgina 32 de l’informe s’afirma que
“als arxius de la prova instrumen-
tal decomissada núm. 26, un ordi-
nador portàtil, es presentaven els
següents efectes produïts l’1 de
març de 2008 o en dates poste-
riors: creació de 273 arxius de sis-
tema, obertura de 373 arxius de
sistema i d’usuari, modificació de
786 arxius de sistema, supressió de
488 arxius de sistema”.

També reconeix que aparei-
xen “2.110 arxius amb dates de cre-

ació que oscil·len entre el 20 d’a-
bril de 2009 i el 27 d’agost de
2009, 1.434 arxius amb dates d’úl-
tima modificació que varien entre
el 5 d’abril de 2009 i el 16 d’octu-

bre de 2010”. L’informe conclou
que “aquests arxius havien estat
creats abans de l’1 de març de
2008 en un o diversos dispositius
amb una configuració de data i
hora del sistema incorrecta”. Això

significa que qualsevol usuari que
canviï l’hora del sistema operatiu
pot crear un document amb la
data que li plagui, ja sigui anterior
o fins i tot futura.

D’aquesta manera, el propi
informe de la Interpol aporta més
dubtes sobre l’origen dels arxius
informàtics publicats per El País i
amb els quals es pretén atacar
Veneçuela i l’Equador.

L’evidència més eloqüent que
titulars com ‘La Interpol dóna per
veritables les dades trobades a
l’ordinador de Raúl Reyes’ són
mentida és que l’informe el van fer
tècnics informàtics que no sabien
castellà i no podien comprendre
políticament el que deien els
arxius. Així ho diu l’informe: “Els
experts provenien de fora de la
regió i no parlaven espanyol, la
qual cosa va contribuir a eliminar
la possibilitat que es veiessin
influïts pel contingut de les dades
que estaven analitzant”. L’informe
d’un tècnic informàtic que no
comprèn el castellà no pot dir que
Veneçuela finança les FARC per-

què no entén una sola paraula del
que diuen els arxius.

La tergiversació d’alguns mit-
jans ha fet que, mentre el resum
de l’informe de la Interpol afirma
que “La verificació realitzada per
la Interpol de les vuit proves ins-
trumentals citades no implica la
validació de l’exactitud dels arxius
d’usuari que contenen, de la inter-
pretació que qualsevol país pugui
fer dels esmentats arxius ni del seu
origen”, el diari El País tituli ‘La
Interpol certifica que els ordina-
dors de les FARC no van ser mani-
pulats’ i subtituli ‘L’organisme poli-
cial assegura que els portàtils
pertanyien a Raúl Reyes’.

D’altra banda, a través de la fil-
tració a la “premsa amiga” de pre-
sumptes arxius que implicaven
Veneçuela i l’Equador, les autoritats
colombianes han mostrat al món
que tenen un interès especial a cri-
minalitzar aquests governs, més que
el fet de permetre treballar els jut-
ges i les forces de seguretat.

Més info: rebelion.org
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✑ X. Araujo Elena 
i J. Jacovkis Halperin
/Buenos Aires (Argentina)/

L’estructura social argenti-
na dels darrers vint anys
ha expulsat almenys

200.000 unitats agràries a les
grans ciutats. Moltes d’aquestes
explotacions domèstiques, sota
pressió, han venut o arrendat els
camps als anomenats “pools de
siembra”, brokers que gestionen
les propietats i especulen amb el
futur valor de la producció. Arrel
de la crisi de les hipoteques sub-
primes, molt capital especulatiu
internacional s’ha refugiat als
mercats alimentaris i ha fet de la
fam un negoci més: el monocultiu
de gra no està orientat a cobrir les
necessitats locals, sinó a l’expor-
tació i aquest model no està sub-
jecte a debat.

Els mitjans tracten la situació
actual limitant-se a mostrar la
resistència de les associacions de
productors i exportadors agrope-
cuaris davant l’increment imposi-
tiu que el govern aplica a les expor-
tacions, majoritàriament de soja
transgènica. Les accions de protes-
ta s’han organitzat en dues onades.
La del març es va centrar en el blo-
queig de carreteres per impedir el
pas dels camions que portaven ali-
ments a la capital i al port. Aquests
bloquejos, que alguns diaris han
anomenat piquets blancs (en opo-
sició als piquets negres de desocu-

ARGENTINA // TORNA EL CONFLICTE AGRARI

La Interpol afirma que els ordinadors
de les FARC van ser manipulats

COLÒMBIA // URIBE VA ACUSAR VENEÇUELA I L’EQUADOR DE FINANÇAR LA GUERRILLA

pats que reclamen llocs de treball),
es van perllongar durant 21 dies i
van deixar la capital, el melic del
país, en una situació alimentària
complicada.

Fracassada la treva-negocia-
ció, “l’agro” ha tornat a les carrete-
res. Ara els piquets només retenen
productes destinats a l’exportació
i són puntuals i propagandístics,
per no generar antipaties a la ciu-
tat, on durant els piquets del mes

de març el preu d’alguns produc-
tes va patir un increment que no
s’ha revertit. És conegut per tot-
hom que els piquets són organit-
zats pels latifundistes, tot i que qui
talla la circulació són els peons:
mentre una part d’ells talla la ruta,
els altres continuen treballant
camp endins, collint i emmagatze-
mant la soja que comercialitzaran
a un preu més alt quan acabi el
lockout.

L’alternativa popular
Trencant la dicotomia entre les
diferents branques de l’oligarquia,
hi ha moviments camperols que
defugen els debats tendenciosos
del poder i que, alhora, resistei-
xen l’embat del capitalisme ferot-
ge que pretén desforestar per fer
créixer les hectàrees destinades
al monocultiu transgènic. Les
veus que no volen estar amb el
govern ni amb l’oligarquia agrària

són silenciades no només als mit-
jans, el seu extermini és condició
necessària per continuar crei-
xent. Una d’aquestes veus és la
del Moviment Camperol de San-
tiago del Estero (Mocase), que
pateix en primera persona la per-
secució i la impunitat del caci-
quisme. La setmana passada van
alliberar un camperol detingut
il·legalment durant més de vint
dies que va patir amenaces, vexa-
cions, tortures i negació d’atenció
mèdica.

En el marc de l’actual crisi, el
Mocase ha fet públic un pla d’ac-
ció: la recuperació de les terres
robades des del darrer cop d’es-
tat de 1976. De moment han
localitzat 6.000 hectàrees, on
projecten reubicar 10.000 famí-
lies víctimes de la reapropiació
per part dels membres de l’òrbi-
ta colpista. Asseguren que
durant el 2009 anunciaran la pri-
mera d’aquestes recuperacions,
en la qual hi ha mil famílies
implicades, que actualment mal-
viuen a les perifèries urbanes. El
Mocase fomenta les comunitats
de base mitjançant l’agrupació
d’unitats productives. El grau
d’autonomia i de construcció de
la pròpia història beu de la força
de la Teologia de l’Alliberament
dels anys setanta, reformulada
amb els moviments dels pobles
originaris i amb militants anar-
quistes de sindicats ferroviaris
com La Fraternitat. d

d

El moviment camperol, 
entre el govern i l’oligarquia

Les autoritats
colombianes van

sol·licitar un
informe a la
Interpol que
certifiqués

l’’autenticitat’
dels arxius que

contenien

Berta Alarcó
Protesta piquetera a Buenos Aires
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✑ Enric Borràs Abelló

L’oposició al transvasament de l’Ebre
a Barcelona no només s’ha notat
amb els milers de manifestants que

van sortir als carrers d’Amposta el cap de
setmana passat ni en les protestes que ja fa
setmanes que fan algunes entitats, sinó que
també s’ha fet palesa a Internet. Als blocs
de Jóvens de l’Ebre (JovensEbre.org), la Pla-
taforma en Defensa de l’Ebre (Ebre.net) i la
Plataforma Metropolitana Contra els Trans-
vasaments (notransvasamentsbcn.blogs-
pot.com) podeu veure-hi desenes de víde-
os sobre la manifestació d’Amposta,
documents, enllaços, notícies i convocatò-
ries contra el transvasament. Però, a banda
d’aquests tres puntals de la lluita antitrans-
vasista, més d’un centenar de blocs han
difós i subscrit el Manifest blocaire contra
el transvasament. El text, que s’ha escam-
pat des de la comunitat de blocaires de les
Terres de l’Ebre a la comunitat de blocs en
català, diu que els blocaires es volen afegir
al rebuig que el projecte de transvasament
ha generat a la societat civil perquè consi-
deren que la mesura no està prou justifica-
da, serà permanent i “perpetuarà la de-

pendència hídrica de l’àrea metropolitana
de Barcelona”.

I és que la comunitat blocaire de les
Terres de l’Ebre és una de les més actives

del país. Disposa d’un portal comú, Ebres-
fera.cat, d’un bloc de notícies internes,
Blocaires de l’Ebre (bloc.ebresfera.cat) i
fins i tot ha arribat a organitzar una jorna-

da per discutir del fenomen dels blocs al
seu territori, l’Ebrebloc. 

Entre els blocs més actius de l’ebresfe-
ra hi ha el bloc de Manel Zaera (manelza-
era.blogspot.com), amb apunts sobre polí-
tica i tecnologia, i el de Jordi Perales
(jperales25.blogspot.com), un mestre
interessat en les noves tecnologies. Però
de blocs ebrencs n’hi ha de tota mena,
com demostren el bloc Tens un racó dalt
del món (jmtibau.blogspot.com) de les-
criptor Jesús Maria Tibau, el bloc polític
La Marfanta (lamarfanta.blogspot.com)
de Gustau Moreno; La cuina de Jesús
(lacuinadejesus.blip.tv), el vídeobloc so-
bre Internet de Jesús Ferré o, fins i tot, el
bloc eròtic Diari sexual d’una ebrenca a la
ciutat (ebrencaexiliada.blogspot.com).

D’altres indicis que mostren la gran
activitat dels internautes de les Terres de
l’Ebre són la quinzena de vídeos sobre la
manifestació d’Amposta que ja es poden
veure a YouTube.com, les desenes de
fotografies que s’han publicat a Flickr.com
o el fet de que són una de les poques
zones del país amb una televisió per Inter-
net pròpia: TeveOn.tv.

L’oposició al transvasament de l’Ebre envaeix Internet
Més d’un centenar de blocs difonen i firmen el ‘Manifest blocaire contra el transvasament’

/observatorimitjans@setmanaridirecta.info/

La revista cultural ‘Benzina’ s’enfonsa
Els treballadors i col·laboradors de la publicació del Grup Comunicació 21 fa mesos que no cobren

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

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

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

✑ Joan G. Vallvé

Els problemes econòmics del Grup Comunicació 21
duen la revista Benzina a la vora de la seva fi
segons tots els indicis. David Centol, editor de

Benzina i el principal nom que hi ha darrere de Comu-
nicació 21, es va reunir el dia de Sant Jordi amb el per-
sonal contractat de la revista. Era una reunió que havien
demanat els treballadors perquè feia dos mesos que no
cobraven, segons informa un dels qui hi era present.
Centol els va fer saber que no pensava tancar la revista
ni cap altra publicació del grup, però que no podia
pagar els treballadors perquè estava pendent d’un crè-
dit per pagar-los les nòmines. A més, els va dir que, per
tal d’estalviar despeses, traslladarien la seu de la revis-
ta del barri de Sants de Barcelona a Mollet del Vallès.
Després d’això, el 9 de maig alguns dels treballadors
van deixar la revista i, de fet, fins i tot un dels noms més
il·lustres de la publicació, el director Àlex Gutiérrez, ha
abandonat la publicació.

Però els problemes de Benzina no s’acaben aquí.
Molts dels col·laboradors de la revista no cobren

des de l’any passat i l’Associació Professional d’Il·lus-
tradors de Catalunya (APIC) ha arribat a enviar una
circular interna on avisa els seus associats que
alguns il·lustradors fa més de vuit mesos que no
cobren. També cal afegir-hi que alguns dels finalistes
del concurs de contes de la revista de l’any 2007
encara no han cobrat els 150 euros que els pertoca-
ven per la publicació del conte. El Grup Comunica-
ció 21 ha rebut una subvenció de 59.000 euros de la
Generalitat catalana pel llançament de Benzina i fa
pocs mesos encara va ampliar de 100 a 130 el nom-
bre de pàgines de la revista.

Sigui com sigui, la revista Benzina no és l’única
publicació de Comunicació 21 amb problemes
econòmics. Diversos dels treballadors del Línia
Vallès ja han abandonat la publicació a causa dels
sous precaris i les males condicions laborals. De fet,
el grup editor fins i tot ha estat obligat judicialment
a tornar a contractar l’anterior cap de fotografia de
la publicació, a qui havien fet fora sense prou argu-
ments, tot i que el tenien contractat de manera
irregular.
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Punts de venda
BADALONA
La Mussara Sant Joan de la Creu 70 
BARCELONA
GRÀCIA

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

El Tinter La Plana, 10
Rocaguinarda Xiprer, 13
EIXAMPLE

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

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

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

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

NOU BARRIS

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

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

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

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
El Grillo Libertario Llinars, 44 
CSO Banka Rota Rubió i Ors, 103 
ESPARREGUERA
Taverna Catalana L’Esparracat Feliu Munné, 18
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Ubud Artesania Mestre Joaquim Rosal, 22
GIRONA
Llibreria 22 Hortes, 22
Llibreria Les Voltes Plaça del Vi, 2
La Màquia Vern, 15
GRANOLLERS
Llibreria La Gralla Plaça dels Càbrits, 5
Anònims Miquel Ricomà, 57 
El Racó Ecològic Roger de Flor, 85
HOSPITALET DE LLOBREGAT
Quiosc Montserrat Pl. Mare de Déu de Montserrat
La Resistència Rosalía de Castro, 92
Centre d’Estudis de l’Hospitalet Major, 54 1º
LLEIDA
Ateneu La Maranya Parc, 13
La Falcata La Panera, 2
Quiosc Discom Alfred Perenya, 64
Quiosc Gallardo Freixa Rambla Ferran s/n
La Vella Escola Clot de les Monges, 1
MATARÓ
Llibreria Robafaves Nou, 9
MANRESA
Cafè l’Havana Plaça Gispert
Moes Joc de la pilota, 9
Els Carlins Sabateria, 3-5

MOLINS DE REI
Llibreria Barba Rafael Casanoves, 45
La Bodegueta Pintor Fortuny, 45
OLOT
Llibreria Dòria Sant Tomàs, 6
REUS
Bat a Bat Kultur Sant Elies, 29
RIBES DEL GARRAF
Llibreria Gabaldà Plaça de la Font, 2
RIPOLL
Bar l’Obrador c. Estació, 3
SANTA COLOMA DE GRAMENET
La Krida Sicília 97
SANT BOI DE LLOBREGAT
Ateneu Santboià Av. Maria Girona 2
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Teteria Índia Jacint Verdaguer, 9
Ateneu Sanfeliuenc Vidal i Ribas, 23
SANT JOAN DESPÍ
Llibreria Recort Major, 60 
SOLSONA
Llibreria Cal Dach Sant Miquel 5
TARRAGONA
CGT Tarragona Rambla Nova, 97-99, 2n pis
TERRASSA
Kasalet Societat, 4
VIC
Llibreria La Tralla Riera, 5 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
La Fornal Sant Julià, 20 

Butlleta de subscripció

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

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

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

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

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

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

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

Si       No            Vull rebre informació de qüestions relacionades amb la Directa

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

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

directa
setmanari de 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
Fe

Parada a les Festes Alternatives de Badalona. 
Dissabte 24 de maig, 21:30 h. Masia de Can Cabanyes.

Parada a la Trobada de col·lectius de Sants
Diumenge 25 de maig, de 10 a 19 h. Cotxeres de Sants. 

Presentació a la Jornada de mitjans de comunicació lliure 
Divendres 30 de maig, 19:30 h. Bar Línia 1. Gramenet del Besòs

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

✁

‘La Indirecta.Una entrevista a l’esquerra’
175 pàgines. 11 euros. 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



directa núm. 94 / 21 de maig de 2008

ha instat l’església local a anotar a
la partida de baptisme de les
sol·licitants que aquestes han
exercit el dret de cancel·lació.
Davant la decisió de l’AEPD l’ar-
quebisbat ha recorregut aquestes
resolucions administratives da-
vant l’Audiència Nacional espan-

yola. I, finalment, també les ha
recorregut al Tribunal Suprem
espanyol. La Xedes Vallès espera
que el procés encetat a Sants no
sigui tant complicat perquè la
intransigència del l’arquebisbat
valencià és molt superior a la del
de Barcelona. Les estratègies dels
organismes eclesiàstics passen
per no contestar les peticions d’a-
postasia o per pressionar i procu-
rar convèncer perquè es rectifiqui
la decisió presa. Des de Sants, per
començar, exigeixen que amb el
termini de deu dies es retirin dels
registres eclesiàstics totes les
persones demandants.
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✑ Gemma García
/campanyes@setmanaridirecta.info/

a disconformitat amb
la ingerència de l’Es-
glésia a la vida perso-
nal ha estat un dels

malestars que ha dut a organit-
zar una campanya per l’apostasia
al barri de Sants de Barcelona.
Aquest procediment, que té per
objectiu abandonar la perti-
nença a l’Església catòlica quan
has passat a formar-ne part a
través del baptisme, ha emergit
a l’escena pública durant els
darrers anys. Una campanya n’ha
precedit una altra. La renúncia
massiva que es va fer a Lleida el
mes d’abril ha precedit la de
Nosaltres Marxem de Sants, que
ha comptat amb l’assessora-
mentdel col·lectiu d’Ateus de
Catalunya.

Segons la Xedes Vallès, és
una manera de “posar les coses a
lloc”, de manifestar públicament
que “no volem un Estat confes-
sional”. Quan parla de “posar les
coses al seu lloc”, aclareix que fa
referència a la ingerència ecle-
siàstica en temes com l’educació,
el dret de les dones de decidir
sobre el propi cos o els models
familiars. “Les creences són inte-
riors”–la Xedes ho té clar– i des
del col·lectiu creat recentment
manifesten un rebuig contun-
dent davant el fet que la institu-
ció pretengui “imposar les seves
normes al conjunt de la societat”
i sigui aquesta mateixa qui la

L

Per contactar:

NOSALTRES MARXEM
www.nosaltresmarxem.cat

ACTE PER L’APOSTASIA COL·LECTIVA A SANTS
Dia 29 de maig de 2008 a les 19h.
Espai Obert, C/Violant d’Hongria, 71. Barcelona

CAMPANYA D’APOSTASIA A LLEIDA
ANIM, www.apostataja.blogspot.com/

INFORMACIÓ SOBRE APOSTASIA
www.apostasia.es

mantingui. Tota una sèrie de
motius que han traslladat la
renúncia personal de cadascú a
l’esfera pública i tangible: “No
volem que ens comptin com a
persones que formen part de la
seva institució”, manifesten. Dei-
xar de constar-hi implica que
t’esborrin dels llibres parroquials
i de les còpies que posseeix el
bisbat o arquebisbat d’aquests lli-
bres, corresponents al seu Arxiu
Històric Diocesà.

Els obstacles
Al cap i a la fi, entrar a formar part
de l’Església és fàcil –només cal
que els teus pares et bategin,
sense possibilitat d’escollir–, però
sortir-ne no ho és tant. Algunes
experiències, com la de València,
ho demostren. L’apostasia massi-
va organitzada en el marc de la
campanya Jo no t’espere, que s’o-
posava a la visita del Papa a la ciu-
tat el juny de 2006 amb motiu de
l’Encontre Mundial de les Famí-
lies, encara batalla per fer-se rea-
litat. En aquesta ocasió, prop de
mil persones van presentar les
sol·licituds perquè les esborressin
de l’Església i la resposta de l’ar-
quebisbat va ser rebutjar una per
una aquestes sol·licituds. Moltes
d’aquestes persones han optat
per reclamar aquest dret a l’Agèn-
cia Espanyola de la Protecció de
Dades (AEPD), un organisme que

El ball de xifres
A algunes persones apòstates
que han aconseguit l’acceptació
de renúncia per part de l’Església
i d’altres que en tenen la intenció,
com la Xedes, no els satisfà del
tot una simple anotació als lli-
bres de baptisme que indiqui que
han exercit el dret de
cancel·lació. Consideren que el
més adequat seria que no hi figu-
ressin. Una part del moviment
apòstata assegura que l’Església
ha fet ús d’aquestes dades “tram-
pa” a l’hora de mesurar la seva
representació dins la societat i ha
comptabilitzat les persones que
han cancel·lat la seva relació amb
l’entitat, però que continuen apa-
reixent als registres. Així ho van
denunciar en el seu moment els
membres de la campanya Jo no
t’espere, que van manifestar l’e-
xistència d’irregularitats en la
manera que tenia l’Església de
calcular la seva implantació
social.

Però, les xifres ofertes per la
mateixa Agència Espanyola de
Protecció de Dades evidencien
un augment marcat de les peti-
cions d’apostasia a l’Estat espan-
yol. Aquestes demandes es van
multiplicar per sis durant l’any
2007, segons l’organisme, cosa
que significa 287 tràmits, davant
dels 47 de 2006. L’Agència només
comptabilitza les peticions que

els consten, és a dir, les de la gent
que –després d’obtenir una nega-
tiva o un silenci per part de l’Es-
glésia– ha fet un pas més i s’ha
dirigit a l’Agència. Per tant, dei-
xen de banda totes aquelles per-
sones que han demanat aposta-
tar però no han recorregut a
l’Agència.

Així, durant aquest 2008, a
part de l’apostasia massiva a Llei-
da i l’actual de Sants, fora dels Paï-
sos Catalans les iniciatives també
han anat en augment. Com a
Oviedo, on 70 persones ja han ini-
ciat els tràmits per apostatar, la
primera iniciativa d’aquest tipus
que es coneix a Astúries. Des de
Sants escalfen motors per acon-
seguir que tota persona que vul-
gui trencar qualsevol tipus de lli-
gam amb l’Església acudeixi a la
presentació de la campanya el 29
de maig. d

L’apostasia, el camí per sortir del sistema catòlic
EL MOVIMENT APÒSTATA S’ORGANITZA AL BARRI DE SANTS DE BARCELONA AMB EL NOM NOSALTRES MARXEM

postatar s’entén com
la renúncia a una
determinada fe. Per
tant, tot i que en el

context de la religió catòlica
quan parlem d’apostasia ens
referim a un procediment per
deixar de formar part de l’Es-
glésia, aquesta realitat és ben
diferent en el context de la reli-
gió jueva i musulmana. La per-
sona neix jueva o musulmana

per herència familiar –en el cas
jueu per part de mare i en el cas
musulmà per part de pare. Per
tant, en aquests casos, la religió
s’incorpora a través del naixe-
ment i no cal un ritual per for-
mar part de la religió en qües-
tió. En ambdues religions no
existeix cap equivalent al bap-
tisme, ja que la circumcisió no
és condició imprescindible per
ser considerada una persona

amb fe i no t’inclou en cap
registre, com passa a l’Església
catòlica. Tanmateix, la persona
pot renegar de la fe a nivell per-
sonal i, si bé és cert que alguns
països confessionalment mu-
sulmans tenen legislacions an-
tiapostasia –és a dir, que pena-
litzen la manifestació pública
d’abandonament de la fe–,
aquest posicionament no forma
part del llibre sagrat.

Apostasia musulmana o jueva?

A
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✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

a lluita pel dret a l’a-
vortament no s’atura i,
paral·lelament a les
accions puntuals com

l’encadenament a l’església de
Santa Maria del Pi de Barcelona
el dissabte 17 de maig, la Plata-
forma a Favor del Dret a l’Avorta-
ment (PFDA) inicia la seva cam-
panya pública per aconseguir el
màxim d’adhesions i suport so-
cial possibles. Consideren que
aplegar esforços facilita la in-
cidència en la política de l’Estat
espanyol i, conseqüentment, pot
fer possible un canvi de llei i una

aplicació igualitària a tot el seu
territori.

El termini per adherir-se a la
campanya acaba a finals de juny.
En aquest moment es farà una pre-
sentació pública del document

que reclama aquest dret i dels
resultats de la campanya, on parti-
cipen entitats diverses, des de
l’Associació de Planificació Fami-
liar de Catalunya i Balears (APF-
CiB), fins a la Societat Catalana de
Sexologia o l’Associació de Clíni-
ques Acreditades per la Interrup-
ció de l’Embaràs (ACAI).

Tot i que el reclam de les
dones de poder decidir sobre el
seu propi cos acumula grans
esforços i dècades de lluita, a par-
tir del mes de novembre de 2007
es va intensificar. Sobretot arrel
de la detenció del director de les
clíniques del grup Ginemedex-
TCB, Carlos Morín, i cinc persones
més en l’operació resultant de la

denúncia presentada per E-Cris-
tians, que acusava les sis persones
detingudes de practicar avorta-
ments il·legals.

La Plataforma exigeix, en pri-
mer lloc, la despenalització de
l’avortament, que ha de portar
implícit que tant les dones –di-
rectament afectades– com les
professionals sociosanitàries dis-
posin d’una informació clara i
suficient. També reclama la ne-

cessitat que l’avortament sigui
lliure –és a dir, que esdevingui
una decisió única i voluntària de
la dona– i gratuït i que se’n
garanteixi la confidencialitat. De
cara als professionals, conside-
ren important que es reguli l’e-
xercici del dret a l’objecció de
consciència per no dificultar l’ac-
cés de la dona a aquest dret i que
el personal sanitari compti amb
una formació adequada.

✑ Oriol Matadepera
/campanyes@setmanaridirecta.info/

splugues de Llobregat
(Baix Llobregat) acollirà
el proper 24 de maig
una nova edició de la

Botifarrada Popular a l’Especula-
ció, una trobada de les persones
que des de fa anys denuncien la
gestió urbanística per part del
govern local (PSC) i la seva aliança
amb empreses constructores i
promotores immobiliàries. A-
quest any també s’hi han afegit les
Carabasses a la Repressió com a
resposta davant la persecució
policial i judicial que pateixen les
persones oposades al projecte
urbanístic pla Caufec i per exigir
l’alliberament d’en Franki de
Terrassa.

La Botifarrada va néixer per
l’impuls de l’Assemblea Popular
d’Urbanisme (APU), un col·lectiu
creat fa deu anys que va organit-
zar campanyes de conscienciació
i de crítica de la pèrdua del patri-
moni històric de la ciutat, la
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carrer en contra del projecte.
Després de la manifestació hi
haurà un correfoc del grup local
d’espectacle de foc Boc de Biter-
na. Aquest correfoc es continua
fent tot i que el govern els ha reti-
rat la subvenció al·legant que
tracta temes com l’especulació i
fa una crítica oberta a la gestió
municipal. El regidor de cultura,
Eduard Sanz, argumenta que
“aquest missatge conté intencio-

nalitat política i que, per tant, no
és d’interès per a la ciutadania i
no és subvencionable” (veure
Expressions). A partir de les onze
de la nit al Parc de les Tres Esplu-
gues es farà un concert amb la
col·laboració de Bongo Botrako,
Malatesta (antiga Gran Orquestra
Republicana), El Kapel (veu de
Color Humano) i el Punxa Discos
Pispillas-Chisposillo.

Manifestació, correfoc 
i concerts
Les activitats de la Botifarrada a
l’especulació d’enguany comen-
cen a les sis de la tarda a la plaça
de l’Ajuntament amb una manifes-
tació de rebuig al Pla Caufec-
Porta BCN per denunciar les seves
conseqüències nefastes i la re-
pressió que pateixen els movi-
ments socials que es mobilitzen al

manca d’habitatge assequible i l’a-
nomenat “exili” de la gent jove,
obligada a marxar d’Esplugues per
l’alt preu dels pisos. La Botifarrada
ha esdevingut una trobada contra
una política urbanística municipal
que prioritza els interessos privats
abans que les necessitats i les
demandes socials del poble.
Segons Paula Pérez, membre del
col·lectiu que organitza la jorna-
da, “l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat ha estat i és un agent de
l’especulació al servei de les
empreses constructores i immo-
biliàries, tot col·laborant en l’en-
cariment del preu del sòl".

Amb l’impuls donat a la lluita
contra el pla Caufec fa quatre
anys, la lluita contra l’especulació

E

Si especulació i repressió van de la mà, la resposta també

es va revifar i, des de llavors, els
continguts de la jornada creixen
en qualitat i en quantitat, tant pel
que fa a la mobilització com a la
festa i els espectacles. Com diu
Paula Pérez, “si encara té lloc la
Botifarrada no és perquè hi hagi
gaire cosa a celebrar, sinó més
aviat el contrari: cada dia mengem
més ciment”. Denuncia que la
situació no ha millorat des que es
va crear l’APU: queda menys patri-
moni per protegir perquè s’ha
anat enderrocant, l’habitatge aug-
menta de preu salvatgement, la
gent jove i no tan jove es veu
forçada a marxar del poble i es
desenvolupen projectes urbanís-
tics que no responen a criteris
socials, sinó empresarials.

La Plataforma a Favor del Dret a l’Avortament 
inicia la campanya pública per ampliar el suport social

L

d

d

Imatge de la manifestació en el marc de la Botifarrada de 2005 Jordi Rebollar

Per contactar:

www.noalplacaufec.net
paremoselcaufec@rusc.net

Telèfon: 685 269 787

Per contactar:

www.observatori.apfcib.org/plataforma.php

Núm. 97 Maig ‘08
La publicació de la CGT de Catalunya

www.revistacatalunya.cat

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

Pastisseria Santacana

ESPECIALITAT EN PETONETS
c/ La Cort 18 43800 Valls Telèfon 977 601 468

Llibre polític, crític...
Editorials: Virus, Vosa, Txalaparta,
Hiru, El Jonc

C/ de l’Or, 8 (Plaça del Diamant) 08012
Gràcia. Barcelona
Telèfon 933 683 901 
distrivinyes@yahoo.es
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✑ Ignasi Franch
/cultura@setmanaridirecta.info/

Una de les potes fonamen-
tals de l’american gothic
ha estat situar al paisatge

nacional i contemporani el xoc
entre la civilització i una barbàrie
ancestral. Als anys 70 i 80, seguint
en part la petja de films iniciàtics
com La noche de los muertos
vivientes, cineastes com Tobe
Hopper o Wes Craven van canviar
la fesomia del terror: els genera-
dors d’ensurts ja no eren monstres
clàssics de l’exòtica Transilvània,
sinó amenaces actuals, possibles i
localitzades a unes hores en cotxe
de qualsevol ciutat.

Un dels esquemes argumen-
tals més utilitzats era la irrupció
de ciutadans civilitzats en una
mena d’Amèrica profunda
salvatge, amarada de la descon-
fiança de l’urbanita cap a la rurali-
tat. Aquells films no només
mostraven l’existència de maníacs
solitaris amagats en llocs apartats.
De vegades, com a Las colinas
tienen ojos, mostraven estructures
familiars dements i homicides
(sovint, a més, incestuoses) que
suposaven una mena de negatiu
de les famílies protagonistes.

Després de la revifada de
l’horror d’aquella època
mitjançant remakes i noves apor-

tacions com Los renegados del
Diablo, el cinema posterior als
atemptats de l’11-S ha recollit un
dels sentiments que va deixar la
tragèdia (aquella confusió mate-
rialitzada en la reiterada pregunta
“per què ens odien?”) per extreu-
re’n una variació de l’esquema del
visitant a l’Amèrica profunda. Ara
el conflicte és internacional i
ideològic: pobre d’aquell turista
de ficció que se’n vagi a l’estran-
ger, perquè a l’estranger cinema-
togràfic el turista americà no és
ben rebut. Es volen els seus
diners, fins i tot els seus òrgans,
per ressentiment davant el ric i
poderós, per hostilitat a l’Imperi...

Repercusions violentes 
del turisme sexual
L’espavilat Eli Roth (Cabin fever)
va obrir el foc amb Hostel, una
comèdia negra gamberra tenyida
d’horror sobre l’odissea d’uns
estudiants. Paxton i Josh viatgen a
Eslovènia a buscar noies maques i
receptives, però acaben emboli-
cats en un negoci que sembla diri-
git pel protagonista d’El malvado
Zaroff. Alguns consideren que
Roth va donar així certificat de
comercialitat a l’anomenat
torture porn, on la incertesa argu-
mental està diluïda i on el cor del
lleó és la contemplació sàdica de
la mort dels personatges. Res del

tot nou, perquè als clònics i a les
seqüeles de Halloween o Viernes
13 l’espectacle ja no era el ‘què
passarà’ sinó el ‘com es mata’:
cranis seccionats amb patins de
gel, ulls reventats per mans vigo-
roses i tota mena d’acrobàcies
violentes que potser sí que reme-
ten a la coreografia gimnàstica i
la impudícia representativa de la
pornografia sexual.

Però, en realitat, Hostel no
esgota ni de lluny les possibilitats
d’una representació extrema del
patiment ni es lliura a l’horror. Tot
i algunes pinzellades gore, resulta
un visionat tolerable, ni angoixant
ni trasbalsador com els de Los
renegados del Diablo o Wolf
Creek, entre d’altres motius
perquè l’estètica emprada és molt
més convencional i se situa lluny
del quasi documentalisme d’obres
com la de Greg Mclean.
Transgressió moderada, doncs, la
d’aquesta bona provocació supe-
rada en enginy per la seva seqüela.

Desfilada de banyadors 
i òrgans bategants
Combinant les platges de postal
amb els ganivets plens de rovell i
sang seca, una simpàtica i desver-
gonyida sèrie B com Turistas va
seguir la petja d’Hostel afegint un
element absent al film de Roth:
les noies maques empaitades pels

maníacs de torn. Uns quants occi-
dentals es deixen perdre en una
platja paradisíaca brasilera sense
saber que una màfia de traficants
d’òrgans nacionalistes els està
vigilant. El mad doctor de la
funció ve a dir: “Si els diners
americans fan que els indígenes
fins i tot venguin els seus òrgans,
nosaltres els substituirem amb
òrgans robats als americans”.

La pinzellada no deixa de ser
interessant, un petit qüestiona-
ment sobre l’abisme ètic de la
tirania dels diners. Però, més enllà
d’aquest punt de partida, el film
no es mostra especialment arris-
cat ni a efectes dramàtics ni en la
representació de la violència.
Turistas no és Wolf Creek, no té
la seva intensitat ni la menor
intenció de buscar-la. Més aviat
es remet a aquell cinema exploi-
tation que ofereix un plat combi-
nat de carn magra i atlètica, en
banyador o bikini, amb algun
esquitx de salsa... roja. El seu
director i coproductor John
Stockwell ofereix un bon entrete-
niment que fins i tot, ja cap al
final, s’atreveix a oferir quelcom
de diferent tot localitzant el
desenllaç en unes coves subaquà-
tiques. Són els moments més
anguniosos d’una funció poc
intensa i gens ambiciosa, però
foscament entretinguda.

ADesmembrados, una
empresa armamentista

envia un grup de treballadors a
Hongria per passar uns dies de
convivència i treball en equip.
Evidentment, els serà difícil
sortir-se’n amb vida. Realitzada
a Europa, aquesta coproducció
mostra una mirada molt dife-
rent, exterior i més càustica, de
l’antiamericanisme (o, en aquest
cas, antiatlantisme). Tot i el seu
modest acabat formal,
Desmembrados arriba al cor
dels espectadors gràcies a uns
comentaris polítics no especial-
ment subtils. Per començar, els
agressors van armats amb equi-
pament de l’empresa on treba-
llen els protagonistes, en una
referència òbvia a la pràctica
tan pròpia de la política exte-
rior nord-americana d’armar els
futurs enemics. Film de terror
amb dosis generoses d’humor
negre, s’acaba ressentint de la
seva indefinició, malgrat tenir
algun moment brillant, com un
gag visual més propi de Tex
Avery, antològicament marcià
en el seu context d’slasher
movie. Hi destaquen Laura
Harris (vista a la televisiva 24) i
els patiments de Tim McInnery,
que encarna un personatge tan
poc dominant com el Percy que
va interpretar dues dècades
enrere a L’escurçó negre.

Filmografia:
• Eli Roth, ‘Hostel’ 
edició especial (Sony, 2005)
• John Stockwell, ‘Turistas’
(Filmax, 2006)
• Christopher Smith,
‘Desmembrados’ 
(Manga Films, 2006)

Una variant
‘british’

EL ‘PER QUÈ ENS ODIEN?’ CONVERTIT EN UN TERRORÍFIC MALSON CINEMATOGRÀFIC 

Ianquis ‘Go Home’!
UNA CURIOSA ESTRUCTURA ARGUMENTAL POSTERIOR A L’11-S: DESVENTURES DE TURISTES NORD-AMERICANS ASSASSINATS A L’ESTRANGER



21 de maig de 2008 / directa núm. 94

Deu anys d’Atzucac
✑ Directa Maresme
/cultura@setmanaridirecta.info/

Enguany la Taverna Atzucac
de Mataró celebra els seus
deu anys de funcionament.

La taverna, situada al número 31
del Carreró, plaça de
l’Ajuntament, va obrir les portes
el 9 de maig de 1998 i des del seu
inici ha mantingut l’objectiu de
ser una alternativa a l’oci i el
lleure de la ciutat i la comarca.

Els seus promotors treballen
en règim de cooperativa i
sempre han volgut fer-ne un
punt de trobada de les persones
que fan tasques per transformar
la societat, de l’esquerra inde-
pendentista i dels moviments
socials. Hi preparen cuina cata-
lana amb productes de la terra,
plats vegetarians i també plats
tradicionals de la nova immigra-
ció –com la crema de cigrons

(hummus) o el cuscús–, acom-
panyats de begudes nostrades
com la ratafia, la pomada o l’ai-
gua de València. També aposten
per la música en català, tant
enregistrada com en directe, i
han organitzat concerts de petit
format amb cantants i grups com
Jaume Arnella, Feliu Ventura,
Francesc Ribera “Titot”, Obrint
Pas, La Carrau, Skatalà i altres.

A més, han impulsat una asso-
ciació cultural –Marrinxa– inte-
grada per cooperants i persones
clientes per potenciar la cultura
popular a Mataró. L’associació ha
organitzat, entre altres actes, un
homenatge popular a Ovidi
Montllor i el concert de Festa
Major, que enguany arriba a la
seva quarta edició.

A l’Atzucac s’hi pot trobar
premsa en català i mitjans de
comunicació alternatius com
L’accent, Illacrua, DIRECTA, altres

mitjans com El Triangle... i una
cartellera amb informació sobre
les activitats polítiques i culturals
que es fan a Mataró i a la comarca.

A part de la dificultat de ser
un negoci portat per gent jove
des del principi i d’oferir una
proposta ben diferent de la d’un
bar convencional, l’Atzucac ha
hagut d’afrontar i suportar una
persecució política arrel de la
militància independentista de les
seves cooperants. El cas més clar
és la sanció de 3.000 euros impo-
sada per la Generalitat per
“foment de l’alcoholisme” (sic).

Entre els actes de celebració
d’aquest desè aniversari, s’ha
previst un concert vermut amb
membres de La Coixinera, diver-
sos dinars i sopars populars,
concerts amb Lo Pardal Roquer,
Dijous Paella i Mirabèl i el ja
tradicional concert de Festa
Major.

LA TAVERNA ALTERNATIVA DE

MATARÓ CELEBRA EL SEU DESÈ

ANIVERSARI AMB ÀPATS POPULARS

I CONCERTS

Neguen la subvenció d’un correfoc a Esplugues
✑ Anna Sergant
/cultura@setmanaridirecta.info/

L’Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat ha denegat la
subvenció al correfoc que

organitza l’entitat Boc de Biterna
per les Festes de Primavera del 24
de maig. Segons el govern local
(PSC), aquesta activitat no
compleix els criteris de les noves
bases que regulen les subvencions
perquè “és un correfoc amb un
rerefons de crítica social i no és
només cultural”. Aquesta situació
és nova pel grup d’espectacles de
foc. Durant els onze anys d’histò-
ria de Boc de Biterna mai se’ls
havia denegat cap subvenció, tot i
que la majoria d’actuacions que
han fet han estat de caire reivindi-
catiu. La novetat és que les bases
aprovades recentment pel PSC i
IC per subvencionar actes de les

entitats d’Esplugues han obert la
porta a negar els diners a deter-
minades activitats amb l’únic
argument que “no s’adiuen a les
bases de les subvencions”. Les
noves bases exigeixen molta infor-
mació prèvia sobre cada activitat i
el lliurament del cartell amb
molta antelació per tal que sigui
supervisat, sota l’amenaça –explí-
cita a les bases– de retirar la
subvenció. Un altre punt que criti-
quen les entitats espluguines és la
pressió que s’exerceix a l’hora de
justificar les subvencions.

Boc de Biterna ha decidit tirar
endavant el correfoc que tenia
previst –en el qual s’entreveu una
crítica a la imposició empresarial
del Trambaix– perquè creu que
“un atac a la llibertat d’expressió
no es pot deixar sense resposta
perquè, si no, cada cop serà
pitjor”. Així doncs, reduiran el

pressupost i buscaran maneres
d’autofinançar-se. Però, sobretot,
fan una crida perquè l’espectacle
sigui “un exemple de perseve-
rança a l’hora de defensar els
drets bàsics de la ciutadania i que
tothom que vingui se senti part
d’un acte cultural que, perquè
sigui significatiu, ha de ser –a
més– reivindicatiu”. Aquest no és
el primer conflicte que sorgeix
entre l’entitat i el govern si tenim
en compte que ja els havien
censurat alguns cartells perquè
consideraven que eren “ofensius
per alguns col·lectius”. I tampoc
es tracta del primer cas de coac-
ció política cap a entitats cultu-
rals d’Esplugues. Ara bé, a
excepció de Boc de Biterna, mai
ningú no havia fet cap denúncia
pública ni havia mantingut l’acti-
vitat malgrat la retirada de la
subvenció.

L’ENTITAT BOC DE BITERNA HA

DECIDIT TIRAR ENDAVANT EL

CORREFOC, MALGRAT LA

DENEGACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. EN

L’ESPECTACLE ES FA UNA CRÍTICA A

LA IMPOSICIÓ DEL TRAMBAIX

Correfoc de Boc de Biterna
DISSABTE 24 DE MAIG DE 2008
22H AL CASAL DE CULTURA

ROBERT BRILLAS.
BOCDEBITERNA@ESPLUGUES.ORG
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Quan la cultura no té amo
✑ Blanca Balanyà
/cultura@setmanaridirecta.info/

València acollirà el proper
22 de maig la primera
edició de La Impròpia, la

primera trobada de cultura
oberta. Un nou festival que, com
expliquen els seus impulsors –el
col·lectiu La Xarito, que treballa
en l’àmbit de la cultura lliure i el
copyleft– “tracta de connectar

dues parts d’un mateix món: la
cultura lliure i la cultura tradi-
cional, és a dir, la cultura de
transmissió directa o cultura
oberta”.

A La Impròpia hi tindran
cabuda diferents expressions
culturals tradicionals com el cant
d’albaes i d’altres cants improvi-
sats. Destaca l’actuació del super-
grup de cant improvisat
Ensaladilla So Insistent, en el
marc d’una nit d’improvisació en
què l’actor i activista cultural del
barri de Russafa Hèctor Arnau
farà de mestre de cerimònies.

El correfoc o els contes
populars conviuran amb vàries
formes de cultura lliure, com
una marató de cinema copyleft
amb el passi de Lo que tú quie-
ras oír, A tornallom, Linux: the
codebreakers o l’estrena de la
pel·lícula Línea de fuga. També
hi haurà un concert de grups que
llicencien les seves cançons amb
llicències creative commons. Hi
participaran el grup del barri de
Torrefiel de València Ovidi
Twins, els alcoians Ix, els madri-
lenys Grande-Marlaska (ante-

riorment coneguts com a
Garzón) i els barcelonins Los
Subwoofus.

Cultura tradicional 
i modernitat
A més, el festival s’iniciarà amb
dues taules rodones. La primera
al voltant de la cultura tradicio-
nal valenciana en la modernitat,
amb la participació del membre
fundador d’Al Tall Manolo
Miralles, el periodista musical
Josep Vicent Frechina i el sociò-
leg Gil Manuel Hernández.
L’altra exposarà alguns exemples
de pràctiques culturals lliures.
S’hi presentarà l’EXGAE
<www.exgae.net>, una nova
iniciativa que ofereix eines
“contra els abusos de l’SGAE”.

El festival se celebrarà un
cop l’any en un barri diferent de
la ciutat de València (l’edició
inaugural es fa al barri del
Campanar) amb l’objectiu d’esta-
blir un diàleg entre els
col·lectius culturals del barri i
altres d’arreu del món i de
mostrar les diferents formes de
la cultura oberta.

EL FESTIVAL LA IMPRÒPIA

CONNECTA LES NOVES TENDÈNCIES

‘COPYLEFT’ AMB LA CULTURA

TRADICIONAL

La Impròpia
FESTIVAL DE CULTURA OBERTA

DEL 22 AL 25 DE MAIG AL BARRI

DE CAMPANAR (VALÈNCIA)
<WWW.LAIMPROPIA.NET>
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Ser aborigen i modern no és cap delicte

Pocs anys després d’haver
causat una gran polèmica

política i racial amb El naci-
miento de una nación, D. W.
Griffith va donar mostres
d’una moral classista però
amb certes bones intencions
amb La culpa ajena (també
coneguda com Lirios rotos),
un melodrama protagonitzat
per una jove maltractada pel
seu pare despòtic. Un boti-
guer xinès intentarà rescatar-
la, però als baixos fons on se
situa la ficció no sembla que
els protagonistes puguin anar
més enllà de la desesperança
viscuda amb la resignació

d’un gos apallisat, més encara
amb la dificultat afegida
d’una relació interracial. Als
ulls moderns el film resulta
massa ingenu, però algunes
escenes resulten prou impac-
tants, especialment un atac
d’histèria que pateix la prota-
gonista. Considerat un dels
primers grans melodrames de
la història del cinema, força
delicat i amb una interpreta-
ció conmovedora de Lilian
Gish, arriba en una edició
força millorada respecte a les
que hi havia disponibles
prèviament. IGNASI FRANCH

Fona
FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÒNICA ABORIGEN

17 DE MAIG. GER, RIBES (GARRAF).
<WWW.FONA.CAT>

Mal de cor

TÍTOL: ‘MAL AL COR’
PRODUCCIONS CONTIGO

GRUP: LE PETIT RAMON

GÈNERE: VIDEOCLIP

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WA

TCH?V=6BJXN8IVUU0

El folk psiquedèlic de Le Petit
Ramon salta a les pantalles i a

la xarxa. Amb una producció
digna i ben dirigida per Ferran
Calvó, sang i caigudes van al
ritme d’aquest “experiment
contra els pesats”, tal com defi-
neixen la seva música. Un únic
personatge central i elegant, esti-
rat, cobert de sang i gravat des de
la claraboia. Una veu que, poc a
poc, desfila un conjunt d’argu-
ments per fer front, resignar-se i
odiar el mal de cor. Un curtme-
tratge amb recursos que s’endinsa
en l’univers controvertit dels
sentiments contemporanis. El
tema pertany a l’últim disc de la
banda, editat aquest 2008 sota el
títol Morts, desastre i barbàrie
(Bankrobber 2008). Una expe-
riència una mica inèdita del
concepte de llibertat musical.

La discogràfica Bcore està
compilant, remasteritzant i

reeditant la producció integral
dels pioners del hardcore català.
Després de Subterranean Kids i
HHH, ha procedit al rescat de
l’obra de L’Odi Social, una banda
que –precisament ara– sembla
que resorgeix de les seves
cendres. L’Odi va obtar per cantar
en castellà i també en català en
una època en què aquesta llengua

s’utilitzava poquíssim entre els
punks de Barcelona. L’antologia
de BCore aplega en 32 pistes, el
senzill Que pagui Pujol, els vuit
temes extra del disc homònim,
l’LP Esventats i dos concerts, a la
Sala Zeleste de Barcelona el 1985
i a la Vall d’Hebron el 1997. El CD
també inclou un enllaç on es pot
descarregar gratuïtament la seva
participació al festival Nicaragua
Rock de l’any 1986. ROGER PALÀ

L’Odi Social

‘DISCOGRAFIA COMPLETA’
(BCORE)
PUNK-HARDCORE

cultura@setmanaridirecta.info
Homes i No, un text no gaire

conegut de Manuel de
Pedrolo, ha servit per fer volar la
imaginació a la companyia La
Quadra Màgica. El resultat: un
cabaret farcit de surrealisme,
situacions inèdites, còmiques,
estrambòtiques i canviants, nit
rere nit. Des d’un bon comença-
ment l’obra no deixa espai a la
indiferència. Bernardo Garcia, un
doctor que gaudeix de reputació
internacional, inicia una sessió
d’espiritisme amb un conjunt de

personatges. Els esperits convo-
cats per l’ocasió són Hitler, Stalin
i l’honorable Josep Tarradellas.
Una combinació perillosa que
desemboca en una situació molt
pitjor quan el guru perd el
control de la taula. A partir
d’aquí, els personatges es veuran
llançats a un món d’incerteses, de
desconeixement i de recerca de
la veritat. Una sessió que no deixa
marge a la neutralitat, si encara hi
havia algun dubte. MARTA
CAMPS.

Reprenent Pedrolo

CABARET PEDROLO | COMPANYIA LA QUADRA MÀGICA | GÈNERE: TEATRE

‘La culpa ajena’

(FILMAX, 1919)
DIRECTOR: DAVID WARK GRIFFITH

GUIONISTA: DAVID WARK GRIFFITH, SOBRE UNA HISTÒRIA DE

THOMAS BURKE

INTÈRPRETS: LILIAN GISH, RICHARD BARTHELMESS, DONALD CRISP

DURADA: 89 MINUTS

IDIOMES: MUDA AMB INTERTÍTOLS SUBTITULATS EN CASTELLÀ

✑ Eric Herrera
/cultura@setmanaridirecta.info/

Com un bolet gegant –ja
sabeu allò que el caràcter
català és micològic i, si no,

ja ho explicarem un altre dia–, el
GER s’aixeca al mig de Sant Pere
de Ribes per aportar vida cultu-
ral i política al poble. I és per
això –i perquè és agradable i
bonic– que el Fona, el Festival de
Música Electrònica Aborigen, s’hi
troba com peix a l’aigua. Fa cinc
anys que se celebra aquest festi-
val singular i podríem dir que ja
està consolidat. No és que hi hagi
molta gent –hi van els elegits–,
però potser si n’hi hagués més ja
no tindria aquell encant de famí-
lia surrealista aborigen que s’hi
concentra.

Del Fona d’aquest any en
podem destacar vàries coses. Es

podia ballar, cosa que l’any
passat es va trobar molt a faltar.
El públic va gaudir, per exemple,
amb l’excel·lent Dj Triqui, que va
fer les delícies dels presents i
que, d’ara endavant, s’haurà de
tenir molt en compte. Una altra
cosa que va quedar clara: el hip-
hop de casa nostra està que
trina. L’exemple el van posar les
Gudaris –dues noies que fan
versions dels temes d’At
Versaris– i una mena de confra-
ria de hip-hopers que es fan dir
El Rap és un Peix. Que al món
del hip-hop català hi hagi dones
i que, a sobre, es comencin a fer
versions d’altres grups consoli-
dats vol dir que encara tenim
país.

Un altre punt calent de la
jornada va ser l’actuació del
millor grup de folk electrònic del
moment: Ensaladilla So Insistent.

Tot i que van fallar algunes de les
estrelles del cant improvisat de
la banda, els que la integraven en
aquesta ocasió se’n van sortir
amb una nota alta. Cal destacar
les trinxades que van sortir de la
boca del mestre Carles Belda. A
la nit la festa es va traslladar
–com sempre– a la Nau del GER,
on van tocar els habituals del
festival com La Principal de la nit,
amb el gran Marcel Casellas, o els
industrials Elèctric Vailets.

Un Fona més i... el que
sembla segur és que tenim festi-
val per anys. La gent entra i surt
del GER sabent que hi viurà deu
hores de música d’avantguarda i
se sent feliç perquè –encara que
sembli impossible– el Fona et
permet ser català i modern sense
tenir cap complex i sense haver-
ho de justificar o demanar
permís.

Pau Canela Rull
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DISSABTE 24 
BOTIFARRADA POPULAR A 
L’ESPECULACIÓ I CARBASSES 
A LA REPRESSIÓ A ESPLUGUES 
DE LLOBREGAT
18h, Plaça de l’Ajuntament, Manifestació con-
tra el pla Caufec-porta bcn. 22h. Casal Robert
Brillas. Àngel Guimerà, 38. Correfoc Boc de
Biterna. 23h. Parc de les 3 esplugues. Concerts
amb la col·laboració de Bongo Botrako,
Malatesta (antiga Gran Orquestra
Republicana) i El Kapel (veu de Color Humano)
i Punxa Discos Pispillas-Chisposillo.
ORGANITZA: PLATAFORMA NO AL PLA CAUFEC

WWW.NOALPLACAUFEC.NET

SETMANA DE LLUITA A LA
FACULTAT DE FILOSOFIA I
LLETRES DE LA UAB
Dijous 22. Vaga
El 28 de maig volen aprovar els graus!
9:30-12h. Assemblea General amb professorat,
PAS i estudiants a l’auditori exterior. 12h. Acte a
la Plaça Cívica de solidaritat amb en Franki. 14h.
Dinar Popular de suport a en Franki. 17h. Festa
de clausura de la setmana d’obres: Jocs,
Música... 
ORGANITZA: ASSAMBLEA D’ESTUDIANTS DE LA FACULTAT

DE FILOSOFIA I LLETRES DE LA UAB
HTTP//:ASSLLETRES.BLOGSPOT.COM/20-22 

DISSABTE 24
JORNADES SOLIDÀRIES CONTRA
ELS ABUSOS DE PODER
10h a 01h. Jardins rere muralla. Girona. 
Aquestes jornades neixen amb la intenció de
recaptar fons per la campanya, però amb la
idea de futur que cada any altres col·lectius
prenguin el relleu i es converteixin en unes jor-
nades que puguin donar a conèixer les campa-
nyes solidàrires o antirepressives locals. Els
diners, aquest any, es destinaran a pagar les
diferents multes que van caure sobre cinc per-
sones arran de la manifestació del 7 de febrer
per denunicar l’any de la detenció de Núria
Pòrtulas i exigir l’arxiu del seu cas.
ORGANITZA: ASSEMBLEA DE SUPORT A NÚRIA PÒRUTLAS

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

CONCENTRACIONS PEL FRANKI
Dimarts 27. 20h. Plaça de la Vila. Vilafranca del Penedès
Dimecres 28. 19:30h. Plaça de la Paeria. Lleida
Dijous 29. 20h. Al Ple de l’Ajuntament de Terrassa

Trobada de Les Panxacontentes 
21:30h. CSA La Maranya. C. del Parc,13. Lleida
Hi haurà taller de cuina a partir de les 20h i
sopar popular agroecològic a les 21:30h.
Organitza: Lo Fato.

Xerrada informativa 
sobre els transgènics
20:30 h Pavelló de la Bordeta (Lleida, el Segrià)
Xerrada a càrrec de Jordi Cipriano i Manuel
Mejías.

Concert de barraques de Patum
22h. Zona Barraques. Berga.
Amb els grups; Desobediència, The Ajos Porros
Band,  Bandera Negra.
Organitza: col·lectius diversos del berguedà

DISSABTE 24 

Polítiques educatives a casa nostra
19:30h. Ateneu Popular de l’Eixample. 
Passatge Conradí, 3. Barcelona
Qui decideix sobre la nostra educació? Per què
hi ha tantes reformes eduactives? Xerrada amb
Francesc Imbernon, pedagog. 
Organitza: Telèfon Roig.

Concert per la resistència 
i l’autogestió
23h Al Matadero, Almacelles (el Segrià),
Karbunko (punk Almacelles), Eskupiendo
Problemas (punk Almacelles), punkxadiscos. Bo
d’ajut: 2 euros, per la caixa de resistència i
autogestió dels grups d’Almacelles
Organitza: Jovent d’Almacelles i col·lectiu A les
Trinxeres.

Mercat d’intercanvi
10h. Avd. Primavera. L’Hospitalet de Llobregat.
Organitza: Waslala.

Presentació de ‘Descontrolades’  
22h. Ateneu Popular de l’Eixample. 
Passatge Conradí, 3. Barcelona. 
REBEL’ART, Companyia de Teatre Social, pre-
senta el seu darrer treball Descontrolades.
Organitza: Ateneu Popular de l’Eixample.

10è aniversari Taverna Atzucac
Tot el dia Plaça de l’Ajuntament. Mataró.
Organitza: Taverna Atzucac.

4a festa solidària amb Moçambic
12h. a 21h. Centre Civic convent de Sant
Agusti. C. Comerç, 36. Barcelona.
Organitza: col·lectiu Itabonana.

Can Pasqual Bailón
18h. Can Pasqual
FGC, Les Planes (camí de les pastanagues).
11 anys de Can Pasqual Bailón.

Inauguració de l’Ateneu Llibertari 
del Casc antic
C. Fonollar, 13. Barcelona.
12h Presentació del llibre Caso Scala.
Terrrorismo de estado y algo más, per Xavier
Cañadas. 18h. Exposició: L’efervescència
Social dels anys 20 a Barcelona 1917-1923.
Organitza: Ateneu Llibertari del Casc Antic.

DIUMENGE 25 

Trobada de col·lectius de Sants
10h. Cotxeres de Sants i Plaça Màlaga. Barcelona.
Assemblea de Barri de Sants, 10 anys revolu-
cionant el barri (com a mínim).
Organitza: Assamblea de barri de Sants

SORTIM DE CASA
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DIJOUS 22 

Homofòbia, lesbofòbia i transfòbia
19:30h. Amics de les Arts i Joventuts Musicals. 
C. Sant Pere, 46, primer pis. Terrassa.
Xerrada i col·loqui amb Lluís Parera, membre del
Col·lectiu Gai de Barcelona.
Organitza: Amics de les Arts i Joventuts Musicals

Judicia a la Solidaritat
19:30h. Ateneu la Torna. 
C. Sant Pere Màrtir, 37. Barcelona.
Sumaríssim 33/01, contra el moviment proam-
nistia. L’abril passat va començar el tercer
macrojudici contra l’esquerra independentista
basca. Després del judici a la joventut i el
macrosumari 18/98, ara és el torn del potent
moviment proamnistia basc, que no ha deixat
mai de donar suport als represaliats i represali-
ades. Aquest judici és un nou afront perquè vol
tipicar com a delicte la defensa jurídica, la
reivindicació dels Drets umans i –el més fona-
mental– la solidaritat, en un país on en plena
democràcia s’han produït 16.000 detencions,
milers d’empresonaments i 6.000 denúncies per
tortures. Amb Julen Arzuaga, advocat basc
processat al sumari 33/01, Jaume Asens, advocat
de la Comissió de Defensa del Col·legi
d’Advocats i Ramon Piqué, de l’Associació
Memòria contra la Tortura.
Organitza: Ateneu la Torna

Els reptes davant la sequera
19:30h. Federació Catalana d’ONG’s. 
C. Tàpies, 1-3. Barcelona.
Amb la voluntat que sempre ha caracteritzat el
CTD de tenir una opinió fonamentada sobre les
realitats, els problemes i els reptes que se’ns
presenten socialment, hem organitzat una xerra-
da amb l’ecòleg Narcís Prat perquè ens propor-
cioni les claus d’enteniment d’allò que s’ha
anomenat "el problema de l’aigua". Així, també li
demanarem que ens dibuixi el ventall de solu-
cions possibles a curt i a mitjà termini.
Organitza: Centre de Treball i Documentació

DIVENDRES 23 

L’Iraq: cinc anys de vulneracions 
dels Drets Humans
19h. SCI. C. Carme, 95. Barcelona
Ponents: Eman Ahmed Khammas, periodista, tra-
ductora i advocada iraquiana pels Drets Humans
i Jaume Botey, membre de la Plataforma per
l’Alliberament i la Sobirania de l’Iraq (PASI).
Organitza: Servei Civil Internacional Catalunya.

CICLE DE XERRADES A CÀRREC DE LUCIO URTUBIA

El Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya, en col·laboració amb les federacions locals de
Tarragona, Manresa i Barcelona, la Intercomarcal de Girona i la Comarcal del Garraf-Alt

Penedès, ha organitzat un seguit de xerrades-col·loqui a càrrec de l’històric militant anarquista
Lucio Urtubia, l’anarquista irreductible.

Dijous 22. 18:30h. Sala Costa i Font. Via Laietana 18, 9è. Barcelona.
Divendres 23.  20h. Local CGT. Av. Sant Narcís 28, entr. 2a. Girona.

Dissabte 24. 18:30h. Local Endimari. Rambla Castell, 31. Vilanova i la Geltrú.

ORGANITZA: CGT CATALUNYA
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16 FESTES
ALTERNATIVES DE
KORNEYÀ
DEL 22 AL 24 MARÇ

“Quan la llibertat d’expressió
és assetjada, la rebel·lió escla-
ta”
Albert Einstein

ORGANITZA: 
ASSEMBLEA DE FESTES ALTERNATIVES

WWW.MOVIMENTS.NET/OKUPASKNY
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L’Associació Revolucionària de
Dones de l’Afganistan (RAWA)
va néixer a Kabul l’any 1977 com
una organització política inde-
pendent de dones afganeses en
lluita pels drets humans i per la
justícia social a l’Afganistan. El
seu objectiu és involucrar el
major nombre possible de dones
afganeses en activitats socials i
polítiques encaminades a assolir
els drets humans per a les dones
i contribuir a la lluita per l’esta-
bliment d’un govern basat en els
valors democràtics i laics en
aquest país tan castigat. Mehmu-
da és una de les valentes mili-
tants de RAWA. Fa unes setma-
nes va arribar a casa nostra,
convidada per donar testimoni
de la realitat social i política al
seu país. Una realitat que l’obliga
a fer servir un pseudònim i a
cobrir-se el rostre a la fotografia
per garantir la seva seguretat.

✑ Josep M. Milla i Joan R. Ostos
/entrevista@setmanaridirecta.info/

Quina és la situació ac-
tual a l’Afganistan?
Per entendre la situació

actual cal saber que els responsa-
bles de la violència i les matances
de civils, els anomenats senyors
de la guerra, actualment són al
govern i controlen fins i tot el
poder judicial. Representen el
95per cent del Parlament. És per
això que, ara mateix, la situació
per la majoria de la població i
especialment per les dones és
fins i tot pitjor que durant l’èpo-
ca dels talibans. Perquè aquests
senyors de la guerra han aprofitat
el creixent fonamentalisme reli-
giós de l’època taliban per aug-
mentar el seu poder i el seu con-
trol de la població.

Com s’ha arribat a una situació
com l’actual?
A l’Afganistan hi havia una sèrie de
moviments democràtics que van
patir una repressió molt dura
durant la invasió soviètica. Hi va
haver molta gent detinguda i exe-
cutada. L’oposició democràtica es
va debilitar molt. A més, els nord-
americans no van donar suport a
l’oposició democràtica, sinó als
grups fonamentalistes. Tot això
ha fet que els dirigents que s’han
anat succeint des d’aleshores esti-

guin més preocupats per utilitzar
el poder per afavorir els seus inte-
ressos i ambicions que no pas per
governar a favor del poble.
Com és la vida quotidiana de les
dones a l’Afganistan?
Això depèn de si viuen a la ciutat
o al camp. Al camp són sobretot
mestresses de casa, gairebé no
surten si no és per recollir llenya i
cercar aigua i no reben formació,
ni educativa ni política. A la ciutat
fan més vida fora de la llar, surten
a fer les compres i poden partici-
par de la vida pública, tot i que
pateixen molta inseguretat i,
generalment, han d’anar acom-
panyades d’un home. També
poden accedir –amb limitacions–
a l’educació i els és més fàcil rebre
una formació política. En general,
la situació actual de les dones
encara és pitjor que durant el
govern dels talibans, perquè la
majoria de pressions, agressions i
violacions que pateixen per part
dels marits, la policia o els homes
en general resten impunes.
Quines activitats concretes
desenvolupa RAWA?
Actuem en dos vessants: el polític
i el social. En relació al vessant
polític edita publicacions com la
revista clandestina Payam-e-Zan
(El missatge de les dones) i du a
terme activitats de lluita a favor
d’un sistema més just per tothom
i especialment per les dones.
També persegueix portar els cri-
minals de guerra davant la justícia.

En el vessant social ha creat esco-
les, orfenats i tallers ocupacionals
i promou projectes educatius i
d’alfabetització. El nostre objectiu
principal és que les dones se sen-
tin capaces de ser responsables
de la seva pròpia vida.
Com us ho feu si sou una orga-
nització il·legal?
Actuem en la clandestinitat, sovint
en col·laboració amb organitza-
cions legals que són les que aparei-

xen públicament. Les militants no
fem servir els nostres noms reals,
sinó pseudònims. En aquest sentit,
el burca acaba essent –paradoxal-
ment– un aliat perquè ens permet
mantenir la nostra identitat en
secret i sortir al carrer i manifestar-
nos sense ser reconegudes.
Com compatibilitzeu la militàn-
cia amb la vida familiar?
És difícil. Per nosaltres és molt

important comptar amb el
suport dels nostres marits, ger-
mans i pares. Per això hem de
conèixer molt bé els futurs ma-
rits. Malgrat tot, de vegades la
situació genera una crisi familiar
que obliga a triar entre la família
i la militància. De tota manera, el
nostre plantejament és que no
hem de pensar només en els nos-
tres fills, sinó en els de totes. Per
això quan una de nosaltres viatja
a l’estranger per donar testimoni
i denunciar la situació, les altres
ens fem càrrec dels seus fills.
Quin paper juguen les tropes
espanyoles a l’Afganistan?
No hi són per ajudar el poble. En
realitat són una peça més al servei
dels interessos i de l’estratègia
global dels Estats Units. La seva
preocupació principal –igual que
la dels soldats d’altres països– és
garantir la seva pròpia seguretat. I
aquesta obsessió es cobra vides
d’innocents. Tampoc no és fàcil
obtenir proves de la seva actuació
perquè els soldats disparen contra
qualsevol que intenti prendre’n
imatges. A més, hi ha els mercena-
ris, soldats a sou d’empreses priva-
des occidentals que actuen sense
respectar els drets més elemen-
tals. Tots ells actuen com feien els
senyors de la guerra: amb viola-
cions de domicili, detencions
indiscriminades i tortures.
Tota la insurgència contra l’ocu-
pació estrangera és protaliban?
Els líders sí, però la majoria d’insur-
gents són gent corrent que, senzi-
llament, necessita la paga que rep
com a insurgent per mantenir la
família. Tanmateix, encara que en
menor quantitat, hi ha alguns grups
de persones que han decidit lluitar
per alliberar el país dels invasors i
dels seus aliats al govern actual.
En quina situació es troben els
refugiats afganesos?
N’hi ha de dues menes: els refu-
giats pròpiament dits, que es tro-
ben en camps a l’exili –sobretot al
Paquistan i a l’Iran– i els des-
plaçats dins l’Afganistan mateix,
sobretot a Kabul i a la regió de
Jalalabad. Els refugiats viuen en
camps en una situació molt precà-
ria i no reben cap mena d’ajut ofi-
cial. Sovint són maltractats i
robats per les mateixes forces de
seguretat que en teoria els haurien
de protegir. S’han convertit en un
inconvenient per als governs del
Paquistan i l’Iran i per això aquests
governs han decidit expulsar-los
del seu territori. Tanmateix, el
govern de l’Afganistan no ha pre-
parat cap pla per acollir-los.
Què podem fer des d’aquí per
ajudar RAWA i el poble afganès?
Podeu ajudar de diferents mane-
res. Una és publicar la realitat
perquè la població sàpiga què hi
està passant. També ens podeu
donar suport polític i, sobretot,
col·laborar econòmicament amb
els nostres projectes.

“La situació encara és pitjor 
que durant el govern dels talibans”

Felicitat
✑ Ricard Vilaregut
/opinio@setmanaridirecta.info/

Tot i que sembli impossible,
amb tota la informació que
rebem o patim constant-

ment, segons el cas, en la nostra
trista, bruta i dissortada societat
del coneixement, hi ha dies que
una idea, una imatge o una situa-
ció et trasllada a una altra, per
molt que aparentment no tinguin
res a veure. Dimecres passat va ser
un dia d’aquests. Veient el Barça-
Madrid amb uns amics, un d’ells va
comentar la tristesa reflectida a
la cara del jugador del Barça
Thierry Henry. Segons em van
explicar, la situació no es deu
–com segur que endevinareu– al
ridícul que ha fet aquesta tempo-
rada, sinó perquè té un pollastre
judicial amb la seva exdona i, a
resultes d’això, fa mesos que no
pot veure la seva filla de tres anys.
Dotze hores abans, a la feina, con-

cretament a la sala d’espera de
l’assistenta social, un pare amb
cara d’estar a l’atu,– despentinat, i
amb roba no precisament de
marca– es parteix el cul amb les
moneries que li fa la seva filla, cal-
culo que d’uns tres o quatre anys,
també despentinada, també amb
roba deixada i també amb un
somriure d’orella a orella. Un pare
que anava a demanar ajuda de tot
tipus, econòmica i social, ja que
que estaven a punt de desnonar-
los del pis on vivien, sense saber
on aniria a parar. Dues persones,
dues situacions, dos contextos i
dues biografies tant i tant dife-
rents però que tenen un drama en
comú. I d’acord, no es tracta de
comparar-los ni contraposar-los
–o sí–, però tot plegat posa de
manifest aquella obvietat revesti-
da de tòpic, que per alguna cosa
ho deu ser: ras i curt, que els
diners no t’asseguren, ni de bon
tros, la felicitat.
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“Les tropes
espanyoles són
una peça més al
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interessos i de
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Estats Units”
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Thierry Henry

Laia Alonso Puigderrajols
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