
Desobediència a l’ordenança de les bicicletes
>> Què es cou  //   Pàgina 23

Més tensió
a la UAB per
l’aprovació
de Bolonya
La Universitat Autònoma de Bar-

celona ha viscut un altre cop una
setmana de tensió pel desenvolupa-
ment sense consens del pla Bolonya
que pretén el rectorat. S’han suspès
dues juntes permanents que havien
de tractar el tema. 

Dos detinguts el 12-O de 1999
poden entrar ara a la presó

>> Així està el pati // Pàgina 13

VAN SER ARRESTATS EN UNA MANIFESTACIÓ ANTIFEIXISTA AL BARRI DE SANTS

Desenes de senyals de trànsit han aparegut amb objectes estranys lligats, una protesta contra les multes a les bicicletes. Eloy de Mateo
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La cultura de les biblioteques populars
als ateneus i centres socials no és nova.
La novetat és el salt endavant que han
fet deu d’aquests projectes cap a la cre-
ació de la Xarxa de Biblioteques Socials.

El naturisme és una manera de viure en
harmonia amb la natura caracteritzada
per la pràctica de la nuesa, amb la fina-
litat d'afavorir el respecte vers un ma-
teix, vers els altres i vers el medi. 

Bogotà és una ciutat immensa que s'a-
llarga 50 quilòmetres i que compta amb
set milions d'habitants. Es tracta d'un
indret on la injustícia social, l'explotació
i la subsistència són el pa de cada dia.

Un nou cas d’assetjament
afecta les cinc famílies
d’un edifici de Sants

>> Així està el pati //   Pàgina 11

>> Així està el pati //   Pàgina 9

Els cinc llogaters que viuen al
número 25 del carrer Vallespir

asseguren que estan patint un cas
d’assetjament immobiliari per part
de la propietària de la finca. Denun-
cien que fa anys que no es cuida de

l’immoble i que ha iniciat els tràmits
per poder declarar la finca en estat
de ruïna, la qual cosa l’autoritzaria a
rescindir els contractes de lloguer
amb els seus inquilins, tots de renda
baixa i indefinits.El
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El tercer
grau d’en
Franki, 
més aprop
La junta de tractament de Can Bri-

ans ha elaborat un informe favora-
ble al tercer grau penitenciari per a
Francesc Argemí. Els propers dies s’hi
haurà de pronunciar la Secretaria de
Serveis Penitenciaris, la Fiscalia i el
jutge de Vigilància Penitenciària. Les
properes convocatòries són una con-
centració davant l’ajuntament de
Terrassa, una caminada a la presó i una
manifestació el 7 de juny. 

>> Així està el pati //   Pàgina 12

200 persones
volen deixar
l’Església 

>> Així està el pati //   Pàgina 16

La campanya per abandonar l’Es-
glésia pel procediment de l’aposta-

sia ha arrencat amb la inscripció de
200 persones. L’acte de presentació es
va fer a l’Espai Obert amb la participa-
ció de l’escriptor Matthew Tree. 



Els partits polítics els paguem
entre tots i totes

L’Informe del Tribunal de Comptes al qual ha tingut accés la
DIRECTA mostra què costen els partits polítics catalans a la ciu-
tadania i les xifres són realment escandaloses. L’any 2005 vam

pagar entre tots i totes més de 30 milions d’euros en subvencions. Men-
tre el Tribunal de Comptes no es cansa de denunciar que els partits
depenen massa de les institucions que ells mateixos governen i avisa
del perill que això suposa, tots els partits catalans es fan els sords. Cap
d’ells no hi vol posar remei. Tots saben perfectament que sense aques-
tes subvencions no podrien fer el que fan ni, sobretot, cobrar el que
cobren. Ja fa molt de temps que la majoria de partits polítics s’ha con-
vertit en empreses, l’objectiu principal de les quals és aconseguir vots
per, després, cobrar-los en forma de subvencions. El fet que el Tribunal
de Comptes critiqui la poca aportació econòmica dels militants dels
partits és un reflex d’en què s’han convertit. No és important tenir més
o menys afiliats o més o menys base. El que és important és convèncer
la gent que els voti per tenir més diners i més recursos i perquè els tor-
nin a votar. La política professional es converteix en un cercle viciós del
qual els partits difícilment podran sortir. A més –com que no en tenen
prou amb les subvencions– molts d’ells continuen tenint comptes pen-
dents amb bancs i caixes que, si no poden pagar amb diners, acaben
pagant amb favors polítics, com el cas de la canonada de l’Ebre i “la
Caixa”. Totes aquestes dades s’haurien de fer públiques perquè, com a
mínim, la gent s’assabentés de quants diners ens costa a tots i totes
mantenir un sistema democràtic fet i gestionat a la mida d’uns pocs.

El racó il·lustrat

✑ Gabriel Villanueva
/directa@setmanaridirecta.info/

L’Ajuntament de Barcelona
va decidir acollir, durant
la setmana passada, uns

campionats mundials de volei-
platja a la ciutat. La moguda con-
sistia en el muntatge d’unes gra-
deries provisionals i unes nou o
deu pistes perimetrades on els
atletes –vinguts d’arreu– disputa-
ven els partits. Qualsevol persona
arribaria ràpidament a la conclu-
sió que la ciutat disposa de prou
quilòmetres de platja per alber-
gar aquest esdeveniment, però
dins el consistori la racionalitat
s’agafa vacances massa sovint.
Així, es va acordar muntar tota la
paradeta al costat de les fonts
màgiques, a les faldes de Mont-
juïc, un indret ideal –sens dubte–
per la pràctica de volley-platja.

Al llarg de tota la setmana
prèvia a l’esdeveniment, nombro-

sos camions d’obres van transpor-
tar tones de sorra presumpta-
ment importada des del Canadà
cap a la zona i, durant tota la set-
mana, aquests mateixos camions
hauran de recollir tot aquest
volum de sorra de platja un altre
cop. Però el drama no acaba aquí.

A més, tota aquesta sorra es va
dipositar al damunt de zones on
hi havia gespa plantada. Aquesta
gespa, evidentment, no sobre-
viurà i s’haurà de replantar.

L’espectacle era prou lamen-
table. Un speaker/dj intentava
animar (únicament en castellà) els

encuriosits comentant les juga-
des i els resultats mentre punxava
música comercial a tot volum. El
clímax de tot plegat va arribar
quan els representants espanyols
van disputar els seus encontres,
mentre l’esmentat speaker s’ar-
rencava amb crits patriòtics apas-
sionats de suport al combinat
estatal. El panorama el completa-
ven diversos cartells i estands
publicitaris, càmeres de TV3 eme-
tent alguns partits en directe, un
bar, turistes cercant les millors
instantànies, carteristes a la
recerca de turistes i agents d’uni-
forme i de paisà a la cacera dels
carteristes.

Tot plegat provocava un sen-
timent d’impotència. Es promo-
cionen ocupacions de l’espai
públic d’aquesta mena a la vegada
que –sovint– es neguen els per-
misos per fer activitats mil vega-
des més interessants, populars,
constructives i sostenibles.

Passió pel volei-platja

Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

Aquesta setmana (i sentint-ho moltíssim!) hem de ser repetitius
i tornar a parlar de caos informàtic. Dilluns vam arribar a la
redacció i ens vam trobar que el módem havia mort. Bé, això

ho vam poder trampejar fins dimarts al migdia que vam instal·lar un
nou módem. Però el fet realment greu ha succeït dimarts a les 20h
del vespre (dues hores abans d’enviar el diari a la rotativa), quan hem
perdut vuit pàgines senceres que ja estaven maquetades, corregides
i editades. Així que ho hem hagut de refer tot a una velocitat d’es-
pant. Per tant, si trobeu algun error massa greu a les seccions del
tema de la setmana, opinió, l’agenda o la contraportada. Ja sabeu a
què es deu. Demanem perdó i agraïm la vostra comprensió....  Càsum
la informàtica!

Editorial

La racionalitat,
a l’Ajuntament,
agafa vacances

massa sovint

d
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AQUEST NÚMERO S’ENVIA A IMPREMTA EL DIA 3

RUIXATS DE MITJA TARDA
I ARRIBA L’ANTICICLÓ 

Fins el cap de setmana els ruixats
de mitja tarda continuaran a-

fectant les comarques de Girona,
Osona i el Vallès Oriental. Són fruit
de les temperatures diürnes i de la
forta humitat ambiental arrel de
les últimes pluges persistents. Els
embassaments se situen prop del
60 per cent. L’anticicló començarà
a afectar-nos amb sol i calor a par-
tir del dimarts 10 de juny. 

Els ruixats i les tempestes seran habituals a les comarques del nord-est. La falca anticiclònica ens arreplegarà, per fi, el dimarts 10 de juny.
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✑ Iolanda Guillamot
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El manteniment dels partits
polítics del Principat costa a
la ciutadania com a mínim 31

milions d'euros l’any, és a dir,
quasi 5.000 milions de les anti-
gues pessetes. Això és el que ens
van costar el 2005 els sous dels
dirigents, el lloguer d'edificis o
els milers de cartells electorals
del PSC, CiU, ERC i ICV. També
caldria conèixer les subvencions
públiques rebudes pel PP de
Catalunya i EUiA perquè compu-
ten a tot l'Estat. L'últim informe
del Tribunal de Comptes també
denuncia que el finançament d'a-
quests partits depèn massa de les
institucions que ells mateixos
governen i els recomana trobar
nous mecanismes de finança-
ment. El text critica l'escassa
aportació econòmica de les quo-
tes dels militants.

Els partits polítics reben
diners en funció de la seva repre-
sentativitat al Parlament, al Con-
grés espanyol i a les corporacions
locals. També en reben per "qües-
tions extraordinàries" com les
campanyes electorals –quasi tres
milions d'euros el 2005– o la
seguretat de les seves seus davant
de possibles atacs, entre d'altres.
Les fundacions privades lligades
als partits polítics catalans també
van rebre prop d'un milió d'euros
–944.753 euros– de les arques de
la Generalitat. A més –tot i que és
quasi impossible comptabilitzar-
ho– una part important dels sous
de la majoria de parlamentaris i
càrrecs públics de confiança van a
parar de nou als comptes bancaris
dels partits respectius.

El partit català que va rebre
més diners de les institucions va
ser el PSC. El partit que controla

L’Administració subvenciona 
els partits amb 30 milions l’any

el govern a Catalunya, la majoria
de diputacions provincials i l'A-
juntament de Barcelona va rebre
13.475.540 milions d'euros. El
seguien de lluny Convergència i
Unió, que va començar a veure
com disminuïen les seves subven-
cions públiques després de 23
anys de govern, amb 8.138.630;
ERC, que es va cobrar els seus
bons resultats electorals amb la
xifra de 6.747.517 euros i, final-
ment, Iniciativa per Catalunya,
que es va embutxacar almenys
3.423.772 euros.

Diners anònims, 
partits sota sospita
Avui dia els partits polítics són
autèntiques empreses. Mouen

una gran quantitat de diners. Gas-
ten els seus diners per promocio-
nar la seva marca a través de la
costosa maquinària del partit. El
problema és que pràcticament
no generen ingressos propis. Amb
una excepció polèmica: les dona-
cions anònimes. Del total d'apor-
tacions rebudes per les forma-
cions polítiques de tot l'Estat, les
anònimes van suposar un import
de 7,7 milions d'euros. Aquestes
donacions secretes van ser prohi-
bides per llei a finals de l'any
2007 perquè aixecaven moltes
suspicàcies i per afavorir la trans-
parència econòmica. L'informe
recull les dades de 2005 i alesho-
res encara era impossible saber
d'on havien sortit aquests diners,

Els partits
polítics reben

diners en funció
de la seva

representativitat
al Parlament, al

Congrés dels
Diputats i a les
corporacions

locals

qui havia pagat i amb quins favors
es pensava cobrar la inversió.
Convergència Democràtica, amb
1,59 milions d'euros de donacions
anònimes, va superar de molt la
resta de partits. Aquesta fosca
taula classificadora continua amb
el PSC, que va rebre 176.600 euros
d'origen secret, i Unió Democràti-
ca –socis de la federació amb
CDC– que va ingressar uns
150.000 euros. Probablement el
PP de Catalunya va rebre una
bona part d'aquests diners, ja que
el PP va ingressar 3,06 milions
d'euros, el 40 per cent de les
donacions anònimes de tot l'Es-
tat. Mentrestant, ICV i ERC no van
rebre quantitats significatives
d'origen desconegut.

Grans deutes 
amb bancs i caixes
El Tribunal de Comptes també va
mostrar la seva preocupació pels
grans deutes bancaris dels partits,
tot i les condonacions excepcio-
nals que encara arrosseguen. En
concret, el 2005 els partits cata-
lans devien prop de 30 milions
d'euros a diferents entitats bancà-
ries. La federació de Convergèn-
cia i Unió és la formació més
endeutada, sobretot a causa del
forat negre en què s'ha convertit
avui dia Unió Democràtica, el par-
tit cristià dirigit per Josep Antoni
Duran i Lleida. La federació nacio-
nalista deu quasi quinze milions
d'euros als bancs, però va pagant
gràcies a les subvencions i a les
donacions anònimes. Una altra
manera d'aconseguir diners és a
través d'inversions, sobretot en el
mercat immobiliari. Segons l'in-
forme del Tribunal de Comptes,
Convergència Democràtica "man-
té participacions en diverses so-
cietats mercantils que es dedi-
quen principalment a la tinença i
administració de béns immobles
vinculats a les activitats pròpies
del partit".

El PSC també tenia problemes
d'endeutament, més de deu
milions d'euros, tot i la polèmica
condonació de deute que va rebre
el desembre de 2004 com a favor
de La Caixa. Tanmateix, sempre
poden demanar ajuda al seu
parent de Madrid, ja que el PSOE
va reunir 850.000 euros de dona-
tius anònims. A més, el partit pre-
sidit per José Montilla disposa,
entre d'altres ingressos financers,
d'una cartera de valors en una
societat editora i d'un fons d'in-
versions per valor de 600.000
euros. Finalment, Iniciativa devia
quasi cinc milions d'euros i ERC un
milió i mig d'euros.

CATALUNYA // EL TRIBUNAL DE COMPTES CRITICA LA DEPENDÈNCIA DELS DINERS PÚBLICS

d

Pau Garriga

El síndic major de la Sindicatu-
ra de Comptes, Joan Colom,

va criticar recentment la manca
de transparència en l'atorga-
ment d'ajudes a les fundacions
privades vinculades als partits
polítics catalans. Tot i que no hi
va trobar cap qüestió il·legal, al
ple d'una comissió parlamentà-
ria i davant dels representants
de tots els partits, Colom va
demanar que s'establissin "meca-
nismes per al control" d'aquest
tipus d'entitats.

Un exemple del mal ús d'a-
questes ajudes va ser la subven-
ció de 60.000 euros que el

Departament de Presidència,
dirigit per ERC, va atorgar a la
Fundació Josep Irla –vinculada a
ERC– l'any 2004. La sindicatura
va considerar que la subvenció
no havia quedat justificada. El
projecte, que només va ser justi-
ficat i explicat a fons després de
rebre els diners –en lloc de fer-
ho abans com seria lògic–, con-
sistia a desenvolupar tasques de
"difusió de la llengua catalana en
tots els àmbits, especialment el
comercial". Concretament, els
60.000 euros havien de servir
per fer la pàgina web Mercat, per
impulsar una xarxa d'intercanvi

comercial en català a Internet. La
Sindicatura de Comptes, però,
creu que ni tan sols "va quedar
acreditada l'existència del por-
tal" i, actualment, no es troba
penjat a la xarxa. A més, el síndic
va explicar que, del total de fac-
tures presentades per la Funda-
ció Irla per fer aquesta suposada
pàgina web, la meitat de l'import
–31.676 euros– va anar a parar a
l'empresa Eix de Serveis i Projec-
tes Societaris Empresarials, l'ú-
nic soci de la qual era la fundació
d'ERC. En paraules d'un dels dipu-
tats del PSC: "Això no és il·legal,
però fa mal d'ulls".

El síndic de Comptes demana més 
transparència a les fundacions dels partits

El PSC també
tenia problemes
d'endeutament,

més de deu
milions d'euros,
tot i la polèmica
condonació de
deute que va
rebre com a

favor de 
La Caixa

>> Cap partit no vol quedar fora de joc i, per tant, tots s’asseguren que les seves fundacions
rebin bons ajuts per dur a terme la seva tasca. Per exemple, la Fundació Rafael Campalans
(PSC) rep 249.991 euros, la Fundació Ramon Trias Fargas (CDC), 208.136 euros, la Fundació
Nous Horitzons (ICV), 161.530 euros, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales –
FAES (PP), 90.675 euros i l’Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn (UDC), 61.902
euros. Això fa un total de 772.734 euros_
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✑ I.G.
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La Generalitat es podria haver
arribat a gastar fins a 64
milions d'euros en informes i

estudis de tota mena encarregats
a persones alienes a l'administra-
ció durant l'any 2007. Molts d'a-
quests treballs es van encarregar a
exdiputats i antics alts càrrecs de
la Generalitat i van tenir un cost
d'entre 11.950 i 12.000 euros. A
partir d'aquesta última xifra s'ha
d'anar a concurs obert i no es
poden adjudicar a dit. Molts d'a-
quests treballs s'han pagat fins i
tot abans de rebre el material, tot
i que la Generalitat acostuma a
pagar els seus proveïdors sis o nou
mesos després. Gran part dels
estudis elaborats tenen un contin-
gut superflu, com fer el disseny
d'un parxís i un trencaclosques
(3.077 euros), o un preu sobredi-
mensionat, com fer una web pel
Departament de Cultura amb un
cost de quasi 200.000 euros. Però
tot això no ha tingut cap conse-
qüència. La portaveu del govern,
Aurora Massip, va dir fa dues set-
manes que "tot és legal" i "no hi ha
cap ordre per reduir la despesa i
el nombre d'informes en el futur".

L'escàndol –atiat pel Partit
Popular i per diaris com l'ABC o El
Mundo– ha estat silenciat pels
partits del govern i marginat per
la premsa progressista. Una de les
raons és la poca afinitat amb l'ori-
gen de la denúncia: el sindicat
d'ultradreta i espanyolista de fun-
cionaris Manos Limpias. De mo-
ment, però, la fiscalia del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
ja ha admès a tràmit la denúncia
contra set consellers de la Gene-
ralitat per una presumpta malver-
sació de fons públics, tràfic d'in-
fluències i prevaricació. A més, el
llarg llistat d'informes i estudis
demanats i pagats per la Generali-
tat és públic i oficial. El problema
ara mateix és certificar exacta-
ment quants diners es van gastar.
Segons les xifres oficials serien 31

Exdiputats s’adjudiquen informes
encarregats per la Generalitat

milions d'euros. No obstant això,
els Pressupostos Generals van
preveure una despesa de 64
milions d'euros i encara no es
coneix quina quantitat d'aquests
diners s'ha arribat a gastar. A més
de la despesa dels departaments
de la Generalitat, segons els
mateixos pressupostos, les enti-
tats autònomes i les empreses
públiques es podrien haver arribat
a gastar prop de 192 milions en l'e-
laboració d'estudis.

Un llistat d'informes polèmic
El llistat d'informes amb el nom
de la persona o empresa encarre-
gada, el títol i el cost de l'informe
revela nombroses irregularitats
ètiques. Una de les dades més
rellevants és que 180 factures
–l'11,3% dels informes– tenen un

cost que va dels 11.900 als 12.000
euros. Alguns d'ells, fins i tot,
tenen un preu exacte d'11.999
euros. La qüestió és que si el preu
de l'informe sobrepassa els
12.000 euros, l'Administració ha
de convocar un concurs públic
amb més d'un candidat i no pot
concedir l'ajuda a dit. Els departa-
ments amb més casos d'aquest
tipus són el de Cultura (dirigit per
Joan Manuel Tresserres, ERC) i el
d'Obres Públiques (dirigit per Joa-
quim Nadal, PSC).

El PP i el sindicat Manos Lim-
pias també denuncien que molts
d'aquests informes es van enca-
rregar –en paraules del president
del PP a Catalunya Daniel Sirera–
a "amics, familiars i coneguts" com
a "pagament de favors". El cert és
que, entre els beneficiaris d'a-

La portaveu 
del govern,

Aurora Massip,
va dir fa dues
setmanes que
"tot és legal"

questes assignacions, trobem per-
sones com Elisabet Comín Olive-
res –que va formar part de les llis-
tes del PSC a les eleccions locals
de 2003 i a les catalanes de 1999–
o Enric Pujol Casademont, que va
anar a les llistes d'ERC per Girona.
L'any passat Comín va elaborar
dos informes per la Generalitat
per un cost de 60.000 euros. Enric
Pujol va fer un estudi sobre equi-
paments culturals a la zona trans-
fronterera per 2.750 euros.

Un altre exemple és l'exdipu-
tada d'ICV al Parlament Bet Font
–que ara és directora d'àrea a La
Vola-Serveis Ambientals–, a la
qual el Departament d'Economia
va encarregar sis informes tècnics
per valor de 124.000 euros l'any
2007. També pertany o va pertàn-
yer a aquest partit Encarna Bode-

lón, que va arribar a ocupar el lloc
número cinc de la llista d'ICV per
Barcelona. L'any passat l'Institut
de la Dona li va pagar 4.060 euros
per una proposta d'elaboració
d'estadístiques jurídiques sobre
violència masclista a Catalunya.

Al llistat també hi apareix
Juan Ignacio Lekuona –expert en
màrqueting electoral i assessor
del PSOE a diferents comunitats
autònomes–, que va cobrar prop
de 12.000 euros. També vinculat
al PSC, Josep Suquet Capdevila
–exassessor del grup parlamenta-
ri socialista al Parlament– va fer
dos informes pel Departament de
Justícia, en mans del PSC, per un
valor de 1.045 euros cadascun.

El Departament d'Acció
Social va encarregar un informe
d'11.900 euros sobre el desenvolu-
pament del sistema públic de ser-
veis socials al món local a Àngel
Gil i Origüén. La possible incom-
patibilitat radicaria en el fet que,
durant el primer govern tripartit,
l'aleshores consellera de Benestar
i Família, Anna Simó (ERC), va
nomenar Àngel Gil com a director
d'un programa per la promoció de
l'autonomia personal i l'atenció a
les persones amb dependències
de l'Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials (ICASS).

Cobrar abans d'acabar
Alguns treballs ja s'han cobrat
abans d'acabar la feina. Hi ha dos
possibles casos d'informes enca-
rregats i pagats abans d'hora pel
Departament de Salut que ja han
arribat al Tribunal Superior de Jus-
tícia. A més, segons ha pogut
saber la DIRECTA, com a mínim hi
ha un altre exemple. El Departa-
ment de Cultura hauria pagat una
subvenció de 198.174 euros per
"elaborar i dissenyar els contin-
guts del portal Patrimoni.cat". El
problema és que el web s'havia de
presentar a principis de l'any 2008
i ara, quasi sis mesos després,
encara no està penjat. L'empresa
adjudicatària és Iuris.doc, una
petita companyia que ja ha fet
–com a mínim– tres portals web
per la Generalitat.

CATALUNYA // EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA ESTUDIA CASOS DE MALVERSACIÓ DE FONS PÚBLICS
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Albert Garcia

Durant l'any 2007, la Fundació
Koine-Aequalitas i l'empre-

sa consultora Alter Civites SL
–ambdues presidides per Víctor
Bayarri– van fer cinc estudis pel
Departament de Salut, quatre
per l'Institut Català d'Assistèn-
cia i Serveis Socials (ICASS) i un
per l'ASC. El curriculum vitae de
Bayarri i l'experiència de la seva
empresa consultora és d'un
nivell altíssim. El problema,
segons ha pogut esbrinar aquest
setmanari, és que Bayarri va ser
director de l'ICASS entre els

anys 1997 i 1999 i dos dels seus
projectes van ser adjudicats a
dit pels seus excompanys de
feina. El cas no ha estat denun-
ciat a la justícia per part de
Manos Limpias perquè no hi ha
cap normativa que impedeixi
que un exalt càrrec sigui l'adjudi-
catari d'encàrrecs d'informes i
treballs tècnics d'un departa-
ment públic que abans dirigia. A
més, en aquest cas, quasi han
passat deu anys. Per tant, en
principi no hi hauria un proble-
ma d'incompatibilitats legals.

Bayarri va aconseguir ser
l'adjudicatari d'informes per
valor de més de 110.000 euros.
El més car, que va tenir un preu
de 29.320 euros, va ser una con-
sultoria per dur a terme el
suport tècnic per l'avaluació de
l'impacte econòmic i pressupos-
tari en l'aplicació de la cartera
de serveis socials. Dos dels
informes van ser adjudicats a
dit, és a dir, sense concurs previ,
perquè tenien un valor de
menys de 12.000 euros, exacta-
ment 11.948 euros.

El cas Víctor Bayarri. Un exdirector de l’ICASS 
fa estudis per aquest mateix institut

Hi ha dos
possibles casos

d'informes
encarregats 

i pagats 
abans d'hora 

>> La setmana passada el tripartit català va evitar la compareixença del vicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carod-
Rovira, al Parlament perquè donés explicacions sobre l’adjudicació a dit de 1.583 informes de la Generalitat a diferents
membres dels partits que formen el govern. Els consellers investigats per la Fiscalia del Tribunal de Justícia Superior de
Catalunya són el d’Interior (Joan Saura), la d’Acció Social i Ciutadania (Carme Capdevila), el d’Agricultura (Joaquim Llena),
la de Salut (Marina Geli), l’anterior conseller de Governació i Administracions Públiques (Joan Puigcercós), el de Política
Territorial i Obres Públiques (Joaquim Nadal) i el de Cultura (Joan Manuel Tresserras)_
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✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Els edificis on s'ubiquen la
quinzena de departaments
del govern de la Generalitat

són majoritàriament de lloguer.
Pertanyen a grans empreses del
sector immobiliari i, avui dia, són
una font de despeses important
per les arques públiques. Els par-
tits de l'oposició (CiU i PP) -tot i
que ells feien el mateix quan
governaven o recolzaven el
govern- ara critiquen aquesta
situació i demanen que es creï un
complex centralitzat d'oficines
per minimitzar els costos i aug-
mentar l'eficiència administrativa
i energètica. Aquesta proposta ja
l'havia esmentada l'exconseller de
Governació Joan Puigcercós, però
el seu successor, Jordi Ausàs, no
n'ha recollit el testimoni i fins i tot
hi va votar en contra durant la
votació que es va fer al Parlament
el mes d'abril passat.

L'enumeració dels diferents
departaments i la despesa que
comporten per la butxaca de l'Ad-
ministració ens poden donar una
idea global del seu cost. L'edifici
del Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques, dirigit per
Joaquim Nadal, suposa desembut-
xacar més de 4,3 milions d'euros
l'any en concepte de lloguer. A
aquesta dada cal sumar-hi la gran
quantitat de diners destinada a la
remodelació dels despatxos i a la
reubicació dels directors generals,
tècnics i assessors distribuïts per
les diferents plantes. El Palau de
Mar -una construcció emblemàti-
ca situada al recinte del Port de
Barcelona- és un dels més luxosos i
suposa prop de cinc milions d'eu-
ros anuals per encabir-hi les ofici-
nes del Departament d'Acció
Social i Ciutadania. El Departa-
ment de Presidència té oficines
llogades arreu de la ciutat de Bar-
celona, amb un cost de quasi tres
milions d'euros. La seu de Rela-

El Govern gasta vint milions
d’euros en lloguer d’oficines

cions Institucionals i Participació
de l'avinguda Diagonal costa 1,25
milions d'euros anuals. El Departa-
ment d'Economia, dirigit per Anto-
ni Castells, desemborsa un milió
d'euros per les oficines d'una de les
seves direccions generals, situada a
la Gran Via de les Corts Catalanes
635. Josep Huguet, al capdavant del
Departament d'Innovació, Univer-
sitats i Empresa, paga prop de 2,5
milions d'euros per les diverses ofi-
cines i despatxos que hi ha disper-
sos per tota la ciutat, al carrer Tapi-
neria, a la Via Laietana i al Passeig
de Gràcia. El Departament de
Governació paga anualment 1,78

milions d'euros per diverses ofici-
nes i places d'aparcament reparti-
des per nombrosos punts de la ciu-
tat de Barcelona.

El cinema Princesa
Es dóna la circumstància que
alguns d'aquests edificis es van
construir perquè els llogués l'Ad-
ministració. És el cas de l'actual
seu de Vicepresidència, a la Via
Laietana número 14. Actualment
costa 1,4 milions d'euros l'any. La
saga familiar de Salvador Forca-
dell (expresident de Finques For-
cadell) va arribar a un acord amb
el govern de Jordi Pujol l'any 1999,

A aquesta dada
cal sumar-hi la

gran quantitat de
diners destinada
a la remodelació
dels despatxos i a
la reubicació de

directors generals

concretament amb Artur Mas,
que aleshores ocupava el càrrec
de conseller en cap, és a dir, l'ac-
tual figura de vicepresident de
Josep Lluís Carod Rovira. L'entorn
familiar de Forcadell -la seva dona
i el seu fill- van trobar una sortida
juridicourbanística per aquell edi-
fici que havia estat al centre de la
polèmica política arrel del brutal
desallotjament policial del 28
d'octubre de 1996. La protecció
històrica de la façana n'impedia el
seu enderroc i el pla parcial del
barri de La Ribera limitava els usos
de la nova rehabilitació de l'edifi-
ci. Era evident que a la platea d'un

cinema no s'hi podien construir
oficines i, per tant, el consistori
de Joan Clos, per d'evitar la possi-
bilitat d'una reokupació de l'espai,
va ordenar la descatalogació de la
façana. Les empreses hoteleres i
les multinacionals no van mostrar
cap interès per la finca, ja que les
limitacions d'ús feien poc rendi-
ble la seva explotació. Només s'hi
podien fer oficines administrati-
ves o sindicals. Va ser Mas, el dei-
xeble de Pujol, el que va fer l'ofer-
ta als hereus de Forcadell: la
Generalitat llogaria l'edifici un
cop reconstruït per ampliar les
dependències del Palau de la
plaça de Sant Jaume. Amb aquella
actuació es va acabar amb les
reclamacions de la CNT, que

durant dècades havia exigit el
retorn del que havia estat part
del seu patrimoni durant la repú-
blica. Cal recordar que Salvador
Forcadell va ser empresonat per
la seva participació en un afer de
corrupció a l'empresa BFP (Bas-
sols, Forcadell, Planesdemunt) i a
l'Institut Català de Finances. L'em-
presari català va ser condemnat
juntament amb el que havia estat
conseller de la Generalitat, Jordi
Planesdemunt (CiU). Els sis anys
de presidi van afectar la seva
salut i va morir poc després d'a-
bandonar la Model. Uns mesos
més tard de la seva mort, la
Generalitat (encara governada
per CiU) va signar l'acord amb la
seva vídua i el seu fill.

Les investigacions pel cas
BFP van posar sobre la taula l’es-
treta relació entre poder polític
i judicial. L’advocat que defensa-
va Planesdemunt, Piqué Vidal, i
el jutge que el va empresonar,
Lluis Pascual Estivill, van ingres-
sar a la presó pocs anys més tard
acusats de prevarició i tràfic
d’influències. 

CATALUNYA // EDIFICIS, DESPATXOS I PLACES DE PÀRQUING PER TOTA BARCELONA

Edifici de Vicepresidència de la Generalitat (a dalt), construït al solar on s’ubicava 
l’antic cinema Princesa (a baix) i que fou desallotjat el 28 d’octubre de 1996

Chauson
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>> El Govern de la Generalitat ha contractat un servei de xofers pels tres propers anys -a més dels cotxes oficials-, que
suposarà la despesa de 432.000 euros durant el 2008, de 576.000 euros el 2009 i 144.000 euros el 2010, segons una 
consta en una resolució resolució publicada del passat 25 de maig del 2008 i que recorda La Vanguardia. La despesa total
és de 1.152.000 euros. El Govern, que disposa d'una nòmina fixa de 133 xofers, ha contractat, mitjançant concurs públic,
l'empresa Litoral Limousines durant un període de 24 mesos_
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La Generalitat
llogaria l'edifici
del Princesa, un
cop reconstruït,
per ampliar les
dependències

del Palau de la
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"Volen fer un pla hidrològic, que
de lògic no té res, només s'entén
una cosa i és que algú en traurà
diners"- Quico el Cèlio, el Noi i el
Mut de Ferreries

ón les 9 del matí i camines
precipitadament per algun carrer
de Sants en direcció a l'estació. El
cap no aconsegueix posar-se a to
malgrat el cafè. Has dormit poc i
en un sofà. Finalment la "birreta i
prou" de l'aniversari de Can Vies
va degenerar, com era previsible.
Malgrat el dolor ossi i encefàlic
els teus ulls s'alegren de veure
una nodrida representació movi-

Pau Urenya. Professor de Filosofia

Barreja 
de ràbia,

indignació,
d'"avui no venim
de bones", però
també d'alegria

revoltada, de
sensació de

força col·lectiva,
de lluita

compartida, de
"a nosaltres no
ens enganyen"

/opinio@setmanaridirecta.info/

No sóc gitana. Però crec en els
drets humans i en el respecte a
totes les persones. No només
defenso la cultura gitana, sinó la
diversitat cultural. Crec en el
respecte i en la defensa de la
identitat pròpia, tot i que sembla
difícil de creure que avui encara
quedin identitats per conèixer. I
també crec en la lliure expressió:
d'opinió, de sentiments i cultural.

Potser per això sóc aquí,
aportant el meu granet de sorra,
perquè continuo pensant que
tots hem de tenir l'oportunitat
d'expressar-nos i, sobretot, de
comunicar-nos. Perquè aquí
intentem donar veu a una
d'aquestes moltes cultures que
ens envolten, per tal de conèixer-
nos tots una mica més. Perquè
crec en la solidaritat i en la
cooperació.

Però, de vegades, les
il·lusions s'esvaeixen sense que
tinguem el temps just per reac-
cionar. No cal anar gaire lluny per
descobrir que tot això dels drets
humans, en ocasions, sembla més
una utopia que un tractat inter-
nacional. Al costat de casa
nostra, el foc crema cases i amb
elles un passat viscut o un futur
per veure. Un foc que ha cremat
la llibertat i el respecte entre
dues cultures. Italians i gitanos,
cultures separades per fronteres
invisibles que han impedit que
uns i altres tinguessin l'oportuni-
tat d'acceptar-se. En el joc de la
integració hi ha dos participants
i, en aquest cas, a Itàlia, tenim la
impressió que un dels dos ha
volgut jugar tot sol. 

En el fons, potser tots volem
preservar els nostres drets i

conservar les coses més preuades
que tenim, o creiem que tenim. I
per això els nostres impulsos
poden arribar més enllà de la
racionalitat sense tenir en
compte els drets i deures de
cadascú.

Des d'una perspectiva
arbitrària, i sense voler estar a
favor ni en contra de ningú, l'opi-
nió més objectiva que puc donar
de tots aquests últims esdeveni-
ments és d'injustícia i desigualtat.
Injusta perquè no s'han aplicat les
lleis de la mateixa manera; i desi-
gual perquè, italians i gitanos,
viuen un seguit de desigualtats
que no han tingut l'ocasió d'esco-
llir. A tot això, li podríem afegir
un tic de racisme plenament
justificat pels mateixos protago-
nistes de la història. El mutu
desconeixement, que a hores

d'ara ja començo a percebre com
a desinterès, els ha conduït cap
al menyspreu, la ira i la violència.
Tots plegats lluitant pels seus
drets sense tenir en compte els
seus deures.

És clar que, ben mirat i tocant
de peus a terra, les idees teòri-
ques i quasi filosòfiques acaben
sent això, unes quantes idees.
Amb el rerefons polític, social i
econòmic que pot viure aquest
país en concret, la realitat pot ser
una altra i seguint unes directives
pactades en la intimitat. De ben
segur que no coneixem totes les
trifulgues, ni tots els pros i
contres que viu Itàlia, però conti-
nuo creient que s'han de respec-
tar -i ja no dic creure- els drets
de les persones.

Anna Renau Granados. Unió Romaní de Barcelona /opinio@setmanaridirecta.info/

El mutu
desconeixement,
que ja percebo

com a
desinterès, els
ha conduït cap

al menyspreu, la
ira i la violència

mentista barcelonina al bus que
la Plataforma Metropolitana
Contra el Transvasament ha
noliejat per baixar a la manifesta-
ció d'Amposta contra la intercon-
nexió. Durant el trajecte, la gent
va comentant les darreres notí-
cies sobre el tema: que si als
pantans de les conques internes, i
amb les darreres pluges, ja s'ha
recuperat molt més del que duria
la canonada en un any; que si
darrere d'AGBAR i els peatges
que anem passant  hi ha, com
sempre, “la Caixa”, la perdonadeu-
tesalspartits; que si tanta mani-
pulació havia fet passar la gent
de l'Ebre d'heroïna a insolidària.
També es feien previsions del
nombre de gent que vindrà i una
pregunta rondava tots els caps:
s'haurà engolit, la gent de l'Ebre,
la mentida com se l'han engolida
gran part dels barcelonins?

I així arribem al pont que
travessa el riu de la discòrdia i,
espontàniament, al bus esclata
una ovació que acaba de desper-
tar els somnolents i és un preludi
de les emocions que vindran.
Hem arribat al cap de comarca
del Montsià i encara no hem
baixat a terra ferma que ja veiem
afluents de gent amb samarra
blava i nus al pit que camina per
desguassar al gran riu de gent
que ens espera. Només arribar al
punt de trobada ja t’adones que
la mani no serà xicoteta, va arri-
bant gent per tots els carrers i, el
que és més significatiu, gent de
tot tipus. Comença a fer-se
evident que ací la gent no s'ha
deixat ensarronar. Jo no sé comp-
tar però sempre he pensat que
quan necessites trucar al mòbil
del personal i quedar sota el

rètol de la Citroen per trobar-te
amb la teua gent i et perds als 10
minuts, no hi ha dubte, hi ha
molta gent! Més important que
la quantitat, la qualitat. Gent de
tota edat i condició, de tots els
racons de les Terres de l'Ebre, del
Segre, del Francolí, d'Aragó (de
l'eterna lluita contra el pantà de

Yesa), de Girona, de Lleida, de
Barcelona i del País Valencià
(Viarany, Xúquer Viu i més). Però
encara més important que la
qualitat, diversitat i procedència
de la gent és l'actitud. Aquesta
barreja de ràbia, indignació,
d'"avui no venim de bones", però
també d'alegria revoltada, de

sensació de força col·lectiva, de
lluita compartida, de "a nosaltres
no ens enganyen", de "què s'han
pensat?", de "podem aturar-ho i
ho aturarem, i no estarem sols".
Una barreja de coses que té un
nom molt clar que és: dignitat. La
dignitat d'un poble que no es
deixa enganyar ni manipular, que
ha vist molt clara la traïció dels
"seus" governants. "Ai quan gover-
nen els teus!". D'un poble que ha
decidit plantar cara en defensa
del seu riu, que és la defensa de
la terra, d'uns pobles, d'unes
formes de vida i d'una identitat
que no estan en venda que són
de tothom i no un negoci més
per La Caixa.

Una dignitat que varen
mostrar els Jóvens de l'Ebre quan,
amb veu tremolosa, cridaven que
després d'estudiar a Barcelona:
"volem tornar a la nostra terra,
als nostres pobles, i volem tornar
amb dignitat". Moment en què
més d'un assistent no va poder
aturar les llàgrimes.

Després d'una gran manifes-
tació i d'uns parlaments comba-
tius i emotius es tanca la
protesta amb unes jotes dels
Quicos i el Pepet mentre mirem
de reüll al cel perquè pel Port va
tancant-se i amenaça pluja.
Perquè aquesta vegada al meu
país la pluja sí ha sabut ploure
per desemmascarar als venuts.

A les 5 de la vesprada tornem
a pujar al bus amb cara de satis-
facció i ara amb més força que
abans aplaudim als rius que anem
creuant: l'Ebre, el Francolí i, com
no, el Llobregat amarronat.
Tornem convençuts que a
Barcelona necessitem urgent-
ment una dosi d'aquesta dignitat
viscuda. Oco baix!

Xavier Blasco Piñol

Crònica (sentimental) d'una jornada digna

Italians i gitanos a Itàlia
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El 13 de setembre de 2007,
l'Assemblea General de Nacions
Unides va aprovar la Declaració
Universal dels Drets dels Pobles
Indígenes. Feia més de 20 anys
que els representants dels
pobles indígenes, els Estats i els
organismes internacionals treba-
llaven per consensuar el text. Hi
van votar 144 estats a favor, hi va
haver 4 vots en contra
(Austràlia, Canadà, Nova
Zelanda i Estats Units), i hi va
haver 11 abstencions (Azerbaijan,
Bangladesh, Bhutan, Burundi,
Colòmbia, Geòrgia, Kenya,
Nigèria, la Federació Russa,
Samoa i Ucraïna).

Un dels punt importants
d'aquesta Declaració, i que cal
destacar, és l'article 3 en el que es
diu: "Los pueblos indígenas tienen
derecho a la libre determinación.
en virtud de ese derecho determi-
nan libremente su condición polí-
tica y persiguen libremente su
desarrollo económico, social y
cultural". Aquest article s'ha de
contextualitzar en el marc de la
Declaració, ja que al final
d'aquesta s'especifica que la carta
no té la voluntat de posar en
perill la integritat territorial o la
unitat política dels estats sobi-
rans. És a dir, que aquest dret a la
lliure determinació no contempla

la independència respecte al seu
estat.

Del 15 al 17 de gener de 2008,
la CAOI (Coordinadora Andina de
Organizaciones Indígenas) va
organitzar a La Paz (Bolívia) un
taller internacional amb el nom
d'"Els pobles indígenes, constitu-
ció i estats plurinacionals", en el
que hi van participar represen-
tants dels pobles aymara, qítxua,
poqra, maputxe, kichwa, miskitu,
guaraní, ayoero i d'altres, com a
representants de 400 societats i
cultures existents a l'Amèrica
Llatina.

El resultat final del taller va
ser la redacció i aprovació de la

Declaració de La Paz sobre els
Estats Plurinacionals i les
Societats Interculturals, en la que
es demana que els governs  reco-
neguin els territoris dels indíge-
nes i els drets col·lectius, en el
marc de la Declaració aprovada
l'any 2007 per Nacions Unides.

Mentrestant, el 22 de gener
de 2008, els indis lakota van
proclamar la seva independència
respecte els Estats Units
d'Amèrica, acollint-se a la neces-
sitat de posar fi amb l'apartheid
colonial que patien des de feia
segles.

/opinio@setmanaridirecta.info/

Aquest dret 
a la lliure

determinació no
contempla la

independència
respecte al seu

estat

/opinio@setmanaridirecta.info/Lluís Perarnau. Editor de Militant.cat i membre de l’Assembla Bolivariana de CAtalunya

L’assassinat d'un grup de guerri-
llers de les FARC a l'Equador per
part del govern narcoparamilitar
de Colòmbia l'1 de març està sent
una de les últimes jugades que
l'imperialisme EUA està explotant
a fons en la seva escalada d'agres-
sió contra la revolució bolivariana
a Veneçuela i el procés de canvis
socials que es viuen a l'Amèrica
Llatina.

L'atac, que té la factura de les
accions punitives que executa l'es-
tat terrorista d'Israel contra els
dirigents àrabs, va coincidir amb
l'alliberament d'un grup d'ostatges
colombians, un èxit evident obtin-
gut pel president Chávez, que
deixava al descobert de nou el
caràcter extremadament reaccio-
nari i bel·licista del govern Uribe.
L'atac havia de tapar aquest èxit
de Chávez (tampoc no és cap
casualitat que l'objectiu d'aquesta
acció fos el comandant Raúl
Reyes, principal negociador i cara
visible de les FARC al procés de
negociació) i també el processa-
ment del germà del president
Uribe i de tot el seu entorn, impli-
cats fins al moll de l'os en la direc-
ció dels grups paramilitars que van
sembrar la mort per tot el país
(només als anys noranta van ser
assassinats 3.000 militants de la
Unión Patriótica).

De l'atac a l'Equador, l'exèrcit
colombià diu haver recuperat uns
ordinadors que de manera miracu-
losa es van salvar del bombardeig
al campament guerriller. El govern
agressor de Colòmbia de seguida
va revelar que d'aquests ordina-
dors "a prova de bombes" n'havia
extret informacions que demos-
traven que, tant el president
Correa com el president Chávez,
no només tenien vincles amb les
FARC, sinó que eren autèntics
patrocinadors de la guerrilla. Així,
per art de màgia, gràcies a les
"fabuloses" informacions obtingu-
des d'aquests ordinadors, el
govern agressor de Colòmbia
passava a ser la víctima i amb això
justificava la seva agressió a
Equador i una possible agressió a
Veneçuela. Evidentment, el

Departament d'Estat dels EUA es
va mostrar immediatament
d'acord amb aquesta pel·lícula. Al
cap i a la fi, són els mestres en la
creació de tot tipus de proves
falses i enganys per justificar les
seves agressions.

Ara, en la seva escalada
d'agressió a Veneçuela, necessita-
ven apuntalar les seves proves.
Així que impliquen el secretari
general de la Interpol, Ronald

Noble, que fa una roda de premsa
el 15 de maig en la que fa tota una
sèrie d'afirmacions que es contra-
diuen amb el que realment diu l'in-
forme de la Interpol. Així, diu que
no hi ha evidències de modificació
dels arxius, exactament el contrari
del que realment diu l'informe,
que és que sí n'hi ha arxius, supri-
mits i afegits amb data 1 de març i
posteriorment. El senyor Noble
també diu que la policia colom-

biana va actuar professionalment,
quan el document diu que no van
protegir els arxius contra possibles
modificacions posteriors. 

El que tampoc podia faltar en
aquesta festa és l'expresident
Aznar, que a més de presumir que
si ell hagués estat al darrera del
cop d'estat contra Chávez el 2002
"potser hagués guanyat" (no cal dir
que si el cop d'estat hagués triom-
fat el senyor Aznar avui no negaria

la seva contribució), s'implica a
fons en l'aquelarre anticomunista
orquestrat des del govern d'Uribe i
el Departament d'Estat dels EUA.
Aznar va dir: "Tot això del socia-
lisme del segle XXI, aquestes
actuacions que ha tingut [Hugo
Chávez], finançant moviments
revolucionaris, les informacions
que han sortit recentment d'un
ordinador d'un cap guerriller
donen la raó als que venim dient.
Compte perquè es poden produir
fenòmens de contaminació nega-
tius". Vaja, les "proves" convenient-
ment fabricades pel govern
colombià li donen la raó als
falcons com Aznar, Bush i compan-
yia. Per cert, curiosa forma de
referir-se als vincles que dóna per
fets Aznar entre Chávez i les FARC:
els  "fenòmens de contaminació
negatius". No us sona això al
discurs de "tot és ETA" per justifi-
car la repressió a l'esquerra abert-
zale i la criminalització de tot els
que estem "contaminats"? ("conta-
minats" per defensar els drets
democràtics i oposar-nos a la
il·legalització i la repressió de l'es-
querra abertzale).

És evident, doncs, que hi ha
una clara escalada d'agressió
contra el govern legítim de
Veneçuela i contra el procés revo-
lucionari que està vivint el país i
que està sacsejant el conjunt de
l'Amèrica Llatina. Des de les orga-
nitzacions sindicals i d'esquerres
hem d'estendre la solidaritat amb
Veneçuela i la revolució boliva-
riana a nivell internacional. La
revolució bolivariana avança cap al
socialisme. I està clar que l'impe-
rialisme ho intentarà tot en contra
del govern bolivarià i la revolució.
Que ningú dubti que un cop d'es-
tat contra Chávez tindria avui el
mateix caràcter que el cop de
Pinochet a Xile el 1973. És per això
que no ens podem aturar ni un
segon en denunciar l'escalada
d'atacs a Veneçuela i la revolució.
A la dreta i els imperialistes els
hem de dir ben alt i clar: traieu les
vostres mans brutes de sang de
Veneçuela!

Xavi Zulet. Lliga dels Drets dels Pobles

Paco Arjona

S'incrementa l'escalada d'agressió de l'imperialisme a Veneçuela

Els pobles indígenes demanen més autonomia als seus Estats
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Àlex Vilardell
Collserola

Des de fa uns mesos els mitjans de
comunicació s'han fet ressò de les
lluites que encapçalen els grups

ecologistes, el veïnat i l'oposició munici-
pal contra les polítiques de promoció de
la construcció i la conseqüent pèrdua
d'espai natural a la serra de Collserola.

Collserola conté, a més d'un patrimoni
natural variat i exclusiu, un patrimoni
arquitectònic ric i valuós que, almenys al
vessant barceloní, es troba en el més
absolut abandó. Es tracta de l'antic castell
d'Olorda i de la Torre de Santa Margarida
–situats entre els termes de Sant Feliu de
Llobregat, Sant Just Desvern i Molins de
Rei–, que pertanyen al terme municipal
de Barcelona. El primer és propietat del
bisbat de Barcelona i la segona de
l'Ajuntament de la ciutat comtal.

Ambdues construccions són d'origen
medieval. A la Torre de Santa Margarida
–enmig de la ruïna d'edificacions poste-
riors i envaït per la vegetació– es 

conserva l'antiga església romànica de
Santa Maria de Valldonzella, que el segle
XIII va albergar el monestir cistercenc
femení del mateix nom. L'antic castell
d'Olorda, molt arruïnat, es troba a ponent
de l'església de Santa Creu d'Olorda. Era
una edifici gòtic construït a imitació de la
sala del Tinell del Palau Reial Major de
Barcelona per funcionaris de la cort de
Pere el Cerimoniós el segle XIV.

Davant de l'estat de conservació
actual d'aquests monuments hauríem
d'exigir, a més de la defensa dels límits
del futur parc natural de Collserola com a
patrimoni natural, la conservació i la
preservació de forma respectuosa amb
l'entorn de tot un patrimoni monumental
que, amb el seu abandonament, amenaça
de quedar en l'oblit. És per això que
defensar la serra de Collserola també és
defensar el patrimoni arquitectònic,
monumental i ,de retruc, cultural que
alberga.

Polítics
privilegiats
Jordi Soler
Barcelona

L'altre dia al vespre,
sortint del teatre Romea

i buscant un taxi, vaig veure a
la Rambla tot un reguitzell de
cotxes, grans cotxes, aparcats
al lateral de la Rambla. De
més avall del Liceu fins al
carrer Hospital. Suposo que
part serien cotxes oficials.

I això ve A CUENTO
perquè no entenc per què les
lleis no són iguals per a tots.
Si allà està prohibit aparcar,
doncs ho està per a tothom. I
si un polític ha d'anar al
Liceu, que hi vagi en metro o
en taxi com fem els altres.
No és més important la seva
feina que la de la caixera del
súper o la d'un mestre d'es-
cola.

I parlant de privilegis em
molesta sobiranament que a
les estrenes a teatres, tribu-
nes de futbol i grans especta-
cles sempre hi hagi les
primeres fileres copades per
polítics, amics, parents i salu-
dats d'aquests. Suposo que
sense pagar entrada, ni fer
cues. Millor estaria que
sortegessin aquestes entra-
des privilegiades entre gent
gran que han treballat tota la
seva vida sense gaudir de cap
privilegi.

Després parlen de la
desafecció envers els polí-
tics. Però s'ho guanyen a pols
cada dia.

Crisis, PP i
Berlusconi

Jordi Oriola i Folch,
Barcelona

Amb la gran crisi econò-
mica que ve, a les prope-

res eleccions generals, si el
PP aconsegueix moderar-se
una mica i presenta cares
noves no hi haurà ningú que
pugui impedir el seu retorn al
poder. De la mateixa manera
que Berlusconi ha estat reele-
git malgrat l'animadversió
que provoca en una gran part
d'italians. Com a Itàlia, a
l'Estat espanyol les enquestes
diuen que hi ha més gent
d'esquerres que de dretes,
però això no sempre queda
reflectit en els resultats elec-
torals. I és que la gent d'es-
querres –a diferència dels de
dretes– som molt idealistes i
exigents. I penso que, de cara
a aquests quatre anys, seria
bo que adoptéssim una
estratègia que separés les
coses: per una banda, hem de
combatre al carrer les políti-
ques de centredreta del PSOE
al carrer, però, per l’altra,
hauríem de desvincular les
protestes de les eleccions i
abstenir-nos d'abstenir-nos,

votant per l'opció més a l'es-
querra que puguem (sense
pensar que això ens impedeix
continuar lluitant) per evitar
que la dreta encara disposi
de més poder. En realitat, el
veritable subjecte històric és
el poble i no pas els governs,
que tan sols són una mena de
decorat de fons. Però tampoc
podem ser cecs davant el fet
que decideixen coses massa
importants perquè ens
permetem descuidar aquesta
porció de la realitat. I no em
convenç gens l'argument que
el poble reacciona més
davant de situacions adver-
ses, perquè és tant com dir
que no creiem que els nostres
models propositius puguin
engrescar i necessitem un
dolent per despertar la gent.
A més, és una situació amb
una perspectiva de futur
nul·la perquè voldria dir que,
després de la reacció davant
d'un enemic, un cop derrotat,

forçosament hauria de venir
una etapa de desorganització
social.

Culpables
Ire,
Sant Sadurní d'Anoia

Totalment d'acord amb
l'article de la setmana

passada de l'Observatori. Vau
agafar el cas basc de referèn-
cia, però teniu raó que passa
amb qualsevol antisistema. La
cosa arriba fins al punt que
quan, dies més tard, un jutge
de França diu que no té
proves per dir que un d'ells és
el megacap d'ETA, els diaris
que ho treuen –que són
pocs– ho fan a dins, ben
petit, sense ser la portada ni
omplir minuts d'informatius
com quan els van detenir. 

Em sembla que els perio-
distes no es qüestionen res, o
no els deixen fer-ho, no ho
sé. El cas és que no pensen
res del que escriuen o diuen,
només ho vomiten perquè
s'ho saben de memòria.
Aquests són els mitjans que
volem?

Altra cosa és que haguem
d'esperar que la seva justícia
digui que som culpables, ja
s'ho faran per "demostrar-ho".
I que acceptem la seva deci-
sió. Però és que, si juguem al
seu joc, són ells els que el
vulneren.

Una altra cosa que vull
agrair és l'article del José (el
noi de Can Brians). Trobo que
doneu un punt de vista que
costa de trobar sobre els que
tothom anomenaria "delin-
qüents comuns". Són perso-
nes i, encara que pensin que
mereixen un càstig (equivoca-
dament), se'ls ha d'escoltar.

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

Victòria!
✑ Joan Canela

Crec, sincerament, que els movi-
ments socials revolucionaris -per
dir-ho d'alguna forma- tenim un

problema greu amb les victòries.
Part d'aquesta aversió té a veure

amb el llegat de l'esquerra clàssica, que
va estar proclamant victòries increïbles
fins al dia abans d'ésser definitivament
esclafada. Òbviament el triomfalisme
no duu enlloc. Però el derrotisme
tampoc. I a vegades sembla que ens
instal·lem en aquest segon.

Arran de la fi del conflicte dels dos
dies vaig sentir una companya assegu-
rant que "no li venia de gust" aquest
acord. Em vaig quedar amb les ganes de
preguntar-li quin seria l'acord que la
deixaria satisfeta, però m'ho puc imagi-
nar: dos dies festius incondicionals,
retirada de totes les causes, indemnit-
zació per les agressions policials i de
l'empresa i l'alcalde reconeixent la seva
derrota per la televisió. Naturalment,
això mai hagués passat. Era totalment
impossible, sobretot el darrer punt. I
aquest és, en la meva opinió el més
important.

Si esperem que l'enemic ens reco-
negui les nostres victòries ja podem
començar a seure. Un polític mai reco-
neix la derrota -només cal veure una nit
electoral-, és una qüestió de manual,
així que haurem d'aprendre a reconèi-
xer-les nosaltres mateixes. Perquè és
important tenir victòries. Pel nostre
estat d'ànim i per demostrar al conjunt
de la població que lluitar serveix. I de
victòries potser no en tenim gaires,
però en tenim. 

Ara mateix penso en dues: la
supressió del servei militar obligatori i
l'equiparació dels treballadors d'ETT als
convenis de cada sector. Segurament
molta gent que llegeixi això pensarà
que tampoc n'hi ha per tant. I és cert, ni
l'exèrcit ni les ETT s'han abolit, però
també ho és aquests dos fets van millo-
rar les condicions de vida de milions de
persones i van passar gràcies a la lluita
radical, il·legal i incondicional i no per
cap negociació en seu parlamentària.
Perquè, realment algú es creu que
l'exèrcit hagués acceptat la seva profes-
sionalització d'una forma tan vergon-
yant i caòtica sense la pressió de milers
d'insubmisos i de centenars de milers
d'objectors? I per què la patronal hauria
acceptat renunciar als milers de milions
de plusvàlua que va significar la
primera llei d'ETT sinó fos perquè cada
dia les seves oficines eren apedregades,
bloquejades, pintades, ocupades o
cremades?

Potser aquests exemples són una
mica antics, però els he escollit per dos
motius: mai els reivindiquem -i per tant
renunciem a explicar a les beneficiades
d'aquelles lluites les raons del seu
benefici- i perquè van ser fruit d'una
lluita caòtica, quasi espontània, de
base, de molta gent que va decidir
caminar en la mateixa direcció sense
esperar l'ordre d'avançar. Gent molt
diferent en les seves formes d'actuar i
organitzar-se però que cooperant -
infectant-se- va ser capaç de derrotar
dues de les institucions més poderoses
que existeixen. Tot un exemple.
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Infectació Defensar Collserola és 
també defensar el patrimoni
cultural i arquitectonic
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Nous incidents a l’Autònoma 
per l’aplicació del pla Bolonya
✑ Pau Llonch
/sabadell@setmanaridirecta.info/

L’enfrontament al campus
de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona (UAB)

està prenent una dimensió fins
ara insospitada a causa de la
voluntat de la direcció del centre
d’impulsar l’aprovació accelerada
dels nous títols de Grau amb l’o-
posició de part de la comunitat
universitària. A primer cop d’ull,
els resultats són contundents:
dues juntes permanents consecu-
tives suspeses per l’oposició estu-
diantil majoritària escollida a la

mateixa Junta, una petició formal
de dimissió de la degana de la
Facultat de Filosofia i Lletres,
Helena Estalella, per part del
col·lectiu d’estudiants i un agent
de seguretat privada de la univer-
sitat traslladat a l’hospital Parc
Taulí amb ambulància després
que un cordó d’agents intentés
impedir el lliure accés dels estu-
diants sense identificació prèvia a
la Junta Permanent.

Els fets es remunten al 29 de
maig, quan un grup de membres
de l’Assemblea de Lletres va
impedir la celebració de la Junta
Permanent de facultat esgrimint
que aquesta vulnerava l’article
16.3 del reglament dela pròpia
junta. Aquest article estableix que
s’ha de notificar la convocatòria
de la Junta amb una setmana d’an-
telació penjant-la al tauló d’anun-
cis i l’espai web de la facultat. Cap
d’aquestes condicions s’havia
complert. 

Davant la impossibilitat de
celebrar la Junta per les protestes
dels estudiants, la degana de la
Facultat de Filosofia i Lletres va
considerar constituïda la nova
Junta i la va convocar per l’en-
demà. Els estudiants van decidir
convocar una nova mobilització.

Segons la versió del Deganat,
al voltant de les 11:30 hores del
dia 30 els serveis de seguretat van
avisar que “no podien contenir l’a-
llau d’un grup de persones que
havien accedit a l’edifici on hi ha
la Sala de Juntes del Recorat”,
motiu pel qual van decidir aban-

Així
està
el pati

Així
està
el pati 
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> Pàgina 11
Els veïns del carrer Vallespir
25, al barri de Sants de
Barcelona, denuncien la 
propietat per un nou cas
d’assetjament immobiliàri

> Pàgina 10
La plantilla de treballadors
de bord del TGV entre
Barcelona i Madrid es 
declara en vaga tres mesos
després d’encetar el servei

> Pàgina 12
Can Brians fa un informe
favorable a la concessió 
del tercer grau penitenciari 
al pres polític terrassenc
Francesc Argemí ‘Franki’

BELLATERRA // MÉS CRISPACIÓ ENTRE EL DEGANAT I ELS ESTUDIANTS DE LLETRES

donar l’espai per anar a “un espai
més segur”. És en aquest context
que, suposadament –i segons la
versió de la degana– “els assal-
tants van agredir un membre del
cos de seguretat de la UAB”. 

L’Assemblea de Lletres de la
UAB ha criticat el dispositiu de
seguretat organitzat per la univer-
sitat i l’ha titllat de “decisió irres-
ponsable”. Considera que la
manca de diàleg ofert per la dega-
na ha estat la vertadera responsa-
ble de la situació. El comunicat
aprofita per fer públic el “desig
d’una millora ràpida” del treballa-
dor de seguretat.

El rerefons de tota aquesta
crispació i mobilització estudian-
til a la UAB cal cercar-lo en l’apli-
cació del pla Bolonya i en la con-
seqüent modificació dels plans
d’estudi de les facultats. La tensió
al campus de Bellaterra s’ha fet
visible als mitjans de comunicació
sobretot després de la càrrega del
Mossos d’Esquadra del 4 de març,
ordenada pel mateix Rector de la
UAB, Lluís Ferrer, per neutralitzar
una tancada d’estudiants a la
Facultat de Filosofia i Lletres. El
pla Bolonya, segons el moviment
estudiantil, pretén liberalitzar el
mercat dels serveis educatius
superiors i abaratir els costos de

les empreses privades i de la mà
d’obra qualificada. I el principal
mitjà per aconseguir-ho és la
reforma dels plans d’estudi.

El pal de paller de la denúncia
estudiantil rau en l’oposició frontal
a la conversió de les llicenciatures

actuals en graus. Des d’un punt de
vista formal, el Grau suposa una
devaluació respecte la Llicenciatu-
ra. Equival a un Primer Cicle de Lli-
cenciatura tot i que, d’acord amb
l’aplicació de les directrius de
Bolonya a l’Estat espanyol, passaria
a constar de quatre cursos lectius,
a diferència dels tres de la majoria
de països europeus. Seria una titu-
lació transversal, polivalent i sense
especialització. Per obtenir una
atribució professional equivalent a
la Llicenciatura caldria cursar un
postgrau que, tot i tenir un contin-

gut similar a l’anterior Segon Cicle
de Llicenciatura, tindria un rang de
preus semblant al dels doctorats
actuals. Per tant, la nova estructura-
ció dels plans d’estudi també supo-
sa una devaluació de continguts. 

Isabel Benítez, becària predoc-
toral de la UAB i membre de l’As-
semblea de Tercer Cicle, creu que
“el fet que ni tan sols la durada dels
graus sigui equivalent arreu de la
Unió Europea demostra la fal·làcia
del suposat argument de la coordi-
nació i homologació europea”.
Segons Benítez, “l’únic instrument
que suposa un mecanisme d’ho-
mologació a la pràctica és el Siste-
ma Europeu de Transferència de
Crèdit (ECTS), és a dir, la moneda
única”. En relació als continguts,
Benítez afirma que “l’homologació
entre diferents universitats ha
estat definida molt vagament”

Els graus més polèmics
Un exemple clarificador en rela-
ció a aquestes atribucions profes-
sionals el trobem en els graus que
substituiran el què fins ara era la
titulació de Magisteri. Si bé bona
part de la comunitat educativa
veu amb bons ulls l’eliminació del
CAP (Curs d’Adaptació Pedagògi-
ca), els estudiants que acabin el
Grau de Magisteri només podran

exercir després de cursar algun
dels màsters en Formació del Pro-
fessorat d’Ensenyament. En a-
quest sentit, la Universidad Com-
plutense de Madrid ja ha mostrat
el seu rebuig frontal al projecte
de Màster plantejat pel Ministeri
espanyol d’Educació.

El reial decret de Graus i Post-
graus publicat al BOE de 29 d’octu-
bre de 2007 deixa en mans de les
juntes de Facultat fixar la conversió
de les llicenciatures en graus. Així,
ja no és el Ministeri el que ha de
configurar i aprovar els plans d’es-
tudi. Per Benítez “amb aquest
mesura descentralitzadora el
govern espanyol va voler apaivagar
els ànims de denúncia que estaven
creixent arreu de l’Estat, però
només ha aconseguit diversificar
els nuclis de resistència”. Per Bení-
tez, “ara és necessari que les juntes
de facultat aprovin els plans d’es-
tudi i, tenint en compte el grau de
disconformitat del col·lectiu d’es-
tudiants, això els està obligant a
configurar-los de forma antide-
mocràtica”. Segons denuncia, “a lle-
tres, a la UAB, es vulneren els propis
reglaments de Junta de Facultat i
l’objectiu final és finalitzar la con-
versió a graus abans del curs 2009-
2010, per optar a les minses sub-
vencions del ministeri”.

Dues juntes
permanents
consecutives
suspeses per

l’oposició
estudiantil 
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Porta principal de la facultat de psicologia amb un piquet informatiu contra el  Pla Bolonya
Guifré 

El pal de paller
de la denúncia

rau en l’oposició
dels estudiants a
la conversió de

les llicenciatures 
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Vaga dels treballadors de bord
del TGV Barcelona-Madrid 

LABORAL // MANCA DE DESCANS I POCA FORMACIÓ EN RISCOS LABORALS

✑ Laia Alsina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

N omés han passat tres me-
sos des que va començar
a funcionar el Tren de

Gran Velocitat (TGV) entre Barce-
lona i Madrid i la plantilla dels ser-
veis de bord s’ha vist abocada a
declarar-se en vaga. Els motius
són, principalment, la manca de
descansos, el fet que l’empresa no
hagi fet una avaluació de riscos, la
poca formació en prevenció i la
necessitat d’augmentar el nombre
de treballadors.

Però també hi ha un entre-
banc salarial important. Segons la
CGT, com que l’alta velocitat
suposa viatjar en menys temps i
les persones contractades cobren
per hores, els sous s’han reduït
400 euros, tot i que hi hagi més
càrrega de feina.

La primera convocatòria d’a-
turades, amb un seguiment gaire-
bé del 99 per cent segons la CGT,
s’ha fet entre els dies 2 i 4 de juny
i es prepara una nova tongada
entre els dies 13 i 15.

A la protesta també hi partici-
paven altres sindicats, com CCOO i
la UGT, que el dia 31 de maig van
desconvocar l’aturada. Finalment,
la vaga ha tirat endavant perquè els
altres sindicats (CGT i el Sindicat
Ferroviari) consideraven insufi-
cients els acords assolits amb l’em-
presa que gestiona el servei,
Wagon-Lits. De fet, segons la CGT,
ja s’ha demanat moltes vegades
una negociació a Wagons-Lits per
solucionar el conflicte, però l’em-
presa mai no ha mostrat “la més
mínima intenció” d’intentar trobar
solucions a les queixes de la planti-
lla de bord. En aquest sentit, la CGT
i el Sindicat Ferroviari consideren

que la gestora és l’única responsa-
ble de la vaga i l’acusen d’haver tin-
gut una “actitud arrogant” cap a les
persones que treballen al TGV Bar-
celona-Madrid. El millor exemple,
diuen, és l’intent de negociació
que s’ha produït entre la nit de
dilluns i la matinada de dimarts.
Una trobada que amb prou feines
ha durat un quart d’hora per la
“nul·la voluntat d’arribar a un
acord”. Per tot plegat, la imatge d’a-
quests dies de la plantilla de bord
dels combois repartint fulls infor-
matius i manifestant-se a l’estació
de Sants es pot repetir a partir del
13 de juny, la data prevista per
repetir les aturades.

Sense cafès, pel·lícules i diaris
Les persones que aquests dies han
viatjat amb l’alta velocitat s’han
quedat sense el servei de premsa,
el de vídeo i el de restauració que
habitualment s’ofereix, però han
pogut fer el trajecte amb total
normalitat. De fet, Renfe ha tornat
el 50 per cent de l’import del bit-
llet als viatgers de classe preferent,
el 25 per cent als de classe turista
que no podien anar a la cafeteria i
el 15 per cent als qui s’han quedat
sense vídeo. Mentrestant, els sin-
dicats continuen batallant per
aconseguir, entre d’altres reivindi-
cacions, que els salaris no es
redueixin 400 euros.

Els sous s’han
reduït 400

euros, tot i que
hi hagi més

càrrega de feina

Concentració al vestíbul de l’estació de Sants el 2 de juny al matí CGT
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Acord per tallar la cadena de
subcontractacions del Bicing

BARCELONA // ARA S’HAURÀ DE NEGOCIAR EL NOU CONVENI D’EMPRESA

✑ Neus Ràfols
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Des de l’1 de juny tota la plan-
tilla del Bicing depèn d’una
única empresa: Movement.

Així ho estableix l’acord que va fir-
mar el 28 de maig el Comitè d’em-
presa (CGT i UGT) i les companyies
vinculades a la cadena de subcon-
tractacions : Clear Channel, Delfin
Group i Movement.

La subrogació de tots els assa-
lariats del Bicing a una única com-
panyia sense perdre l’antiguitat va
ser una de les condicions centrals
que va imposar la CGT per pactar,
a canvi de desconvocar la vaga
prevista pel 10 d’abril passat. Un
primer pas, segons el sindicat, per

acabar amb la precarietat laboral
del personal, que estava treba-
llant amb escales salarials de l’any
2003 i saltant per les diferents
companyies subcontractades
amb contractes mensuals.

Satisfacció i prudència
“Estem contents amb l’acord.
Amb la nova la plantilla a Move-
ment, que només es dedicarà al
transport, s’haurà de negociar un
nou conveni d’empresa”, recorda
Carlos Navarro, un dels media-

dors del conflicte d’aquest sindi-
cat. Fins ara la plantilla tenia el
conveni de publicitat –el sector
de les empreses subcontracta-
des–, que minimitza la cobertura
de drets per riscos laborals. Un
punt de desacord –i pendent de
negociació– entre les compan-
yies i la CGT, que aspira a aconse-
guir que es canviï pel conveni de
transports, que l’activitat que fan
realment la majoria de les perso-
nes assalariades. L’acord del 28 de
maig també explicita que la nova

prestadora del servei, Movement,
es “compromet a permetre i pro-
mocionar noves eleccions sindi-
cals que donin pas a un nou
comitè d’empresa”.

Fa sis mesos la CGT va destapar
les condicions de precarietat labo-
ral i les represàlies sindicals que
havien viscut una vintena de treba-
lladores del Bicing i també la cade-
na de subcontractacions que havia
iniciat l’empresa de l’Ajuntament
barceloní Barcelona de Serveis
Municipals (BSM). Fins que es va
convocar la vaga, l’equip de govern
(PSC-ICV) s’havia “rentat les mans”
davant d’aquestes denúncies, amb
l’argument que desconeixien la
situació de la plantilla, el seu nom-
bre i, fins i tot, el nom de les com-
panyies subcontractades.

Tots els
assalariats

treballaran ara
per una única

companyia 

Clear Channel és la concessionària de Bicing Arxiu
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Com evitar
pagar les 
línies 901 i 902

ECONOMIA // ESTALVI

✑ Francesc Richard
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Amb la lluita dels 2 dies de TMB
ben recent, els conductors

d’una altra empresa d’autobusos,
Mohn S.L de Viladecans, estan en
lluita per aconseguir millores labo-
rals. L’empresa, que cobreix un ser-
vei de gairebé disset municipis del
Baix Llobregat, integra prop de 350
treballadors que, a través del
comitè d’empresa, han denunciat
que Mohn no respecta “els drets de
descans” dels conductors. És per
això que durant els dies 8, 13 i 15 de
maig es van produir aturades, sense
incidents, amb el suport de CCOO
i la UGT. A la web de la secció sindi-
cal de la UGT-Mohn hi apareix un
comunicat que adverteix que, si no
s’arriba a un acord abans del l2 de
juny, el comitè es plantejarà una
vaga indefinida a partir del dia 16.
Fonts de l’empresa van informar
que, ara, la principal dificultat de la
negociació és la reclamació dels
trenta minuts de descans durant la
jornada laboral, que un reial decret
de 2007 obliga a retribuir. L’empre-
sa al·lega que aquests trenta minuts
han d’anar a càrrec dels treballa-
dors, tot i que la direcció de s’ha
ofert a iniciar la negociació del
conveni, que té vigència fins el mes
febrer de 2009.

Els conductors
d’autobusos
MONH, en lluita
per regular 
els descansos

BAIX LLOBREGAT // LABORAL

Una vintena de
treballadors han
patit represàlies
per denunciar la

precarietat 

✑ Francesc Richard
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Les trucades a telèfons que
comencen per 901 i 902 gene-

ralment tenen un preu desorbitat.
Aquests prefixos cada cop són
més usuals i els operadors telefò-
nics facturen aquestes trucades a
part, encara que hi hagi contracta-
da una tarifa plana per trucades a
fixos nacionals.

Per no caure en el parany, cal
saber que aquestes entitats
abans de contractar una línea
902 han hagut d’abonar-se prè-
viament a un número de telèfon
normal (amb el prefix de la pro-
víncia) fins a completar els nou
dígits. Per tant, si es marca
aquest número de telèfon vincu-
lat, la trucada arriba exactament
igual que amb el prefix 902. D’a-
questa manera, la usuària pot
estalviar-se la fiblada de la factu-
ració i la trucada entrarà en la
factura de la seva oferta telefò-
nica. Com es troben aquests
números? Doncs, per exemple,
enviant un correu electrònic i
dient que et trobes a l’estranger,
que el prefix 902 no funciona i
que necessites el número equiva-
lent. Aquesta és la solució que
ens ofereix la web <www.nomas-
numeros900.com> per combatre
aquest tipus de pràctiques de les
grans empreses.



El baixant deteriorat és el pretext per la declaració de ruïna
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Nou cas d’assetjament immobiliari
al carrer Vallespir del barri de Sants
✑ Pau Cortina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Les cinc famílies que viuen al
número 25 del carrer Valles-
pir, al barri de Sants, poden

veure rescindits els seus contrac-
tes de renda antiga si prospera la
declaració d’estat de ruïna que
recentment ha sol·licitat la pro-
pietat de la finca. Aquesta ha ini-
ciat el procés judicial emparant-
se en el fet que, segons l’informe
tècnic que va encarregar, el cost
de les reparacions que s’haurien
de fer a la finca superen el 50 per
cent del seu valor total, cosa que
legalment –segons la Llei d’A-

rrendaments Urbans (LAU)– l’au-
toritzaria a rescindir els contrac-
tes de lloguer amb els inquilins.
Però, en canvi, una altra valoració
encarregada pels veïns afectats a
un arquitecte i un aparellador fixa
el valor de les reparacions en un
13 per cent de l’immoble i, per
tant, dóna a entendre que l’edifi-
ci no està en estat de ruïna, ni de
bon tros.

En efecte, el veïnat del carrer
Vallespir considera que la taxació
dels danys és extremadament
alta, mentre que el valor que es
dóna a l’edifici (en funció, entre
d’altres, de la valoració de cadas-
cun dels pisos) és excessivament
baix. “Amb el preu que estimen
pels pisos, els compraríem nosal-

BARCELONA // LA PROPIETAT DEMANA LA DECLARACIÓ DE RUÏNA PER FER FORA ELS LLOGATERS

El veïnat
considera que 

la taxació 
dels danys és

extremadament
alta, mentre que
el valor donat 

a l’edifici 
és molt baix

tres demà mateix”, explica Felip
Roca, un dels veïns de la finca.

Aquests veïns van ser citats
als jutjats el 27 de maig per donar
una resposta a la sol·licitud de la
propietària, que no s’havia posat
en contacte amb ells prèviament.
Ara el jutge disposa de vint dies
hàbils per citar les dues parts i
resoldre el conflicte. Davant la
disparitat de criteris d’uns i altres,
el més probable és que el jutge
encarregui un tercer informe peri-
cial sobre l’estat de l’edifici.

Ara fa sis anys
Però la discòrdia entre una i altra
part no comença amb el conflicte
actual. El veïnat afirma que les
relacions amb la propietària es
van començar a enterbolir ara fa
sis anys, quan aquesta va declinar
arreglar una canonada d’aigües
fecals que perdia. Quatre anys
després, els veïns i veïnes la van
denunciar i van aconseguir que es
reparés l’avaria perquè l’Ajunta-
ment la va sancionar. El segon epi-
sodi conflictiu va sorgir arrel de la
instal·lació elèctrica de l’edifici,

que es va cremar en unes cir-
cumstàncies estranyes sense que
la propietària se’n fes càrrec fins
al cap d’un temps. Amb motiu d’a-
questa situació, el veïnat va pre-
sentar diverses denúncies per
assetjament, coaccions i falsedat,
però van ser desestimades. 

Felip Roca detalla una sèrie
de desperfectes de l’interior de la
finca amb els quals conviuen dia sí
dia també: la claraboia que coro-
na l’escala està esquerdada i l’ai-
gua s’hi escola, l’arrebossat de les
parets cau per efecte de la humi-
tat i en més d’un cas les humitats
apareixen a l’interior dels pisos i
diverses rajoles de marbre blanc
d’un replà estan trencades. Tot i
que la propietària no intervé per
arreglar aquests desperfectes
n’està al corrent perquè els ha
inclòs en el redactat de sol·licitud
de la declaració de ruïna.

L’actitud negligent per part
de la propietat de l’edifici ha
estat, doncs, recurrent. En
aquest sentit, els habitants de
l’edifici han reaccionat a la seva
darrera jugada amb rapidesa i,

entre d’altres coses, han elaborat
el contrainforme tècnic esmen-
tat, han penjat una gran pancarta
a la façana de l’edifici i es mobi-
litzen –en la mesura del possi-
ble– convocant els mitjans de
comunicació i recolzant-se en
les entitats del barri que s’han
solidaritzat amb ells.

Carn de canó
El veïnat del número 5 del carrer
Vallespir té uns lloguers indefinits
de renda baixa que oscil·len entre
els 90 i els 200 euros al mes.
Alguns hi viuen des de l’any 1950.

Dues dones vídues, una família
monoparental, una parella i una
dona gran que ha marxat tempo-
ralment a una residència formen
aquesta família particular on
molts dels seus membres són
pensionistes. És a dir, són carn de
canó per la pràctica de l’assetja-
ment: no són rendibles econòmi-

cament per la propietat i, alhora,
tenen pocs recursos per fer front
als processos desestabilitzadors
com la precarització de les condi-
cions de vida i els processos judi-
cials i les despeses que se’n deri-
ven. Per això tots ells entenen que
aquest cas segueix el mateix
model d’assetjament immobiliari
que ha anat brotant arreu durant
els darrers anys –a Barcelona amb
una força especial– i sospiten que
la propietària vol vendre l’edifici a
una gran immobiliària, un extrem
que no ha estat confirmat. Amb
tot, l’obtenció de la declaració
d’estat de ruïna només és un dels
molts instruments perversos que
utilitza l’assetjament.

L’
Assetjament, fugint dels tòpics
✑ Laia Serra
Advocada

assetjament immobiliari és
una pràctica estesa a les nostres
ciutats, fruit de la pressió urba-
nística i de l’expectativa de lucre
del negoci immobiliari. Fugint
dels tòpics, les víctimes no
només són persones grans amb
renda antiga, sinó que hi ha
molts altres col·lectius afectats
com les persones migrades.
L’assetjament té moltes cares,
comportaments actius i amena-
ces, danys a la finca, talls en els
subministraments o comporta-
ments omisos com la manca de
manteniment de la finca, que

aboca les persones a viure en
condicions de vida indignes i
insuportables. L’objectiu últim
dels propietaris és evitar passar
per procediments judicials llargs
i costosos i evitar pagar les
indemnitzacions procedents. El
denominador comú de l’assetja-
ment consisteix en una estratè-
gia teixida de fets aparentment
lleus i inconnexos que, només si
es posen en relació, evidencien
l’alt grau de violència i coacció
exercit. Actualment la receptivi-
tat judicial penal és minsa i
només amb la plena implicació
de la fiscalia es podran forjar
prou precedents jurídics per
ajudar a consolidar una dinà-
mica progressiva de depuració

efectiva de les responsabilitats
dels propietaris. Aquests prece-
dents jurídics haurien d’acabar
precipitant un canvi legislatiu
que és necessari, en el sentit
d’afegir un delicte que sancioni
aquest fenomen al Codi Penal
vigent. Mentrestant, l’abast
d’aquesta problemàtica està
generant una resposta ciutadana
i veïnal important davant la
innegable passivitat de
l’Administració publica. Una
resposta que augura una defensa
activa i cada cop més necessària
d’un dret constitucional i d’un
bé bàsic i estructural de la
nostra societat que, lamentable-
ment, cada dia es considera més
com una simple mercaderia.

La reflexióLa reflexió

Els llogaters no
són rendibles

per la propietat
i, alhora, tenen
pocs recursos

per fer front als
processos 
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Els veïns del carrer Vallespir 25 s’han mobilitzat contra l’assetjament immobiliari Albert Garcia
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✑ Directa Terrassa
/terrassa@setmanaridirecta.info/

L a junta de tractament de la
presó de Can Brians ha fet
un informe favorable a la

concessió del tercer grau per en
Franki, el jove de Terrassa con-
demnat a dos anys i set mesos de
presó per ultratge a la bandera
espanyola, atemptat a l’autoritati
desordres públics. Sí la secretaria
de la presó i el jutge de vigilància
penitenciària resolguessin positi-
vament aquest informe, el jove
podria sortir en pocs dies de la
presó. El tercer grau suposaria,
però, que en Franki hauria de per-
noctar al centre penitenciari de
diumenge a dijous.

Mentrestant, segueixen les
mobilitzacions per demanar la
llibertat del jove terrassenc.
Prop de 250 persones es van
congregar el 29 de maig davant
l’ajuntament de Terrassa coinci-
dint amb el ple municipal.  Una
presó casolana amb una persona
dins col·locada al mig de la plaça
Vella simulava la situació d’en Fran-
ki.  Més de trenta entitats –entre
les quals hi ha les Joventuts
d’ERC– donen suport al mani-
fest que demana la llibertat del
terrassenc sense contrapartides.

Durant la concentració, tres
agents de paisà van passar per la
plaça i van desaparèixer entre les

xiulades i escridassades de les
persones que protestaven. I és
que la nit anterior un jove dels
moviments socials de la ciutat va
rebre una pallissa, presumpta-
ment a mans de policies de paisà,
sense cap motiu i quan anava tot
sol pel carrer. Altres persones han
constatat seguiments.

A dos quarts de nou del vespre
la gent concentrada va avançar i es
va situar cara a cara davant dels
agents de la Policia Municipal, a-
postats a l’atri de la casa de la vila.
Com a l’anterior manifestació que
es va fer a Terrassa, els solidaris i
solidàries amb en Franki van cridar
consignes i van plantar cara a la
policia amb una pancarta que ocu-
pava l’entrada. Més endavant es va
produir una petita càrrega policial
quan un grup de persones va inten-
tar entrar dins l’Ajuntament mentre
se celebrava el ple. Els antidisturbis
van carregar contra algunes perso-
nes. La gentada va respondre amb
el llançament d’objectes i la crida
de consignes. La policia va roman-
dre al vestíbul una bona estona
més fins que va replegar-se al ‘inte-
rior de l’edifici municipal. 

El Ple va finalitzar prop de les
dotze de la nit amb l’aprovació
de la proposta d’ERC que demana
l’excarceració i el tercer grau
donant per suposades tant la cul-
pabilitat d’en Franki com la vali-
desa del judici, en lloc de la que
va presentar la CUP, que exigia la
llibertat sense condicions.

Montserrat Tura 
i les vies legals
El mateix dia al matí la consellera
de Justícia, Montserrat Tura,
havia visitat la patronal terras-
senca Cecot. El mateix dia de la
concentració la consellera va sig-
nar un conveni per facilitar la

integració professional i social de
les persones sotmeses a mesures
penals. La va rebre un grup de
persones amb banderoles alusi-
ves al cas d’en Franki, sense que es
produïssin incidents.

Cal recordar que la conselle-
ra va comparar en Franki amb “un
skin ultra que hagués agredit dos
mossos d’esquadra i hagués estri-
pat una bandera catalana o l’ha-
gués cremada”. En declaracions
als mitjans, Tura ha dit que en el
cas del jove egarenc  “no es van
esgotar totes les vies legals” –tot
i que la defensa del jove ha reco-
rregut el cas al Tribunal Suprem–
i que en Franki “ha de complir la
condemna”. 

Les mostres de suport al jove
empresonat han continuat. L’1 de
juny es va repetir la marxa a Can
Brians, aquest cop a peu. Però les
veus més significatives d’aquesta
setmana han estat l’entrevista de
Vilaweb TV a l’advocadessa d’en
Franki, Montserrat Salvadó, del
Col·lectiu Fontanella, i una carta
de la família Argemí als mitjans de
comunicació. 

Reforma del Codi Penal
Entre agraïments a tothom –facul-
tat, amigues, entitats, desconeguts
i centre penitenciari–, la mare, el
pare i el germà d’en Franki han rei-
vindicat “una reforma del Codi
Penal i una millora del sistema judi-
cial”. La família Argemí critica “les
irregularitats que ha comès la justí-
cia a l'hora de condemnar-lo sense
proves”. 

Malgrat les intimidacions i la
repressió, les accions de solidari-
tat han continuat arreu dels Paï-
sos Catalans. La propera convo-
catòria és el 7 de juny a Barcelona,
un acte polític i una manifestació
que tornaran a reclamar de nou
l’alliberament del pres polític.

TERRASSA //  NOVA MANIFESTACIÓ A BARCELONA EL PROPER SET DE JUNY

Prop de 250
persones es
concentren

davant
l’ajuntament 

✑ Directa El Camp
/elcamp@setmanaridirecta.info/

L’Agrupament Escolta Alverna
de Tarragona va organitzar el

dissabte 24 de maig una fira i una
performance a la Plaça de la Font
per engegar els actes preparatoris
del 40è aniversari de l’entitat.
Aquesta efemèride, però, té un
regust amarg: els escoltes es tro-
ben en una situació de risc perquè
l’Arquebisbat de Tarragona ha
decidit fer-los fora dels locals
que ocupen en l’actualitat al
Convent dels Caputxins.

L’Agrupament Escolta i Guia
Alverna educa els nois i noies en
el seu temps de lleure des de l’any
1969. L’entitat es troba a la Ram-
bla Nova, concretament en uns
locals ubicats als baixos de l’Esco-
la Oficial d’Idiomes, a la rambla
de Tarragona. Aquest espai els va
ser cedit pels pares caputxins,
que van ser els impulsors de l’a-
grupament. 

En l’actualitat, l’Agrupament
està integrat per una vintena de
monitors i monitores i al voltant
d’un centenar d’infants i joves. A
finals de l’any passat es van assa-
bentar que haurien de marxar
dels locals perquè l’arquebisbat
pensava destinar l’espai, ubicat en
un edifici propietat de la fraterni-
tat dels caputxins, a “activitats
religioses”.

L’arquebisbat ha encarregat a
la Fundació Santa Tecla les tasques
de condicionament dels diferents
espais –sobretot la planta baixa i
el soterrani– que acolliran, segons
els escoltes,  “organitzacions ecle-
siàstiques properes a l’actual
arquebisbe”. La Fundació forma
part de la Xarxa Sanitària i Social
Santa Tecla, integrada per funda-
cions benèfiques, agrupacions i
empreses. Diverses fonts assegu-
ren que la fundació està en l’òrbi-
ta de CiU.

L’arquebisbe de Tarragona,
Jaume Pujol va prendre possessió
del càrrec el setembre de 2004.
Un dels objectius que va esmentar
a l’homilia de la cerimònia de pos-
sessió va ser “el treball amb els
joves”. Pujol era llavors sacerdot
de la prelatura de l’Opus Dei.

Els mitjans de comunicació
locals han publicat força escrits
de persones que lamenten la
decisió de l’arquebisbat vers una
entitat per la qual han passat cen-
tenars de joves i a la qual l’Ajunta-
ment de Tarragona va concedir el
Diploma de Mèrits de Serveis Dis-
tingits el 8 d’octubre de 2007.

L’Arquebisbat
vol deixar 
sense local
l’Agrupament
Escolta Alverna 

Està integrat 
per una vintena

de monitors i
monitores 

i un centenar
d’infants i joves

TARRAGONA // ESPECULACIÓ
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Lectura del text de suport a Francesc Argemí ‘Franki’ durant el ple de l’Ajuntament de Terrassa
David Datzira
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Can Brians fa un informe favorable
a concedir el tercer grau a en Franki

L’1 de juny 
es va repetir 
la marxa a 
Can Brians,

aquest cop a peu

Caminada fins la presó de Can Brians a Martorell
David Datzira
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✑ Ramon Vila
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Dues persones detingudes
durant els enfrontaments
amb la policia espanyola el

12 d'octubre de 1999 per evitar una
concentració feixista al barri de
Sants de Barcelona s'enfronten a
un probable ingrés a presó. Arran
dels fets d'aquell 12-O setze perso-
nes van ser condemnades a dos
anys de presó per desordres pú-

blics i atemptat a l'autoritat i al
pagament d'una pena-multa de
1.800 euros (sis euros al dia durant
deu mesos) en concepte de danys.
Gairebé totes han pagat els diners
de la multa, però la situació d'in-
solvència de tres d'aquestes perso-
nes les amenaça amb l'ingrés a la
presó durant un període de dos
anys i cinc mesos. El fet de no tenir
antecedents penals i de mostrar
arrelament possibilitaria la suspen-
sió de la condemna dels dos anys
de presó per passar un període
d'entre tres i cinc anys de llibertat
condicional, com ha passat a la
resta de persones condemnades.
Una de les particularitats del cas és
que aquestes persones no volen
pagar cap multa i afirmen la seva
insubmissió. Els ritmes judicials són
diferents, però una d'aquestes per-
sones està amenaçada amb l'ingrés
imminent a la presó.

BARCELONA // S’HAN NEGAT A PAGAR UNA PENA-MULTA DE 1.800 EUROS

Setze joves
antifeixistes van

ser condemnades
per desordres

públics i
atemptat a
l’autoritat

La sentència confirma que La colomera
podrà ser desallotjada a partir del 6 juny
✑ Directa El Camp
/elcamp@setmanaridirecta.info/

Després de quasi deu mesos
d’okupació i activitats, el
jutjat de primera instància

número 6 de Tarragona ha comu-
nicat que el 6 de juny es desallot-
jarà el CSOA La colomera.

El Jutjat ha desestimat el recurs
presentat contra el desallotjament
preventiu tot al·legant que la llei
permet l’execució provisional de
sentències condemnatòries no fer-
mes. Mentrestant, s’espera la resolu-
ció de l’Audiència Provincial. La
sentència i els recursos arrenquen
del judici que es va celebrar el dia 5
de març, en què no es va acceptar
cap de les proves ni peritatges ni

testimonis presentats per la defen-
sa, que va denunciar que “no es va
deixar obrir la boca als acusats”. El 31
de maig es va fer una festa per aco-
miadar l’espai okupat que ha fet
possible el projecte, durant la qual
es va presentar el projecte contrain-
formatiu La Panerola, que sorgeix
d’un dels tallers fets al centre social.

A banda del taller que ha servit
per engegar La Panerola, des que es
va inaugurar l’espai, el 9 de febrer,
s’hi han fet tallers de malabars, sabó
i trapezi i xerrades i passis de vídeo.
També ha acollit activitats relacio-
nades amb el decreixement, la sos-
tenibilitat, la llibertat sexual o la
lluita contra l’especulació, una kafe-
ta i diverses actuacions musicals. La
Panerola ha estat un dels projectes

que han sorgit de La colomera, però
també s’ha fet un bloc (lacolome-
ra.blogspot.com) i s’ha possibilitat el

desenvolupament d’un hort ecolò-
gic. L’assemblea del centre ha prepa-
rat una carta pel veïnat on agraeix el

suport rebut, mostra la seva satis-
facció per la convivència assolida i
demana disculpes pels “errors de
principiants” que poden haver
comès com fer soroll durant algun
concert. També han escrit un full
volant –que es distribuirà el dia 6 de
juny en el transcurs de la cassolada i
el vermut-dinar que s’ha organit-
zat– on rebutgen donar arguments a
aquells que voldrien un desallotja-
ment violent per poder criminalit-
zar l’okupació, fan un repàs de la
feina feta i afirmen: “Qui lluita pot
perdre, però qui no lluita està per-
duda. Defensem i defensarem l’oku-
pació com una eina de confrontació
contra l’especulació urbanística,
culpable dels 10.000 habitatges
buits registrats a Tarragona”.

TARRAGONA // DESPRÉS DE DEU MESOS D’OKUPACIÓ I ACTIVITATS SOCIALS I CULTURALS
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Agents de la brigada d’informació detenen un manifestant el 12 d’octubre de 1999
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Dues condemnades pel 12-O de
1999 poden ingressar a la presó

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

Les penes-multa apareixen ar-
ran de la reforma del Codi

Penal del Partit Popular l'any 1995.
Consisteix en pagar amb presó
una condemna econòmica si la
persona és insolvent: un dia de
presó per cada dos dies de multa
impagats. Si bé fins ara la majoria
de persones dels moviments
socials que s'han trobat amb
aquestes condemnes han optat
per pagar els diners de la multa, hi
ha un grup de gent afectada per
altres processos repressius que
pretén visibilitzar el conflicte i
engegar una campanya d'insub-
missió a les penes-multa, fet que
pot comportar l'ingrés a presó
d’alguns d’ells. Alguns delictes que
abans de la reforma del Codi
Penal no comportaven presó, com
la usurpació o la desobediència a
l'autoritat, es converteixen en un
recurs econòmic de l'Estat i en
l'intent d'impedir les mobilitza-
cions al carrer. 

Les afectades pel 12-O de
1999 i altres persones de diferents
moviments socials entenen que
"si no s'ofereix resistència a aquest
tipus de processos repressius,
cada cop anirem a pitjor". Saben
que la conseqüència de la insub-
missió al pagament d'aquestes
multes suposa ingressar a la
presó, però tampoc volen sotme-
tre's al "xantatge que proposa l'Es-
tat". Mentrestant, la gent que per
“delictes comuns” no pot com-
prar la seva llibertat amb els
diners de la multa omple les pre-
sons de manera invisible. 

Feia setze anys que, cada 12
d'octubre, diversos grups fei-

xistes celebraven el dia de la his-
panitat i “la raça” i el moviment
antifeixista de Barcelona que des
de 1985 responia d’alguna manera
va decidir confrontar-los directa-
ment. L'any 1998 una manifestació
es va dirigir a la plaça dels Països
Catalans, l'indret on es reunien els
feixistes al barri de Sants, per fer-
los fora. El resultat van ser hores
d'enfrontaments amb la policia, el
cap dels antidisturbis ferit lleu i
set persones detingudes. 

El 1999 es va repetir la iniciati-
va de l'any anterior i la policia va
evitar que els antifeixistes arribes-

sin fins a la concentració ultra.
Durant hores, les barricades i les
càrregues policials van convertir el
barri de Sants en un camp de bata-
lla i 26 persones van ser detingu-
des. El 13 d'octubre la criminalitza-
ció per part dels mitjans de
comunicació i tota la classe políti-
ca va ser unànime. La jutgessa
d’instrucció de Barcelona Remei
Bona, sobre la que va recaure el
cas, va esgrimir "l'alarma social"
que havien provocat els fets per
decretar l'ingrés a presó a catorze
de les detingudes, una decisió
sense precedents des del Franquis-
me i l'Expo de 1992. Dues setmanes
després d'una mobilització inten-

sa, les detingudes van sortir en lli-
bertat amb càrrecs. Quatre anys
més tard, la jutgessa Mercedes
Armas va jutjar el cas i va condem-
nar setze persones a dos anys de
presó per desordres públics i
atemptat a l'autoritat i una altra a
quatre anys de presó. A més, totes
havien de pagar una pena-multa
de 1.800 euros en concepte de
danys. El 2004 l'Audiència Provin-
cial de Barcelona ratifica la
sentència. També es van denegar
els recursos presentats al Tribunal
Constitucional espanyol i els
indults. Els processats van denun-
ciar el procés judicial com “un
muntatge i una farsa”. 

Promoure la
insubmissió a
les penes-multa

Criminalització de l’antifeixisme i catorze
persones empresonades per l’‘alarma social’
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La trampa de Melilla
Han estat més de vint dies en vaga de fam. Prop 

de deu persones procedents del Caixmir, l’Índia, 
i quaranta algerians, tots homes, han cobert de

cartrons, mantes i sacs de dormir el terra dur de la plaça
d’Espanya de Melilla. Es van plantar davant de la
Delegació del Govern a Melilla per demostrar que estan
disposats a acabar amb les seves vides per no tornar al
CETI (Centre d’Estada Temporal d’Immigrants).
Denuncien les males condicions que suporten cada dia
en aquest centre: viuen amuntegats en botigues-tendes
de campanya, han de suportar un tracte humiliant per
part dels funcionaris, etc.

Estan atrapats a Melilla. Van ingressar al CETI després
de creuar clandestinament la tanca. No la van saltar, sinó
que van entrar amagats en barques o vehicles després de
pagar grans sumes de diners a les màfies que operen des
del Marroc. Tots reivindiquen que el seu únic desig i la
raó del seu procés migratori és aconseguir uns mitjans de
vida que els permetin sobreviure dignament –a ells i a les

seves famílies–, que no poden continuar en la situació
actual de forma indefinida i que ningú no ha de ser privat
del seu dret de desplaçar-se ni del seu dret de treballar
durant un període de temps tan llarg –sobretot si la
supervivència de les seves famílies depèn de l’exercici
d’aquest dret. Molts no coneixien res de Melilla. Van
creure que allà obtindrien fàcilment un laisez passer, un
salconduit per creuar el mar que els separa del continent
europeu. Aquest passi no atorga cap classe de drets al
seu portador, sinó que és una forma encoberta de perme-
tre la seva entrada a la Península per ingressar a l’exèrcit
de mà d’obra immigrant indocumentada. Les places lliu-
res que deixen al CETI seran ocupades pels nous immi-
grants que ja estan entrant clandestinament a Melilla.

A diferència dels CIIS de la Península, on no es pot
romandre més de 40 dies, als CETI de Ceuta i Melilla se’ls
vol donar el caràcter d’albergs per detenir indefinida-
ment els immigrants i que aquests siguin els encarregats
de transmetre la seva desesperació als que vinguin

darrere. És l’anomenada lluita contra l’efecte crida, una
prioritat de la política del govern espanyol i de la Unió
Europea. Quan ingressen al CETI els fan firmar un paper
on diu que poden romandre fins a sis mesos dins el
centre, amb una clàusula que indica la possibilitat de
prorrogar aquest període. Però alguna d’aquesta gent ja
fa dos i tres anys que es troba allà i la situació és deses-
perant. Hi abunden els intents de suïcidi i les vagues de
fam es produeixen de forma intermitent. L’última, duta a
terme per més de quaranta persones de Bangladesh ara f
uns mesos, es va saldar amb prop de setanta deporta-
cions. En aquella ocasió els vaguistes van ser enganyats
per algunes ONG que treballen per la Delegació del
Govern i, després de desconvocar la protesta i tornar al
CETI com a condició per dur a terme les negociacions, la
majoria van ser detinguts i deportats. En aquesta ocasió,
les possibilitats d’obtenir una victòria també són difícils
El nou delegat del govern no vol que s’escampi l’exemple
dels vaguistes i que altres grups d’immigrants situats a
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Ceuta puguin emular la gent de Melilla. Estan tancant 
l’aixeta i el missatge ha de quedar clar per tothom. Des
que van decidir iniciar la protesta, amb prou feines hi ha
passat gent per solidaritzar-s’hi. La por de ser senyalat en
una ciutat tan petita i reaccionària, la còmoda indiferèn-
cia de la majoria dels habitants d’aquest enclavament
espanyol a la costa del Marroc –un simulacre d’Europa
incrustat al nord de l’Àfrica– i un estès menyspreu vers
l’“intrús” són els motius fonamentals que fan que la seva
protesta sigui tan solitària. Tanmateix, el 31 de maig a la
nit a Melilla es va celebrar una concentració nocturna per
solidaritzar-se amb ells. L’acte, convocat per l’Associació
Pro Drets Humans i l’Associació Pro Drets de la Infantesa,
va aplegar prop de trenta persones.

El 2 de juny els immigrants van posar fi a la vaga de
fam, però continuen acampats a la plaça d’Espanya.

Més informació:
http://melillafronterasur.blogspot.com/
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Dues-centes persones se sumen a 
la campanya per deixar l’Església

✑ Ferran Aguiló
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L’Espai Obert de Barcelona
va acollir el 29 de maig
l’acte de presentació i inici

de la campanya per l’apostasia
impulsada pel col·lectiu santsenc
Nosaltres Marxem.

Amb la presència de més de
150 persones a la sala, una nodrida
representació dels mitjans de
comunicació i una posada en esce-
na austera, però amb el suport
d’un vídeo fet per l’ocasió on es
recollien imatges de les més que
bones relacions entre l’Església

catòlica i el poder a través de la
història, es va iniciar l’acte amb la
participació de Joan Carles Marset
(Ateus de Catalunya), Xedes
(Nosaltres Marxem) i l’escriptor
Matthew Tree.

Joan Carles Marset va apel·lar a
“actuar en consciència” i rebutjar
qualsevol imposició que representi
ser inclosos en qualsevol de les
esglésies o creences que no
haguem acceptat voluntàriament i
conscientment. Xedes va fer un
repàs dels requisits necessaris per
omplir la documentació per apos-
tatar i del calendari de la campanya
fins el proper dia 12 de juny, data en
què es presentaran totes les sol·lici-
tuds al Bisbat de Barcelona.

Per la seva banda, Matthew
Tree va escollir dos paràgrafs del
seu darrer llibre, La Vida després de
Déu (Ara llibres, 2007), per il·lustrar

la seva postura i la seva opinió res-
pecte totes les religions. L’acte va
rebre les adhesions personals dels
actors Leo Bassi i Toni Albà, del
periodista Pepe Rodríguez i del
president dela Unió d’Ateus i Lliu-
repensadors, Albert Riba. Tots ells
van fer arribar els seu suport a la
campanya i la seva predisposició a
participar als propers actes que es
convoquin.

Per altra banda, es va informar
de la incorporació a la campanya
d’un col·lectiu de Nou Barris que,
aprofitant les festes d’aquest barri
barceloní, farà difusió de la cam-
panya. El Col·lectiu de Gais i Lesbia-

nes va aprofitar l’ocasió per presen-
tar la seva campanya d’Apostasia a
la Carta, que començarà el dia 12 de
juny a la tarda a l’avinguda de la
Catedral amb una performance sor-
presa i continuarà fins el 28 de juny,
dia de l’Orgull Gai. El col·lectiu
Nosaltres Marxem recollirà aposta-
sies cada dia de 19h. a 22h. a l’Espai
Obert, al carrer Violant d’Hongria
71, fins l’11 de juny. Ja se n’han reco-
llit dues-centes. L’acte va acabar
amb un refrigeri molt vinculat a la
temàtica –una degustació de “pets
de monja”, “òsties” i “vi de missa”–,
que va ser rebut amb entusiasme
per totes les assistents.

CATALUNYA // MULTITUDINARI ACTE DE RECOLLIDA DE FULLS PER ENTREGAR A L’ARQUEBISBAT

Les sol·licituds
d’apostasia es
presentaran al

Bisbat el proper
12 de juny 

El grup VI de la brigada d’informació, 
absolt de l’acusació de tortures
✑ Francesc Camps
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La secció segona de l’Audièn-
cia de Barcelona ha absolt del
delicte de tortures sis agents

del grup VI de la brigada d’informa-
ció de la policia espanyola. Els
policies havien estat denunciats
per D.M., veí de Cornellà de Llo-

bregat, que va declarar haver patit
maltractaments quan va ser detin-
gut l’octubre de 2004 per la seva
suposada participació en el llença-
ment d’un còctel Molotov contra
la comissaria de Sants.

El dia 28 de maig, el tribunal va
dictar la lliure absolució de cinc dels
agents i va condemnar un dels  uni-

formats per una falta de danys a 45
dies de pena-multa, a raó de deu
euros per dia, i a una indemnització
de 900 euros derivada de les lesions
produïdes a D.M. a les dependèn-
cies policials.

El 15 d’abril d’enguany, dos
agents uniformats d’aquest cos i
quatre agents de la brigada provin-
cial d’informació van seure al banc
dels acusats per respondre a la de-
núncia per tortures de D.M. Com

ja es va relatar a la DIRECTA, el judi-
ci ja va suposar una prèvia del que
després ha estat la sentència, tant
per la presència massiva d’agents
de la brigada provincial d’informa-
ció a l’interior i l’exterior de la sala
com per l’actuació de la fiscalia al
llarg de tot el judici. 

La sentència conclou que l’acu-
sació per tortura, vexacions i mal-
tractament a les dependències po-
licials es va formular “des d’un ànim

de venjança” per part del denun-
ciant, tot atorgant-li una credibilitat
mínima. Cal dir que D.M. va aportar
un relat exhaustiu dels dies de la
detenció. Per contra, el jutge només
ha tingut en compte la versió dels
agents. D’aquesta manera, la pallissa
que va rebre D.M. a les dependèn-
cies policials de Sants per part d’a-
gents uniformats queda reduïda a
una “bofetada” que “en cap cas pot
ser considerada com a tortura”. Els
interrogatoris a les dependències
policials de la comissaria d’Aigua-
blava, que segons el denunciant van
ser plens d’amenaces i coaccions,
s’entenen com “el procediment
normal d’una detenció”. 

L’Assemblea de Suport a D.M.
ha expressat la seva indignació per
aquesta sentència, ja que entén que
“segueix la línia de negar l’existència
de les tortures a les dependències
policials, considera l’ús de la força
contra el detingut com un fet gaire-
bé anecdòtic i no posa cap ombra
de dubte sobre els procediments
emprats per la policia espanyola”.

Per altra banda, segons el
col·lectiu de suport, “es constata
una vegada més el corporativisme

existent entre les diferents instàn-
cies de l’Estat”. Uns policies que
“actuen impunement”, una Fiscalia
que “actua com la millor de les
defenses” i un tribunal que “emet
una sentència que desacredita la
persona denunciant i la seva ver-
sió”. Aquesta mateixa assemblea ha
valorat la sentència com a “decebe-
dora i covarda”, ja que amb la con-
demna menor imposada només a
un agent uniformat “no es parla en
cap moment de tortura ni es posa
en qüestió l’acció policial”. El
col·lectiu entén que aquesta línia
de sentències no només suposa un
perjudici pels denunciants –que, a
sobre, són qüestionats–, sinò que
perpetuen la impunitat en què es
mouen els cossos de seguretat.

L’Assemblea està valorant pre-
sentar un recurs, entenent que la
sentència no només absol els poli-
cies d’uns “delictes flagrants”, sinó
que fins i tot carrega contra el
propi denunciant i contra la seva
representació legal i argumenta
que tot el procediment “podria
ser un muntatge dels moviments
socials contra el cos i la secció
concreta de la policia”. 

BARCELONA // ES FA PÚBLICA LA SENTÈNCIA PEL CAS DELS JOVES DETINGUTS EL 4 D’OCTUBRE DE 2004
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Sala d’actes de l’Espai Obert plena a vessar durant la presentació de la campanya el passat 29 de maig Foto: H.

L’únic agent condemnat, a l’esquerra, durant el judici.
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Multitudinari comiat a l’advocat
i lluitador Sebastià Salellas
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

Dimecres passat va morir a
Barcelona l’advocat Sebas-
tià Salellas, reconegut ad-

vocat gironí. No va poder superar
l’enfermetat hepàtica que el va
mantenir a l’hospital durant qua-
tre setmanes. El passat divendres
una multitudinària i emotiva ce-
rimònia l’acomiadava a la parrò-
quia de Sant Josep, a Girona.   Un
miler de persones van voler do-
nar-li l’últim adéu. Hi va ser pre-
sent tot l’espectre de gent que
l’estimava, tots i totes aquelles

que van poder gaudir del seu dret
a una defensa digna durant la llar-
ga trajectòria com a advocat llui-
tador que el caracteritzava. Al
migdia, una altre cerimònia més
íntima li retia l’últim comiat al seu
poble natal, Viladamat. Dels casos
que va portar, destaca la defensa
als independentistes catalans
detinguts el 1992 acusats de
pertànyer o col·laborar amb Terra
Lliure. L’any 1995 es va celebrar el
judici a Madrid, on van citar a 24
persones de la  seixantena detin-
guda. Sis d’elles van ser absoltes
en aquell procés, i pels altres es
van dictar penes d’entre un i 27
anys de presó. Un any després, el
govern espanyol els va indultar a
tots. Temps més tard, uns quants
dels detinguts amb la representa-
ció de Sebastià Salellas al capda-
vant de la defensa van presentar
demanda contra l’Estat espanyol
per tortures. El cas va arribar al
Tribunal dels Drets Humans d’Es-
trasburg, que el 2004 va condem-
nar a l’Estat espanyol per no
investigar de manera efectiva els
casos de denúncia per tortures.

De la feina de Sebastià Sale-
llas, destaca, també, la defensa
en els casos de Núria Pórtulas,
veïna de Sarrià, o del Comando
Dixan, de Banyoles. O en múlti-
ples casos per desallotjaments,
com per exemple el dels Quí-
mics. Uns exemples dels seus
darrers casos són els encausats
per la crema de les fotos del rei,
o dels treballadors pakistanesos
del Raval, acusats de formar part
d’una cèlul·la islamista. 

GIRONA // DUES CERIMÒNIES A GIRONA I VILADAMAT LI DONEN L’ÚLTIM ADEU

Hi va ser present
tot l’espectre de

gent que
l’estimava, tots i

totes aquelles
que van poder
gaudir del seu

dret a una
defensa digna

Una de les nombroses rodes de premsa per denunciar les falsedats de l’Operació Estany Arxiu

n Sebastià Salellas i Magret va
néixer a Viladamat, a l’Empordà, 
el 18 d’agost de 1948, com a segon
fill d’una família de pagès, jorna-
lers. (...)

Tanta afició tenia per apren-
dre en aquella època que podia
llegir un llibre mentre regava el
blat de moro perquè havia arribat
a interioritzar el temps que
trigava a emplenar-se cada rega.

(...) En Sebastià, de ben jove,
però, tenia altres projectes que
anaven més enllà d’aquell parell
de vessanes i de la filera de
xiprers que l’arrecerava, volia
sortir del poble i canviar el món,
això sí, sense oblidar que ell,
seria sempre una persona arre-
lada i aferrada a la terra, en els
diferents sentits que té la
paraula.

Així, només amb setze anys va
marxar a Girona on treballaria
quasi quinze anys en diferents
gestories (...). D’aquella època i
com a exemple de les seves
primeres implicacions socials en
ve l’Hospitalitat de Lourdes,
compromís que s’estendria durant
anys, acompanyant els malalts en
el tren de l’esperança. També l’es-
coltisme i el servei de colònies. Hi
ha qui recorda d’aquell moment
que (...) van haver d’anar un estiu a
collir avellanes per pagar els
deutes que havia generat la prepa-
ració d’uns campaments finalment
deficitaris. 

(...) Són anys, aquells setanta,
de forta convulsió política, i en
Sebastià Salellas, conspira des de
diferents fronts per canviar el
món, amb la CNT, els vells anar-
quistes de la Guerra Civil, en
Ramon Barnils, assumint el pensa-
ment àcrata potser més com a
caràcter que no com a meta, però
treballant també des de les files
d’aquell primer PSC per tal d’acce-
dir a les institucions. Sense cap
contradicció. En Tià Salellas estava
disposat a transformar el món fos
com fos i per la via que fos (...).

Un cop casat, i després de fer
l’accés per a majors de 25 anys, va
començar a estudiar dret, mentre
ho compaginava amb el treball a
la gestoria Simon, on per vacances
retornava les hores que havia
faltat pels estudis, moment en
què va aprendre a viure sense
vacances i a treballar sense parar,
un hàbit que ha mantingut fins al
final en un exemple d’esforç
penso que bastant singular i únic.
Llicenciat va obrir despatx i va
començar a treballar com a advo-
cat, des d’un perspectiva també
molt especial, sobre la qual s’ha
escrit molt aquests dies, entenent
l’advocacia com un servei i no
com un negoci, com un instru-
ment més per als desfavorits i els
oprimits en l’intent titànic del
restabliment de la justícia, entesa
sempre en una expressió que li
hem sentit milers de vegades, de

“la justícia material, mai formal”.
(...) El respecte exiquisit cap a

jutges, magistrats, fiscals i tota
l’oficina judicial, des del convenci-
ment que amb aquest respecte a
les regles del joc els resultats de
les lluites petites o grans que
portava als tribunals tindrien un
millor resultat. (...)

(...) Va treballar fort, junt amb
altres persones, per a la creació
de la Facultat de Dret de Girona,
on va exercir com a professor de
dret penal durant quasi deu anys,
amb molta satisfacció, i de la qual
fou silenciat i injustament apartat,
encara avui sense explicació.

Però hi ha més projectes cons-
truïts. En aquells anys vuitanta
encara esperançadors amb les
noves institucions i convençut de
les possibilitats de canvi en Tià va
entrar de regidor a l’Ajuntament
de Girona, per dues legislatures,
des del 1983 a 1991, en què va
poder posar en marxa de veritat
la regidoria de serveis socials, en
la que treballaven tres persones
quan va entrar i que disposava de
desenes de treballadors quan va
sortir-ne. (...)

I em queden dos somnis més i
acabo. L’un, el diari El Punt, del
qual va participar de la seva 
creació i del qual va formar part
durant anys del Consell Editorial,
espai on no va deixar de mai de
ser crític i exigent amb el diari
perquè fos coherent amb els seus

principis fundacionals de diari
democràtic i no pas de diari insti-
tucional. (...) 

I el segon somni ha estat
Cuba, on ha passat les seves
poques setmanes de vacances
amb l’excusa d’algun congrés de
dret, sempre en companyia del
gran amic i company Joan Sureda i
de la resta de membres del Taller
de Memòria, Lluita i Resistència.

Amb aquest breu moment, de
síntesi obligada, es fa explícita la
grandesa humana d’en Tià Salellas,
perquè m’és totalment impossible
de fer esment a totes aquelles
persones estimades per ell i a tots
els projectes desenvolupats en
aquests 59 anys de vida d’un
incansable lluitador i treballador. I
per tant demano disculpes per
endavant a tots els que no he
pogut citar. En la memòria, en la
seva i en la nostra, hi ha espai per
a tots. (...)

He llegit que es deia que el
pare era un lluitador de causes
perdudes, i com a punt final
m’agradaria rebatre aquesta
expressió, els motius de les seves
lluites no estan perduts, no ho
han estat mai, hi ha hagut derro-
tes i a vegades alguna victòria,
però les causes estan en lluita, i
amb el fruit de l’esforç d’aquest
home compromès i coherent ens
cal fer-les causes guanyades. No
dubtis que seguirem el teu camí.
Moltes gràcies.d

“Les causes d’en Tià no eren causes perdudes, 
sinó causes en lluita que cal convertir en victòries”

HOMENATGE // RESUM DE LA CARTA LLEGIDA PER BENET SALELLAS AL FUNERAL
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✑ Xavi Martí
/Bogotà (Colòmbia)/

El barri de la Candelaria, el
centre històric de la ciutat,
està desert i ja és fosc. Els

“basuqueros” i els “gamines” diva-
guen pel carrer amb una bossa de
plàstic a l’esquena tot buscant un
lloc per dormir. Els voltants d’una
parada d’autobús només estan
il·luminats per la llum blanca d’un
anunci de telefonia. De cop, s’en-
cenen automàticament les bom-
betes d’una botiga i la llum deixa al
descobert quatre persones que
dormen en posició fetal al portal
del comerç. Una d’elles ni tan sols
té manta, només sosté amb la mà
dreta un got de plàstic, l’estri que li
permet subsistir. Són algunes de
les persones que viuen a Bogotà,
una ciutat immensa, inacabable i
extensiva que s’allarga 50 quilòme-
tres i que compta amb set milions
d’habitants. Es tracta d’un indret
on la injustícia social, l’explotació i
la subsistència són el pa de cada
dia. Bogotà és el reflex de Colòm-
bia, el país on la mobilitat social és
un somni en forma d’utopia.

Si agafem les dades de 2005
del Departament Administratiu
Nacional d’Estadística (DANE)
veurem que, a la ciutat, el 9,2% de
la gent que té una casa on viure ho
fa en llars amb necessitats bàsi-
ques no satisfetes –conegudes
com a NBI– a les quals hem d’afe-
gir un dèficit de 650.000 habitat-
ges l’any 2004. Les dades generals
del país tampoc són gaire espe-
rançadores: el 27 per cent de la
població viu en llars amb una NBI,
el 10,6 amb dues o més, el 10,4 en

pàgina 18 roda el món

Roda el mónRoda el món
COLÒMBIA // POBRESSA I DESIGUALTATS A UNA GRAN URBS DE L’AMÈRICA DEL SUD

El futur a les fosques

vivendes inadequades, el 7,4 amb
serveis públics inadequats, l’11 en
amuntegament crític, el 3,6 no va a
l’escola i l’11,2 té una forta de-
pendència econòmica. Al mateix
temps, el 34 per cent dels habi-
tants de Bogotà no està afiliat a la
seguretat social en matèria de
salut i un 6,49 ho està de forma
subsidiària.

Supervivència
Les dades del DANE sobre atur i
economia submergida indiquen
que el país té una taxa d’atur del
disset per cent i un percentatge
d’economia submergida que arriba
al 32,6. Els carrers són plens de per-
sones que sobreviuen fent qualse-
vol cosa, com els recicladores, que
van amb un carro i recullen cartró,
plàstics o metalls. Els més afortu-
nats tenen un cavall, però d’altres
estiren del carro ells mateixos o bé
carreguen els materials a coll.
També és molt important la venda

ambulant. Les cantonades estan
plenes de petites paradetes de
tabac, llaminadures i fruits secs
que, normalment, també ofereixen
la possibilitat de trucar a mòbils
per 200 pesos el minut (1 euro
equival a 2.400 pesos).

En aquest cercle de super-
vivència també trobem els habi-
tants del carrer, “basuriegos” o
“gamines”, persones sense llar que
sobreviuen gràcies a les almoines
o a la recerca de menjar a les
escombraries. O els “basuqueros”,
persones joves, quasi infants, que
van sempre amb una bossa de
plàstic amb cola o “basuco”
(crack). La recerca de mitjans per
sobreviure arriba al punt de fer
desaparèixer les tapes de les cla-
vegueres, ja que la gent les agafa
per vendre-les com a metall.

Explotació
L’explotació i els sous de misèria
afecten la gent que té la sort de

tenir una feina i que, molts cops,
no arriba al sou mínim interprofes-
sional, que és de 484.000 pesos.
José Gerardo Ávila, de 47 anys, amb
família i treballador del sindicat de
venedors estacionaris Camino de
Montserrate, afirma que cobra
“entre 10.000 i 15.000 pesos al dia”.
Denuncia que “és molt dur sobre-
viure a la ciutat, els serveis són
molt cars i a vegades no t’arriba ni
pel pa”, ja que paga 120.000 pesos
cada dos mesos pel consum d’ai-
gua. José també diu que la sanitat
és molt cara i que “moltes perso-
nes no se la poden permetre”. A
Colòmbia una visita ordinària al
metge pot costar 2.500 pesos i una
càpsula d’ibuprofè el mateix. Una
ampolla d’aigua o un refresc de 33
cI. pot costar entre 1.200 i 1.700
pesos. I molta gent no pot pagar
aquestes xifres.

José Andrés té 22 anys i va arri-
bar a Bogotà el mes de maig proce-
dent de Cartagena per treballar a

la pizzeria 1969 Gourmet. Afirma
que les jornades laborals sempre
són de més de vuit hores i que
“potser cobrarà 600.000 pesos al
mes”, però que no ho sap segur. Tot
i així, assegura que al camp és pit-
jor: “es treballen jornades de dotze
hores, de sis a sis amb el matxet
sense parar”. Per això ha vingut a la
ciutat, perquè “al pobles es paga
poc, uns 150.000 pesos al mes”.

Els desplaçats
La pobresa de Bogotà no és només
estructural. Moltes persones sense
feina o que viuen al carrer tenen la
condició de desplaçats interns,
víctimes de la cobdícia dels terrati-
nents i dels paramilitars, que els
expulsen de casa seva per quedar-
se les terres. Odília, de 56 anys, és
una desplaçada interna víctima del
terrorisme d’Estat que va veure
com els paramilitars li mataven
tota la família. Després de viure al
carrer amb el seu fill, assassinat
l’any 2001, ara viu en una petita
habitació i subsisteix gràcies a les
feines de costura. Continua activa
políticament, al Moviment Nacio-
nal de Víctimes de Crims d’Estat.
Diu que “hi ha prop de dos milions
de desplaçats a Bogotà”, que tenir
aquesta condició “suposa arribar a
una ciutat on no hi ha feina ni pels
professionals” i que “pels campe-
rols la situació és molt difícil, ja
que només saben treballar el camp
i a la ciutat no es pot plantar ni
cafè ni plàtan o iuca”.

/internacional@setmanaridirecta.info/

Les cantonades de Bogotà estan plenes de petites parades de tabac, llaminadures i fruits secs. Xavi Martí

La divisió social de Bogotà és
extrema i es fa patent de for-

ma física en l’espai. Les persones
es divideixen en estrats, que és
una unitat socioeconòmica que
jerarquitza i classifica els habi-
tatges tenint en compte la seva
qualitat a partir dels materials
amb què estan construïts. L’es-
trat serveix per mesurar les tari-

fes dels serveis públics: a més
qualitat dels edificis es pagarà
més d’aigua, per exemple. Això
fa que la ciutat es divideixi en
barris on només hi viuen perso-
nes d’estrat 1 –el més pobre– i
d’altres on hi viuen persones
d’estrat 6, el més ric. L’estrat és
el símbol d’una riquesa que que-
da en mans de molt pocs.

Fa prop de vuit mesos que a
Bogotà ha aparegut la revista

La Calle, superando la limosna,
una publicació que dóna feina a
les persones vulnerables. Els ve-
nedors compren la revista a 300
pesos i la venen per 1.000. Els
editors de la revista afirmen que
arriben a 20.000 estudiants uni-
versitaris i professionals joves i

que ofereixen ajuda psicosocial i
formació en la venda a les perso-
nes sense recursos. Al número de
febrer-març, La Calle ofereix un
reportatge que recull les foto-
grafies obtingudes pels propis
recicladores, com Armando Chi-
guazuque, que diu que “el reci-
clador viu a la ciutat i la ciutat
viu del reciclador”.

Els estrats Per sortir del carrer

d
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✑ Cheri Ouazani (‘Jeune Afrique’)
/Bamako (Mali)/

Una columna de rebels tua-
regs va atacar una brigada
de gendarmeria a Ansan-

go, a la regió de Gao –est de Mali,
a la frontera amb Níger– el 10 de
maig. L’atac no va causar cap vícti-
ma, però va suposar el saqueig
d’un magatzem d’armament. Uns
dies abans, la caserna de Diabaly
–a la regió de Ségou, al sud del
país– també havia estat el blanc
dels insurgents.

Aquestes notícies semblen
confirmar l’extensió del camp de
batalla, que durant molt de temps
s’havia limitat a l’Adrar dels Ifog-
has, a l’extrem nord malià. D’altra
banda, encara hi ha una certa con-
fusió sobre la identitat dels autors
de l’atac d’Ansango. Tot i que al
principi va ser reivindicat per l’A-

MALI // UN DELS CONFLICTES MÉS DESCONEGUTS DEL MÓN

✑ Itziar Amestoy
/Vitòria (País Basc)/

El soroll d’un avió quan trenca
la barrera del so, vidres i
parets que no paren de tre-

molar, l’ús de foc real a prop o els
vols rasants són el dia a dia amb
què, malauradament, han de con-
viure poblacions en guerra. Els
veïns de Ribera, al sud de Navarra,
viuen aquesta rutina des de 1951,
l’any que l’exèrcit franquista va
imposar un polígon de tir de 2.300

hectàrees al Parc Natural de les
Bardenas. Un emplaçament, el del
territori conegut com a desert del
País Basc, en el qual entrenen els

avions de combat de l’OTAN i l’ú-
nic de l’Estat que permet fer exer-
cicis aeris amb foc real.

Un cop mort el dictador, la
monarquia borbònica va prorro-
gar el contracte fins l’any 2001. A
mesura que arriba el final del
contracte, les mobilitzacions an-
tipolígon es van succeir i les insti-
tucions locals van mostrar un
posicionament clar en contra de
la instal·lació militar. La Junta de
les Bardenas, declarada pel seu
president Jose Antonio Gayarre
–exdiputat d’UPN– com “l’únic
interlocutor vàlid” a Madrid, va

signar un conveni d’ús per set
anys més, tot i que havia mostrat
un rebuig clar al polígon. Segons
ell, la decisió era inevitable per
dues raons: la declaració del
territori com a “zona d’interès
nacional per a la Defensa”, perpe-
trada pel govern de José María
Aznar el 2000 –i que amenaçava
amb una possible expropiació del
territori– i per la impossibilitat,
exposada en nombroses ocasions
pel ministeri, de trobar una alter-
nativa a aquest espai. I com que
ho era tant, d’inevitable, es va dir
que seria la darrera prolongació.

Per compensar la inevitabilitat es
va augmentar per vuit la quota
que el ministeri li paga, arribant
als 600 milions de pessetes anual.

Torna la negociació
Així les coses, el contracte que
ha permès que l’exèrcit espanyol
i l’OTAN bombardegin les Barde-
nas durant 50 anys expira el 9 de
juny. Tot i que el crit “no en el
nostre nom, fora de les Barde-
nas” s’ha sentit alt i clar, sembla
que el polígon té una vida llarga.
La nova titular del ministeri,
Carme Chacón, manté les velles
estratègies i ha anunciat l’intent
d’arribar a un “acord de llarga
duració”. Gayarre s’ha reafirmat

en la seva intenció de negociar
un nou contracte perquè, segons
va dir: “No ens queda una altra
opció”.

Tot i veure un futur no gaire
encoratjador, la lluita pel des-
mantellament continua amb
força. Santi Llorente, portaveu
del Manifest Popular pel Des-
mantellament del Polígon, té clar
l’objectiu: “Podem i hem d’acon-
seguir que no es preparin les
matances en el nostre nom, les
massacres, genocidis i assassinats
de pobles i famílies senceres a
Bagdad, Trípoli, Kosovo, el Kur-
distan, Palestina, el Líban, l’Afga-
nistan... ni a cap altre lloc del
món”.

Les Bardenas, símbol d’una
ocupació i d’un poble sense veu

PAÍS BASC // LA FI DE LA CONCESSIÓ REVIFA LA LLUITA CONTRA EL POLÍGON DE TIR

liança Tuareg per al Canvi, que
dirigeix Ibrahim Ag Bahanga, en
realitat podria ser obra d’Akli Ag
Iknane, que pertany al clan dels
Imghads i que s’esforça per des-
marcar-se de la direcció de la
rebel·lió tuareg, dominada pel
grup dels Ifoghas.

A més de l’avanç del front cap
al sud del país, l’explosió de la
revolta en faccions més o menys
rivals no és cap bon auguri per al

president malià Amadou Toumani
Touré. Al contrari que Mamadou
Tandja –el seu homòleg nigerià–,
Toumani s’esforça per privilegiar
el diàleg amb l’irredemptisme
tuareg en lloc del “màxim secura-
tisme”. I la multiplicació d’interlo-
cutors és el camí més segur per
aconseguir un diàleg de sords.

Mentre que Algèria ha decidit
congelar la seva mediació en el
conflicte, Líbia ha pres el relleu. El
15 de maig, Moammar al-Gadafi
va enviar una delegació a Mali per
prendre contacte amb represen-
tants d’ambdós bàndols: d’una
part, el general Koné Kafougouna,
ministre de l’Administració Terri-
torial i home de confiança de Tou-
mani, de l’altra, Hama Ag Sid
Ahmed, portaveu de l’Aliança
Tuareg per al Canvi. L’objectiu és,
evidentment, aconseguir un alto
el foc ràpidament.

Polígon de tir al Parc Nacional de les Bardenas
Ekologistak Martxan

La rebel·lió tuareg s’estén al sud
Els tuaregs són un poble nòma-

da d’origen amazig que viu al
desert del Sàhara, actualment
creuat per nombroses fronteres
estatals. Tot i que es troben divi-
dits entre Algèria, Mali, Níger i
Líbia, entre altres països, els tua-
regs no s’han sentit mai inte-
grants de cap d’aquests estats,
fet que –de vegades– ha generat
forts enfrontaments. El més sag-
nant va ser la matança de tua-
regs a Tchin-Tabaraden el 6 de
juny de 1990 per part de l’exèrcit
nigerià i que va provocar la
revolta contra els governs de
Níger i Mali. Tot i que el 1995 es
van signar uns acords de pau i
que, des de llavors, la situació ja
no és tan violenta, determinats
sectors tuaregs –els anomenats
irredempts– han mantingut una

activitat guerrillera intermi-
tent, protegits per un entorn
inhòspit i inaccessible. L’Aliança
Tuareg per al Canvi és un d’a-
quests grups. Fundat el 2006, va
iniciar l’activitat armada fins
que, uns mesos després, va
aconseguir un acord de pau amb
la mediació algeriana. Però a-
questa pau va durar poc i, el
2007, van tornar els assalts a les
casernes i les emboscades a les
patrulles militars.

Aquesta regió del Sàhara és,
ara mateix, una de les més ines-
tables del nord de l’Àfrica. Als
rebels tuaregs, hi hem d’afegir
la presència de salafistes alge-
rians i de contrabandistes. Els
analistes asseguren que hi ha un
risc real que el conflicte es
regionalitzi.

La multiplicació
d’interlocutors
és el camí més

segur per
aconseguir un

diàleg de sords

Un conflicte inacabable

El que sí que ha après Gayarre
és la pressió per aconseguir

millores en la quota durant la
negociació. Almenys, es dedueix
això de l’estudi que va encarre-
gar sobre el possible ús d’urani
al polígon. Des que l’any 1999 es
va descobrir que l’OTAN havia
fet servir urani empobrit als
bombardejos de Kosovo i Bòs-
nia, la sospita que les maniobres
s’haguessin assajat a les Barde-
nas ha anat agafant pes. No és

un tema amb el qual es pugui fer
negoci, sobretot quan el 2001 es
va descobrir una incidència alta
de casos de càncer a la comarca
de Cinco Villas, a la part arago-
nesa de les Bardenas. I és que,
per molt augment de quota que
es negociï, no hi ha diners que
paguin 57 anys d’ocupació del
territori, de vols rasants, de
possible ús d’urani empobrit i
d’uns accidents que ja sumen
vint morts.

El contracte 
que ha permès

quel’Exèrcit
espanyol 
i l’OTAN

bombardegin les
Bardenas durant
50 anys expira

el 9 de juny

La vida com a element negociador

d

d

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

Nou horari: 
de dilluns a divendres 
de 9 a 12 i de 18 a 22 h

També pels matins!

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

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

Violant d’Hongria 71, 1er pis. Sants, BCN.
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Observatori dels mitjans Observatori dels mitjans 

pàgina 20 l’observatori

✑ Enric Borràs Abelló

L’ agència de notícies EFE va publi-
car el 28 de maig que les Forces
Armades Revolucionàries de Co-

lòmbia (FARC) havien planejat un atemp-
tat a la capital de l’Estat espanyol, Madrid.
La majoria de diaris –bé, tots excepte l’A-
vui i Público– van publicar la notícia l’en-
demà amb títols com “Colòmbia assegura
que les FARC planejaven un atemptat a
Madrid” (El País) i “La guerrilla colombiana
de les FARC planejava atemptar a Madrid”
(La Vanguardia). Però no van tenir en
compte que a Colòmbia també hi ha una
ciutat que es diu Madrid, que té uns sei-
xanta mil habitants, és a vint-i-cinc quilò-
metres de la capital, Bogotà, té una base
militar aèria i una escola de suboficials de
l’exèrcit colombià.

Tampoc no és que els diaris i l’agència
EFE s’haguessin tret la notícia de la màniga,
sinó que l’havien difosa, a Colòmbia, mit-
jans de comunicació com la ràdio W i el
diari progovernamental El Tiempo a partir
d’una filtració de l’executiu colombià. Tots
els mitjans es basaven en la mateixa pista,
un fragment d’un correu electrònic trobat
en un ordinador de Raúl Reyes, dirigent de
les FARC mort fa poc en un bombardeig al
seu campament. L’escrit deia a un altre
membre de l’organització armada: “Et pro-
poso que elaboris el projecte que orienta
el camarada sobre l’atemptat de Madrid”.
Tot semblava molt clar però, de fet, en una
senzilla cerca a la Wikipedia es pot veure
que al món hi ha pel cap baix tretze pobla-
cions que es diuen Madrid. A part de la
capital de l’Estat espanyol hi ha una
Madrid a Mèxic, una altra a Colòmbia, una
a les Filipines i nou poblacions amb el
mateix nom als Estats Units, on també hi
ha la vila de New Madrid. I la Madrid
colombiana, de la província de Cundina-
marca, fins i tot forma part de l’àrea
metropolitana de Bogotà, és tan sols a
mitja hora de la redacció d’El Tiempo.

Algunes agències de comunicació
properes a les FARC encara se’n fan creus,
com l’Agencia de Noticias Nueva Colom-
bia (ANNCOL), que es preguntava quin
sentit tenia intentar fer un atemptat a la
capital espanyola, on les FARC no tenien
infraestructura i hi havia més mesures de
seguretat. I no en tenia cap. La resposta
més senzilla era pensar que si el correu de
les FARC parlava d’un atemptat a Madrid
ho fes de la ciutat amb aquest nom que
tenien més a la vora, que estava plena de
militars colombians i que segurament
coneixien força bé. Suposadament, l’a-

temptat havia de ser contra Francisco San-
tos, l’actual vicepresident de Colòmbia
que va viure dos anys a l’Estat espanyol,
encara que això va ser dos anys abans que
s’enviés el correu electrònic.

La notícia, a més, s’ha fet pública en un
moment complicat per al govern de
Colòmbia presidit per Álvaro Uribe, que
ha basat la seva campanya electoral en la
lluita contra les FARC. Diversos dels parla-
mentaris que li donen suport són a la
presó acusats de vincles amb organitza-
cions paramilitars i fins i tot se l’investiga
per un suposat suborn de diputats que li

hauria permès canviar la constitució co-
lombiana que li impedia ser reelegit. Uribe
podria sortir reforçat si la doctrina de la
por a les FARC s’hagués escampat per
Europa i, potser, encara ho farà.

Tot i que només els diaris Avui i Públi-
co van publicar que possiblement es trac-
tava d’un error, ni divendres ni dissabte
cap diari va publicar una rectificació. De
fet, no només no van reconèixer que pot-
ser anaven errats, sinó que La Vanguardia
va anar més lluny i dissabte va obrir la por-
tada amb el títol “Les FARC van planejar
amb ETA atemptar a Espanya”. En un arti-
cle fet amb dades antigues, de principis
dels anys noranta, es parlava de les supo-
sades relacions i intercanvis entre les dues
organitzacions armades. S’hi deia que ETA
havia rebut entrenament a Colòmbia per
part de les FARC i que, a canvi, havien pen-
sat d’ajudar-los a fer atemptats a l’Estat
espanyol. Però l’article –que ni tan sols fir-
mava cap redactor, tot i que era la notícia
de portada del dia– tampoc no citava cap
font que validés aquestes afirmacions,
només deia que ho havien tret de l’ordina-
dor de Raúl Reyes. Això sí, del possible
atemptat a Madrid, ni una paraula. Cap
referència en cap sentit.

El País tampoc no va publicar cap
rectificació i diumenge –tot i que no es
va atrevir a anar tant lluny com La Van-
guardia– va dedicar tot un reportatge a
“Les ‘ambaixades’ d’ETA” on es deia que
“durant dècades, ETA ha mantingut rela-
cions, forçosament clandestines, amb
les guerrilles del centre i el sud d’Amèri-
ca”, incloent-hi les FARC, és clar. El
mateix article parlava de les suposades
estratègies d’una organització que ano-
menava “ETA-Batasuna” per recopilar
simpaties a escala internacional. De fet,
les visites i els informes dels relators de
les Nacions Unides contra les tortures
de la policia espanyola gairebé se cita-
ven com si fossin victòries del suposat
aparell propagandístic d’ETA.

/observatorimitjans@setmanaridirecta.info/

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

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

Les FARC no volien atemptar a la capital de l’Estat espanyol
Diversos mitjans de comunicació confonen la capital espanyola amb la ciutat colombiana de Madrid

Publicitat



4 de juny de 2008 / directa núm. 96 espai directa pàgina 21

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)
Quiosc Punt i Coma Guillem Tell, 29
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
GRAMENET DEL BESÓS
La Krida Sicília 97
Bar Linea I Sant Josep 48
GRANOLLERS
Llibreria La Gralla Plaça dels Càbrits, 5
Anònims Miquel Ricomà, 57 
El Racó Ecològic Roger de Flor, 85
HOSPITALET DE LLOBREGAT
Quiosc Montserrat Pl. Mare de Déu de Montserrat
La Resistència Rosalía de Castro, 92
LLEIDA
Ateneu La Maranya Parc, 13
La Falcata La Panera, 2
Quiosc Discom Alfred Perenya, 64
Quiosc Gallardo Freixa Rambla Ferran s/n
La Vella Escola Clot de les Monges, 1
MATARÓ
Llibreria Robafaves Nou, 9

MANRESA
Cafè l’Havana Plaça Gispert
Moes Joc de la pilota, 9
Els Carlins Sabateria, 3-5
MOLINS DE REI
Llibreria Barba Rafael Casanoves, 45
La Bodegueta Pintor Fortuny, 45
OLOT
Llibreria Dòria Sant Tomàs, 6
REUS
Bat a Bat Kultur Sant Elies, 29
RIBES DEL GARRAF
Llibreria Gabaldà Plaça de la Font, 2
RIPOLL
Bar l’Obrador c. Estació, 3
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
(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, DOCUMENTA. Gràcia: CAPICUA,
TAIFA. Sants: LA CIUTAT INVISIBLE •• Sabadell: LA LLAR DEL LLIBRE •• Granollers: LA GRALLA, ANÒNIMS •• Girona: EL CAFÈ DE
LA LLIBRERIA, LES VOLTES •• Tots els centres d’ABACUS de Catalunya •• Madrid: LA MALATESTA, TRAFICANTES DE SUEÑOS
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quisme, hi va haver una forta afini-
tat entre el naturisme i l’anarquis-
me i, tal com explica Josep Maria
Rosselló al seu llibre El retorn a la
naturalesa, ambdós comparteixen
la necessitat de la tornada a la
societat natural i el rebuig al que
consideren el fals progrés de l’in-
dustrialisme immoral. Però, el natu-
risme llibertari –a part de situar el
problema en el fet de transformar
la necessitat de vestir-se o despu-
llar-se generada pel clima en un
acte de tipus moral– mostrava una
preocupació per influir en el con-
text social dels individus per millo-
rar la seva existència.

Després del prohibicionisme
viscut durant el Franquisme, l’any
1978 –per primera vegada des dels
temps de la II República– es van
legalitzar grups naturistes com el
Club Català Naturista (CCN) i, con-
seqüentment, va proliferar la crea-
ció d’espais on poder exercir aques-
ta pràctica: centres naturistes,
platges i, més tard, els càmpings
nudistes. Tots ells mostraven pers-
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Què es couQuè es cou

✑ Gemma García
/campanyes@setmanaridirecta.info/

l naturisme és una ma-
nera de viure en harmo-
nia amb la natura carac-
teritzada per la pràctica

de la nuesa en comú, amb la finali-
tat d’afavorir el respecte vers un
mateix, vers els altres i vers el medi
ambient”. Aquesta és la definició
que l’any 1974 va proposar la Fede-
ració Naturista Internacional, una
organització que des dels seus orí-
gens inclou una amalgama de cor-
rents, tendències i maneres de
practicar i entendre el naturisme.

“Hi ha una poesia que diu que
anem disfressats”. Amb aquesta
simplicitat, l’Àgia –que tan sols té
nou anys– insinua que la nuesa
implica desfer-se de les disfresses
i mostrar-te tal com ets. El nudis-
me és una pràctica del naturisme
tot i que, actualment, per moltes
persones constitueix una reivindi-
cació en si mateixa, al marge del
pensament naturista. Un dels
camins del pensament naturista
és justament la nuesa física com a
via cap a la nuesa moral. Pel pare
de l’Àgia, en Joan, l’harmonia amb
la natura –base del naturisme–
està connectada amb una manera
d’alimentar-se, el vegetarianisme
o el veganisme: “Si vas despullat,
si no compres roba o banyadors i
si no consumeixes productes càr-
nics ets més respectuós amb el
medi ambient i amb els animals”.
En Joan fa classes de ioga i tantra
al Fonoll, i la seva companya, la
Cristina, és cuinera vegetariana al
mateix poble, l’única vila naturista
dels Països Catalans i de l’Estat
espanyol. Al Fonoll, la gent no hi
viu tot l’any, hi passa temporades
des que el 1995 l’Emili Vives va
comprar un dels centenars de
pobles en runes que hi ha a Cata-
lunya. Entre vessants muntanyo-
sos i situat a mig camí entre una
vall i un cim, aquest paratge de la
Conca de Barberà queda protegit
de les multituds a 50 quilòmetres
de la costa.

Origen, corrents i espais
La creació o la recerca d’espais on
viure el naturisme en llibertat ha
estat una constant del moviment
des que va sorgir –a finals del segle
XIX– com a resposta a l’industrialis-
me que allunyava la societat de l’or-
dre natural tot creant un estil de
vida artificial, l’anomenat artificia-
lisme de la vida moderna. Quim
Plana, del Club Català de Naturis-
me, explica que en aquells mo-
ments “la gent treballadora s’allibe-
ra d’aquesta pressió quan marxa de
la fàbrica i de la colònia i es deslliu-
ra de l’opressió de les màquines,
dels patrons i fins i tot de la pressió
de la roba per tal d’assolir una lli-
bertat total”. Per arribar a una plena
harmonia amb la natura, el pensa-
ment naturista sempre ha comptat
amb dos camins, el vegetarianisme
i la nuesa física i moral. Unes op-

Per contactar:

CLUB CATALÀ DE NATURISME (CCN)
www.ccn-naturisme.org
ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSA 
DEL DRET A LA NUESA (ADDAN)

www.addan.com

cions que –en funció del seu pes o
de la manera com s’entenen– han
diferenciat els diversos corrents: el
vegetarianisme naturista, la trofo-
logia i el vegetarianisme social, tots
tres més preocupats per l’alimenta-
ció, pels hàbits de salut i per crear
espais naturistes apartats; la lliure-
cultura, que creia en una revolta a
partir de l’eliminació dels prejudicis
i els rols socials tenint en compte la
necessitat d’una revolució econò-
mica; i el naturisme llibertari, que
considerava necessària una revolu-
ció social.

Barcelona i el País valencià, a
més de la capital de l’Estat espan-
yol, van ser els focus principals dels
lliureculturistes, que defensaven la
nuesa física i moral basant-se en
tres elements: la higiene, l’estètica i
l’ètica. Gaudir del sol, la brisa i l’e-
xercici en un ambient natural, per-
cebre la bellesa natural acceptant
les seves formes múltiples i trencar
els prejudicis morals que aixequen
barreres. Tot i que molts grups
naturistes han estat aliens a l’anar-

pectives heterogènies, tot eviden-
ciant que l’harmonia amb la natura
té un ventall de grisos molt ampli.

Desprendre’t de les disfresses
Tot i que és una pràctica que es
desenvolupa dins els espais naturis-
tes, darrerament el nudisme també
s’ha consolidat com a reivindicació
independent, fet que ha propiciat
la formació d’associacions pròpies.
És el cas de l’Associació per la
Defensa del Dret a la Nuesa
(ADDAN) o ALETEIA, uns col·lectius
que defensen el dret d’expressar-se
en nuesa i que prefereixen anome-

Portada d’una revista lliureculturista de Barcelona al 1933

mb la reforma del Co-
di Penal de l’any 1989
es van despenalitzar
els delictes d’escàn-

dol públic (art. 431), és a dir, les
accions que “de qualsevol ma-
nera ofenguessin el pudor o els
bons costums amb fets d’escàn-
dol greu”. L’any 1996 aquest
nou Codi Penal va entrar en
vigor i, el 13 de febrer de 1997,
el Parlament de Catalunya va
aprovar una resolució sobre la
pràctica del nudisme que cons-
tatava la necessitat que les
administracions competents a-
doptessin les iniciatives i les
mesures necessàries per supri-
mir els obstacles reglamentaris
que impedissin la pràctica del
nudisme. L’any 2004 a Barcelo-
na es va publicar un tríptic de
les associacions ADDAN i ALE-
TEIA, amb el recolzament de
l’Ajuntament, que reivindicava
el dret individual de la indu-
mentària lliure i recordava
l’absència de sanció per la
nuesa pública.

La nuesa és legal

Desfer-se de disfresses, expressar-se amb nuesa
EL NATURISME S’HA MANIFESTAT A TRAVÉS DE DIVERSES FORMES. EL NUDISME, UN DELS MITJANS D’EXPRESSIÓ D’AQUEST PENSAMENT, S’HA CONSOLIDAT COM A MOVIMENT PROPI

‘E

A

nar nuditisme. Des d’una òptica na-
turista, en Quim –del Club Català
Naturista– argumenta que la ciutat
no és el mitjà més natural per la
nuesa ja que no et permet estar en
contacte amb els elements natu-
rals. Però, prescindint de l’entorn,
considera que deslliurar-se del tèx-
til et posa en una situació d’igualtat
davant dels altres. Segons el Quim
“la roba pot emmarcar-te dins un
grup amb un poder adquisitiu de-
terminat” i treure’s la roba “genera
seguretat en un mateix. Ja no en-
senyo només el que m’agrada que
els altres vegin i això enforteix l’au-
toestima”. Un cop més, els motius
per practicar el nudisme són diver-
sos i variats, des de la sensació de
llibertat física que proporciona la
nuesa i el contacte amb la natura,
fins a l’alliberament mental de les
“disfresses” que informen sobre el
nostre rol en societat. Al mateix
temps, tal com indica el Quim,
aquesta pràctica t’allunya del con-
sum de moda i del seu impacte
mediambiental. Actualment, tot i
que el nudisme és legal, existeixen
espais concrets per expressar-se en
nuesa, ja que la legalitat no ha anat
forçosament acompanyada d’una
plena acceptació social d’aquesta
pràctica. d



4 de juny de 2008 / directa núm. 96

✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

ótes, neveres, làmpa-
des, gàbies i fins i tot un
porró són alguns dels
objectes que ens poden

sorprendre aparcats als semàfors,
fanals, bancs, papereres i arbres de
la ciutat de Barcelona. Aquesta és
la iniciativa d’intervenció urbana
‘59  euros’, nascuda com a respos-
ta “crititiva” (crítica i creativa) a
l’Ordenança de circulació de via-
nants i vehicles que sanciona amb
multes elevades aparcar les bici-
cletes al mobiliari urbà.

L’impulsor de la iniciativa
–que es fa dir Pacotilla– explica:
“vaig baixar al carrer a recollir la
bicicleta que havia deixat el dia
anterior aparcada entre un semà-
for i un arbre –sense interrompre
ni molestar la circulació– i la meva
bicicleta ja no hi era. Segons els

treballadors d’un bar, va arribar la
policia, va tallar la seguretat amb
una radial i se la va emportar per-
què estava ‘mal aparcada’”.

Infringir l’ordenança se sancio-
na amb una multa de 450 euros i
per poder retirar la bicicleta del
dipòsit s’han de pagar 59 euros.
Aquesta xifra va inspirar el títol del
projecte i va ser l’excusa perfecta
per decidir-se, segons Pacotilla, a
gastar aquesta quantitat en cade-
nat per continuar fent el que l’or-

denança prohibeix, però amb qual-
sevol objecte que no fos una bici.

Des dels seus inicis, assegura
Pacotilla, l’obra ha crescut i ha
acumulat experiència i també s’ha
convertit en “una poesia que
versa sobre les transformacions
que està patint el carrer” i en l’ob-
servació de l’espai “com a trànsit
pur”. “Envio sondes a l’espai urbà”
i aquestes poden generar reac-
cions de sorpresa, de simpatia o
de reflexió que s’aconsegueixen si

la peça s’independitza i assoleix
una vida de relacions amb la gent.

L’impulsor de ‘59euros’ consi-
dera que les ordenances –tant de
circulació com de civisme– ens

estan obligant a ser cada dia
“menys humans” i a convertir-
nos en “pilots automàtics del
nostre propi cos”, estan “desmun-
tant les ciutats que les persones
fem dia a dia”.

Resulta curiós, segons Pacoti-
lla, que l’enduriment de la norma
de circulació coincideixi amb el
llançament del Bicing el febrer de
2007. Al marge de fomentar l’ús de
la bicicleta, mentre es multipli-
quen els aparcaments de Bicing
per tota la ciutat, per la resta de
ciclistes “no són suficients”. Es
tracta d’un servei excloent per les
“bicicletes de tota la vida” i defi-
cient per als seus socis, conclou.
Segons l’Ajuntament, el Bicing
acumula 80 queixes al dia i, segons
l’impulsor de ‘59euros’, representa
un model de microglobalització
traslladat al transport que implica
uniformitat i control.

‘59 euros’ és un projecte amb
“codi obert”, és a dir, cada persona
pot participar-hi amb el sol fet d’a-
parcar objectes quotidians, inútils i
espatllats que dotin el mobiliari
urbà d’una vida diferent, “el vestei-
xin de raresa” i ofereixin “una lec-
tura singular de la ciutat”.

✑ Helena Olcina i Amigó
/campanyes@setmanaridirecta.info/

es obres del Circuit de
Fórmula 1 no s’aturen. Les
veus en contra tampoc.
En els seus inicis, la Coor-

dinadora Fórmula Verda va assegu-
rar que no buscava un “rebuig fron-
tal contra el circuit” (veure DIRECTA

73), sinó “encetar un debat al res-
pecte”, però sembla que l’hora dels
debats ja ha quedat enrere.

El 31 de maig, tot i la pluja, dues
mil persones, segons l’organització,
van sortir de l’Ajuntament de
València fins arribar al Palau de la
Generalitat, un recorregut que,
“uneix simbòlicament els màxims
responsables de la construcció del
circuit”. La manifestació, sota el
lema València no és un circuit, va
aplegar més de 40 organitzacions
de diferent caire, encapçalades
per les Associacions de Veïns i Veï-

nes del Litoral. Segons declara-
cions de Vicent Gallart, membre
de l’AAVV Cabanyal-Canyamelar,
consideren “una provocació la
celebració d’aquest esdeveniment,
en el qual ja s’han gastat 85 milions
d’euros, mentre les prioritats dels
barris no són ateses”.

La via legal
Comptant la bicifestació convo-
cada el mes de febrer, és la segona
vegada que Fórmula Verda ix al
carrer. Tanmateix, aquesta no és la
via més emprada per la Coordina-
dora, que assegura que està “bus-
cant proves que puguin compro-

metre la Generalitat i l’Ajunta-
ment”, segons el seu portaveu
Vicent Torres.

A principis d’any la Unió
Europea va admetre a tràmit una
denúncia de l’entitat on s’exigia
que “s’evités l’execució d’un pro-
jecte de construcció d’un Circuit
de Fórmula 1 a la ciutat de Valèn-
cia sense la preceptiva avaluació
d’impacte ambiental”. Segons
Torres, aquesta avaluació perme-
tria “analitzar quins són els pro-
blemes de les obres” i, en aquest
cas, s’entén que no s’ha fet l’estu-
di perquè “en un entorn urbà eixi-

ria clarament negatiu”. A més, va
afegir, “sense aquest informe no
es disposa d’una previsió dels
problemes que pot generar el cir-
cuit”.

El Síndic de Greuges també
s’ha dirigit dues vegades –sense
rebre cap resposta– al govern de
la Generalitat per reclamar infor-
mació i transparència respecte al
projecte de circuit.

“Si no podem evitar les proves
de velocitat, com a mínim els dei-
xarem en evidència”, va declarar
Vicent Torres en un moment de la
manifestació.
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València no és un circuit
MANIFESTACIÓ EN CONTRA DEL CIRCUIT DE FÓRMULA 1 DES DE L’AJUNTAMENT FINS A LA GENERALITAT

Els objectes ‘s’encadenen’ al mobiliari urbà 
per denunciar l’ordenança de circulació
ELS 59 EUROS QUE S’HAN DE PAGAR PER RETIRAR LA BICICLETA DEL DIPÒSIT HAN INSPIRAT AQUEST PROJECTE D’INTERVENCIÓ URBANA

B

Eloy de Mateo

Idoia Calabuig

d

Per contactar:

COORDINADORA FÒRMULA VERDA
picasaweb.google.es/formulaverda

formulaverda@hotmail.com

Per contactar:

59euros.wordpress.com/
59euros@gmail.com

Objecte lligat al mobiliari, en resposta a l’Ordenança de circulació de Barcelona

Solidaritat per al
desenvolupament i la pau
Cooperació per al desenvolpament,
Solidaritat internacional 
(Marroc, Argèlia, Palestina...), 
Diàleg Intercultural, 
Comerç just i Comerç responsable

Ptge. del Crèdit 7 pral 08002 Barcelona
Telèfon 933 010 171 sodepau@sodepau.org
www.sodepau.org

Passa a l’acció !

Fes-te’n soci/sòcia

www.ecologistesenaccio.org

Tlf. 93.429.65.18

Resulta curiós
que l’enduriment
de la norma de

circulació
coincideixi amb
el llançament

del Bicing
d
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✑ Estel B.Serra
/cultura@setmanaridirecta.info/

La cultura de les biblioteques
populars als ateneus, locals i
centres socials no és nova.

Sovint, la biblioteca esdevé dels
primers projectes que es posen en
marxa quan un col·lectiu comença
a autogestionar un espai físic, ja
sigui okupat, cedit o llogat. La
novetat és el salt endavant que han
fet deu d’aquests projectes cap a la
creació i consolidació de la Xarxa
de Biblioteques Socials de
Barcelona. Una iniciativa pionera
que té l’objectiu d’intercanviar
materials, impressions i discussions,
a més de potenciar la difusió i
donar a conèixer aquestes expe-
riències. Al marge d’una primera
presentació i de l’edició d’un díptic,
la Xarxa traurà al carrer el llibre
Biblioteques i Anarquisme. La seva
propera aparició serà durant la IV
Fira del Llibre Anarquista, on es
farà una presentació.

Gènesi i presentació en societat
Fa tot just un any es va celebrar la
primera trobada informal entre
persones vinculades a les biblio-
teques dels moviments socials.
L’objectiu inicial era anar una
mica més enllà de conèixer
l’existència de l’altre per crear
canals de comunicació més sofis-
ticats que el boca-orella. El resul-
tat va ser bastant més satisfactori
en comparació amb aquesta fita
inicial i, després de diverses
assemblees, va néixer la Xarxa de
Biblioteques Socials de Barcelona.
A partir d’aquí va començar un
procés de debat, d’intercanvi
d’experiències i de consultes de
materials on es van definir els
primers passos de la xarxa.
Alhora, diversos col·lectius es van
apropar als debats i a la iniciativa,

que finalment s’ha consolidat i té
deu biblioteques al darrere.

El 26 de març la Xarxa va fer la
seva primera aparició pública amb
una presentació a la facultat
d’Història de la Universitat de
Barcelona. L’acte va comptar amb
una gran afluència de públic a les
diferents activitats. La Xarxa va
aprofitar per presentar un tríptic
informatiu i una exposició deta-
llada del procés, encapçalada pel
nou logotip. L’embranzida d’aquest
acte va animar les organitzadores a
editar el llibre Biblioteques i
Anarquisme, una reflexió
col·lectiva sorgida de l’any de dis-
cussions i debats que han acabat
constituint i sumant la força dels
deu projectes. 

Assembleàries i autogestionades
Un dels punts que remarca la Xarxa
des de l’inici és el seu funciona-
ment assembleari i autogestionat.
Les persones que hi participen
celebren assemblees periòdica-
ment, on es debaten les accions
col·lectives –és a dir, les que es
duran terme entre el conjunt de
biblioteques – i les diverses idees
per difondre l’experiència. El punt
de partida és la reflexió al voltant
del concepte de biblioteca social
com a base de coneixement per a
l’acció. Les biblioteques no només
com a espectadores socials, sinó
com a eines transformadores. Un
punt de vista que s’apropa molt als
idearis anarquistes, al model auto-
gestionari federatiu i al concepte
de suport mutu.

Un dels principals entrebancs
d’aquesta concepció és, sovint, la
precarietat de l’espai físic on estan
ubicades les biblioteques. Els
projectes integrats als centres
socials okupats –i sovint també els
de lloguer– viuen pendents d’un
possible trasllat, fet que pot afec-

tar el fons i fins i tot la biblioteca
en si. Aquest és el cas, per exem-
ple, de la Biblioteca Kilombo, que
va haver de tancar les seves portes
després del desallotjament del
CSO Ruïna Amàlia del Raval, que és
on es trobava situada. No obstant
això, també es produeixen situa-
cions a la inversa, com la del CSO
La Revoltosa del Clot, que va
acollir tot el fons de la biblioteca
de l’Associació Cultural El Brot de
Sant Andreu de Palomar quan
aquest darrer va tancar el seu local.

Multiplicar i enredar la xarxa
La voluntat de la Xarxa de ser un
instrument per l’acció ha pres un
bon rumb. Un dels passos que ha
fet el projecte ha estat la creació
d’un mapa web on es poden
consultar, afegir i localitzar les
biblioteques socials de Barcelona i
rodalies. El mapa no només inclou
aquests projectes, sinó que obre
la publicació a tots aquells indrets
i espais físics que formen part de
la difusió de llibres i estudis al
voltant dels moviments socials.
Així, al mapa s’hi poden trobar
llibreries, punts de recollida de
documents, fundacions que
també agafen material, distribuï-
dores alternatives i localitzacions
de jornades sobre la temàtica.

Més informació:
www.meipi.org/xarxabiblioteques

PRESENTACIÓ DE LA INICIATIVA A LA IV MOSTRA DEL LLIBRE ANARQUISTA

Deu projectes de biblioteques
socials uneixen esforços
LA XARXA DE BIBLIOTEQUES SOCIALS DE BARCELONA PREN EMBRANZIDA

Fa temps que les biblioteques
socials també han fet el salt a

Internet. Un dels exemples és la
Biblioteca Virtual Anarquista del
Col·lectiu Conciencia Libertaria.
A la seva web s’hi poden trobar
un centenar de textos i un cente-
nar de llibres que es poden

descarregar fàcilment clicant el
ratolí. De Bakunin al primitivista
Zerzan, passant per cosmopoli-
tes actuals com Chomsky i
acabant per la Mort accidental
d’un anarquista de Dario Fo. Al
marge de promoure la lectura
d’aquests textos, la Biblioteca

els penja a la xarxa i, d’aquesta
manera, fa una aposta clara per
la lliure circulació de la cultura i
del coneixement.

Més informació:
mx.geocities.com/kclibertaria/
biblioteca.html

Projectes de la Xarxa de Biblioteques Socials de Barcelona i rodalies
Biblioteca Rurbana de Can Masdeu www.canmasdeu.net Vall de Can Masdeu - Nou Barris
Biblioteca Kilombo http://kilombo.squat.net/ En recerca d’un nou espai després del desallotjament del CSO Ruïna Amàlia
Biblioteca la Hoguera http://www.gratisweb.com/bibliosocial/ Ateneu Popular Júlia Romera. C. Santa Rosa, 18 - Gramenet del Besòs
Biblioteca Telèfon Roig http://ateneupopulareixample.blogspot.com/ Ateneu Popular de l’Eixample. Passatge Conradí, 3 - Eixample
Biblioteca Popular Espontània http://ajlescorts.blog.com Casal Popular de les Corts. C. Entença, 237 - Les Corts
Biblioteca CNT Cornellà http://www.cnt.es/cornella/ C. Florida, 40 baixos - Cornellà de Llobregat
Biblioteca de Can Pasqual http://www.cascall.org/canpasqual/ Les Planes - Collserola
Biblioteca de la Revoltosa http://revoltosa.squat.net/ C. Rogent, 82 – El Clot
Biblioteca de l’Ateneu Llibertari de Sants http://lateneu.revolt.org/ C. Maria Victòria, 10 - Sants
Biblioteca de l’Ateneu de Sant Boi http://ateneusantboia.wordpress.com/ Ateneu Santboià. Avda. Maria Girona, 2 – Sant Boi de Llobregat

Altres exemples: Biblioteca Virtual Anarquista
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El plaer subversiu de compartir
✑ Redacció Directa
/cultura@setmanaridirecta.info/

El 31 de maig es va celebrar a
la sala Conservas de
Barcelona –amb fi de festa

copyleft a l’espai Piel de Logos– la
primera jornada ‘Compartir Dóna
Gustet’ amb la intenció de xerrar,
trobar-se i degustar les delicates-
sen dels cuiners i destil·lar textos i
pràctiques que visualitzessin tant
la pèrdua del plaer compartit que
s’està produint en l’àmbit de l’ali-
mentació, els carrers i la cultura,
com els hàbits que cal generar per
recuperar-lo.

Durant la seva intervenció,
Amaranta, una de les ponents de la
jornada i experta en biodiversitat i
patents, va comentar: “Primer hi va
haver una colonització de l’espai
físic i quan aquesta s’ha acabat ha
començat la colonització del cos
humà”. Llocs on fins ara no es podia
concebre la propietat privada, com
el nostre propi cos, la cultura

popular, o el carrer on sempre han
jugat els nens s’estan convertint en
camps de cultiu per als interessos
d’empreses multinacionals o dels
poders polítics. És així com anem
perdent dia rere dia l’hàbit i la
naturalitat del gustet quotidià.

Format allunyat de la conferència
El format de les jornades va procu-
rar allunyar-se el màxim de la xer-
rada-conferència de to acadèmic o
bé activista tan difícil d’evitar als
espais de reflexió crítica. Per acon-
seguir-ho, es van fer servir diverses
tècniques per trencar la relació
entre el conferenciant i el públic i
la distància que generen els codis
experts o gremials entre els iniciats
i els no iniciats. Els entesos de cada
àmbit, més que explicar i informar
el públic, havien d’intentar respon-
dre la pregunta “Per què compartir
dóna gustet?” o enfocar el seu
discurs en aquesta direcció.

Es van convidar tres experts en
cada tema per afavorir la comuni-

cació i el debat entre ells en un
llenguatge col·loquial i, d’aquesta
manera, evitar un seguit de
conferències individuals. Per altra
banda, després de cada presenta-
ció “experta”, les persones assis-
tents a la jornada es dividien en
tres grups per discutir i xerrar entre
elles, acompanyades d’un dels
entesos en el tema que tocava.
Aquesta operació es va fer tres
vegades al llarg del dia per parlar
d’Internet i cultura lliure, d’agricul-
tura i alimentació i de l’espai
públic. Finalment, entre bloc i bloc,
es feia una pausa gastronòmica per
menjar i beure allò que havien
preparat els cuiners de les jornades
amb receptes copyleft i aliments
de primera.

Aquest cap de setmana ha
estat el principi públic de
‘Compartir Dóna Gustet’ (CDG),
que espera donar la tabarra durant
molt de temps “a favor del gustet
quotidià compartit i en contra dels
dolents de sempre”.

Perifèries en femení
✑ Ignasi Franch
/cultura@setmanaridirecta.info/

La setzena edició de la
Mostra Internacional de
Films de Dones de Barcelona

se celebra entre els dies 6 i 15 de
juny i presenta una cinquantena
d’obres, la majoria d’elles inèdites
al nostre país. El gruix de les
projeccions tindran lloc a la
Filmoteca de Catalunya, però
l’Espai Francesca Bonnemaison
també acollirà algunes sessions
gratuïtes, com la de clausura, amb
We went to Wonderland, de Guo
Xiaolu. La d’inauguració també
serà gratuïta i a l’aire lliure: un
passi de Vogliamo anche le rose,
d’Alina Marazzi, a la Plaça de la
Virreina, al barri de Gràcia.

La Mostra aposta una vegada
més per les produccions de la

perifèria dels grans centres de
producció. Inclou films de l’Àsia,
l’Àfrica o l’Europa oriental. Hi
tenen un pes especial les mirades
a l’Europa oriental, tractades
mitjançant la projecció de D’est
(1993), un documental de la pres-
tigiosa Chantal Akerman, una de
les poques cineastes que s’ha
introduït de manera total en
l’starsystem dels auteurs euro-
peus i que, en aquella ocasió, va
examinar les societat de més
enllà d’un teló d’acer que havia
col·lapsat. A més, una retrospec-
tiva il·lustra la tasca de la cineasta
ucraïnesa Larisa Sheptiko (1938-
1979) i difon tres dels seus films.

‘El bosque del luto’
Un altre nom estrella del festival
és el de Naomi Kawase, de qui es
recupera El bosque del luto, una

de les millors obres estrenades
comercialment l’any passat i amb
una gran intensitat dramàtica,
malgrat el seu tarannà contem-
platiu. L’altra aposta asiàtica
també anirà de silencis, We went
to Wonderland, un documental
que segueix un viatge dels pares
de la directora, Guo Xiaolu, per
Europa: el pare, però, està conva-
lescent d’una operació i només
pot comunicar-se mitjançant
notes escrites. Tot un signe
simbòlic-quotidià que condiciona
aquest film de relacions familiars
i, alhora, de relacions entre cultu-
res orientals i occidentals. Altres
films que cal destacar, pel seu
contingut social i polític, són
Juarez: the city where women are
disposable i Calle Santa Fé, un
documental autobiogràfic sobre
la repressió de Pinochet.

XVI Mostra Internacional 
de Films de Dones
DEL 6 AL 15 DE JUNY

DIVERSOS ESPAIS DE BARCELONA

<WWW.MOSTRA.DRACMAGIC.CAT>

Pim-Pam-Pum

“Pensar diferent està mal vist”
Pau Alabajos
CANTAUTOR
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La cançó d’autor del País Valencià
viu un moment dolç. Una bona prova
és el segon disc de Pau Alabajos,
Teoria del caos (Cambra Records,
2008). El cantautor de Torrent va
debutar l’any 2004 amb Futur en
venda (Cambra Records, 2004). Des
de llavors ha fet 250 concerts arreu
dels Països Catalans i s’ha implicat
en cos, ànima i veu en la xarxa de
moviments socials que desequilibra
l’estat de les coses.

✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

La teoria del caos és un
concepte extret de la física...
Quina relació té amb la cançó?

Hi ha un proverbi xinès que diu que el
batec d’ales d’una papallona es pot
sentir a l’altra banda del món. Això es
coneix com l’efecte papallona, un
concepte que fa referència a la teoria
del caos. La més mínima variació en
les condicions d’un sistema que
sembla estable pot provocar que
aquest evolucioni en unes formes
totalment diferents. M’agradava el
que simbolitza: si una cosa gairebé
insignificant pot desencadenar un
canvi profund, això vol dir que amb
petites accions podem fer canviar
l’estat de les coses.
Cada cançó és com una espina
clavada en una causa pendent.
La necessitat d’escriure sorgeix de la
indignació. Parlo, per exemple, de l’ac-
cident del metro de València, que
pràcticament necessitava exorcitzar, i
així ha sorgit ‘Línia 1’. O del moment
en què es va criminalitzar el diàleg
amb ETA, d’on sorgeix la composició
‘Euskadi Batega’, que compta amb la
col·laboració del cantautor basc
Ruper Ordorika. També hi apareixen

d’altres temes que em toquen profun-
dament com la depredació urbanís-
tica, present a ‘Contra el ciment’.
Aquest és un disc més visceral que
Futur en venda?
Al primer disc vaig fer les cançons des
de la reraguarda. A l’hora de presen-
tar-lo hem participat en l’activitat de
molts moviments socials, ens hem
implicat en molts projectes i hem
viscut en primera persona realitats
que no coneixíem. Això et fa guanyar
perspectiva.
La cançó protesta, no creus que és
cosa del passat?
Cantem sobre coses vigents i si no
se’ns dóna el mateix valor que abans
és perquè ens passa un poc com a
l’Ovidi, que hem entrat en joc en un
moment en què pensar diferent està
mal vist. No podem comparar la reali-
tat de la cançó política d’ara amb la
dels anys setanta. Llavors estava
lligada a un moviment antifranquista i
el guany de la llibertat era l’objectiu
comú que va aplegar moltíssima gent.
Ara el missatge no és el mateix perquè
existeix una pseudodemocràcia que
ha adormit capes molt àmplies de la
població.

COMPARTIR DÓNA GUSTET

ANALITZA LES RETALLADES EN

L’ESFERA PÚBLICA

Compartir Dóna Gustet
<HTTP://COMPARTIRDONAGUSTET.
VINGAVA.CC>
COMPARTIR@VINGAVA.CC

Publicitat

Dim 4-El Kapel (acústic)
Dij 5-Festa Senegal 
Div 6-Stoy ke Trino 

Dis 7- Oldies Vs Dancehall, Nyahbingi Sond +
Dance Crasher

Diu-8-La Rapsistencia
Dim 11- El Kapel 

Dij 12-Sin Sospecha (latin ska Venezuela)
Div 13-Latino y Los Llobregantes + Dj GuiroLoco 

Dis14-The Kinky Coo Coo’s + Nasharï Sound +
Fuman Selecta

Diu 15-La Rapsistencia
Dim 18-El Kapel 

Dij 19-Audio Mental Sprain 
Div 20-Arangu+ Groover Kings 

Dis 21-Thorpedians + The Heatmakers+ Djs Lluis
Nutty & Javi Trojan
Diu 22- La Rapsistencia

Dim 25- El Kapel 
Dij 26-Zikuta  + Segona Opció 

Div 27-Five Mix Colors  
+ Dj ThaBeat    

Dis 28-Choro Itinerante  
+ Dj Wagner Pa

Diu29-La Rapsistencia

tots els concerts a les 23h. 3 a 5 europs
c/rosalia de castro 92 <m> torrassa bus nit: n2
www.laresistencia-web-blogspot.com myspace/laresistenciabcn
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✑ David Vázquez
/cultura@setmanaridirecta.info/

Arriba a les nostres mans
l’edició d’un recull de
cançons populars per a

nens i nenes amb un so actual i
la participació de músics desta-
cats de l’escena catalana com a
novetats principals. El treball,
que dóna suport a la iniciativa
de l’escola Bressola de
Catalunya Nord, està tractat al
detall i destil·la molt color. Al
llarg d’un total de vint-i-dues
cançons, podem rememorar
autèntics clàssics de la nostra
infància i altres peces que de
ben segur havien passat desa-
percebudes. Pels que estem
envoltats de canalla és un disc
d’agrair, però no cal tenir fills o

nebots per apropar-se a aquesta
recopilació. Tal com anuncia el
seu títol, són cançons per a
petits i grans.

La feina de Marc Serrats i
Marc Grau (Xerramequ Tiquis
Miquis) i Núria Lozano (La
Carrau), productors del projecte,
és oberta. Oberta i plena, perquè
la incorporació de veus com la de
Feliu Ventura, Quico el Cèlio,
Àgata Casas, Miquel Gil o Carles
Belda –que aporta un tema
propi– i la intervenció d’altres
músics d’arreu dels Països
Catalans com Joan Garriga, Joan
Miquel Oliver o Pep Gimeno
“Botifarra”, entre d’altres, fan que
el disc sigui veritablement per a
tots els públics. Cançons com “La
lluna, la pruna”, “Les pometes” o
“Jo som feliç” sonen actuals i són

autèntiques peces ballables que
es podrien col·locar fàcilment al
repertori de qualsevol festa o
celebració popular. L’acordió i
altres instruments o elements
més moderns –com els samplers
o les bases electròniques–
prenen un protagonisme interes-
sant que fan que les cançons
tradicionals esdevinguin molt
més properes. Un bon treball dels
Amics de la Bressola que, en
aquesta ocasió, han tingut el
suport del segell discogràfic
Propaganda pel fet, la revista
Enderrock i altres associacions
diverses. El disc, llicenciat a
Creative Commons, s’ha distribuït
amb diverses capçaleres musicals
i infantils i es pot descarregar
íntegrament d’Internet a
www.musiquetes.cat.

Musiquetes d’avui

L’efecte Doppler consisteix
en la variació de la

freqüència de qualsevol ona
emesa per un objecte en
moviment. Per exemple,
l’aproximació d’un tren fent
sonar el xiulet. El xiulet és
sempre el mateix però, quan
s’apropa, el so es percep més
agut. Álvaro Guerrero i Javier
Barroso s’han apropiat
d’aquest efecte i l’han presen-
tat, en forma de belles arts, a
la Fira Trapezi de Vilanova. Un
combinat de circ destinat a
tot tipus de públic que desafia

les lleis de la gravetat de la mà
d’aquests dos personatges
irònics. Amb una posada en
escena molt acurada a nivell
de vestuari i atrezzo, les dife-
rents tècniques del circ es
combinen per donar pas a un
espectacle amb ritme i preci-
sió. A través dels malabars,
l’acrobàcia, el clown i l’splastic
l’actuació s’endinsa en les deli-
beracions sobre la curvatura
espai-temps i la interposició
de partícules a l’espai. Qüestió
de física? Més aviat de bogeria
gesticulada. MARTA CAMPS

‘MUSIQUETES PER A LA BRESSOLA. 
CANÇONS POPULARS PER A PETITS I GRANS’
(PROPAGANDA PEL FET!)
<WWW.MUSIQUETES.CAT>

‘En pie contra la
deuda externa
CAMPAÑAS, DEMANDAS E IMPACTOS

DEL MOVIMIENTO CONTRA EL

ENDEUDAMIENTO DEL SUR’
ESTHER VIVAS. EL VIEJO TOPO,
2008. 176 PÀGINES

El moviment per l’abolició del
deute extern ha estat un actor

protagonista durant les grans
mobilitzacions socials dels primers
anys del segle XXI, a més d’una
peça clau en l’impuls i la configu-
ració del magma dels moviments
contra la globalització neoliberal.
El llibre de la periodista i sociòloga
Esther Vivas analitza l’impacte que
han tingut les organitzacions i les
xarxes socials que treballen per
l’abolició del deute arreu del
planeta, parant una atenció espe-
cial als que treballen als Països
Catalans i a l’Estat espanyol. El
volum analitza la interrelació
entre el moviment contra el deute
i el moviment altermundialista,
traça un mapa dels principals
actors i accions dutes a terme
durant els darrers trenta anys en la
matèria i aborda els impactes polí-
tics del moviment després de deu
anys de mobilitzacions i protestes
molt intenses que han situat en
l’agenda política i mediàtica una
lluita que, fins fa poc, era silen-
ciada. Les falses promeses dels
governs mundials i el repte d’arti-
cular una xarxa global d’oposició al
deute il·legítim marcaran el tempo
dels propers passos del moviment.
BLANCA BALANYÀ

El jove poeta Adrià Targa
(Tarragona, 1987) s’endinsa

dins L’exili de Constança per
presentar-nos un recull de
poesies que es mouen entre les
realitats i els impossibles. El
motiu, l’exili del poeta Publi
Ovidi Nasó fa tot just dos mil
anys, l’any 8 de la nostra era.
Ovidi va ser desterrat per ordre
de l’emperador August a la colò-
nia de Tomis, actual Constança
(Romania). Allà va morir –nou
anys més tard– deixant les seves
Tristes, un testimoni de la soledat
i el desconsol que li va provocar
l’exili. Actualment, però, diversos

estudis han qüestionat que el
poeta fos desterrat enlloc i fins i
tot que morís a Constança. Targa
trasllada aquest pes a les quoti-
dianitats i s’endinsa en la nostàl-
gia, en allò que hagués pogut ser,
que no ha estat o que fins i tot ha
acabat esdevenint a la inversa.
ESTEL B.SERRA

cultura@setmanaridirecta.info
Una jove bosniana a la recerca

del seu lloc a Suïssa acaba
treballant en un restaurant regen-
tat per Reza, una exiugoslava
madura centrada en la feina que ha
expulsat les emocions de la seva
quotidianitat. La sensualitat i el
vitalisme d’Ana canvien Reza i
també Mila –una altra companya
de feina– i fan que ambdues es
qüestionin si la vida que van esco-
llir anys enrere és la que volen
viure ara. Andrea Staka debuta
amb aquest molt notable llargme-

tratge sobre l’existència límbica de
tres dones immigrants de diferents
edats i pot presumir d’una mirada
plena de sensibilitat, però lluny de
l’edulcoració. El millor exemple és
el personatge matisat d’Ana, humà
i contradictori. Staka també
mostra talent per la creació
d’imatges belles, mitjançant un
esteticisme mesurat que s’integra
raonablement en el dramatisme
d’una suggerent història de fantas-
mes urbans que volen recuperar el
cos i l’ànima. IGNASI FRANCH

Fraulein
(SHERLOCK FILMS, 2006) DIRECTORA I GUIONISTA: ANDREA STAKA |
INTÈRPRETS:MARIJA SKARICIC, MIRJANA KARANOVIC | DURADA: 82
MINUTS | IDIOMES: VOSC (ALEMANY, SERBOCROAT), VOSE, VC, VE |
MATERIALS AFEGITS DESTACATS: COM ES VA FER

L’efecte Doppler
CIA. CIRKONITA

TÍTOL: ‘EFECTE DOPPLER’
GÈNERE: COMBINAT DE CIRC

DURADA: 1H

WWW.CIRKONITA.COM

Interrogants
d’Ovidi
‘L’EXILI DE CONSTANÇA’
AUTOR: ADRIÀ TARGA

ED: COSSETÀNIA EDICIONS

GÈNERE: POESIA

PÀGINES: 82
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DIJOUS 05 
ATUREM LA DIRECTIVA DE LA
VERGONYA, TANQUEM ELS
CENTRES D’INTERNAMENT!!
19h. Delegació del Parlament Europeu. 
Passeig de Gràcia, 90. Barcelona.
Concentració per auturar la Proposta de
Directiva sobre las normas y procedimientos
comunes aplicables al retorno de inmigrantes
en situación ilegal, que provoca un retrocés
greu i lamentable dels Drets Humans a Europa,
amb mesures com l’ampliació a divuit mesos
del termini d’internament als centres que han
estat denunciats reiteradament, la disminució
de les garanties jurídiques dels interns, la pre-
visió de l’ingrés de menors als centres, la possi-
bilitat que davant la falta de CIES aquestes
persones puguin ser ingressades a presons i la
prohibició pels expulsats de tornar a la UE en
un període de cinc anys.
CONVOCA. COORDINADORA CONTRA LA DIRECTIVA DE LA

VERGONYA

DIVENDRES 6
MANIFESTACIÓ. 
ART LLIURE D’IMPOSTOS.
18:30h. Plaça Universitat. Barcelona.
El col·lectiu + art no reivindica un dret impossi-
ble, sinó un dret que teníem i que part del
civisme, els drets i deures del ciutadà, ens nega.
Per què no ens neguin el que és de tothom,
volem reivindicar un dret sobre la via pública,
una via pública on poguem fer + art, on ens sen-
tim realitzats, on poguem ser lliures! No volem
restriccions policials ni econòmiques, neces-
sitem un art al carrer lliure d'impostos, per això
ens manifestem.No només volem que ens
sentin, sinó que també ens escoltin. Fins que no
ho aconseguim no pararem! Volem i necessitem
carrers i places per fer art. Veniu tots i totes a
ensenyar i dir el que sabeu, creieu i defenseu!
ORGANITZA: COL·LECTIU + ART.

DIMECRES 11
CONCENTRACIÓ CONTRA LA LLEI
D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA  
14h. Seu del Servei Territorial d’Educació de
Lleida. C. Pica d’Estats, Lleida.
ORGANITZA: CGT PONENT - ENSENYAMENT

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

Xerrada Iran: el dret al desenvolupa-
ment i la crisi energètica
19h. SCI Catalunya. 
C. Carme, 95, Baixos. Barcelona.
Ponent: Eduard Luque, membre de la Plataforma
per l'Alliberament i la Sobirania de l'Iraq (PASI).
Organitza: Servei Civil Internacional Catalunya.

Adolescència i educació
19:30h. Ateneu Popular de l’Eixample. 
Passatge Conradi, 3. Barcelona.
Taula Rodona amb els ponents Jaume Funes,
psicòleg i educador, Maria Massip, preofesora
IES i Begonya Gasch, educadora UEC.
Organitza: Telèfon Roig.

DISSABTE 7 

Jornades contra l’assetjament 
immobiliari al Poblenou
CSOA La Teixidora. 
C. Marià Aguiló, 35. Barcelona.
12h. Cercavila pel Poblenou. 14:30h. Dinar. 17h. Taller
banderoles contra l’assetjament. 18h. Xerrada sobre
assetjament a càrrec d’afectades i una advocada.
20h. Teatre social sobre l’assetjament immobiliari i
kafeta per l’autogestió de La Teixidora.
Organitza: Grup de treball contra el mobbing
CSOA La Teixidrora

Acte sobre la lluita 
dels conductors de TMB
18h. Centre Cívic Torre Mena. 
Plaça Trafalgar, s/n. Badalona.
Xerrada a càrrec d’un membre del Comitè de
Descansos i Mohamed Mohamed Alí, secretari
de moviment obrer de JC.
Organitza: Joves Comunistes - Agrupació del
Barcelonès Nord.

Jornades contra la tortura
22h. Plaça 11 de Setembre. Caldes de Montbui.
Concert amb:The Per-versions, Esencia te derra-
ma, Com vulguis. Diumenge 8 a la sala de plens
de l'Ajuntament: 11h. xocolatada, 11:30h. passi del
documental Silenci: aquí es tortura, de Laia
Alsina, Mariona Ortiz i Núria Piera, 12h. perform-
ance i presentació de la jornada amb Arcadi
Oliveres, catedràtic d'economia de la UAB.
Xerrada: La psicologia de la tortura, amb Olga
Casado (metgessa, Associació Memòria Contra la
Tortura), Jorge Barudy (director d'Exil, Associació
de suport a persones preses, represaliades o víc-
times de tortura) i Montserrat Bonhora (Acció de
Cristians per l'Abolició de la Tortura). 14h. Dinar
amb Cesk Freixas. 16:30h. Xerrada: La tortura com
a eina política, a càrrec de David Fernàndez, peri-
odista de l'Ateneu La Torna, autor de Cròniques

del sis, Martxelo Otamendi, periodista, direc-
tor del Berria, Ane Ituiño, portaveu de
Torturaren Aurkako Taldea (Grup Contra la
Tortura d'Euskal Herria), Alerta Solidària,
col·lectiu independentista de suport a per-
sones preses i víctimes de la repressió. 19h
Presentació del documental Alerta Torà, de
Dan Ortínez, amb la presència de Jordi
Vilaseca, jove de Torà torturat , Grup de
suport al Jove de Torà. 

Curtcirckit 08
6,7 i 8 de Juny
Festival de circ a Montgat
Organitza: Cortocirkito produccions 
i Regidoria de Cultura de Montgat.

Vespres per la llengua
Casal Pere III - Ateneu de Balaguer. 
C. Santa Anna, 12. Balaguer. 
19:h. Cloenda de l’edició 2007-2008 del
Voluntariat Lingüístic Experiències.
Organitza: Casal Pere III i Ateneu de Balaguer

Festa per l’okupació
21h. GER. C. del Pi 25. Ribes del Garraf.
Concert amb Ràbia Positiva, Pirat’s Sound
Sistema i Rebelmadiaq sound. Beneficis per
al judici de l’okupació de la Torreta a Sants

DIUMENGE 8 

Cinema en construcció
Casal Pere III - Ateneu de Balaguer. 
C. Santa Anna, 12. Balaguer.
Cicle Mèxic. 18h. La otra campaña documen-
tal zapatista, 19:30h. Huele pega, pel·lícula
mexicana i un curt.
Servei de barra i pica-repica
Organitza: Casal Pere III-Ateneu de Balaguer
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DIVENDRES 6 

Cicle d'actes sobre la situació social
al Marroc: El Marroc sota pressió
Ateneu Popular Julia Romera. 
C. Santa Rosa, 18. Santa Coloma de Gramenet.
20h. Documental Annajat, sobre l'experiència
del moviment de diplomats a l’atur. 20.30 h.
Abdelkarim, exmembre de la Comissió Nacional
de Coordinació i Diàleg Annajat parlarà sobre la
lluita dels aturats al Marroc. 22 h. sopar típic
marroquí (taggin). 23 h. concert de música
amaziga amb Zaid.
Organitza: Ateneu Julia Romera. 

Kafeta sobre presos polítics a Mèxic,
amb la presència d'una delegació 
del Comité Cerezo
20h. Ateneu Rosa de Foc. 
C. Verntallat, 26. Barcelona.
Projecció del documental Seguir siendo
(Emiliano Altuna). A continuació, xerrada, sopar,
debat i el que surti... El Comité Cerezo México és
una organització de Drets Humans que té com a
objectiu la llibertat dels presos polítics i de con-
ciència de la república mexicana i, en particular,
aconseguir la llibertat dels germans Héctor i
Antonio Cerezo Contreras. Des de l’any 2004 es
documenten i es denuncien els casos de la
repressió massiva cap als moviments socials: a
Guadalajara, a Atenco, a Oaxaca... Actualment
tenen un registre de 697 presos polítics.
Organitza: Ateneu Rosa de Foc

Divendres Faràndula a Sants
21h. Casinet d’Hostafrancs. 
C. Rector Triadó, 53. Barcelona.
L'Assemblea de Barri de Sants organitza un cicle
d'espectacles diversos amb el nom de Divendres
Faràndula a Sants. Aquesta setmana, actuació
d’El Sobrino del Diablo Band.
8 euros anticipada, 10 euros a taquilla.
Organitza: Assemblea del Barri de Sants

ACTES DE SUPORT A EN FRANKI DE TERRASSA
DIVENDRES 6

Concentracio a les 21h a la plaça de San Cristòfol a Alacant

DISSABTE 7
Acte polític i manifestació a les 17h a la plaça del Diamant a Bacelona

DIMARTS 10
Concentració a les 20h. a la plaça de la Vila a VilafrancaNO
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DIJOUS 5 
TANQUEM ASCÓ, NO AL CEMENTIRI
NUCLEAR. DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT
19h. Auditori Felip Pedrell. 
Jardins de Salvador Videllet, 1. Tortosa.
Intervindrà Anna Rosa Martínez, 
portaveu de Greenpeace a Catalunya.
www.cementirinuclearno.tk

DISSABTE 7 
XERRADA: EL TER CONCA DONADORA 
I PRESENTACIÓ DEL CURT D'ANTONI 
VARÈS ‘EL TER ABANS DELS PANTANS’, 
PER ALBINA VARÈS
18:30h. Centre Excursionista de Banyoles. 
C. Puig, 6. Banyoles
Organitza: Gent del Ter-Pot

DIUMENGE 8
CAMINADA POPULAR. 
Excursió matinal per l’entorn natural de Sant
Esteve Sesrovires i Abrera. Itinerari guiat per
les entitats GIRES i ANDA. Sortida des de Sant
Esteve, aparcament del polisportiu, a les 9:30h.
Sortida des d’Abrera (benzinera) a les 9:30h.
Trobada dels dos grups al Casal Social de Ca
n’Amat, on hi haurà botifarrada per als partici-
pants, l’exposició Aves amenazadas i el docu-
mental ‘El hombre que plantaba árboles’.
Organitza: GIRES i ANDA

VISITA GUIADA ALS RECS DE BANYOLES 
A CÀRREC DE JORDI PORXAS
10h. Sortida: davant del bar l'Ateneu 
(els Catòlics). Banyoles.
Organitza: Gent del Ter-Port

DIVENDRES 6
FESTES 
REIVINDICATIVES 
DE TRINITAT VELLA
21h. Plaça de la Trinitat
Vella. Barcelona

Concert amb Emperatriz
(Prosperitat), La Banda
ancha (Trinitat Vella) 
i Último kalo (Trinitat
Vella)

ORGANITZA: 
PLATAFORMA VECINAL DE

TRINITAT VELLA, SEMANA

JOVEN I ANTICACIKES SIEMPRE!

SETMANA DEL MEDI AMBIENT
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Jean-Marc Rouillan, cofundador
de l'organització armada fran-
cesa Action Directe, va sortir el
desembre de 2007 en semilliber-
tat, després de vint-i-un anys de
detenció. Ara treballa de dilluns
a divendres a l'editorial Agone
de Marsella. Als vespres ha de
tornar a la presó i els caps de
setmana no por sortir-ne. Al
llibre De Memòria (Edicions
Agone, 2007), Jean-Marc
Rouillan narra els inicis del seu
compromís revolucionari a
Tolosa de Llenguadoc el 1970. 
Aquests són els únics fets sobre
els quals pot parlar, ja que està
condicionat pel règim de semilli-
bertat imposat per la justícia
francesa: té prohibit expressar-
se sobre els fets que l'han portat
a la condemna a perpetuïtat
amb divuit anys de presó ferma
per complicitat en l'assassinat
del general René Audran i del
president de la multinacional
Renault, Georges Besse. Dels
seus primers anys de militància
parla amb el periodista de
Libération Jean-Manuel Escarnot. 

✑ Jean-Manuel Escarnot
/entrevista@setmanaridirecta.info/

Era molt important per tu
explicar aquests anys de
revolta al Llenguadoc?

L'any 1970 va ser, sens dubte, el
més contestatari d'aquell temps a
Tolosa. Sempre he tingut el pen-
sament de fer-ne reviure l'am-
bient. Després de la desaparició
d'Henry Martin –l'últim vell amic
de la nostra casa del carrer d'A-
quitaine– vaig pensar que era el
moment de posar-se a treballar.
Com molts dels participants a la
revolta del Maig del 68, estic fart
de sentir els antics combatents
com salmodien la historieta fictí-
cia. No! El Maig del 68 no s'havia
acabat llastimosament quan van
tornar de vacances al final de l'es-
tiu d'aquell any. A les fàbriques, a
les facultats i al carrer la rebel·lió
antiautoritària s'ha perllongat al
llarg dels anys. El Maig del 68 no
es resumeix de cap manera en un
fenomen social nascut d'un pro-
blema de dormitoris a la facultat
de Nanterre. La insurrecció de la
joventut estava dirigida contra
l'agressió imperialista al poble
vietnamita, contra una vida quo-
tidiana vegetativa de metro,
feina i dormir, contra la vida con-
sumista i contra la vida perduda
en guanyar-la... El Maig del 68 s'ha
d'emmarcar en el vast aixeca-
ment dels explotats i dels opri-
mits a escala internacional.
Quines eren les raons del seu
compromís aquell comença-
ment de setembre de 1970?
En aquell temps era massa jove,
senzillament seguia el moviment.
Em manifestava i anava a reu-
nions. La meva adolescència era

indissociable de l'esperit de
revolta d'aquell moment. Però,
mesos després, vaig acumular
experiència i vaig llegir molt. I
educant-me, m'he adonat de la
distinció fonamental que existeix
entre les protestes verbals i la
contestació. Entre la verbositat
alambinada i l'acció directa. Entre
una posició de principi, més a
l'esquerra que el veí, i el desenvo-
lupament real d'una pràctica de
ruptura antisistema. Com una
bona part de la joventut del con-
tinent a la mateixa època, em feia
la pregunta clau: Què cal fer ara?.
Què s'ha de fer per sortir del
ritual de la protesta i de les elec-
cions trampa per idiotes? Durant
el Maig del 68, una cançó molt
desitjada i emblemàtica registra-
da a la Sorbonne –llavors ocupa-
da– responia la nostra qüestió
amb l'estrofa “Fusells per milers,
canons i fusells per centenars i
per milers”. Ja que, contràriament
al que ens diuen els exegetes, les
armes van encisar el moviment
des del començament. En aquest
primer volum de De Memòria
precisament volia descriure el
clima i el context que ens va con-
duir a fer el pas i a reivindicar:
Mai més sense fusell!
Per què i com va orientar aquell
compromís cap a la lluita anti-
franquista?
A Tolosa, la capital més propera
dels exiliats de l’Estat espanyol,
aquest pas va ser molt natural.
L'extrema esquerra de llavors
pensava que reprendríem les
armes que "els traïdors ens havien

robat el 1945" i que ens preparà-
vem per enfrontar el nou feixis-
me. A la nostra ciutat, la seva tra-
ducció no podia ser una altra que
l'acció a l'altra banda dels Piri-
neus. Vivíem tan sols a 80 quilò-
metres a vol d'ocell d'un vertader
feixisme hereu dels anys 30. Una
dictadura lligada al nom de Mus-
solini i de Hitler i que, en aquell
moment, s'havia reconvertit en el
suport incondicional a l'imperia-
lisme nordamericà. Era encertat
políticament perquè a la Penínsu-
la hi despuntava una situació
revolucionària que, d'altra banda,
es va plasmar a Portugal alguns
mesos més tard. L'any 1970 la nos-
tra petita xarxa va començar a
actuar amb els bascos d'ETA i amb
l'autonomia obrera de Barcelona.
La nombrosa presència de refu-
giats de l’Estat espanyol és una
de les raons que han fet de Tolo-
sa una ciutat contestatària?
Per als més joves és impossible
imaginar, avui, una Tolosa popu-
lar i contestatària. Però els
decennis de neoliberalisme enca-
ra no havien passat per allà: el
cangueli no confonia l'enteni-
ment. Per tant, sí. La presència de
milers de revolucionaris efugiats
va afavorir aquest clima de con-
testació. Tolosa ha estat molt
vinculada a Barcelona per la seva
proximitat. Barcelona ha estat
una de les principals ciutats revo-
lucionàries del segle XX: ha cone-
gut tres insurreccions impor-
tants. Amb els refugiats, Tolosa va
heretar d'alguna manera l'expe-
riència revolucionària de Barce-

lona. El 1968 vam conèixer el
fenomen extraordinari de dues
generacions al carrer, el pare amb
la filla i la mare amb el fill. Els
rojos –que era com anomenàvem
en aquell temps els refugiats,
sense distinció, fossin comunis-
tes o anarquistes– eren els testi-
monis directes d'una vertadera
revolució. Quan ens en parlaven a
nosaltres, els petits, abordaven
sempre els problemes amb la
concreció requerida per cada
esdeveniment.
Que li han transmès aquests
refugiats al capdavall?
Moltes coses. Però, sobretot una:
la preparació d'una revolució no
consisteix a somiar o idealitzar,
sinó que es tracta d'una tasca que
s'ha d'assumir a la pràctica. Ells
havien conegut les barricades, el
front d'Aragó, la resistència a
França i, a més, van formar guerri-
lles contra Franco. La seva gene-
ració era d'una riquesa revolu-
cionària inaudita. Algunes
vegades em lamento de no haver
sol·licitat més el seu testimoni.
Sens dubte, encara hauria guan-
yat més temps en la meva expe-
riència. Sigui com sigui, em van
ensenyar la lliçó que marcaria la
meva vida militant. Es pot resu-
mir així: els burgesos no es deixa-
ran desposseir dels seus poders
ni de les seves riqueses sense
combatre. Tard o d'hora, el prole-
tariat haurà d'utilitzar les armes.
Des dels inicis de tot procés
revolucionari, els militants han
d'acumular una experiència con-
creta de les armes i de les seves
utilitzacions. Un vell aragonès
que havia conegut la lluita arma-
da dels anys 20 i 30 somreia tot
explicant-me: "No cal tenir por
de lluitar amb un petit grup ni,
fins i tot, de fracassar vint vega-
des. Nosaltres en som la prova
viva, ja que la nostra experiència
ha estat determinant quan ha cal-
gut arrencar Barcelona dels mili-
tars insurrectes".
Quins períodes cobriran els pro-
pers volums de De Memòria?
El segon volum explica l'últim dia
del nostre grup de guerrilla a Bar-
celona, el setembre de 1973, i
acaba amb l'intercanvi de trets
durant el qual Salvador Puig
Antich va ser ferit i capturat. En
Salvador va ser l'últim ajusticiat
al garrot de la història espanyola.
S'han escrit molts llibres sobre el
Moviment Ibèric d'Alliberament,
el MIL, però cap dels seus actors
no s'ha expressat directament
sobre aquesta experiència. No
vull simplement explicar fets o
restablir la veritat contra la ver-
sió oficial, sinó que em dedico a
explicar l'atmosfera de la ciutat i
de la resistència. Durant aquells
dies pensàvem realment que la
revolució estava just tombant la
cantonada i a l'abast de les nos-
tres armes. 

"Pensàvem que la revolució
estava just tombant la cantonada"

El defensor 
de les causes
guanyades
✑ Esther Sancho
/opinio@setmanaridirecta.info/

L a recent desaparició de l'ad-
vocat Sebastià Salellas deixa
un buit difícil d'omplir en les

files de les persones defensores
dels drets humans, els juristes de
prestigi, la comunitat universitària,
l'Associació Catalana de Juristes
Demòcrates i, alhora, entre els res-
sorts amb què compten els movi-
ments socials del país. Una barreja
de famílies, inclinada a l'esquerra,
que ja denota com n'és d'especial el
personatge. Avui quedem profun-
dament tocades per la seva pèrdua
l'advocacia que entenem la profes-
sió des de la perspectiva de la seva
funció social i per als qui Salellas
sempre serà un referent. Pare d'un
bon amic –també col·lega– el pri-
mer cop que el vaig veure em va fer
somriure la seva imatge de Karl
Marx, confirmada a continuació pel
seu pin del Che a l'americana, no
fos cas que algú no tingués clar de
quin peu calçava. Però quedava
molt clara la seva petjada i, el
millor de tot, a ells encara més. Als
policies torturadors i a la pre-
potència d'un jutge instructor que
no li arribava a la sola de la sabata,

els ho va clarificar guanyant la
sentència del Tribunal Europeu dels
Drets Humans que va condemnar
l'Estat espanyol per no investigar
les tortures als detinguts de Garzón
del 92. Als periodistes manipula-
dors i la societat més islamofòbica:
la seva defensa sense prejudicis
dels acusats en l'operació Estany i
els del Raval. Sense comptar amb
la gran quantitat de casos que,
sense ser mediàtics ni suposar un
guany per al seu despatx, van
comptar amb la seva professionali-
tat i van aconseguir, només per
això, un primer revés per als abu-
sos de poder. Per les persones dels
moviments socials que, sovint, ens
hem de sentir dir radicals en sentit
pejoratiu i, en el millor dels casos,
ens toca escoltar tants consells
que ens voldrien menar a l’insuls
camí de la moderació, la seva és
una lliçó reconfortant. Perquè en
Salellas va ser el  jurista més presti-
giós sense cap necessitat de ser
moderat. Deia el seu admirat Che
que són moderades les persones
atemorides o les que pensen
cometre algun tipus de traïció. I en
Tià serà per sempre el sinònim de
valentia i de solidaritat.d

Gran quantitat
de casos van
comptar amb 

la seva
professionalitat
i van aconseguir
un primer revés
per als abusos

de poder

Awolfotos
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