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Dos activistes empresonats per
no pagar una multa de 50 euros
Dos membres de la CNT passen cinc dies a la presó Model 

LLUITA EDUCATIVA A ITÀLIA PÀGINA 18
La mobilització que agrupa col·lectius

d’estudiants i de treballadors contra la re-

tallada del govern en matèria d’educació

pública i que afecta el professorat, els es-

tudiants, els investigadors i els tècnics

ha crescut durant les darreres setmanes.

MARIANA SELVAS GÓMEZ PÀGINA 28
Mariana Selvas Gómez, expresa política,

participa a la ‘Otra Campaña’ mexicana.

Fins fa poc pertanyia al col·lectiu de sa-

lut i actualment és una de les denun-

ciants pels fets ocorreguts el maig de

2006 a Texcoco i San Salvador de Atenco.

ARMILLES PELS FOTÒGRAFS PÀGINA 21
La manifestació contra el procés d’adap-

tació a l’EEES que es va fer dijous a Bar-

celona va acabar amb dos fotògrafs ferits,

fet que ha portat a debatre la necessitat

d’identificar amb armilles els fotoperio-

distes durant les manifestacions.

Un empresari
de l’Opus Dei
serà el nou
president
del Círculo
Ecuestre
AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINA 13

E
l club d’elit situat a la canto-

nada del carrer Balmes amb la

Diagonal de Barcelona tindrà

nou president. En aquest cas Borja

García-Nieto, empresari de l’Opus

Dei i membre de la FAES. El Círculo

sempre ha representat els interes-

sos de l’alta burgesia i l’aristocràcia

i, de fet, no s’estan de res. Les seves

sales i les seves festes gaudeixen de

tota mena de delicatessen només ac-

cessibles a gent d’alt poder adquisi-

tiu. Per poder-hi tenir accés s’han de

pagar 12.000 euros l’any. 
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AIXÍ ESTÀ EL PATÍ • PÀGINA 11

ANDREU FERNÁNDEZ GARCÍA

La crisi no
afecta els
sous dels alts
executius de
Nissan i Zeta
DE DALT A BAIX • PÀGINES 3-5

dDIRECTA

Comencen
les festes de
Sant Andreu
de Palomar
EXPRESSIONS • PÀGINA 22

Les tancades als campus es multipliquen
La negativa de replantejar ‘Bolonya’ per part dels rectors no atura les protestes

AIXÍ ESTÀ EL PATI
• PÀGINES 9-10

DAVID DATZIRA

AIXÍ ESTÀ EL PATI • PÀGINA 12

Diumenge 23, veïns i veïnes de Santa Coloma van plantar arbres per reivindicar com a zona verda una part de la serra de Marina que toca a la ciutat

La Bastida, salvada de l’especulacióLa Bastida, salvada de l’especulació



2 • la línia

N
i humanitària ni de reconstruc-

ció. Això que sembla una obvie-

tat a alguns no els queda clar i

insisteixen amb la fal·làcia pacifista

que converteix l’exèrcit en una pseudo-

ONG, la més rica i ineficaç de la histò-

ria. El president del Govern espanyol,

que va guanyar les eleccions després

de l’atemptat a Madrid tot apuntant-se

al carro del no a la guerra de l’Iraq, ara

s’omple la boca de paraules grandilo-

qüents quan parla de l’ocupació mili-

tar a l’Afganistan. “Legal, moral i jus-

ta”, diu que és. La pregunta seria: Le-

gal, moral i justa per a qui? L’Afganis-

tan viu immers en una crisi humani-

tària que ha portat el govern afganès

a fer una cria desesperada –el juliol i

altre cop a principis d’aquest mes– a la

comunitat internacional davant la

greu “falta d’aliments i cura del bes-

tiar”. Els animals se’ls moren de fred,

per malalties i per falta de menjar i

aigua. Imaginem les condicions de la

població que s’hauria d’alimentar

d’aquests animals? El govern afganès i

les ONG van presentar un petició de

404 milions de dòlars als països

donants. Fins avui s’ha reservat la

quantitat de 176 milions de dòlars.

L’hivern s’acosta, la guerra continua... 

i aquest any l’Estat espanyol ha gastat

prop de 300 milions d’euros en els

militars a la regió. D’altra banda, el

secretari d’Estat per la UE, Diego

López Garrido, va dir fa uns dies que el

govern espanyol esperarà que Obama

prengui possessió del càrrec i fixi la

seva posició respecte l’Afganistan per

decidir alguna cosa sobre les tropes

espanyoles. Per tant, per què és

aquesta guerra? Per “alliberar les

dones afganeses”, per acabar amb els

talibans... o per fer contents els EUA i

fer veure que l’Estat espanyol és

influent i important al món? O potser

directament per protegir els interes-

sos i alimentar el negoci de les empre-

ses nord-americanes? El que queda

clar és que la guerra ni humanitza ni

dignifica ni reconstrueix. A l’Afganis-

tan hi ha gana i mort.

. EDITORIAL

Afganistan: el negoci de la guerra

. PENSEM, DONCS EXISTIM

Eloi de Mateo

directa@setmanaridirecta.info

Indubtables mestres del màrque-

ting, van triomfar venent el pro-

ducte del bon rotllet i la futura minis-

tra embarassada, posant-nos en dis-

posició per enfonsar-nos en la crisi

–convenientment negada electoral-

ment– amb alegria i bon humor.

A més, ha guanyat Obama i ja

podem ser amics dels americans

sense complexos i implicar-nos a

les guerres que calgui sense dissi-

mular.

Gran míting final del PSOE-PSC al Palau Sant Jordi
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Àrees de treball de la Directa:

redaccio@setmanaridirecta.info

fotografiadirecta@gmail.com

il.lustracio@gmail.com 

subscripcio@setmanaridirecta.info  
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publicitat@setmanaridirecta.info

AQUEST NÚMERO S’ENVIA A IMPREMTA EL DIA 25

BAIX LLOBREGAT: baixllobregat@setmanaridirecta.info 

BERGUEDÀ: bergueda@setmanaridirecta.info 

EL CAMP: elcamp@setmanaridirecta.info 

GIRONA: girona@setmanaridirecta.info 

MANRESA: manresa@setmanaridirecta.info 

MARESME: maresme@setmanaridirecta.info 

MENORCA: menorca@setmanaridirecta.info 

OSONA: osona@setmanaridirecta.info 

SABADELL: sabadell@setmanaridirecta.info 

SOLSONÈS: solsones@setmanaridirecta.info 

TERRASSA: terrassa@setmanaridirecta.info 

TERRES DE PONENT: terresponent@setmanaridirecta.info 

VALLÈS ORIENTAL: granollers@setmanaridirecta.info

Corresponsalies

. COM S’HA FET . EL RACÓ IL·LUSTRAT

Aquesta setmana fem la reunió del dimecres a la tancada d’estudiants de la

Universitat de Barcelona (UB). Cada dimecres fem dues reunions del

setmanari, a les 21h. fem la reunió del col·lectiu –on tractem totes les qües-

tions generals del projecte– i, tot seguit, fem la reunió de llançament de temes

pel proper número de la DIRECTA. Ens produeix molta alegria poder fer la

reunió a la tancada i, d’aquesta manera, recolzar la lluita de les estudiants

contra el procés de Bolonya i per una universitat lliure d’imposicions. Aprofi-

tem per donar molts ànims i energies a les persones que estan tirant endavant

aquesta lluita... I no ens podem estar de recordar a la resta de gent que cal

recolzar les estudiants d’avui, que seran les treballadors de demà.

Finalment, donem gràcies a les persones i col·lectius que ens han donat

material informàtic. També ens fa molt contentes saber que les crides desespe-

rades que llancem des del ‘Com s’ha fet’ són escoltades i respostes. La setmana

passada vam passar a recollir els ordinadors i aquests dies els hem començat a

instal·lar, gràcies a l’ajuda i la feina inestimable d’en Javi. Moltes gràcies!
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CATALUNYA • ELS ALTS EXECUTIUS GAUDEIXEN DE CONTRACTES SUCULENTS QUE ELS GARANTEIXEN NÒMINES ELEVADES

La crisi passa de llarg pels responsables
dels ERO de Nissan i del Grupo Zeta 
Agnès Tortosa

redaccio@setmanaridirecta.info

A
quest Nadal centenars de tre-

balladors de Nissan, Ficosa (fi-

lial de components per auto-

mòbils) i el Grupo Zeta (editora d’El

Periódico, Sport i Interviú) passaran

a formar part de les llistes de l’atur.

Els expedients de regulació d’ocupa-

ció (ERO) i els ajustos de plantilla

preveuen fer fora 1.280 treballadors

de la multinacional automobilística,

868 membres del personal de la seva

filial i 533 assalariats de la coneguda

editora de publicacions. Mentres-

tant, els gestors tècnics i empresa-

rials d’aquestes regulacions gaudi-

ran d’unes festes de Nadal molt poc

diferenciades de les anteriors. Les

carreres professionals de Juan Llo-

part Pérez i José Vicente de los Mo-

zos, per exemple, han viscut una em-

penta meteòrica arran de la pluja

incessant d’ERO. Es tracta d’alts exe-

cutius que destaquen dins el món de

l’empresa perquè tenen excel·lents

contactes dins l’Administració, la

banca i la cúpula de l’elit empresarial.

En argot empresarial, se’ls coneix

com a especialistes en demolicions. 

Llopart Pérez va ingressar al Gru-

po Zeta el mes d’octubre com a presi-

dent de la comissió executiva. El va

trucar Antonio Asensio Mosbah (presi-

dent de Zeta després de la mort d’Anto-

nio Asensio pare, fundador de l’editora

que ha estat regentada per la mateixa

saga familiar des de 1978) i li va encar-

regar l’objectiu d’ajustar la comptabili-

tat de l’empresa, sanejar els comptes i

aconseguir rendibilitat. Dit i fet. Tren-

ta dies després d’haver-lo contractat,

Llopart posava sobre la taula la neces-

sitat de fer fora 533 persones. El model

d’acomiadament es farà d’una forma

discreta i individualitzada per evitar

titulars i poder esquivar la presentació

formal d’un expedient de regulació i

burlar el control per part del Departa-

ment de Treball. 

Torre de luxe i piscina al Maresme

El diari econòmic Expansión defi-

neix Llopart com a “Duro Capitán” i,

a la seva edició del 19 de novembre,

ens apropava a la vida més íntima de

l’executiu. Nascut a Barcelona l’any

1950 i pertanyent a l’alta burgesia

catalana, sembla que li agrada pas-

sar desapercebut. El seu currículum

inclou desenes d’intermediacions

entre empreses catalanes i multina-

cionals disposades a absorbir-les. Va

vendre els Laboratoris Vita a la nord-

americana Procter & Gamble i Ferro-

vial Inmobiliaria a Habitat. A canvi,

obté contractes blindats amb comis-

sions multimilionàries. Segons afir-

ma ell mateix, les dues persones que

han marcat més la seva carrera pro-

fessional han estat Isidre Fainé (La

Caixa) i Emilio Botín (Banc Santan-

der). Amb Fainé, fins i tot hi compar-

teix l’emplaçament de la segona re-

sidència a la urbanització de luxe

Rocaferrera de Sant Andreu de Llava-

neres (Maresme), on posseeix una

torre opulenta amb piscina a pocs

metres de la mansió del directiu de

La Caixa. 

A més, la llarga trajectòria de

Juan Llopart està plagada de punts

foscos, amb processos judicials, im-

putacions i grans escàndols finan-

cers. Fa vint anys, va ser imputat en

el cas MACOSA, una gran estafa ur-

banística per valor de 12.000 mi-

lions de pessetes als actuals ter-

renys de Diagonal Mar, on també

s’hi van veure implicats Pedro Fon-

tana (director d’operacions del Co-

mitè Olímpic Barcelona ‘92) i l’em-

presari John Rosillo de Kepro. El jut-

ge Pascual Estivill, posteriorment

processat per suborn, exigia comis-

sions als imputats per tancar les in-

vestigacions al voltant del cas. Ni un

pam de net. La seva carrera profes-

sional va seguir al costat de noms

tan honorables com Javier de la Ro-

sa, Alberto Cortina i Alberto Alcocer,

tots ells condemnats per delictes de

guant blanc. 

De Nissan a Ficosa

Un altre d’aquests anomenats experts

en demolicions és José Vicente de los

Mozos. L’escola de negocis IESE i la

publicació AutoRevista li van conce-

dir el guardó de Dirigent de l’Any de

la Indústria de l’Automoció l’any

2005. El dia que va recollir el premi,

de los Mozos ja va manifestar que

l’any 2007 finalitzaria el seu pla per

convertir la planta de Nissan de Bar-

celona en una de les més eficients i

productives. El pla s’anomenava

TOP07 i va suposar la reducció d’un

40% dels costos de producció. El

creixement del volum de vehicles

que surten de les cadenes de mun-

tatge ha estat imparable des d’ales-

hores i ha arribat a superar els

200.000 turismes anuals i a factu-

rar més de 5.000 milions d’euros per

temporada. Els beneficis han estat

continus. De los Mozos assegura

que un dels majors problemes de la

planta de Nissan a Barcelona és l’ab-

sentisme laboral, que voreja el 7%,

molt per sobre de l’1% de països com

el Japó. Ara, vista la trajectòria de

l’empresa durant els últims anys, el

comitè d’empresa veu la crisi finan-

cera com una excusa pels acomiada-

ments. “Tot això no té res a veure

amb la crisi, era un pla de deslocalit-

zació neoliberal per explotar-nos al

màxim i endur-se els beneficis”, ma-

nifesta un delegat de la CGT. Però,

de los Mozos, responsable de l’ERO

de Nissan –va ser el seu gestor i re-

dactor– ja ha abandonat l’empresa.

Feina feta. Ara, ha desembarcat a Fi-

cosa, filial d’empreses automobilís-

tiques que es troba en procés de glo-

balització de la seva producció. Fa

dos mesos, va ser nomenat nou Di-

rector General de l’Àrea d’Automo-

ció i ja ha presentat expedients de

regulació que afecten 868 llocs de

treball a les dues plantes de produc-

ció de Rubí i a la fàbrica i el centre

tecnològic de Mollet del Vallès. Un

dels treballadors que ha estat sota

les seves ordres afirma que és un

personatge a qui no tremola el pols a

l’hora de buscar la màxima rendibi-

litat de l’empresa. 

Juan Llopart Pérez i
José Vicente de los
Mozos han viscut
una empenta arran
dels ERO

Una de les cases de la urbanització de luxe Rocaferrera, a Sant Andreu de Llavaneres

Llopart té una
segona residència 
a la mateixa
urbanització de luxe
que Isidre Fainé

, de dalt a baix
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> Des de fa mesos, la cadena d’expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) que es presenten
davant el Departament de Treball és imparable. Segons dades oficials de la Generalitat, durant
els deu primers mesos de 2008, 498 empreses han presentat aquest tipus de procediment per
acomiadar una part important de les seves plantilles. Els executius que elaboren aquests expe-
dients gaudeixen de contractes blindats i passen d’empresa a empresa

> La plantilla, 
a l’espera 
del viatge de
Montilla al Japó

Mentrestant, la plantilla de Nis-

san continua organitzant-se

a l’espera del viatge de Montilla al

Japó, on s’entrevistarà amb la direc-

ció japonesa de Nissan. La plantilla,

que no té massa esperances que hi

hagi resultats positius, té previst

tornar a manifestar-se el 26 de no-

vembre al centre de Barcelona. 



Manel Ros

redaccio@setmanaridirecta.info

A
mitjans d’aquest mes, el pre-

sident de la Generalitat de Ca-

talunya, José Montilla, durant

la presentació de l’informe polític al

Consell Nacional del PSC, va afir-

mar que la situació econòmica ac-

tual “desgraciadament” portaria

més expedients de Regulació d’Ocu-

pació (ERO). Dies abans, el president

de la CEOE –la patronal espanyola–

Gerardo Díaz havia dit que conside-

rava que els ERO eren el sistema

“més saludable” pels temps de crisi.

I, de fet, als Països Catalans, el siste-

ma sembla que funciona prou bé. Se-

gons dades del Ministeri de Treball,

a Catalunya hi ha hagut 8.552 treba-

lladors i treballadores afectades per

ERO autoritzats fins al mes de se-

tembre, a les Illes 492 i al País Valen-

cià la xifra augmenta fins a 10.398.

A Catalunya, durant els darrers qua-

tres mesos, hem d’afegir-hi 12.400

persones a la xifra anterior, només

dins la indústria de l’automòbil.

Les raons de la gran majoria de

les empreses que presenten expe-

dients es basen en la conjuntura ac-

tual de crisi econòmica i en la pèr-

dua –segons afirmen– de beneficis.

No obstant això, si prenem alguns

exemples concrets de moltes de les

empreses que han presentat un ERO

arreu dels Països Catalans, podrem

comprovar que les empreses en cap

cas han deixat de guanyar diners.

Seat, per exemple, recentment

ha presentat un ERO temporal que

afectarà 4.696 treballadors i treba-

lladores de la planta de Martorell,

més de la meitat de la plantilla.

Mentrestant, el grup Volkswagen

–del qual Seat forma part– va gua-

nyar un benefici net de 4.120 mi-

lions d’euros durant l’any 2007, que

va suposar l’augment d’un 49’9%

respecte al 2006. A més, durant el

primer trimestre de l’any ha tornat a

obtenir uns beneficis de 929 milions

d’euros –un augment del 25’6% res-

pecte a l’any anterior. Un altre dels

expedients de regulació més mas-

sius ha estat el de la planta de Nis-

san a la Zona Franca, que afectarà

1.680 persones. Aquesta empresa,

que ha justificat la presentació de

l’ERO pels “elevats costos salarials”

que té, va presentar uns beneficis

nets de 4.890 milions d’euros l’any

2007. Per si això fos poc, durant el

mes de juny de 2005 el Ministeri

d’Educació i Ciència li va concedir

fins a set subvencions per un valor

de més de 25 milions d’euros.

D’altra banda, a Manresa, l’em-

presa de neumàtics Pirelli –també re-

lacionada amb el sector de l’automo-

ció– es veu afectada per un ERO que

amenaça 280 membres de la planti-

lla, mentre l’any 2007 va obtenir uns

beneficis nets de 164,5 milions d’eu-

ros. A més, la indignació dels i les tre-

balladores ha augmentat aquests

darrers dies a causa de la presentació

del tradicional calendari que la mar-

ca treu cada any, amb el cost del qual

–segons els treballadors de l’empre-

sa– es podrien pagar els sous de tota

la gent afectada per l’ERO durant to-

ta la seva vida laboral.

Externalització

Un cas que evidencia encara més

aquesta dinàmica és el de l’expe-

dient de regulació temporal que ha

presentat recentment l’empresa Ho-

neywell Fricción a la Zona Franca de

Barcelona (també del sector de l’auto-

moció) i que pot afectar 352 treballa-

dors i treballadores. Segons el comitè

d’empresa, malgrat la presentació

d’aquest expedient, l’empresa conti-

nua externalitzant part de la seva

producció a la presó Model. A més,

aquesta empresa forma part d’un

dels conglomerats industrials més

gran dels EUA i el 2007 va obtenir un

benefici net de 1.663 milions d’eu-

ros, un augment del 17,3% respecte a

l’any anterior. El 2008, durant els

primers nou mesos, també va acu-

mular un benefici net de més de

1.623 milions d’euros.

Dins el sector de l’alimentació,

l’empresa Frigo –propietat de la mul-

tinacional de l’alimentació i la cura

personal Unilever i sisena compa-

nyia de gran consum a l’Estat espa-

nyol– ha presentat un altre ERO que

suprimiria 268 llocs de treball i for-

çaria el tancament de la planta de

Montgat. Aquesta companyia també

va presentar una xifra elevada de be-

neficis durant l’any 2007 i va arribar

als 4.136 milions d’euros nets. Els

primers nou mesos d’aquest any, ja

ha augmentat un 22’3% els seus be-

neficis respecte al mateix període de

l’any anterior i ha arribat als 4.096

milions d’euros.

Per la seva banda, l’empresa de

telefonia, Internet i televisió ONO

també ha presentat un ERO d’àmbit

estatal que afectarà els treballadors i

treballadores que la companyia té a

Catalunya. Aquest expedient que re-

caurà sobre més de 1.298 treballa-

dors i treballadores contrasta de nou

amb les xifres de beneficis que ha ob-

tingut l’empresa durant els últims

mesos. L’any 2007, els beneficis nets

de la companyia van ser de 37 milions

d’euros i, només de gener a juny de

2008, el seu benefici ha estat de 20

milions d’euros nets.

Moltes de les companyies que

presenten expedients de regulació

estan obtenint beneficis més que res-

pectables malgrat la crisi i suficients

per mantenir els llocs de treball.

Sembla ser, doncs, al contrari del que

afirma José Montilla, que la crisi eco-

nòmica no és –ni molt menys– igual

per a tothom ni afecta totes les parts

de la mateixa manera.

A Catalunya, durant
els darrers quatres
mesos, dins la
indústria de
l’automòbil, 12.400
persones s’han vist
afectades per ERO

Concentració en suport als treballadors de l’empresa Honeywell Fricción a la Zona Franca de Barcelona 

Honeywell 
Fricción segueix
externalitzant 
part de la seva
producció a la 
presó Model,
tot i haver presentat
un ERO

PAÏSOS CATALANS • MALGRAT LES ARGUMENTACIONS DELS EROS, NISSAN, SEAT, FRIGO I PIRELLI SEGUEIXEN LLUNY DE LA FALLIDA

Les empreses que acomiaden continuen
obtenint beneficis multimilionaris
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EXPEDIENTS DE REGULACIÓ DE LA OCUPACIÓ A CATALUNYA

> Persones afectades el 2008
per ERO fins el setembre 

Catalunya 8.552

Illes Balears 492

País Valencià 10.398
Dades del Ministeri de Treball

Nissan ERO 1.680 persones any 2007 beneficis nets de 4.890 milions d’euros

Frigo-Unilever ERO 268 persones any 2007 beneficis nets de 4.136 milions d’euros

Seat-Volkswagen ERO 4.696 persones any 2007 benefici net de 4.120 milions d’euros

Honeywell ERO 352 persones any 2007 beneficis nets de 1.663 milions d’euros

Pirelli ERO 268 persones any 2007 beneficis nets de 164,5 milions d’euros

ONO ERO 1.298 persones any 2007 beneficis nets de 37 milions d’euros



Manel Ros

redaccio@setmanaridirecta.info

E
ls treballadors i treballadores ca-

talanes han estat, sens dubte, un

dels sectors més afectats per la

crisi econòmica. La realitat és tan evi-

dent que el propi president de la Gene-

ralitat, José Montilla, va demanar fa

pocs dies als sindicats i els treballadors

que fossin flexibles per poder atreure

inversions d’empreses a Catalunya.

Perquè això passi, segons Montilla, el

nivell de conflictivitat no pot ser gaire

alt ja que “és difícil que algú vulgui in-

vertir en mercats laborals conflictius.

El futur l’assegurarem més sobre la ba-

se de la concertació que no sobre la del

conflicte”. Una declaració d’intencions

prou clara del que pensa el PSC sobre la

necessitat que els treballadors estiguin

disposats a lluitar i prou simbòlica per-

què es va fer precisament en el marc del

trentè aniversari del partit al Baix Llo-

bregat, territori històric de les lluites

obreres durant molts anys.

Segons dades de la UGT –un sindi-

cat gens procliu a criticar el Govern–,

els pressupostos de la Generalitat pel

2009 deixen molt a desitjar, sobretot

en matèria laboral. Mentre als pressu-

postos del període 2007-2008 l’aug-

ment en assessorament i intermedia-

ció laboral va augmentar un minso

0,23%, els de l’any que ve no només no

augmenten, sinó que baixen un

74’4%. D’altra banda, el suport que re-

brà un dels sectors més afectats per

la crisi, el de la indústria, aquest any

tan sols augmentarà un 16’4%, men-

tre l’any passat va pujar un 66,4%.

Lluita al carrer

Tanmateix, una cosa són els desitjos

polítics i l’altra molt diferent la reali-

tat que es viu als carrers. I els treba-

lladors i les treballadores sembla que

no estan disposades a esperar de bra-

ços creuats que les empreses es deci-

deixen a invertir. En molts casos fins

i tot estan plantant cara –malgrat les

cúpules sindicals– a les polítiques de

tancament de les empreses i, alhora,

a la política laboral del Govern de la

Generalitat.

Ara mateix, probablement la pun-

ta de llança són els treballadors de

Nissan, que durant el mes d’octubre

van ser capaços de treure 10.000 per-

sones al carrer en defensa dels seus

llocs de treball. Les mobilitzacions

s’han continuat duent a terme durant

tot el mes de novembre i, a mesura

que han anat passant els dies, s’han

anat radicalitzant. Han protagonit-

zant diversos talls de trànsit a la ron-

da i han apedregat la seu de l’empre-

sa. Els missatges de les pancartes

fetes pels propis treballadors i treba-

lladores, Contra el terrorisme empre-

sarial lluita social a Nissan, mostren

l’ambient que es viu a les mobilitza-

cions. El dilluns 24, en una assemblea

multitudinària de més de 1.500 treba-

lladors al Prat de Llobregat, es va de-

cidir continuar amb la lluita i convo-

car una manifestació el dimecres 26

davant la Conselleria d’Innovació,

Universitats i Empresa. També s’està

parlant de dur les protestes a Madrid

mitjançant la convocatòria d’una ma-

nifestació davant el Congrés espanyol

a mitjans del mes que ve.

Però no només estan disposats a

lluitar els treballadors i les treballa-

dores de Nissan. La plantilla de Pire-

lli també continua amb les seves mo-

bilitzacions. El 25 d’octubre es van

manifestar en defensa dels seus llocs

de treball a Manresa i el dia 30 van

fer vaga. El 18 de novembre van

acampar davant la factoria i el dia 20

es van tornar a manifestar. Diumen-

ge 23 van tallar l’eix del Llobregat a

l’alçada de Sant Joan de Vilatorrada,

al Bages, per protestar contra la seva

situació. Lluïen pancartes on es lle-

gia: Montilla gràcies per res o Això és

un pla de viabilitat?, fent referència

al pla presentat per l’empresa.

Fora del sector de l’automoció,

trobem treballadors i treballadores

d’empreses com ONO o Frigo que

també estan duent la seva lluita al

carrer. Durant el mes d’octubre i no-

vembre, les treballadores de Frigo

han tallat diverses vegades la Diago-

nal i han ocupat centres comercials

(Diagonal Mar o Glòries). Per la seva

banda, la plantilla d’ONO també està

en lluita i aquesta setmana s’han

concentrat davant la seu de l’empre-

sa a Barcelona, en el context d’una

vaga convocada de deu del matí a

dues de la tarda.

Aquestes lluites només són pe-

tits exemples que –tot i que el go-

vern cridi a la tranquil·litat– les tre-

balladores són del parer que l’única

manera de fer-se veure i portar el

seu conflicte a la resta de la societat

és la lluita col·lectiva al carrer. I, de

moment, per molt que digui Monti-

lla, sembla que el conflicte conti-

nuarà existint i creixent.

Manifestació de les treballadores de Nissan el passat 11 de novembre pels carrers de Barcelona

EDU BAYER

LLUITA • MENTRE MONTILLA FA UNA CRIDA ALS SINDICATS PERQUÈ SIGUIN FLEXIBLES, LES LLUITES DELS ACOMIADATS AUGMENTEN

Les treballadores acomiadades prenen
els carrers per reivindicar drets laborals
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La campanya que va néixer per fer

front a la Directiva europea de

les 65 hores ha canviat el seu nom.

Ara sota el lema Que la crisi la pa-

guin els rics, pretén ser un parai-

gües pels diferents col·lectius, orga-

nitzacions, moviments socials i

seccions sindicals que permeti fer

front als efectes de la crisi econòmi-

ca a través de la unitat. Des d’aques-

ta unitat i després de l’èxit de la con-

centració contra la cimera del G-20 a

Washington que va reunir prop de

5.000 persones a la plaça Catalunya,

la campanya ha convocat una mani-

festació unitària aquest dissabte 29

a dos quarts de sis a la plaça Univer-

sitat de Barcelona. La intenció de la

campanya és que la manifestació si-

gui un reflex de totes les lluites que

estan sorgint a causa de la crisi.

Aquest mateix dijous, la Campanya

durà a terme una roda de premsa da-

vant una oficina del Servei d’Ocupa-

ció de Catalunya com a símbol de la

situació a la qual s’han vist aboca-

des milers de persones.

El dia 29 ‘Que la crisi la paguin els rics’



D
urant els anys seixanta prop

de 80 milions de persones

passaven gana al món. El

capitalisme industrial es tobava en

el seu apogeu i les empreses trans-

nacionals s’expandien per tot el

planeta per dominar els mercats i

explotar la mà d’obra barata i els

recursos naturals dels països

perifèrics.

En aquest context, va ser llança-

da la Revolució Verda, que prometia

acabar amb la gana. El seu mentor,

Norman Borlaug, va rebre el Premi

Nobel per la Pau el 1970. El veritable

objectiu era introduir una nova

matriu productiva en l’agricultura

partint de l’ús intensiu d’insummes

industrials. La productivitat per

hectàrea va augmentar i la produc-

ció mundial es va quadruplicar.

Però els famolencs es van decupli-

car, van passar de 80 a 800 milions.

Avui dia, 70 països depenen de

les importacions per alimentar els

seus pobles. Això demostra que el

nou model d’agricultura va servir

per concentrar la producció i el

comerç agrícola mundial d’aliments

en poc més de 30 transnacionals:

Bunge, Cargill, ADM, Dreyfuss,

Monsanto, Syngenta, Bayer, Basf,

Nestlé, etc.

Una mala notícia recent ens diu

que, segons les estimacions, les

reserves de petroli –font d’energia

dominant al món contemporani– no

duraran més de 30 anys. Una altra

avaluació inquietant ens adverteix

que l’escalfament global avança

perillosament.

Davant d’aquesta perspectiva

s’ha format una aliança diabòlica

entre les empreses petrolieres,

automobilístiques i agroindustrials

per la producció a gran escala

d’agrocombustibles (que de manera

enganyosa anomenen biocombusti-

bles), com l’etanol, als països amb

abundància de terra, sol, aigua i mà

d’obra barata.

Els últims cinc anys, milions

d’hectàrees que abans es dedicaven

a l’alimentació i eren controlades

per la pagesia van ser captades per

grans empreses i utilitzades per

implantar monocultius de canya,

soja, blat, palma africana o gira-sol

destinats a produir etanol o olis

vegetals.

S’està repetint la manipulació

de la Revolució Verda. En aquest

cas, com que el preu de l’etanol està

vinculat al preu del petroli, la taxa

mitjana de lucre de l’agricultura

puja de nivell i fa augmentar els

preus alimentaris.

No obstant això, els agrocombus-

tibles no resoldran el dilema de

l’energia ni el de l’escalfament

global. El món científic ens adverteix

que, per substituir només el 20% de

tot el petroli que consumeix el món

actualment, hauríem d’utilitzar totes

les terres fèrtils del planeta.

Ja estàvem vivint una situació

anòmala en relació a la producció i

els preus dels aliments quan va

sobrevenir la crisi del capital

financer.

Els que acaparen grans sumes

de capital financer, ja sigui en

forma de diners o de capital fictici

(títols del Tresor, obligacions,

hipoteques), amb por d’afrontar

pèrdues, s’han afanyat a invertir en

les borses de mercaderies de futur i

a comprar béns naturals –terra,

energia, aigua– als països perifè-

rics. A conseqüència d’aquests

moviments de capitals, les cotitza-

cions dels productes agrícoles arreu

del món ja no estan relacionades

amb els costos de producció, ni tan

sols amb els volums de l’oferta i la

demanda. Ara oscil·len ràpidament

al ritme de les especulacions borsà-

ries i del control oligopòlic que

exerceixen les empreses transnacio-

nals sobre el mercat internacional

d’aliments. És a dir, que la humani-

tat és a les mans d’un grapat de

transnacionals.

Resultat: segons la FAO, la

població famolenca va augmentar

novament. Només durant els dos

últims anys, ha pujat de 800 a 925

milions. I milions de camperols i

camperoles de l’Àsia, l’Amèrica

Llatina i l’Àfrica estan perdent les

seves terres i emigren.

Davant d’aquesta nova situació,

Via Campesina –que agrupa desenes

d’organitzacions camperoles de tot

el món– postula una transformació

radical del sistema de producció i

comerç dels aliments. Defensem el

principi de la sobirania alimentària:

que, a cada regió i a cada país, els

governs apliquin polítiques públi-

ques que estimulin i garanteixin la

producció i l’accés a tots els ali-

ments necessaris per les poblacions

respectives.

No hi ha cap regió del món que

no tingui la capacitat potencial de

produir la seva pròpia alimentació.

Com va explicar als anys cinquanta

Josué de Castro, l’autor de Geopolíti-

ca de la Gana, la fam i la manca

d’aliments no provenen d’una

condició geogràfica o climàtica,

sinó que són el resultat d’unes

relacions socials de producció

determinades.

Afirmem que la humanitat ha de

considerar l’alimentació com un

dret natural de tot ésser humà. Això

vol dir que els productes agrícoles

no s’han de tractar com una merca-

deria la finalitat de la qual és el

lucre empresarial i que s’ha d’esti-

mular i enfortir la petita pagesia, ja

que aquesta és l’única política que

pot mantenir la població a les zones

rurals. I sens dubte, amb la meta

d’obtenir aliments sans i segurs,

excloem l’ús d’agrotòxics.

Fins ara, els governants han fet

cas omís als nostres reclams. Però,

tret que s’adoptin canvis radicals,

les contradiccions i els problemes

socials s’agreujaran i, tard o d’hora,

esclataran.

La nova geopolítica de la fam
João Pedro Stédile • Membre de l’MST del Brasil i de Via Campesina Internacional
opinio@setmanaridirecta.info

FRANÇOIS PAGUES

A
ra per ara, ens trobem entre

l’espasa de l’enèsima regene-

ració de l’Estat espanyol i

l’autonomisme i la paret de la

ideologia independentista de

dretes.

Així, mentre continua l’espassa

de Dàmocles damunt l’estatutet

autonòmic i l’Estat espanyol perd la

seva escassa credibilitat, un indepen-

dentisme de tipus liberal està sorgint

cada dia amb més força a la llum

pública. Aquest independentisme

està reclamant un Estat propi. Però,

què volen dir quan reclamen un Estat

propi? Algunes de les respostes que

hem obtingut en preguntar-ho han

estat dignes d’una llumenera. Així,

n’hi ha que proposen una Catalunya

independent sota una monarquia

parlamentària, o bé un Estat lliure

associat a un o un altre Estat euro-

peu. A més, també n’hi ha que plante-

gen que aquest Estat propi pot ser un

aliat dels Estats Units d’Amèrica a

Europa.

Aquest independentisme de

vessant liberal va en contra dels

interessos objectius del conjunt de

les classes populars i, en concret,

dels i les treballadores dels Països

Catalans. Aquest independentisme

veu una oportunitat per al desenvolu-

pament econòmic, els beneficis dels

quals serien pels de sempre: els

grans empresaris i les grans transna-

cionals i els estats als quals ens

associéssim lliurement.

Ara bé, no tot són ombres: la

crema d’imatges del rei espanyol, la

repressió conjunta dels Mossos

d’Esquadra i l’Audiència espanyola i

la resposta políticosolidària han

reobert en certs cercles d’opinió el

debat sobre la monarquia i la

república, lligada al dret de decidir

el nostre futur sense cap imposició.

Així doncs, hem guanyat el pols amb

l’Estat espanyol en l’àmbit repres-

siu i hem obert una escletxa en

l’ideològic.

Ara bé, de quina república

parlem? Les declaracions dels

darrers dies del president d’ERC,

Joan Puigcercós, a favor de la repú-

blica a partir de valors conservadors

com la família, la responsabilitat,

etc. només serveixen per aturar

l’avenç per l’esquerra cap a la inde-

pendència.

Per contra, nosaltres considerem

que la proposta independentista ha

de contemplar unes conquestes

socials significatives i específiques

respecte a la situació actual, si

realment volem aglutinar una

majoria social a l’hora de plantar

cara als estats espanyol i francès.

Aquestes conquestes socials poden

anar des de la defensa del territori i

de l’educació i la salut públiques i

universals fins a diverses mesures

socials com, per exemple, una renda

bàsica universal.

Així doncs, entenem el republica-

nisme com la defensa del dret de

totes les persones de ser lliures per

si mateixes i lliures com a nació.

Aquest republicanisme és la via per

socialitzar la democràcia i oposar-

nos a la ideologia liberal, tot propug-

nant la socialització, també, de la

propietat, l’única manera de garantir

la igualtat republicana.

Si volem superar l’atzucac a què

ens porten el regeneracionisme

espanyol fracassat i l’independentis-

me de dretes, hem de ser tan clars

com ho hem estat amb la crema

d’imatges reials i apostar per avan-

çar cap a la República dels Països

Catalans a partir d’uns continguts

veritablement democràtics i, per

tant, d’esquerres.

República sense embuts
Favier Martí i Lluch • Membre de l’MDT
opinio@setmanaridirecta.info
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F
eia 30 anys que no tornava a

Itàlia. Des de la dècada en què

la premsa i la casta política van

anomenar anni di piombo, que més

aviat van ser els anys de les bombes

col·locades a trens, places i qualsevol

lloc on poguessin provocar matances

per serveis secrets i grupuscles

feixistes, de la xarxa Gladio, del pas

del fordisme al postfordisme, de la

lògia P2, de les presons plenes de

gent que s’havia revoltat (l’any 78 hi

havia més de 3.000 presos polítics),

dels centres d’alta seguretat, de

companys i companyes assassinades

per feixistes i policia, d’antidisturbis

que anaven a les manis amb tanque-

tes i armadures antibales i, també,

del partit comunista més gran

d’Occident, que desplegava tota la

seva força per defensar les institu-

cions –i, de passada, també les

fàbriques, bancs i propietats de tota

mena– de l’atac d’uns moviments

autònoms radicalment anticapitalis-

tes. L’ajut del PCI de llavors va ser

enormement valuós perquè les

tàctiques de Cossiga (infiltra, provo-

ca, massacra, reprimeix) assolissin

l’èxit desitjat. El moviment dels

setanta va ser criminalitzat, frag-

mentat, reprimit. Derrotat. Han

passat 30 anys i cap dels responsa-

bles comunistes d’aquella victòria

contra els subversius ha fet la més

mínima autocrítica. 30 anys en els

quals també han aconseguit que fins

i tot la denominació de comunista (i

de socialista) hagi desaparegut del

Parlament italià. Queden, tanmateix,

molts dels vells càrrecs, Veltroni al

capdavant, exresponsable –amb

D’Alema – de la branca juvenil i bona

part de les estructures d’aquell

partit, avui reciclades al contenidor

del Partito Democratico.

Estem sopant i algú comenta

que els hauríem de votar –Veltroni

& co.– perquè la prioritat és fer fora

Berlusconi. Deixo que la pasta es

refredi al plat i reblo l’heretgia

(deixar refredar la pasta) amb uns

quants renecs. Ja està bé! Ja n’hi ha

prou! 30 anys de complicitat amb

les institucions d’un dels estats

més corruptes i democraticides (me

l’acabo d’inventar, el mot), d’atac

frontal a qualsevol moviment

considerat radical, d’acceptació de

les lògiques de mercat, de laïcisme

tant tímid que arriba a superar el

papa en papisme, de repressió de la

dissidència interna i externa, de

desactivació de centenars de lluites

laborals i del territori, de desmobi-

lització de les seves mateixes bases

que, malgrat tot, comptaven amb

gent que pensava. I ara els hauríem

de votar? En nom de quin projecte

polític? El de l’alternança amb

repartiment de les tasques de

l’estil: quatre anys ensabonant jo la

corda i quatre anys escanyant tu el

personal? Ja me la conec, la tàctica

del policia bo i del dolent, i no m’hi

pillareu. El Berlusconi? El farem

fora des de les escoles i les univer-

sitats, amb vagues il·legals i deso-

bediència, amb resistències i

autoorganització i, per descomptat,

sense PD ni estructures similars.

‘Padella e brace’
Rolando Guerra • Membre de Comunicant
opinio@setmanaridirecta.info

S
embla ser que les agressions

al territori són immunes a la

crisi, especialment a l’Hospi-

talet. La ciutadania hospitalenca

pensava que ja no quedava més

espai per edificar després de la

pèrdua de terrenys públics que va

suposar el projecte Porta Nord de

l’H –on es va perdre l’oportunitat

d’esponjar els barris densament

poblats de Pubilla Casas i La Flori-

da– o també després de la transfor-

mació de la Gran Via des de la plaça

d’Ildefons Cerdà fins a la plaça

Europa. Anàvem molt equivocats...

La segona fase de transformació

de la Gran Via comença a veure la

llum a través de l’avantprojecte

d’ordenació presentat per l’Agencia

de Desenvolupament Urbà (ADU) de

l’Hospitalet el mes d’octubre passat.

En aquest avantprojecte es proposa

la transformació de la zona de la

Marina, ubicada al nus del Llobre-

gat, entre l’Hospital de Bellvitge i el

Prat de Llobregat. Aquest espai té

aproximadament 46 hectàrees i és

zona agrícola (no urbanitzable).

Actualment hi ha una central de

Fecsa-Endesa i les masies de Cal

Ferrer, Cal Trabal i Cal Masover Nou.

La proposta de l’ADU consisteix

a crear el Parc de la Marina –que

ocuparia menys de la meitat de la

zona– i, amb la resta d’espai, modi-

ficar l’ús del sòl i edificar vuit

torres d’oficines de catorze plantes,

un hotel, un concessionari de BMW

i un edifici de cinc plantes encara

sense definir. No es perdrà sòl no

urbanitzable perquè es fa un

intercanvi d’usos de sòl amb el Prat

de Llobregat; aquest intercanvia sòl

urbanitzable per sòl no urbanitza-

ble, que el situarà en un altre lloc

dins del seu territori.

La conseqüència evident per la

ciutadania de l’Hospitalet és la

pèrdua de terreny agrícola i l’aug-

ment de la densitat de la ciutat, cosa

que ja pensàvem que era impossible

de superar. Així, la filera d’edificis

del barri de Bellvitge es prolongarà

una mica més, fent cada cop més

difusos els límits amb la ciutat veïna.

Justament al costat, el Prat té

previst desenvolupar l’Eixample

Nord (180 hectàrees), una transfor-

mació urbanística que inclou

l’execució de grans infraestructu-

res com el soterrament de la Gran

Via, la prolongació de les línies de

metro, la línia de ferrocarril del

TAV i la seva futura estació inter-

modal. Es preveu construir 2.400

habitatges i hi haurà activitat

terciària, comercial i hotelera.

Veiem, doncs, com de mica en

mica es va perdent el model carac-

terístic de ciutat europea, una

ciutat compacta, amb uns centres i

uns límits marcats i mínimament

sostenible. És més, es va adoptant

el pitjor dels tots dos models de

ciutat, el compacte i el difús. Del

primer model s’assumeix l’augment

de la densitat de la població, cosa

que –val a dir– fa més rendible

qualsevol equipament o servei

públic, però arribat a l’extrem, no

hi ha servei que no se saturi.

Respecte al model de ciutat

difusa, s’assumeix la ciutat sense

límits, una prolongació interminable

d’edificis molt insostenible ja que,

per exemple, la xarxa de transport

públic és ineficient i dubto molt que

les noves connexions projectades

siguin eficients, sobretot perquè es

van planificar a partir de la població

actual i no de la futura. Estem

eixamplant els límits de la nostra

ciutat al mateix temps que augmen-

tem irracionalment la densitat de les

nostres poblacions.

Tot això sacrificant l’última zona

agrícola de l’Hospitalet, una ciutat

que en un moment determinat

arribava fins al mar, però que va anar

cedint terreny. Una ciutat incapaç de

vertebrar-se ni de veure’s a si matei-

xa. D’aquí la incomunicació entre els

diferents barris que la formen, la

incapacitat de crear connexions

perquè el veïnat pugui caminar o

anar en bicicleta des d’un barri a un

altre (feu la prova intentant anar,

caminant o en bicicleta, des del barri

de Pubilla Casas fins al centre).

Veure un espai en un plànol en

blanc i pensar què s’hi pot encabir

que sigui rendible és més o menys

senzill. La dificultat surt a l’hora

d’anar més enllà, de veure la ciutat

com un conjunt i determinar

–juntament amb la ciutadania– quin

és el model que volem.

Fem memòria i recordem que,

quan es va plantejar la primera fase

de transformació de la Gran Via, el

projecte es va justificar dient que

els beneficis anirien destinats als

barris més desafavorits de la ciutat.

Actualment, veiem que no hi ha cap

tipus d’intervenció pública que

paralitzi el procés de deteriorament

en què es veuen immersos aquests

barris (La Florida o Pubilla Casas

en són exemples evidents), que fins

i tot estan rebent ajudes del Progra-

ma de Barris de la Generalitat.

Així doncs, aquesta nova opera-

ció urbanística arran de la qual

perdem l’última zona agrícola no es

pot vendre a la ciutadania de la

mateixa menera que es va justificar

l’anterior. Si no són innovadors a

l’hora de proposar transformacions

urbanístiques a la ciutat, ara ho

hauran de ser per justificar una

operació que no té cap ni peus.

La febre del totxo no deixa l’H
Rosa Carbó • Sociòloga
opinio@setmanaridirecta.info

MANOLÍN

L’ajut del PCI de
llavors va ser
enormement valuós
perquè les tàctiques
de Cossiga (infiltra,
provoca, massacra,
reprimeix) assolissin
l’èxit desitjat

Eixamplem els
límits de la nostra
ciutat alhora 
que augmentem
irracionalment la
densitat de les
nostres poblacions
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Tot això sacrificant
l’última zona
agrícola d’una ciutat
que en un moment
determinat arribava
fins al mar
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Dani Cortijo

E
ls catalans tenim una fixació pels assumptes

escatològics. Hem introduït elements fecals

fins i tot dins allò que podria ser més seriós i

conservador.

Sense anar més lluny, en dates nadalenques, les

famílies més creients no dubten a l’hora de posar la

figura d’un pagès defecant rere la paret de l’estable

on ha nascut el fill de Déu, mentre els regals no ens

els porta el Pare Noel, sinó que els caga un tronc

amb cara i barretina. Sovint, quan ho expliquem a

gent de fora, no s’ho creu i es pensa que li estem

prenent el pèl.

Però això no és res. Ara ens estem moderant. Fa

200 anys, la nostra devoció encara era més ferma.

Fem-ne un petit repàs tot traslladant-nos a la

Barcelona del segle XIX.

Un cop tancades les muralles de la ciutat,

estava terminantment prohibit entrar-hi o sortir-

ne. Només hi havia una excepció: els carros dels

mestres pouaters.

Aleshores, no existia un bon sistema de clave-

gueram com el que coneixem ara ja que, passada

l’època dels romans, havia caigut en desús. Així

doncs, els excrements s’amuntegaven als pous

negres dels que disposaven les llars. I algú els

havia de buidar. Ells se n’encarregaven i no cobra-

ven per fer-ho, sinó que pagaven!

El que n’extreien, ho venien als hortolans que

treballaven als voltants de la ciutat, que sí que els

pagaven –i ho feien prou bé. “Ofici de caca, butxaca

de plata” –deien aleshores– ja que els excrements

humans són un adob perfecte per la terra.

Però no tots aquests fems tenien la mateixa

vàlua. Els mestres pouaters anaven acompanyats

dels tastadors de pous. I sí, no aneu errats, es

dedicaven a allò que us esteu imaginant. Amb la

punta del dit, feien un tast per mesurar l’acidesa

dels fems i pagar als propietaris del pou negre

segons la qualitat de la matèria.

En aquells temps, els orinals només eren

emprats pels malalts i per les emergències noctur-

nes. I, com ja vam veure fa uns dies, el seu contin-

gut podia ser emprat com a arma d’assalt contra

processons religioses, com la del Rosari de l’Aurora

del carrer Joaquim Costa a la qual ja ens vam referir.

També cal recordar que, els dies sants, les prosti-

tutes van començar a ser tancades al convent de les

Egipcíaques, després que a algunes se’ls acudís pixar

des del balcó del bordell a una comitiva religiosa.

Tothom –qui més qui menys– disposava de

comuna. Els més pobres, modestes i col·lectives, i

els més rics, decorades i luxoses.

Fins l’arribada del Comte d’Espagnac, els

palaus disposaven de bacins públics rere la porta

per qui tingués una emergència.

Diuen que un home del carrer Mercaders es va

negar a treure aquell servei de la porta del pati

quan Espagnac ho va prohibir i que, com a càstig,

va haver de mantenir el cap dins una latrina durant

24 hores.

Però alguns, amb emergències encara majors,

no hi arribaven a temps i feien les seves necessi-

tats a l’antic carrer de Cagar-hi, un cul de sac –mai

millor dit– proper al carrer Ample.

I és que la toponímia també està impregnada

d’escatologia: de l’afluent del Rec Comtal que creuava

el barri de Sant Pere, en deien la riera del Merdançar i

les llacunes del final de la Rambla i la part baixa del

Raval eren el Cagalell Vell i el Cagalell Nou.

No hem d’oblidar, tampoc, la creació literària.

Josep Robreño, agitador social i –juntament amb

Pitarra– un dels pares del teatre català, malgrat la

seva prolífica obra, en gran part passarà a la

història pel seu escrit Les Virtuts del Cagar, on

deia que “el pet exhalat ha tornat a son primer ser”.

En definitiva: això nostre no és normal. Algun

dia, historiadors i antropòlegs ens haurem de

posar a investigar què ens ha portat a aquesta

fixació.

Cultura de merda

. A LA CANTONADA

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

Laia Alsina

Fa un any i mig que vas marxar a

El Salvador. Què has après allà?

Doncs un munt de coses. En primer

lloc, que aquí pots aportar algun conei-

xement (pocs), però el que reps no és

comparable. També que aquests països

estan ben fotuts, però hi ha temes so-

bre els quals, a Catalunya, en podríem

aprendre força, com l’organització co-

munitària. Evidentment no és la que

havia estat, ni de bon tros. També que

es pot viure amb ben poc. A Barcelona

és fàcil perdre’s amb tantes necessi-

tats creades falsament. De totes mane-

res, aquí hi ha molta gent que sobreviu

amb molt menys, però això no és viure. 

Què trobes a faltar?

Bàsicament la gent, vull dir, els amics i

la família. Poder passejar, prendre la

fresca tranquil·lament i gaudir de la

ciutat nocturna (sobretot a l’època més

calorosa). Poder anar d’excursió lliure-

ment. I el bon pa i el bon formatge.

Com és un dia de la teva vida allà?

Doncs, un dia normal d’aquí tampoc no

és tan diferent de la vida que feia a Bar-

celona. Ara, quan es fa fosc, sembla que

el dia s’hagi acabat i tothom es tanca a

casa –i això que es fa fosc pels volts de

les sis de la tarda durant tot l’any.

Fas una feina que aquí no podries fer?

Sí. Aquí estic treballant en temes de

gestió de riscos. És evident que la situa-

ció de Barcelona en relació a les amena-

ces naturals té poc a veure amb la de l’A-

mèrica Central i, pel que fa a les

situacions de vulnerabilitat, ho tenim

molt millor, però això no vol dir que es-

tigui tot fet. A més, a Catalunya, aquest

tipus de feina està en mans d’empreses

privades que tenen l’objectiu de fer di-

ners i la resta queda en un segon pla.

. EL CIGALÓ

“A El Salvador estan 
ben fotuts, però en 
podríem aprendre força”
Joan Molinas, GEÒLEG

Desídia o engany?
Roser Benavent, 

Barcelona

E
l meu pare va morir esperant cobrar

l’ajuda que li havia reconegut la llei

de dependència, el meu fill fa deu

mesos que espera cobrar l’ajut al lloguer

per joves que va prometre la Chacón a les

darreres eleccions, la meva germana no ha

cobrat els 400 euros promesos per Zapatero

perquè no té prou rendes i la meva filla –que

viu a Madrid– no ha trobat mai cap bitllet

del TGV als preus rebaixats que van esbom-

bar a tort i a dret.

I jo em pregunto: és un problema de

desídia de funcionaris ganduls o és el

resultat d’un nou assortiment d’enganys

dels nostres polítics?

Ja és ben cert que, si mentir fos delicte,

la presó espanyola seria plena de polítics

socialistes.

Aturem la tala
d’arbres a la pineda
litoral de Viladecans
Anna Puig, 

Baix Llobregat

D
iumenge 16 vaig veure com s’estava

talant part de la pineda del front

marítim de Viladecans, a les anti-

gues instal·lacions del càmping La Ballena

Alegre. El valor natural de totes les pine-

des litorals fa que siguin un hàbitat

d’interès prioritari. En aquest cas, la

pineda es troba en una zona aeroportuària

restringida al públic i vigilada i és propie-

tat d’Aena fins que no faci la cessió dels

terrenys a l’Ajuntament de Viladecans

perquè aquest urbanitzi el sector amb un

passeig marítim, un projecte que està a

punt de fer-se públic, tot i que encara no hi

ha constància que s’hagi elaborat un

projecte mediambiental exhaustiu que

l’avali. La pineda litoral forma una franja

gairebé contínua entre la platja i l’interior.

El sòl és molt sorrenc i es poden apreciar,

en forma d’ondulacions, les antigues

dunes. A la pineda, hi conviuen plantes

pròpies de la platja amb d’altres típiques

de zones més interiors. Així, trobem

espècies com el llentiscle i l’aladern fals i,

als llocs més humits, al costat de les

molses i dels líquens, hi viuen el jonc

boval i la cesquera, que necessiten am-

bients més ombrívols i representen la

transició amb els aiguamolls. Aquesta

barreja d’ambients fa que la pineda litoral

sigui molt singular, un fet que es veu

afavorit per la presència d’orquídies. 

Un bon nombre d’ocells s’alimenten dels

insectes que proliferen a les pinedes. 

Els picots verds fan el seu niu foradant el

tronc dels arbres i, com els raspinells,

capturen insectes a l’escorça dels arbres.

També trobem mallerengues i tallarols.

Les garses són, però, un dels ocells més

abundants. Aquesta tala s’ha d’aturar

immediatament.

La crisi i les
empreses
Jordi Soler, 

Barcelona

É
s ben sabut que les empreses, en un

sistema capitalista salvatge, utilit-

zen els temps de bonança per enri-

quir els seus accionistes i directius i els

temps de crisi per fer neteja de treballadors

a les fàbriques i oficines. Ja fa vint anys que

la renda dels treballadors baixa i, en canvi,

la dels accionistes i directius puja desmesu-

radament. I ara ens volen espantar amb el

miratge que hi ha crisi.

Crec que l’única manera d’afrontar els

expedients de regulació és oposar-s’hi

sense treva i per tots els mitjans possibles.

Si cal, fins que l’empresa desaparegui. I

també caldrà posar com a primera reivindi-

cació obrera de la negociació que tots els

directius de l’empresa que l’han portat a la

situació en què es troba siguin els primers

a ser acomiadats.

Potser no salvarem els nostres llocs de

treball, però millorarem les condicions que

volem aconseguir i almenys mantindrem la

dignitat.

Bicing nefast
David Rodríguez, 

Barcelona

S
i una empresa –pública o privada– no

presta el servei al qual s’ha compro-

mès, demana disculpes al client i li

ofereix una compensació. Aquest, però, no

és el cas de l’Ajuntament de Barcelona i de

Bicing, que no només no es disculpen, sinó

que penalitzen els usuaris. El 4 de novem-

bre vaig estar gairebé dues hores intentant

deixar la bicicleta a Sants-Montjuïc. Des-

prés de visitar deu estacions de Bicing que

estaven plenes o avariades i de fer diverses

trucades infructuoses al suposat servei

d’atenció al client, vaig obligar a aturar-se

un camió d’aquest servei, que es va avenir a

endur-se-la.

Tot i la queixa, em van enviar un càrrec

de 3,90 euros per “excés de temps d’ús”.

Per què Bicing no millora el sistema de

recollida si els problemes són crònics? I

per què l’Ajuntament tolera que Bicing

mantingui el servei en aquestes condicions

nefastes, incompleixi sistemàticament les

clàusules de la concessió i enganyi milers

de ciutadans?

CARRERS DE BARCELONA
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E
ls estudiants tancats a cinc re-

cintes de la UB i la UAB han emès

un document base de les reivin-

dicacions i els plantejaments adreçats

al Govern de la Generalitat i als recto-

rats. Els processos de debat durant les

llargues assemblees dels cinc primers

dies de tancament a l’edifici històric de

la Universitat de Barcelona han desem-

bocat en la redacció d’aquest llistat, ai-

xí com dels protocols amb què es desen-

voluparia el debat i la presa de

decisions. En aquestes assemblees, hi

han participat prop de 300 estudiants.

El document aprovat planteja que,

abans d’iniciar el debat sobre el model

d’universitat que s’està imposant a Ca-

talunya, s’han de complir tres premis-

ses que facin possible un debat sense

pressions ni cap status quo previ. En

primer lloc, la retirada dels 31 expe-

dients contra alumnes de la UAB

oberts pel rector Lluís Ferrer després

de l’ocupació de la Facultat de Lletres

el mes de maig passat. Arran de l’ac-

tuació del rector també es va obrir un

procés penal contra quinze estudiants

als jutjats de Rubí. En segon lloc, la ce-

lebració de referèndums que puguin

visibilitzar l’opinió real del professo-

rat, el personal administratiu i l’alum-

nat. Fins ara, mai s’ha pogut saber què

n’opinen els agents socials més afec-

tats pel procés d’aplicació de l’Espai

Europeu d’Educació Superior, només

han decidit –segons el seu criteri– els

rectors i les administracions. En tercer

lloc i com a mostra de disponibilitat al

diàleg, demanen que es decreti una

moratòria –mentre es dialoga– en l’a-

plicació del procés de Bolonya. 

Un cop iniciat el debat, proposen

establir una metodologia de treball i la

definició d’un Pacte Nacional per l’En-

senyament Superior. Creuen que du-

rant el procés s’haurien de replantejar

i redefinir aspectes bàsics del finança-

ment universitari, la docència, els va-

lors, les funcions de la universitat i

l’arquitectura dels serveis i els espais

universitaris i també repensar els òr-

gans de govern i de decisió. De fet, con-

sideren que aquest últim punt ha estat

un dels aspectes claus que han portat a

la situació actual. Les tancades mani-

festen que la democràcia interna i la

capacitat d’incidència de l’alumnat

han quedat tocades de mort aquests úl-

tims anys i tot el poder ha quedat en

mans de l’equip de govern. 

CATALUNYA • CENTENARS D’ALUMNES OCUPEN CINC CENTRES DE DOCÈNCIA DE FORMA INDEFINIDA

Les tancades d’estudiants promouen un
‘canvi profund’ dins el món universitari 
El document de la Coordinadora d’Assemblees d’Estudiants rebutja el procés d’aplicació 
de Bolonya, critica la nul·la participació interna i qüestiona d’arrel el seu model i objectius 

A les assemblees
on s’ha redactat el
el document base
pel debat, hi han
participat prop de
300 estudiants

Ocupació del rectorat de l’edifici històric de la UB després de la manifestació del 20 de novembre

DAVID DATZIRA
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Un policia local ebri mata dos
motoristes | PÀG. 11

El centre social La Teixidora
sota amenaça judicial | PÀG. 16

La plantilla de Pirelli rebutja
l’ERO de l’empresa | PÀG. 17

Acció contra la simbologia
franquista a Menorca | PÀG. 17; ; ;

, així està el pati

QUECHUA

> Dues tancades
al País Valencià
La Facultat de Farmàcia del cam-

pus de Burjassot i les facultats

de Dret i Ciències Socials del cam-

pus de Tarongers estan ocupades

des del 28 d’octubre per prop de

200 estudiants. El dissabte 22, el

rector va ordenar la retirada de les

pancartes i el material instal·lat a

les tancades, però diumenge es va

tornar a penjar tot plegat. Ara, els

han amenaçat amb la policia, expe-

dients i l’anul·lació de llistes si es

presenten a les eleccions claus-

trals del mes vinent. 



Jesús Rodríguez

redaccio@setmanaridirecta.info

L
a comissionada per universitats

de la Generalitat de Catalunya,

Blanca Palmada, i els rectors dels

vuit campus universitaris catalans van

voler passar pàgina de les reivindica-

cions estudiantils a través de la difusió

d’un comunicat on asseguraven que la

retirada dels expedients als alumnes de

la UAB, la celebració de referèndums i

la moratòria del procés de Bolonya són

condicions impossibles d’assolir amb

tancades o sense. Si l’alumnat abando-

nés les instal·lacions universitàries, es-

tarien disposats a dialogar sobre aspec-

tes concrets de l’aplicació de l’Espai

Europeu d’Ensenyament Superior. A la

reunió, les postures més dures contra

la protesta estudiantil van ser lidera-

des pels rectors de la Universitat Pom-

peu Fabra i la Politècnica. 

Al mateix temps, el rector de la

UAB, Lluís Ferrer, ja ha manifestat a

l’equip de govern la seva voluntat de

desallotjar policialment les facultats

que restin ocupades.

La resposta dels col·lectius d’estu-

diants no s’ha fet esperar. Les dife-

rents assemblees de facultat han man-

tingut la seva proposta de diàleg i han

reforçat les mobilitzacions. L’ocupa-

ció de la facultat de Pedagogia de la

UB (al campus de les Llars Mundet) i la

de Ciències de la Comunicació de la

UAB han estat les últimes de la llista

per estendre la lluita dins els campus. 

El SEPC (que és el que té més repre-

sentants claustrals contraris a Bolonya)

també ha emès un comunicat on denun-

cia que l’oferta de diàleg per part dels

rectors està buida de contingut. També

afirma que s’està falsejant la realitat

quan es parla d’una minoria d’estu-

diants oposats a aquest procés europeu.

D’altra banda, l’AEP també ha fet una

nota de premsa on defensa els tanca-

ments i s’oposa als plans dels rectors. 

Les ocupacions de
Pedagogia a la UB 
i de Ciències de la
Comunicació a la
UAB han estat les
últimes de la llista

Assemblea a la facultat de Pedagogia de les Llars Mundet (UB), on es va decidir la posterior ocupació del campus.

DIEGO IBARRA

CATALUNYA • EDUCACIÓ

Govern i rectors
neguen qualsevol
possibilitat de
replantejar el
procés de Bolonya
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Assemblea al rectorat de la UB el 21 de novembre

ALBERT GARCIA

Grup de cuina de la tancada al rectorat de la UB

DIEGO IBARRA

Ocupació de la facultat de lletres de la UAB el 24 de novembre

DIEGO IBARRA

Una de les activitats a la tancada de l’edifici històric de la UB

EDUARDO DÍAZ



La concentració de dissabte 22 de novembre va reunir unes 50 persones

MANRESA • FEIXISME

‘Animal’ és el
tercer canvi dins 
la regidoria de 
la PxC a Manresa
Directa Manresa

manresa@setmanaridirecta.info

La regidoria de la Plataforma per Ca-

talunya (PxC) a Manresa ha estat en

contínua polèmica, no només per la

manca d’assistència als plens sinó per

la passarel·la ultradretana que ha orga-

nitzat. El 17 de novembre, Albert Peri-

cas Riu –conegut com a Animal dins els

moviments socials– va prendre posses-

sió del càrrec. Aquest és el tercer canvi

des que la PxC té representació a l’A-

juntament bagenc. El primer regidor

va ser Xavier Arcas, cap de llista de

Manresa, que no residia a la ciutat ni hi

tenia cap connexió. Quan va deixar el

càrrec, el mes de setembre, va posar la

condició que aquest no passés al segon

de la llista, Emili Utgés, pel seu “passat

fosc”. Utgés, primer delegat al Bages de

Fuerza Nueva, cap de les joventuts fa-

langistes i lloctinent de la Guàrdia de

Franco, va rebutjar el càrrec a contra-

cor. Aaron Argudo Palacios –que també

té un passat poc clar– va passar a ser el

nou regidor. Fins feia poc, Palacios era

el cap territorial de la Falange i l’any

2006 va ser segon de llista del partit

Españoles Bajo el Separatismo a les au-

tonòmiques. Després d’un mes, Argudo

Palacios va renunciar el seu càrrec.

També ho van fer Marga Santaló i

Àgueda Maeso, que deixen pas al sisè

de la llista, Albert Pericas Riu.

BARCELONA • ELS SINDICALISTES HAN PASSAT CINC DIES A LA PRESÓ MODEL DE BARCELONA

Dos militants de la CNT empresonats per
no abonar una pena multa de 50 euros
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EL PRAT • JUDICIAL

Un policia local
ebri mata dos
motoristes i
queda en llibertat
Agnès Tortosa

redaccio@setmanaridirecta.info

Un policia local de 27 anys d’El Prat

de Llobregat va atropellar tres mo-

tos el diumenge 23 a l’autopista A7, a

l’alçada de Gelida. El resultat va ser de

dues persones mortes i dues ferides

molt greus. L’infractor va quedar lleu-

ment contusionat. Sergio G. L. va donar

positiu al test d’alcoholèmia amb una

taxa del 0,28, però segons fonts de l’A-

juntament d’El Prat, estava fora de ser-

vei, fet que ha permès que només li ha-

gin obert un expedient informatiu. El

jutge de guàrdia de Vilafranca del Pene-

dès li va prendre declaració i el va dei-

xar en llibertat provisional. 

D’altra banda, la jutgessa d’instruc-

ció número 9 de Barcelona també ha es-

tat expedientada pel TSJC. Els Mossos

l’acusen d’haver-los amenaçat quan li

volien fer la prova d’alcoholèmia du-

rant un control a Sant Cugat del Vallès.

La magistrada anava amb el seu cotxe

tot terreny i, segons la policia, va voler

evitar el control al·legant la seva condi-

ció de jutgessa. Segons aquestes fonts,

els va dir que ella havia donat la cara

per la policia en moltes ocasions i que

ara havia de ser corresposta. Va donar

positiu al test amb una taxa de 0,48.

Arran de la reforma del Codi Pe-

nal que va promoure el govern

del PP l’any 1996, va aparèixer el

concepte de la pena multa, una con-

demna econòmica commutable per

dies de presó en cas d’impagament,

a raó d’un dia de reclusió per cada

dos dies de multa. Darrerament, la

justícia ha generalitzat la pràctica

d’imposar aquest tipus de sancions

als processats per delictes conside-

rats polítics. Segons la campanya

d’insubmissió A les penes, punyala-

des promoguda per una assemblea

de persones afectades, les penes

multa són una forma de repressió

força subtil i difícilment polititza-

ble, que requereix grans esforços

de finançament pel col·lectiu o la

persona condemnada. En un princi-

pi aquesta mesura va ser creada per

oferir la possibilitat, en determi-

nats delictes, d’abonar uns diners

en concepte de responsabilitat sub-

sidiària en comptes de patir reclu-

sió, ja que es considera que la presó

només funciona com a mecanisme

de reinserció social en estades llar-

gues. Però en realitat, segons la

campanya esmentada, aquest siste-

ma provoca que els individus amb

menys recursos que no poden pagar

la multa entrin a la presó. Així

doncs, com que es condemna el de-

licte i no la insolvència, la intenció

repressiva queda difusa, cosa que

afegeix complicacions a l’hora de

defensar públicament la voluntat

criminalitzadora de les multes vers

les lluites dels moviments socials,

que ja fa temps que promouen la

postura de la insubmissió al paga-

ment de les sancions. Una insub-

missió que s’ha començat a fer efec-

tiva en el cas de Pablo i Martín.

Campanya contra les penes multa

ALBERT GARCÍA

ALBERT GARCÍA

Un dels dos sindicalistes en el moment de la seva detenció

Nora Miralles

redaccio@setmanaridirecta.info

P
ablo i Martín, dos sindicalis-

tes molt actius en les lluites

obreres i socials, han estat re-

closos durant cinc dies a la presó Mo-

del per l’impagament voluntari d’u-

na pena multa de 50 euros. Els dos

activistes van ser condemnats per

un delicte de resistència a l’autoritat

que, segons afirmen els Mossos d’Es-

quadra, es va produir el 17 de juny de

2006 quan els detinguts es dirigien

a una manifestació convocada sota

el lema La repressió mai no ens talla-

rà les ales. Des del primer moment,

els sindicalistes es van negar a abo-

nar l’import de la pena multa, ja que

la consideraven un càstig injust que

només lliura de l’ingrés a presó a qui

té recursos econòmics per fer front a

la sanció, segons expliquen els seus

companys en un comunicat. El 20 de

novembre, la policia autonòmica va

procedir a la detenció i posterior

trasllat a la presó Model de Pablo,

que va ser alliberat dilluns 24 a les 10

del matí, un dia abans de la data pre-

vista. La detenció de Martín es va

efectuar el divendres 21, quan mar-

xava d’una concentració en solidari-

tat amb el primer empresonat. Es

preveu que serà posat en llibertat di-

mecres 26 al vespre. A més de la con-

vocatòria del divendres 21, dissabte

al matí es va fer una concentració

que va aplegar 50 persones a les por-

tes de la Model, on es creia que roma-

nien els dos sindicalistes. Tanma-

teix, la companya de Pablo, que havia

entrat a visitar el detingut, va asse-

gurar als assistents que Martín en-

cara no havia estat traslladat al cen-

tre penitenciari situat al barri de

Sants. Llavors es va decidir convertir

la concentració en una mobilització,

que va transcórrer completament en-

capsulada per agents antidisturbis

fins a la comissaria dels Mossos

d’Esquadra de Les Corts. 

Aquest ha estat el primer dels ca-

sos emmarcats dins la campanya A

les penes, punyalades que s’ha fet

efectiu, però segurament no serà el

darrer. Durant els propers mesos es

preveu l’empresonament d’almenys

una vintena d’activistes més per la

mateixa causa. Entre elles, una per-

sona represaliada el 12 d’octubre de

1999, tretze veïns de Gandia i alguns

dels processats en les accions contra

el Pla Caufec.

No van abonar la
multa per considerar
que només es l
liura de la presó 
qui té recursos



Roger Rovira

redaccio@setmanaridirecta.info

D
avant l’anunci de l’organitza-

ció d’unes jornades reivindi-

catives i just el dia abans d’i-

niciar-se l’acampada, l’Ajuntament

de Santa Coloma va distribuir un full

informatiu per tota la ciutat on es

desentenia del pla que pretenia urba-

nitzar una zona del veïnat de Riera

Blanca i anunciava que presentarà

al·legacions davant el govern de la

Generalitat per, entre altres, refores-

tar la muntanya. La Plataforma per

la Defensa de la Serra de Marina i

Can Zam sospita d’aquestes inten-

cions: “sabem que ha estat la nostra

lluita la que ha fet que l’Ajuntament

es replantegi la construcció dels 537

habitatges”, i tem que les vertaderes

intencions siguin “desmobilitzar-

nos i acabar amb l’organització po-

pular”. No obstant això, asseguren

que La Bastida continuarà essent zo-

na verda: “La ciutat és nostra i La

Bastida també, recuperem els ca-

rrers!”.

Maria Teresa Franco, de la Plata-

forma, es mostra convençuda que

“l’Ajuntament és qui ha demanat els

pisos” aprofitant que la Generalitat

va projectar construir 100 Àrees Re-

sidencials Estratègiques (ARE), que

sumen un total de 90.000 habitat-

ges. Dues d’aquestes ARE es farien a

Santa Coloma de Gramenet i afir-

men que “la idea de fer un bloc de 23

pisos és aberrant, és un nyap, aïlla-

ria el corredor de pins que hi tenim”.

La Plataforma reclama que es pre-

gunti al veïnat quin tipus d’equipa-

ments creu més necessaris i que no

es construeixin més de 100 habitat-

ges. Maria Teresa recorda que “hi ha

5.000 pisos buits” i que no es fa res

per posar-los en lloguer. “La por és

que, si ara els deixem construir, des-

prés aniran més amunt, cap a la

muntanya”. 

Un projecte històric

Amb les mobilitzacions que s’estan

duent a terme les darreres setmanes,

el veïnat de Santa Coloma defensa

un dels últims parcs de la ciutat.

Amb un dels índexs més elevats del

món d’habitants per quilòmetre qua-

drat, el pla preveia que la ciutat po-

gués veure com la zona verda s’urba-

nitzés per construir 537 habitatges,

incloent un gratacels de 23 pisos (les

torres de la Vila Olímpica de Barcelo-

na en tenen 43).

Maria Teresa Franco va explicar

que fa prop de vint anys que l’Ajunta-

ment va signar un acord amb la Pla-

taforma per “acabar el barri de la

Riera Alta”, on s’havien de construir

zones verdes, una pista d’atletisme

amb els 400 metres reglamentaris

(l’actual en té 250), 198 pisos de pro-

tecció oficial i, sobretot, un parc que

separés la ciutat de la muntanya.

Maria Teresa ho té clar, “volem que

La Bastida sigui un parc per Santa

Coloma”.

Mesos abans de les eleccions muni-

cipals de l’any passat, el govern socia-

lista de la ciutat va prometre construir

la pista d’atletisme de 400 metres, una

demanda històrica dels atletes de San-

ta Coloma, però, després d’aconseguir

la majoria absoluta, se’n va desdir i la

Plataforma es va assabentar que havia

aprovat un pla per construir un barri

nou sobre els terrenys del parc. Aquest

pla anava acompanyat d’una altra pro-

mesa que sembla que tampoc no es

complirà, la cobertura de la B-20.

Assemblea de veins i veïnes a la muntanya de La Bastida el diumenge 23 de novembre

ANDREU FERNÁNDEZ GARCÍA

SANTA COLOMA DE GRAMENET • LES VEÏNES DEFENSEN LA NECESSITAT DE ZONES VERDES A LA CIUTAT

Les organitzacions socials aturen la
urbanització dels terrenys de La Bastida
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Davant els plans del con-

sistori, la plataforma

ecologista va convocar unes

jornades reivindicatives i

festives els dies 22 i 23 de no-

vembre a l’esplanada de La

Bastida. El dissabte al mig-

dia es van començar a mun-

tar tendes d’acampada per

passar-hi el cap de setmana.

Maria Teresa en va comptar

62: “Érem unes 400 perso-

nes”. A les set de la tarda va

començar la música, amb la

participació de diversos

grups locals que van donar

un ambient més festiu a les

reivindicacions. Des de l’es-

cenari, Maria Àngels, mes-

tra de música, va llegir un

manifest de la Comissió de

Difusió que denunciava:

“Una vegada més, l’Ajunta-

ment engega un projecte

sense tenir en compte la veu

del poble, un altre projecte

especulatiu”.

Diumenge al matí, prop

de 700 veïns i veïnes van

plantar prop de mil arbres. Ja

fa deu anys que a la ciutat es

planten pins, oliveres i cire-

rers, entre altres arbres, per

reivindicar zones verdes. Les

plantades compten amb la

participació especial de les

associacions de mares i pa-

res d’alumnes de les dife-

rents escoles i instituts del

barri. Les diferents AMPA es

mostren preocupades per l’e-

xemple que significaria pels

seus fills i filles veure com

els arbres que han anat plan-

tant durant tants anys són

arrencats per construir-hi

pisos.

També es va fer una as-

semblea veïnal per debatre

sobre el pla i buscar mane-

res d’oposar-hi resistència.

Des d’un principi, la propos-

ta de la Plataforma és con-

vertir el parc en un bosc amb

un llac, miradors i un alberg.

Una idea molt diferent de la

que pretén l’Ajuntament.

Mentre es feia el  debat,

alguns membres de la Plata-

forma preparaven la botifar-

rada que, una estona des-

prés, va alimentar més de

200 persones.

Acampada per salvar un barri
Fa anys que l’Ajuntament

de Santa Coloma de Gra-

menet promou el Consell de

la ciutat, on es reuneixen di-

verses entitats, organitza-

cions i representants del

propi consistori per dialo-

gar sobre les ordenances

municipals. El que era un

procés de participació tími-

da “on es podien modificar

algunes coses”, segons Ma-

ria Teresa de la Plataforma

per la Defensa de la Serra de

Marina i Can Zam, poc a poc

es va convertir en unes reu-

nions on l’Ajuntament “in-

formava dels plans que te-

nia i no es podia debatre

res”. Arran d’això, moltes de

les organitzacions van dei-

xar de participar-hi. A l’últi-

ma reunió del Consell de la

ciutat, però, van decidir fer-

hi acte de presència. Des de

la Plataforma es va organit-

zar una manifestació on, tot

i la presència i l’oposició

dels policies de paisà i grà-

cies a l’elevat nombre de ma-

nifestants, “vam dir què vo-

líem”.

Arran de l’increment de

les accions de protesta con-

tra la construcció de 537 ha-

bitatges a l’emplaçament del

parc de La Bastida, el consis-

tori ha començat a reunir-se

amb les entitats de més pes,

com Fagram (Associació d’as-

sociacions de Santa Coloma),

l’Assemblea de Joves Grame-

net del Besòs, l’AAVV de la

Serra de Marina, l’Agrupació

Excursionista Puigcastellar

o la pròpia Plataforma. El

discurs municipal és que és

cosa de la Generalitat. Maria

Teresa creu que “el que més

fot, i per això lluito, és que

se’n fotin”. L’estratègia d’a-

nunciar al·legacions al pla el

21 de novembre, un dia abans

de les jornades lúdiques i

reivindicatives, preocupava

la Maria Teresa, “tenia por

que la gent es desdigués i no

vingués”, però les jornades

han estat un èxit. Els vídeos

i les fotos de l’acampada i al-

tres informacions es poden

veure a la pàgina www.plata-

forma.cat

Simulacre de participació ciutadana

Una de les ciutats
amb més habitants
per quilòmetre
quadrat podia haver
vist la urbanització
de la muntanya 



Iolanda Guillamot

redaccio@setmanaridirecta.info

A
partir d’ara, l’Opus Dei, asso-

ciació ultracatòlica, controlarà

el Círculo Ecuestre, el club més

elitista de Barcelona reconvertit en

lobby de pressió empresarial i políti-

ca. El 17 de novembre passat, un dels

seus membres, Borja García-Nieto

Portabella, es va imposar per una àm-

plia majoria davant el seu contrin-

cant, l’industrial Joan Corominas, a

les primeres eleccions de la història

de la institució. Els prop de 1.950 socis

d’aquest club d’empresaris barceloní

–entre els quals només hi ha dues-cen-

tes dones– van optar per donar el seu

vot a l’inversor García-Nieto. Les sis

setmanes de campanya electoral, les

entrevistes als diaris més poderosos

del país i les negociacions per aconse-

guir vots fins a última hora de la mati-

nada feien preveure que estava en joc

alguna cosa més important que la pre-

sidència d’una simple associació

d’empresaris amants dels cavalls. El

mateix Círculo, que prefereix la dis-

creció i l’anonimat dels seus socis, va

trobar desmesurada la cobertura me-

diàtica de les eleccions. La importàn-

cia política de l’esdeveniment, però,

no se li escapava a ningú. 

Llicenciat en Dret per la UB i amb

un màster de l’Iese-Universitat de Na-

varra, García-Nieto (Barcelona, 1962)

va reflotar l’empresa de la seva famí-

lia, la firma d’inversions en borsa

Riva y García. Actualment, el seu des-

patx està emplaçat a la Casa Beren-

guer, un edifici modernista situat al

carrer Diputació de l’Eixample barce-

loní. És conseller delegat a empreses

com Nacional de Reaseguros, Sogeca-

ble, Filmax o FECSA-Enher. Més enllà

dels negocis, l’empresari ha dut a ter-

me una intensa activitat en el món so-

ciocatòlic: presideix el consell asses-

sor de la universitat ultracatòlica

Abat Oliba i és membre del patronat

de la fundació Palau 2.000, la Funda-

ción para el Desarrollo Humano y So-

cial (FundSocial) i el Fòrum Libertas

–dirigit per l’ultracatòlic Josep Miró i

Ardèvol.  

A la seva casa d’Urús, un petit po-

ble de la Cerdanya on fa vacances d’hi-

vern, García-Nieto sovint coincideix

amb un vell conegut de la política ca-

talana i espanyola: l’expresident del

PP a Catalunya Josep Piqué. La seva

amistat, segons el diari El Mundo, va

portar García-Nieto a convertir-se en

un dels membres de Catalunya Futur,

la filial catalana de la FAES, la funda-

ció de debat i reflexió del PP.  

La pertinença a l’alta burgesia ca-

talana ha permès a García-Nieto esca-

lar ràpidament i sovintejar les perso-

nalitats amb més poder del país. Al

Círculo, la seva junta tindrà com a vi-

cepresident Sergi Ferrer-Salat, em-

presari del sector farmacèutic –l’amo

de Gelos, fabricant de Gelocatil– i fill

de Carlos Ferrer-Salat –fundador de la

patronal CEOE i expresident del Co-

mitè Olímpic Espanyol. A més, a la

junta directiva hi haurà, entre d’al-

tres, l’actual soci número 1 del club, és

a dir, Juan Antonio Samaranch, expre-

sident del Comitè Olímpic Internacio-

nal i conegut per la seva etapa com a

dirigent falangista. 

El fil secret dels negocis

El Círculo Ecuestre no enganya nin-

gú: a la seva pròpia web, es defineix

com un club privat al qual “pertanyen

les personalitats més destacades i in-

fluents de la societat catalana” i cita

com els seus objectius principals

“permetre un espai informal a les em-

preses per fer negocis”. Més enllà del

Palau de la Generalitat o dels despat-

xos de les grans multinacionals, els

fils secrets de la història de Catalunya

es maneguen des de 1856 als elitistes

salons d’un palauet modernista si-

tuat a la cantonada dels carrers Bal-

mes i Diagonal de Barcelona. Allà es

troba setmanalment –en reunions, di-

nars, sopars o per practicar esports–

la més alta burgesia catalana, o el que

l’anterior president del club, Manuel

Carreras, va definir com “la part més

pudent de la ciutat des del punt de

vista empresarial, econòmic i social”.

Aquest tipus d’afirmacions, però, no

són habituals, ja que el gran tret ca-

racterístic de la institució és l’absolu-

ta discreció i intimitat. 

Els seus socis representen, segons

dades oficials, aproximadament unes

200 empreses. I, evidentment, als sa-

lons del Círculo es parla molt de nego-

cis i de mercats, però també de políti-

ca. Un bon grapat de socis ha estat

lligat íntimament als partits polítics

de la dreta, tant a l’Ajuntament de Bar-

celona –Santiago Fisas, PP– com a la

Generalitat de Catalunya –Josep Lluís

Vilaseca, CiU. La vinculació històrica

entre empresaris i polítics, molts

d’ells membres de les famílies més

aristòcrates i burgeses de la ciutat,

ha fet que el Círculo Ecuestre s’hagi

convertit definitivament en un dels

lobbies més importants del país. L’opi-

nió de García-Nieto és que el club s’ha

de potenciar com a “plataforma de di-

namització d’idees i un referent de la

vida intel·lectual i social de la ciutat”.

És a dir, un grup difusor d’idees i pro-

jectes conservadors i catòlics.

En el seu primer discurs com a

president, García-Nieto va admetre

que “tots els clubs són elitistes”, però

alhora va assegurar que “l’Ecuestre

és un exemple de l’obertura i la trans-

versalitat a la ciutat de Barcelona”.

Ser-ne soci, però, no és gens fàcil. Cal

tenir un padrí dins el Círculo i uns

quants diners. No hi ha una tarifa ofi-

cial ja que depèn de l’època, de la si-

tuació econòmica i de la persona que

ho soliciti. El nombre de places és li-

mitat, però els socis poden posar a la

venda el seu carnet al millor postor.

Tot i això, Manuel Carreras va assegu-

rar en una entrevista recent que el

preu és “d’uns 12.000 euros per soci”.

Els quasi dos mil membres de l’entitat

poden gaudir d’unes instal·lacions

d’alt nivell, amb prop de 6.000 metres

quadrats, en una de les zones més ca-

res i exclusives de la capital catalana. 

El Círculo es va fundar l’any 1856

quan un grup d’il·lustres –nobles i

grans empresaris– de la societat bar-

celonina d’aficionats a l’hípica van

decidir fundar un club privat per com-

partir negocis i aficions. Evident-

ment, els cavalls ja només apareixen

a l’escut del club. El primer president

va ser Jaime Plà, que llavors també

presidia el Cercle del Liceu. Des del

rei Alfons XIII fins a Joan Carles I i la

seva extensa família, la monarquia

espanyola ha estat molt lligada al

club. 

L’antic cap del Círculo

Manuel Carreras Fisas, empresari del

sector bancari i gestor de grans patri-

monis, ha estat el president de l’E-

cuestre els últims sis anys i va impul-

sar la celebració del 150 aniversari de

la institució. Tot i que l’any 1993 va

ser condemnat a presó per un frau fis-

cal milionari, Carreras va aixecar el

vol i segueix formant part de l’elit po-

lítica i empresarial del país. El cercle

d’amics i companys de taula de Carre-

ras als sopars i les festes del Círculo

incloïa personatges de “l’alta societat

civil” catalana com Santiago Fisas

–ex candidat del PP per Barcelona i

ara conseller de Cultura i Esports de

la Comunitat de Madrid–, Josep Lluís

Vilaseca –expresident d’Agrupació

Mutua i exdiputat de CiU–, Isidre Fai-

né –director general de La Caixa–,

Juan Maria Tintoré –president del

Reial Club de Tenis de Barcelona– o Ja-

vier Añoveros Trías de Bes –marit de

l’exdelegada del govern a Catalunya

Julia García-Valdecasas. 

La junta tindrà com
a vicepresident Sergi
Ferrer-Salat, cap de la
farmacèutica Gelos,
productora del
famós Gelocatil

INTERNET

Per Nieto “l’Ecuestre
ha de ser una
pataforma d’idees 
i un referent de la
vida intel·lectual i
social de la ciutat”

BARCELONA • BORJA GARCÍA-NIETO, VINCULAT A LA UNIVERSITAT ABAT OLIBA I LA FAES, ÉS EL NOU PRESIDENT DEL CLUB

Un empresari de l’Opus Dei guanya les
primeres eleccions al Círculo Ecuestre
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El nou president de l’Ecuestre, 
Borja García-Nieto. 

El restaurant del Círculo Ecuestre és un dels més cars i elitistes de la ciutat de Barcelona



, reportatge

14 • reportatge DIRECTA 117   •

D
os anys després de l’última gran guerra al

Líban, el país viu immers en un encreuament

de religions i grups armats. Una calma tensa

manté els carrers a punt d’un nou conflicte. Religió,

política, poder, economia... tot es barreja en la

complexa vida quotidiana del país.

Els territoris que actualment conformen la

República del Líban estan situats entre Orient i

Occident i sempre han estat un lloc de confluència

entre diferents comunitats cristianes i musulma-

nes. Després que França abandonés el seu protec-

torat el 1943, el Líban es va convertir en el centre

financer de l’Orient Mitjà. Durant molts anys el

país va aconseguir un equilibri polític que va

permetre la coexistència de les diferents religions

fins el 1970. Va ser llavors quan les diferents

tensions subjacents en un país tan divers, entre

elles les religioses, van desencadenar una cruenta

guerra civil que duraria fins el 1990. 

Però no es va tractar d’una guerra civil conven-

cional amb dos bàndols definits, sinó d’una guerra

de guerres. El conflicte principal va enfrontar les

milícies cristianes liderades pel Partit Falangista

amb les milícies musulmanes. El 1976 l’exèrcit

sirià va creuar la frontera per recolzar les milícies

musulmanes. El 1982 ho va fer Israel per recolzar

les cristianes i atacar les bases de l’Organització

per a l’Alliberament de Palestina (l’OAP) instal·la-

des al sud del Líban. Llavors van sorgir milícies

musulmanes xiïtes pro palestines com Hezbollah

per combatre l’exèrcit israelià. Aquest es va retirar

del territori libanès l’any 2000.

El 2005 van assassinar el primer ministre

libanès Rafik Hariri, un empresari saudita d’ori-

gen libanès apreciat per la gran majoria dels

musulmans. La seva mort va desencadenar un

ampli moviment cívic de protesta conegut com la

revolució del cedre. Milers de manifestants van

exigir als carrers la celebració d’eleccions lliures i

la retirada immediata de l’exèrcit sirià, que

mantenia 14.000 soldats al Líban.

El 2006 un dels molts conflictes frontere

entre l’exèrcit israelià i Hezbollah va desenca

l’última gran guerra del país. Soldats israelia

atacar el sud del Líban. L’exèrcit libanès es va

replegar i va permetre la seva entrada. Despr

gairebé un mes d’enfrontaments, la milícia x

solitari va ser qui va repel·lir la invasió.

Actualment, a més de les constants escara

entre Hezbollah i Israel, desenes de persones m

en els enfrontaments entre les milícies dels di

corrents islàmics: sunnites, xiïtes i alauites.

El Líban: guerra i religió, un encreuament
entre religions i interessos econòmics TEXT I F

Olmo Calvo Rodríg

Saabra i Shatila. Aquest camp de refugiats palestins situat a la perifèria de Beirut va ser atacat per milícies cristianes i soldats israelians el 1982. Gairebé 3.000 dones i infants van ser brutalment assas

Hezbollah. Un milicià adoctrina un grup de canalla a l’antiga presó de Qana, al sud del país. Zona de conflicte. Frontera entre Israel (esquerra) i el Líban (dreta) a l’alçada de la Porta de Fàt
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Cristians. Part de la població libanesa és cristiana: maronita, armènia o ortodoxa.

Musulmans. Més de la meitat de la població és musulmana sunnita o xiïta.

Apogeu dels partits xiïtes. Actualment el partit xiïta Amal està aliat amb el partit Hezbollah.

Una ciutat de contrastos. Beirut està plena de fronteres. Avui dia, la línia verda que va dividir la ciutat en dues parts durant la guerra civil entre musulmans i cristians és perfecta-
ment identificable. Es construeixen gratacels grans i luxosos al costat de les runes d’edificis bombardejats i l’exèrcit aixeca barricades als límits dels barris cristians, sunnites i xiïtes.



Agnès Tortosa

redaccio@setmanaridirecta.info

Q
uan es compleixen 365 dies de

l’okupació, el centre social La

Teixidora ha rebut una notifi-

cació que els insta a abandonar l’edi-

fici. L’antiga seu de la Falange del

barri barceloní del Poblenou, situada

al carrer Marià Aguiló 35, feia 30

anys que es trobava en una situació

d’abandó absolut quan es va conver-

tir en centre social. Ara, els seus ac-

tuals propietaris, hereus dels qui la

van fer seva mitjançant el dret de

conquesta de la legalitat franquista,

exigeixen als tribunals que expulsin

a la gent que hi viu i els projectes so-

cials que hi conviuen des de fa un

any. El jutjat d’instrucció 20 de Bar-

celona ha instat els okupants a sortir

de l’edifici en una setmana, tot i que

ja s’ha presentat un recurs judicial

per evitar-ho. La magistrada que ins-

trueix el cas ha ignorat totes les ar-

gumentacions respecte a l’abandó de

la finca i les nombroses mostres de

suport recollides entre el veïnat més

proper a la finca i les entitats socials

del barri. Els arxius històrics que de-

tallen la cronologia possessora del

patrimoni urbanístic del barri parlen

clarament d’incautament a l’hora de

definir el procediment mitjançant el

qual es va arribar a l’actual estatus

de propietat de la finca, però això

tampoc no ha fet modificar –de mo-

ment– les intencions de la jutgessa.

Tot i l’amenaça latent, l’assem-

blea de La Teixidora no s’arronsa i ja

prepara amb normalitat les activi-

tats del primer aniversari, previstes

pel proper 29 de novembre.

En un comunicat públic manifes-

ten que allò que abans era “un centre

d’adoctrinament i de control de les

dretes” ha esdevingut “un espai d’au-

togestió, amb una clara voluntat an-

ticapitalista i antifeixista”, que tre-

balla per “despendre’s del patriarcat,

del consumisme i de tota imposició

que ens encadeni”.

Els col·lectius Apoptosis (con-

trainformació), DesBalla’t (taller de

ball), Elvis (informàtica), el grup an-

timòbing, el grup de decreixement,

l’hort urbà, el taller UCIB (reparació

de bicicletes), el taller de bricolatge

sexual i la botiga gratis configuren,

entre d’altres, la quotidianitat dels

500 metres quadrats de l’edifici. 

D’altra banda, el crit de guerra

que s’utilitzarà per la defensa del pro-

jecte serà: Quina vergonya, volen

desallotjar La Teixidora! . Durant la

jornada d’aniversari, el 29 de novem-

bre, els organitzadors conviden tot-

hom a passar-se per l’espai i portar

una samarreta o una banderola per

poder estampar-s’hi el lema de la cam-

panya. La propera setmana es conei-

xerà la resposta judicial. 

Per aquelles persones interessa-

des en conèixer el cas, l’assemblea ha

obert un correu electrònic: lateixido-

ra@gmail.com. 

Els seus actuals
propietaris, hereus
dels qui la van fer
seva mitjançant el
‘dret de conquesta’
del franquisme Façana del Centre Social La Teixidora, situat al número 35 del carrer Marià Aguiló

EDUARDO DÍAZ

CORNELLÀ DE LLOBREGAT • OKUPACIÓ

La Banka Rota ha de pagar 30.000 euros
per poder presentar-se al seu judici
Directa Baix Llobregat

baixllobregat@setmanaridirecta.info

La Banka Rota està esperant el judi-

ci per la via civil sense data defini-

da. Davant la demanda de 30.000 eu-

ros de caució, dipòsit imprescindible

per defensar-se, l’assemblea del cen-

tre social ha iniciat una campanya

per denunciar aquesta situació i ani-

mar a l’okupació i l’autogestió com a

mitjans de resistència davant l’explo-

tació capitalista i el context actual

que viuen diverses persones de classe

treballadora, atrapades entre la inse-

guretat laboral i la de la hipoteca. 

Tant el centre social com els pi-

sos okupats i de lloguer del mateix

edifici són propietat del Deutsche

Bank que els va abandonar durant

vuit anys i que ha contractat en dues

ocasions detectius privats per acon-

seguir informació sobre el centre so-

cial i encausar els seus usuaris. 

Ara per ara, la Banka Rota és l’ú-

nic centre social okupat que exis-

teix a Cornellà de Llobregat. Mal-

grat el previsible desallotjament,

l’assemblea promet seguir amb els

més de vint anys d’okupació a la

ciutat.

POBLENOU • LA TEIXIDORA COMPLEIX 365 DIES D’OKUPACIÓ EN PLE COR DE L’HISTÒRIC BARRI OBRER BARCELONÍ

La justícia pretén desallotjar el centre
social situat a l’antiga seu de la Falange
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Els jardiners de Sant Just
Desvern es manifesten
Directa Baix Llobregat

baixllobregat@setmanaridirecta.info

Gairebé un centenar de persones es van manifestar el dissabte 22

de novembre pels carrers de Sant Just Desvern per donar suport

als jardiners de l’empresa ACSA i a la secció sindical de la CNT. Les

protestes, que ja han portat a convocar tres aturades parcials i que

podrien acabar amb una vaga indefinida, mostren el rebuig a l’aco-

miadament de dues treballadores pel fet de comunicar a l’empresa

l’afiliació sindical i denuncien els contractes temporals en frau de

llei i uns sous que no sobrepassen els 800 euros. Els conductors de

TMB, l’Assemblea de Barri de Sants, Can Vies, la secció de Parcs i Jar-

dins de Barcelona o la CGT, entre altres, van donar el seu suport a la

manifestació.

DIRECTA BAIX LLOBREGAT

‘Quina vergonya,
volen desallotjar 
La Teixidora!’ serà 
el crit de guerra 
de la campanya 
de defensa

Entrada del centre social al carrer Rubió i Ors de Cornellà

Tant el centre 
social com els pisos
okupats i de lloguer
del mateix edifici
són propietat del
Deutsche Bank

DIRECTA BAIX LLOBREGAT



Directa Menorca

menorca@setmanaridirecta.info

E
l Centre Social de Barri inaugu-

rat recentment a Maó va orga-

nitzar i acollir diverses activi-

tats durant la setmana de lluita

antifeixista i de recuperació de la me-

mòria històrica. El 19 de novembre es

projectà el documental Presos del si-

lencio, on diverses persones expli-

quen les seves vivències als camps de

concentració de l’Estat durant l’època

franquista. Quatre dies després, al

capvespre, Octavi Alberola, nascut a

Alaior i veterà militant llibertari, pre-

sentà el seu llibre Miedo a la memòria

en una xerrada molt concorreguda.

L’acte central de la setmana, però,

estava previst el 20 de novembre al

carrer. Dies abans, l’Associació Cen-

tre Social de Barri-Maó va aconseguir

aplegar i coordinar-se amb l’assem-

blea de la revista Nyas!, l’Associació

de Vesins s’Enclusa de Ferreries, el

Fòrum Ciutadà de Ciutadella, la CGT

Menorca, el Col·lectiu Anticapitalista

Octubre i els Joves d’esquerra de Me-

norca-Izquierda Unida per convocar

una concentració davant el monòlit

franquista de la plaça de s’Esplanada

de Maó i exigir-ne “la demolició i el

posicionament immediat de les for-

ces polítiques governants i les que

participen de l’administració pública

envers la desaparició d’aquest monu-

ment”.

Desapareix l’àliga franquista

El 20 de novembre, per sorpresa de

tothom, el monòlit en honor a los

que dieron su vida por España erigit

durant el franquisme ja no lluïa l’à-

liga feixista que hi tenia aferrada

des que es construí. La nit abans de

la concentració, sense fotos ni re-

nous, uns operaris van retirar l’es-

cut en compliment de les ordres del

Ministeri de Defensa. “La retirada

de l’escut no és cap coincidència,

han tingut més de 30 anys per fer-ho

i ho han fet ara”, declarava un dels

convocants, que feia una valoració

positiva respecte a l’avenç assolit

per la convocatòria. Tanmateix, tit-

llava l’acte d’èxit relatiu i afegia:

“Esteim reclamant la demolició ín-

tegra del monument, que es construí

per enaltir el franquisme i homenat-

jar els que van donar suport al cop

d’estat feixista del 36. Tot ell ha d’a-

nar en terra i seguirem envant per

aconseguir-ho”.

Concentració i inici de campanya

La concentració, que es va fer coinci-

dint amb l’aniversari de la mort del

dictador Francisco Franco, va aplegar

una setantena de persones entre pan-

cartes on es podia llegir: Feixisme

mai més, ni a Maó ni enlloc, Retirem

els símbols feixistes del carrer o

Prou. Després de romandre durant

mitja hora davant del monument, es

va llegir el manifest que, entre d’al-

tres punts, expressava: “No volem

oblidar els i les qui varen defensar les

llibertats enfront el feixisme que por-

tà a l’exili, la mort o la presó milers de

persones” i criticava la passivitat de

totes les administracions “que ni tan

sols han aclarit a què obliga la llei

aprovada”, fent referència a l’anome-

nada llei de la memòria històrica i,

concretament, a l’article 15 de la llei

57/2007 que xerra sobre els símbols i

els monuments públics.

Des de l’Associació Centre Social

de Barri-Maó valoren molt positiva-

ment la setmana i afirmen que els ac-

tes que s’han dut a terme són l’inici

d’una campanya que anirà fent feina i

aplegant més entitats i persones per

continuar exigint la demolició del

monument de s’Esplanada i l’elimina-

ció de tota la simbologia feixista que

encara hi ha a l’illa.

MARÍA

Directa Manresa

manresa@setmanaridirecta.info

“A
ixò i res és el mateix”. Aques-

ta és la manera com va quali-

ficar el pla de viabilitat de

Pirelli presentat fa unes setmanes al

comitè d’empresa una representant

del sindicat Unió Sindical Obrera de

Catalunya (USOC). En aquest docu-

ment, es preveuen prop de 2.300.000

euros anuals en manteniment fins

l’any 2012, la meitat del pressupost

que es destina a aquesta tasca actual-

ment. Segons Xavier de Gregorio,

membre del sindicat CGT, aquesta re-

ducció comportarà un augment del

deteriorament de la fàbrica, que ac-

tualment ja està “quasi en ruïnes”. El

pla també expressa la voluntat de Pi-

relli de no invertir en maquinària ni

en noves tecnologies.

Així el comitè està pressionant

perquè l’empresa justifiqui l’Expe-

dient de Regulació d’Ocupació (ERO) i

la baixa de producció en un 30% pel

2009 i perquè s’aporti un pla de viabi-

litat que no pronostiqui “una mort

anunciada”. Com va expressar Sán-

chez, del sindicat USOC: “No estem

d’acord amb les causes ni amb el pla

de viabilitat i sense aquest últim no

podem passar a negociar el pla so-

cial”. L’empresa, per la seva banda,

justifica l’ERO, que afecta un 30% de

la plantilla –amb un percentatge alt

de dones–, a través de la crisi i la cai-

guda del sector automobilístic. Se-

gons un informe de l’empresa, una

gran part de la producció de Manresa

es du a terme en condicions “no com-

petitives”, tot i que el comitè destaca

que la planta ha tancat els últims

exercicis amb beneficis importants.

Les reunions continuaran aquesta

setmana. El 25 de novembre hi ha una

trobada prevista amb el director de Re-

cursos Humans de Pirelli Fabrizzio

Rutschmann, la consellera de Treball

Mar Serna i un membre de cada sindi-

cat de la fàbrica. El 26 se celebra la tau-

la oficial de negociació de l’ERO a la seu

de la Inspecció de Treball. Aquell ma-

teix dia, un equip de 200 persones farà

vaga i es concentrarà davant d’aquesta

seu per pressionar, tal com van fer du-

rant l’última negociació. En aquesta úl-

tima trobada, el comitè demanarà a la

Generalitat que no accepti l’ERO. Cal re-

cordar que el període d’exposició públi-

ca de l’ERO va finalitzar el 20 de novem-

bre i que el Departament de Treball

encara no s’ha posicionat.

De la fàbrica nova als acomiadaments

Per un altre costat, Pirelli ha descartat

la nova planta de pneumàtics que es

projectava a finals de 2010 . La propos-

ta implicava una intervenció forta de

les administracions. Segons explica de

Gregorio, els avantatges de l’últim trac-

te del juny passat consistien que l’Ajun-

tament de Manresa havia de requalifi-

car el terrenys de la fàbrica actual

–propietat de Pirelli–, que passarien a

ser sòl urbanitzable, i des de l’Ajunta-

ment de Sant Joan de Vilatorrada es ce-

dirien gratuïtament uns terrenys al

nou polígon industrial dels Lledoners.

A més, la construcció de la nau es deixa-

ria a preu de cost de l’any que es taxés.

Tanmateix, després d’aquest agost,

l’empresa Pirelli va fer efectius una sè-

rie de canvis en la direcció de la fàbrica

i en tan sols tres mesos, es va passar de

parlar d’una nova fàbrica a un ERO que

afecta 280 treballadores. Aquest fet i

les inversions a altres països –com la in-

versió de 200 milions d’euros del febrer

passat en una nova fàbrica de Pirelli a

Slatina (Romania)– són alguns dels mo-

tius que esgrimeix el Comitè a l’hora

d’atribuir l’actual situació a un procés

de deslocalització.

Mobilitzacions

Des de l’anunci de l’ERO, les mobilit-

zacions de la plantilla s’han mantin-

gut constants, però les d’aquestes

dues últimes setmanes han estat les

que han provocat més ressò mediàtic.

Hi ha hagut quatre talls de carretera.

L’última tallada, de més d’una hora, va

ser el diumenge 23 a l’eix del Llobregat

a l’alçada del polígon industrial de La

Butjosa de Sallent. També destaquen

els talls de la setmana passada a la

confluència de la C-25 i la C-55 i a l’eix

transversal a l’altura de Sant Joan. El

18 de novembre es va fer una botifar-

rada reivindicativa davant el recinte

de la Pirelli i del 19 al 20 es va convo-

car una acampada. Segons el comitè,

les mobilitzacions continuaran ja que

són una manera d’exercir pressió.

Treballador al tall de l’eix del Llobregat, a Sallent

MENORCA • EL MINISTERI ESPANYOL ORDENA RETIRAR UN ESCUT AMB L’ÀLIGA FRANQUISTA ARRAN DE LA PRESSIÓ POPULAR

Campanya per reclamar la retirada dels
símbols feixistes que encara hi ha a l’illa

MANRESA • ES VAN EFECTUAR QUATRE TALLS DE CARRETERA EN UNA SETMANA PER PRESSIONAR L’EMPRESA I L’ADMINISTRACIÓ

Els sindicats rebutgen el pla de
viabilitat presentat per Pirelli
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Titllen l’acte d’“èxit
relatiu” i afirmen
que la campanya
continuarà

Monòlit abans i després de retirar l’àliga franquista



ITÀLIA • LES LLUITES ESTUDIANTILS I LABORALS S’UNEIXEN I AMENACEN EL GOVERN DE BERLUSCONI

Itàlia, l’‘Onada’ no s’atura

Marco Santopadre

Roma

L
a mobilització que, des de fa dos

mesos, involucra col·lectius d’es-

tudiants i de treballadors contra

la retallada del govern en matèria d’e-

ducació pública –des d’escoles de pri-

mària fins a la universitat– i que afecta

el professorat, els estudiants, els inves-

tigadors i els tècnics, no s’atura. Els

protagonistes són el funcionariat, els

becaris, els treballadors d’Alitalia i els

del sector de la metal·lúrgia. Davant

d’aquesta unió, Berlusconi confiava en

la complicitat dels sindicats col·labo-

racionistes –CGIL, CISL i UIL– i en la

tolerància del Partit Demòcrata (PD)

respecte a les mesures econòmiques de

la dreta, i durant unes setmanes, el joc

semblava funcionar: el partit de l’opo-

sició mirava d’ocupar l’atenció medià-

tica a través de les respectives mani-

festacions i, després, tot s’havia de

calmar. Però, el 17 d’octubre, els sindi-

cats de base van convocar una vaga ge-

neral que va tenir molt d’èxit i el mes

de setembre centenars d’escoles ele-

mentals ja havien estat ocupades per

mestres, i pares.

Les mobilitzacions del sector s’han

convertit en un moviment general que

reverteix en l’educació pública, però

també en el món laboral, cansat d’assu-

mir les conseqüències de la crisi econò-

mica. Un moviment que s’estén i que

exigeix un futur digne per milions de

persones que, a causa de la crisi, han co-

mençat a preguntar-se el perquè de les

ajudes massives a la banca i a les em-

preses mentre es retalla la despesa pú-

blica i social. Per primera vegada, estu-

diants, professors i també pares i

mares es manifesten junts als carrers

davant la previsió del govern de retallar

en educació i formació de vuit bilions

d’euros i 138.000 llocs de treball, així

com la reducció de les hores de classe i

de l’opció de nocturn. A l’escola primà-

ria, es preveu prescindir dels mestres

de reforç i, per tant, es penalitza l’alum-

nat amb dificultats i el nouvingut. Tam-

bé es contempla el bloqueig de l’accés a

l’ensenyament de milers de becaris i in-

vestigadors universitaris i la transfor-

mació de les universitats en funda-

cions, tot privatitzant la institució i

augmentant la taxa de matrícula per

alumne fins a quatre. Al començament,

el govern va prometre que no es faria

enrere, però el 17 d’octubre –davant una

manifestació de gairebé 500.000 per-

sones a Roma durant la jornada de vaga

general dels sindicats independents de

base (CUB, Cobas i Sdl)–, la fermesa va

quedar en entredit.

Des d’aquell dia el moviment no ha

parat de créixer i se li ha acabat donant

un nom –l’Onada–, un eslògan –La vos-

tra crisi, no la pagarem– i un objectiu

clar: la retirada absoluta dels decrets

133 i 137. El 30 d’octubre un milió de

persones van sortir al carrer, el 7 de no-

vembre uns altres centenars de milers i

encara un altra vegada el 14 de novem-

bre, el dia de la vaga a les escoles i les

universitats. Es manifestaven a ciutats

on feia vint anys que no es veia una

marxa similar. I s’ha fixat una nova da-

ta, el 28 de novembre. Mentrestant, les

mobilitzacions dels becaris del sector

públic contra el decret Brunetta –del

ministre Renato Brunetta–, que treu

desenes de milers de becaris dels seus

llocs de treball, continuen. Durant

anys, s’ha permès que el Ministeri, la

universitat, les entitats locals, els insti-

tuts de recerca, etc. tiressin endavant

gràcies als becaris pagant-los uns sa-

laris baixíssims. Aquest col·lectiu ha

suportat el sacrifici de renunciar du-

rant anys als augments, tot esperant

una estabilització laboral que no arri-

barà mai. 

D’altra banda, hi ha afectats els tre-

balladors d’Alitalia i d’altres compa-

nyies aèries privatitzades, a més de la

gent de les navals i les ferroviàries. No-

més a Alitalia, hi ha 12.000 acomiada-

ments previstos i cal veure si l’empre-

sa privada que substituirà la pública

no reduirà directament els salaris un

35% i els dies de vacances, com al-

guns asseguren.

Mentrestant, el 15 i 16 de novembre,

un miler d’estudiants provinents de tot

Itàlia es van trobar a Roma en una as-

semblea general i van escriure el Mani-

fest de l’Autoreforma: una reforma que

cancel·la el resultat de les polítiques de

privatització imposades a la universi-

tat i a la investigació pública de la Unió

Europea durant els últims anys –l’ano-

menat procés de Bolonya.

El sindicat Confederal de Treballa-

dors i Estudiants està cridant a la con-

vocatòria d’una vaga general contra el

govern, però el CISI i UIL col·laboren

obertament amb la dreta, mentre la

CGIL –lligada al Partit Demòcrata– ha

respost només parcialment procla-

mant una vaga de quatre hores a la qual

s’han sumat alguns sindicats indepen-

dents. Berlusconi i els seus ministres

–que passen dificultats– han modificat

part dels decrets sobre la retallada a l’e-

ducació pública per simular que hi ha

diàleg amb el moviment, mentre pro-

meten una repressió duríssima contra

els estudiants i el moviment en lluita a

les seves bases militants. Molts estu-

diants han estat denunciats, en molts

casos la policia ha intervingut per re-

primir les manifestacions i augmenten

les agressions contra estudiants per

part de grups d’extrema dreta, que són

tolerats pel govern i per la policia. Ara

l’Onada es defineix explícitament com

a antifeixista. De fet, a les últimes ma-

nifestacions, les organitzacions feixis-

tes han estat expulsades.

No trigarem a veure si el moviment

sabrà créixer i convertir-se en una pla-

taforma política general i independent

de la instrumentalització dels partits

de centreesquerra que comparteixen

la política fiscal del govern. Malgrat

tot, una generació sencera s’ha llançat

a la lluita un dia i un altre i comença a

fer-se preguntes sobre la naturalesa

del sistema econòmic que fins ara li

havien venut.

La ràbia dels treballadors i els beca-

ris se suma a la que emergeix dels joves

universitaris i de les escoles, que viuen

de ple les contradiccions de les seves

expectatives i la miserable realitat que

el govern i el poders fàctics posen a la

seva disposició pel futur. L’Onada és

una “demanda de futur” innovadora.

Mentrestant, comencen a arribar de

França i de Grècia els ecos de lluites si-

milars a la conduïda a Itàlia i amena-

ça amb una extensió del conflicte. 

El govern preveu
una retallada en
educació i formació
de vuit bilions
d’euros

Diverses imatges que il·lustren les manifestacions estudiantils que hi ha hagut arreu d’Itàlia

LECTORS DIARI LA REPÚBLICA

Només a Alitalia,
hi ha 12.000
acomiadaments
previstos
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Un miler
d’estudiants de 
tot Itàlia s’han 
unit en assemblea 
pel ‘Manifest 
de l’Autoreforma’



Georges Guingouin

Barcelona

L
a policia antiterrorista va detenir

vint activistes i va registrar les

seves cases en quatre punts dife-

rents –Rouen, París, Moselle i el poble

de Tarnac– l’11 de novembre. Les forces

policials van acusar-los de ser autors

dels sabotatges a les vies del tren d’alta

velocitat que hi havien hagut tres dies

abans. El mateix dia, la meitat dels de-

tinguts va sortir sense càrrecs, mentre

a la resta els van aplicar la llei antiter-

rorista, és a dir, 96 hores d’incomunica-

ció. El 16 de novembre, una de les perso-

nes detingudes va sortir sense càrrecs i

quatre més ho van fer sota control judi-

cial. Els cinc restants van entrar a la

presó en règim preventiu. A un d’ells,

designat com a líder d’un grup “amb vo-

cació terrorista”, li demanen vint anys

de presó. La resta estan acusats de per-

tànyer a un “grup terrorista” que ano-

menen “cèl·lula invisible”.

L’operació s’emmarca en un con-

text en el qual, durant els darrers anys,

diversos sectors de la societat francesa

s’han enfrontat a les mesures liberals i

repressives del Govern, mentre el Mi-

nisteri de l’Interior ha dedicat moltes

energies a criminalitzar alguns sectors

dels propis moviments socials. Un

exemple és la creació del concepte d’ul-

traesquerra, moviment anarcoautò-

nom. Aquesta etiqueta política ha per-

mès actuar contra qualsevol pràctica

de lluita que no càpiga dins el marc le-

gal permès per l’Estat. A tall d’exemple,

dues persones van romandre durant

cinc mesos en presó preventiva pel fet

de portar bengales casolanes en una

manifestació.

D’altra banda, dues hores després

de les detencions efectuades a mitjans

de novembre, la ministra de l’Interior

va fer una roda de premsa per explicar

que havien detingut els “presumptes”

autors dels sabotatges. El propi presi-

dent va felicitar la policia per la rapide-

sa de la seva actuació. Sense pensar-

s’ho gaire, la gran majoria de la prem-

sa va legitimar l’actuació policial. Ai-

xí, el 12 de novembre, després que es

fessin efectius el registres, el 20 mi-

nutos titulava “Arsenal de guerrilla

urbana”. Si es llegia l’article, però, es

veia que el material trobat es reduïa a

unes cordes d’escalada, barnilles de

metall, eines i fanzines que expliquen

com actuar en cas de detenció... De fet,

al llarg de diversos articles, reportatges

i telenotícies, els pseudoexperts de l’es-

querra radical van analitzar el suposat

nou enemic interior únicament amb les

informacions provinents de la policia. 

Mentrestant les proves segueixen

sense aparèixer. Després del boom me-

diàtic, de cinc dies d’interrogatoris i

múltiples registres, el jutge d’instruc-

ció no té ni armes ni reivindicacions ni

ADN ni empremtes per inculpar les de-

tingudes. Als informes policials de se-

guiment, només hi consta la presència

dels acusats a les proximitats de les

vies sabotejades. Tot plegat i el fet que

se’ls acusi d’haver escrit un llibre de te-

oria revolucionària, L’insurection qui

vient ha fet que hagin començat a sor-

tir les primeres crítiques públiques.

Tant el veïnat de la comunitat (on es va

formar el primer col·lectiu de suport),

com alguns intel·lectuals i (pocs) perio-

distes han expressat un fort malestar

davant el que podria ser un exemple

d’una cacera de bruixes.

Policíes buscant els activistes anarquistes que suposadament havien atemptat contra el TGV

Lluïsa Michel i Gabriel Villanueva

Barcelona

S
et mil presos grecs van posar

punt final, el 20 de novembre, a

divuit dies de vaga de fam des-

prés que el govern proposés una sèrie

de reformes en política penitenciària

que recullen algunes de les reivindica-

cions dels interns al Parlament. El 3 de

novembre, diversos reclusos de les

presons gregues van iniciar un dejú

voluntari que es va convertir en una

vaga de fam massiva, que va comptar

amb la participació de més de 7.000

persones.

Els presos, “cansats de les prome-

ses falses de tots els ministres de Jus-

tícia sobre les millores de les condi-

cions penitenciàries”, van decidir

mobilitzar-se. De fet, darrerament els

reclusos havien denunciat que s’havia

produït un enduriment de les condi-

cions, amb l’aplicació de diverses pe-

nes penitenciàries i trasllats de pre-

sos sense cap altre motiu aparent que

el càstig.

Actualment, a Grècia, el nombre

de reclusos s’eleva a 13.000, dels quals

3.500 hi són en qualitat de preventius.

A més, l’Estat disposa d’una trentena

de centres amb cabuda per 8.243 perso-

nes fet que significa que la majoria de

centres superen la seva capacitat. D’al-

tra banda, durant els darrers deu anys,

han mort 417 presos, 41 dels quals no-

més durant l’any 2008. Davant d’a-

questa situació, els interns exigeixen

el cessament de les penes disciplinà-

ries, el dret a l’assistència mèdica

completa, una millora de les condi-

cions higièniques dels centres i l’abo-

lició de la cadena perpètua i dels cen-

tres penitenciaris per a menors, entre

d’altres.

El govern s’ha vist obligat a moure

fitxa davant la vaga de fam massiva.

Així, el 21 de novembre va presentar

una reforma legal en matèria de políti-

ca penitenciària al Parlament grec

que, malgrat no complir amb totes les

exigències del presos, va ser conside-

rada com “un primer pas” per part dels

reclusos. Per altra banda, el Ministeri

de Justícia, que s’havia caracteritzat

per la seva indiferència davant les pro-

testes dins els centres penitenciaris,

va prometre públicament l’excarcera-

ció immediata d’alguns interns en de-

terminades condicions per intervenir

davant el problema de la massificació.

Ara, els presos esperen que el govern

materialitzi les promeses.

ESTAT FRANCÈS • L’ACTUACIÓ POLICIAL FORMARIA PART DE L’ESTRATÈGIA DE CRIMINALITZACIÓ A DETERMINATS MOVIMENTS SOCIALS

Denuncien el muntatge polític 
i policial d’una ‘operació antiterrorista’

GRÈCIA • EL GOVERN ÉS FORÇAT A PROPOSAR UNA MILLORA DE CONDICIONS

La vaga de fam de 7.000 reclusos
provoca canvis dins les presons
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Mostra de solidaritat amb els presos de Korydallos

Actualment el
nombre de reclusos
a Grècia s’eleva 
a 13.000

Al final, només cinc
dels vint detinguts
han passat a
disposició judicial

El jutge d’instrucció
no té ni armes ni
reivindicacions ni
ADN ni empremtes
per inculpar a 
les detingudes
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PUNTS DE VENDA: BARCELONA: LES

CORTS Copisteria Facultat de Biologia

UB | Copisteria Facultat de Física i Quími-

ca UB | Copisteria Facultat d’Empresa-

rials UB | 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 | Quiosc • Plaça Revolució

| HORTA- GUINARDÓ El Tinter • La Plana,

10  | EIXAMPLE Quiosc Manu • Nàpols-Ro-

selló  | 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 Darío, 25  | Bar La Lira •

Coroleu, 14  | Bar La Lluna • Ramon Batlle,

17  | Quiosc Comerç • Plaça Comerç  |

Quiosc Rambla • Fabra i Puig, 10  | Quiosc

11 de Setembre •  Onze de Setembre  | NOU

BARRIS Ateneu Popular 9 Barris • Portlli-

gat, 11-15  | Can Basté • Passeig Fabra i

Puig, 274  | Casal de Joves de Roquetes • Vi-

dal i Guasch 16  | Casal de Joves de Prospe-

ritat • Joaquim Valls 82 | Casal de Joves

Guineueta • Pl. ca n’Ensenya 4  | CIUTAT

VELLA AQUENI • Méndez Núñez, 1 princi-

pal  | Xarxa Consum Solidari • Pl. Sant

Agustí Vell, 15  | El Lokal • Cera, 1 bis  | La

Rosa de Foc • Joaquim Costa, 34  | Quiosc

Colom • Rambles  | Quiosc Tallers • Ram-

bles  | Quiosc Canaletes • Rambles  |

Quiosc Hospital • Rambles  | Llibreria Me-

dios • Valldonzella 7  | SANTS Espai Obert

• Violant d’Hongria, 71  | La Ciutat Invisi-

ble • Riego, 35  | Terra d’Escudella • Premià,

20  | Teteria Malea • Riego, 16  | BELLATE-

RRA Quiosc de Ciències de la Comunica-

ció  | BERGA Llibreria Mafalda • Plaça Vi-

ladomat 21 | CORBERA DE LLOBREGAT

Llibreria Corbera • Pssg. dels Arbres, 4  |

Le Centro • Andreu Cerdà, 12  | CORNELLÀ

DE LLOBREGAT El Grillo • Libertario Lli-

nars, 44  | CSO Banka Rota • Rubió i Ors,

103  | ESPARREGUERA Taverna Catalana

L’Esparracat • Feliu Munné, 18  | ESPLU-

GUES DE LLOBREGAT Quiosc Reine •

Ctra. Cornellà amb Dr. Manuel Riera |

Ubud Artesania • Mestre Joaquim Rosal,

22  | GIRONA Llibreria 22 • Hortes, 22  | Lli-

breria Les Voltes • Plaça del Vi, 2  | La Mà-

quia • Vern, 15  | SANTA COLOMA DE GRA-

MENET La Krida • Sicília, 97  | Bar Linea I

• Sant Josep, 48  | GRANOLLERS Llibreria

La Gralla • Plaça dels Cabrits, 5  | Anònims

• Miquel Ricomà, 57  | El Racó Ecològic •

Roger de Flor, 85  | L’HOSPITALET DE

LLOBREGAT Quiosc Montserrat • Pl. Ma-

re de Déu de Montserrat  | Quiosc • Plaça

del Repartidor | La Resistència • Rosalía

de Castro, 92  | LLEIDA Ateneu La Mara-

nya • Parc, 13  | La Falcata • La Panera, 2  |

Quiosc Discom • Alfred Perenya, 64  | Es-

pai Funàtic • Pi i Margall 26 | La Vella Es-

cola • Clot de les Monges, 1  | MATARÓ Lli-

breria Robafaves • Nou, 9  | MANRESA Ca-

fè 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 For-

tuny, 45  | OLOT Llibreria Dòria • Sant To-

màs, 6  | REUS Bat a Bat Kultur • Sant

Elies, 29  | RIBES DEL GARRAF Llibreria

Gabaldà • Plaça de la Font, 2  | RIPOLL Bar

l’Obrador • Estació, 3  | SANT BOI DE LLO-

BREGAT Ateneu Santboià • Av. Maria Gi-

rona, 2  | SANT FELIU DE LLOBREGAT Te-

teria Índia • Jacint Verdaguer, 9  | Ateneu

Sanfeliuenc • Vidal i Ribas, 23   | SANT JO-

AN DESPÍ  | Llibreria Recort • Major, 60  |

SOLSONA Llibreria Cal Dach • Sant Mi-

quel 5  | TARRAGONA CGT Tarragona •

Rambla Nova, 97-99, 2n pis  | TERRASSA

L’Estapera • de Baix, 14 | VALLS La Maria

de Valls • Forn nou 26  | VIC Llibreria La

Tralla • Riera, 5  | VILAFRANCA DEL PE-

NEDÈS La Fornal • Sant Julià, 20

Virus Editorial, projecte autogestionat iniciat l’any 1991 amb la voluntat de crear una estructura d’edició

i de distribució al servei dels moviments socials. Catàleg de llibres a www.viruseditorial.net

Cossetània Edicions, editorial amb seu a Valls, creada 

el 1996 i amb un catàleg de més de 550 títols.

Catàleg complet a www.cossetania.com

La Ciutat Invisible, cooperativa autogestionària que té com a objectiu la creació i

la difusió relacionades amb el pensament crític. www.laciutatinvisible.org

Kasba Music, segell independent

barceloní amb grups com Nour,

Ràbia Positiva, Fufü-Ai o Xazzar.

www.kasbamusic.com

Propaganda pel Fet, discogràfica que treballa en el marc dels Països Catalans

des de fa més de dotze anys. Diferents grups a www.propaganda-pel-fet.com

Cent sense tu són massa

Benvolguts i benvolgudes subscriptores, 

Finalitzem aquest mes de novembre felicitant-vos pel vostre suport,

sense el qual el setmanari no seria possible. Després de publicar més de

100 números, us necessitem més que mai. Manifestem la voluntat de

continuar trencant el silenci en relació a tot el que passa al nostre

entorn. Per això us animem a fer una nova subscripció al setmanari

durant les dates nadalenques perquè l’autogestió, la independència i el

suport mutu continuïn essent els eixos que fan créixer i consolidar la

DIRECTA com a eina d’informació i transformació social. Per cada nova

subscripció que aportis, podràs escollir algun dels regals que diversos

projectes han aportat solidàriament (les existències són limitades). 

PROMOCIÓ!

PODRÀS TRIAR 

UN D’AQUESTS

RR EE GG AA LL SS !!

PROMOCIÓ! PER CADA SUBSCRIPCIÓ QUE APORTIS...
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FREQÜÈNCIES LLIURES I POPULARS [RÀDIO I TELEVISIÓ]
Ràdio Bronka 104.5FM Àrea metropolitana de Barcelona www.radiobronka.info | Contrabanda 91.4FM Àrea metropolitana de Barcelona www.contrabanda.org |
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Joan G. Vallvé

M
olts mitjans de comunica-

ció han aprofitat la deten-

ció de Garikoiz Aspiazu

–àlies Txeroki–, acusat de ser un dels

dirigents de l’organització armada

ETA, per adjectivar-lo de les maneres

més variades, gairebé com si els pe-

riodistes duguessin a terme una ven-

jança personal. A les notícies i les no-

tes informatives –on no hi hauria

d’haver opinió– com la que va publi-

car El Periódico el 18 de novembre,

se’l titlla de “rude” i de no tenir cap

mena de “preparació política”. S’arri-

ba a dir que Txeroki era un “intrús” a

ETA, tot i que uns paràgrafs més en-

llà es contradiu i acaba l’article dient

que el grup armat “ahir va perdre un

dels seus últims mites”. Tots aquests

adjectius, és clar, no s’argumenten.

Citant fonts policíaques, l’article

també acusa Txeroki de ser el res-

ponsable de la fi de la treva i d’orde-

nar l’atemptat de Barajas, tot i que

una pàgina abans un altre article ex-

plicava que dins l’organització ETA

aquesta mena de decisions es prenen

de forma col·legiada.

Un dels paràgrafs més clars d’a-

quest article, que du per títol El me-

teòric ascens del cap militar d’ETA

arriba al seu final, encara va més en-

llà amb els judicis de valor. Diu: “La

prova de l’escassa ambició intel·lec-

tual d’aquest bilbaí, criat al populós

barri de Santutxu, és que només

acabar els seus estudis –a la ikasto-

la El Karmelo i a l’Institut Gabriel

Aresti– va treballar de cambrer en

un local de l’esquerra abertzale”.

Com si, per ser cambrer –segons la

periodista Ana Garbati, que firma

l’article–, calgués ésser gairebé idio-

ta i no tenir cap mena d’“ambició in-

tel·lectual”.

Dos dies després d’aquest arti-

cle, els mitjans continuaven parlant

de qualsevol cosa que tingués rela-

ció amb Txeroki, qualsevol detall,

per petit que fos. En aquest sentit,

TV3 va mostrar la fotografia de Gari-

koiz Aspiazu que havia fet pública la

policia i el presentador ho va comen-

tar d’aquesta manera tan poc infor-

mativa: “El Garikoiz Aspiazu que co-

neixíem portava grenyes i una barba

descuidada, una imatge habitual en-

tre els joves que practiquen la kale

borroka. Ara, però, Txeroki porta el

cap rapat. Hi tenia molt a veure la

seva obsessió per la seguretat”. Se-

gons el periodista de TV3, doncs, les

grenyes i la barba descuidada no són

una imatge habitual entre bona part

de la joventut de molts països, sinó

una imatge habitual entre els qui

practiquen la kale borroka. Segura-

ment més d’un lector de la DIRECTA

hauria de pensar a afaitar-se i tallar-

se el cabell, no fos cas que un perio-

dista de TV3 amb poca vista truqués

a la policia.

‘Txeroki’, una diana per als judicis de valor
Garikoiz Aspiazu, acusat de dirigir ETA, és objecte de tota mena d’adjectius sense fonament

> El CAC defensa la
neutralitat d’Internet

El president del Consell de l’Au-

diovisual de Catalunya (CAC), Jo-

sep Maria Carbonell, va defensar la

neutralitat d’Internet a la presenta-

ció del seu llibre El primer poder

que es va fer dilluns 24 al Centre In-

ternacional de Premsa. Carbonell va

dir que era partidari de la no discri-

minació de continguts a la xarxa i

que el gran benefici d’Internet era,

precisament, la seva neutralitat,

que permet donar la màxima lliber-

tat per difondre qualsevol mena

d’informació. Per això defensa una

regulació mínima de les xarxes, no

dels continguts. Una regulació que,

avui dia, es troba en mans de la Co-

missió Europea i de la Comissió del

Mercat de les Telecomunicacions

espanyola (CMT). Cal recordar que

el CAC és membre fundador d’Iqua,

l’Agència de Qualitat d’Internet, un

organisme que promou l’autoregu-

lació a la xarxa i que, en teoria, està

format per experts, tot i que té una

web que no s’actualitza de fa mesos

i ha tancat la revista interna. JGV

PREMSA

Joan G. Vallvé

L
a manifestació contra el pro-

cés d’adaptació a l’Espai Eu-

ropeu d’Educació Superior

(EEES) que es va fer dijous dia 20

va acabar amb un detingut i diver-

sos estudiants i dos fotògrafs fe-

rits. La premsa es va fer ressò dels

fotògrafs ferits: José Colón, del dia-

ri Público –amb diverses contusions

i sis punts de sutura a la boca–, i Al-

bert Salamé, de l’Agència Catalana

de Notícies, amb una forta contusió

als ronyons. Les càrregues policía-

ques contra els manifestants que

volen encaminar-se cap on la poli-

cia no els deixa, com va ser el cas, ja

s’han assumit com un fet normal

per part de la majoria de mitjans,

que fins i tot les justifiquen amb

frases com “Els Mossos van haver

de carregar...”. Però les càrregues

contra els fotògrafs i la premsa en-

cara no s’han normalitzat als ulls

de l’opinió pública.

El Sindicat de Periodistes de Ca-

talunya i el Col·legi de Periodistes de

Catalunya ja han criticat els fets per-

què, a més, els dos fotògrafs duien les

acreditacions corresponents i José

Colón vestia el braçalet que l’identi-

fica com a fotògraf. El Col·legi ha po-

sat la comissió de defensa al servei

de tots dos fotògrafs. Segons el Sin-

dicat, els Mossos eren perfectament

conscients que atacaven un infor-

mador. Els fotògrafs que cobreixen

aquesta mena de manifestacions són

gairebé sempre els mateixos i, dei-

xant de banda les acreditacions –que

són braçalets de colors molt visibles–,

es coneixen de vista amb els Mossos.

Tot i això, segons fonts pròximes al

cas, Interior apunta que els policies

no van poder distingir els fotògrafs i

la Conselleria s’ha plantejat, fins i

tot, vestir els fotògrafs amb armilles

de colors llampants, com les que

duen els periodistes a Palestina i d’al-

tres zones de guerra, perquè se’ls pu-

gui reconèixer més fàcilment.

Interior es planteja fer vestir els
fotoperiodistes amb armilles llampants
Els Mossos van ferir dos fotògrafs i diversos estudiants a la manifestació contra el pla Bolonya

PREMSA
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> La Falange 
denunciarà Jordi Évole

Jordi Évole, més conegut com a Follo-

nero, presentador del programa Sal-

vados de La Sexta, ha provocat les ires

de la Falange, que el denunciarà per “ri-

diculitzar”, “fer mofa” i “escarni” dels

feixistes enterrats al Valle de los Caídos

(Madrid), segons informa Comunica-

ció21.cat. En un programa en què Évole

va emetre un reportatge humorístic so-

bre el Valle de los Caídos, dos actors que

feien veure que eren falangistes gais

van ballar el txa-txa-txa. Més tard, el

mateix Évole va deixar un ram de flors

amb els colors de la bandera republica-

na espanyola a la tomba de Francisco

Franco i hi va fer un discurs humorís-

tic. En un primer comunicat, que sem-

blava una amenaça, la Falange deia que

els falangistes sabien molt bé “com do-

nar la batalla a aquests amics de l’as-

sassinat i del tret per l’esquena”. No va

ser fins més tard que no va aclarir que

la batalla seria als jutjats. JGV



SANT ANDREU DE PALOMAR • ELS DIVERSOS ESPAIS PROGRAMEN ACTIVITATS PER TOTES LES EDATS

La tradició de la gresca i la lluita
a les festes majors alternatives
Les festes alternatives i les reivindicatives es duran a terme del 28 de novembre al 8 de desembre

Roger Tendero, Roger Costa i Eli Ramos

cultura@setmanaridirecta.info

E
l proper divendres 28 de

novembre és el tret de sortida

de les ja tradicionals festes

alternatives i reivindicatives de Sant

Andreu de Palomar, al pla de Barcelo-

na. Onze dies d’activitats de tot tipus

i per a totes les edats: la dissetena

Bicifarra, el toc escènic del Cabaret

dels Diables i els dobles espais

musicals situats a la Karpa del carrer

Segre i als jardinets de Can Fabra. A

tota aquesta barreja, cal afegir-hi les

festes als carrers Bascònia i Rubén

Darío. Un entramat de gresca amb

història creada i treballada que, com

cada any, també té un vessant reivin-

dicatiu. L’arribada del TAV, les

denúncies del feixisme, la lluita

contra l’heteropatriarcat i la falta

d’espais socials seran les temàtiques

protagonistes de les 17es Festes

Alternatives i la 5a Festa Major

Reivindicativa de Sant Andreu.

L’inici de les Alternatives

Diversos col·lectius del poble –princi-

palment antimilitaristes i ecologis-

tes, com Mili KK-La Mandrágora–

van començar a organitzar aquestes

festes a finals dels anys vuitanta. A

partir de l’any 1997, amb l’okupació

del CSO El Palomar –i La Galia CSO

l’any 1998–, les festes alternatives

van comptar amb diversos espais per

fer les seves activitats. Però les

onades de desallotjaments i repres-

sió posteriors al 2001 van deixar les

alternatives sense locals i es van

veure obligades a treure les activi-

tats al carrer. Des d’aleshores, cada

any es munta una gran carpa, en-

guany al carrer Segre.

Activitats per tots els públics

El programa d’actes d’aquest any

inclou activitats per tots els públics,

des de la matinal infantil, al campio-

nat de petanca al Casal d’Avis, pas-

sant pel torneig de Patxanga futbole-

ra a l’escola Pegaso. En l’àmbit

reivindicatiu, es farà una ruta històri-

ca per la memòria popular d’andre-

uenques i andreuencs, on les pròpies

protagonistes explicaran com van

viure fets tan importants com la tan-

cada de les dones i filles dels treballa-

dors de Motor Ibérica a la parròquia

de la plaça Orfila. També hi haurà un

Cicle de cinema contra l’amor romàn-

tic, una Minimostra de llibres i fan-

zines feministes presentats per les

seves autores i editores i la presenta-

ció del documental Silenci, aquí es

tortura! En l’àmbit més festiu, no

faltarà el consolidat Cabaret al local

de Diables –aquest any Cabaret Sense

Cànon, rebentem l’SGAE– ni els

concerts de la Karpa, on podrem

escoltar des de latin-jazz-funk i rock

berber fins a hardcore-punk i hip-hop.

Cinc anys de Festa Reivindicativa

La Festa Major Reivindicativa de Sant

Andreu (FMR) va néixer l’any 2004 per

difondre la feina política que desenvo-

lupava l’Assemblea de Joves i Enda-

vant Sant Andreu-Nou Barris al llarg

de l’any, d’una manera amena i festiva,

però compromesa. Aquests dos

col·lectius es van engrescar per crear

una programació amb continguts

lliures del control del Districte i fer-ho

de forma autogestionada. Els dos

primers anys, la FMR va ubicar les

seves activitats al Casal Miquel Martí i

Pol –un espai alliberat per l’antiga

Assemblea de Joves (AJSTA)– i diverses

nits de concert al carrer. L’any 2005 els

entrebancs institucionals van aug-

mentar i el consistori va optar per

silenciar gairebé del tot aquestes

festes. Després d’aquell any, els

col·lectius organitzadors van veure la

necessitat de consolidar-se i així és

com van poder celebrar la tercera i la

quarta edició de la festa major. L’esce-

nari de xerrades i passis de vídeo es va

traslladar a l’Associació de Veïnes i

Veïns Sant Andreu Nord-Tramuntana,

que també acollirà els actes d’enguany.

Ampli ventall de cultura i festes

Amb una tarda de jocs, concerts, pro-

jeccions de vídeos, una festa cubana i

xerrades, la Festa Major Reivindicati-

va ha anat ampliant el marc d’actes

culturals programats, enguany sota el

lema Des de tots els fronts de lluita

desemmmascarem el feixisme. El

divendres 5 es farà la 2a Ruta jove del

porró, que sortirà de la plaça de les

Palmeres; el 6 es convoca el torneig de

futbol sota el títol Fes-li un gol a la

Constitució i l’endemà una matinal

cultural a la plaça de les Palmeres amb

espais pensats per la canalla. També

s’atorgaran els premis del Primer

Concurs Literari de la festa major, que

obsequiarà obres de prosa i poesia

vinculades a temes socials.

+ INFO
17es FESTES ALTERNATIVES 

DE SANT ANDREU DE PALOMAR

Del 28 de novembre 

al 7 de desembre

Karpa al carrer Segre

Més informació: festesalternati-

ves@sant_andreu.com

5a FESTA MAJOR REIVINDICATIVA

DE SANT ANDREU

Del 28 de novembre 

al 8 de desembre

Més informació: http://fmreivin-

dicativa.blogspot.com
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Laia Bragulat

Com cada novembre, amb els pri-

mers freds que anticipen l’hi-

vern, arriba la Bicifarra a Sant An-

dreu. L’any 1993 diversos col·lectius

de Sant Andreu van organitzar la

primera Bicifarra, una cercavila fes-

tiva sobre rodes que recorria els car-

rers del poble aturant-se a diversos

llocs i locals emblemàtics del veïnat

a fer un got. Gràcies a la gran aflu-

ència de gent a l’activitat –prop de

600 persones segons testimonis– es

van poder superar les traves buro-

cràtiques inicials (el Districte la va

voler prohibir i fins i tot va fer mun-

tar un control d’alcoholèmia a la

Guàrdia Urbana) i la Bicifarra es va

acabar consolidant, any rere any,

com un dels actes més significatius

de la festa major. La reivindicació

del carrer com un espai de trobada

entre el veïnat, el foment de l’ús de

la bicicleta davant del cotxe, la vo-

luntat de potenciar els llaços socials

entre la gent del poble i el seu caire

festiu –amb espectacles, performan-

ces, actuacions musicals– i reivindi-

catiu –antifeixista, contra els desa-

llotjaments, etc.– l’han convertida en

una proposta molt atractiva i cada

any més concorreguda... sobretot a

peu. I, amb el creixement, edició rere

edició la convocatòria ha anat

deixant en un segon pla el seu sentit

original. És per això que, enguany,

vol recuperar les rodes, les disfres-

ses i l’esperit d’una festa major

popular, participativa i que el veïnat

se senti seva. El canvi més substan-

cial és que serà diürna. El recorregut

passarà per diferents espais del

poble –bars, entitats, festes de

carrer, l’hort okupat...– tot buscant

un equilibri entre els diferents

àmbits de la festa major i comptarà

amb una paradeta mòbil d’avitualla-

ment. Una cita indefugible.

Dia: dissabte 29 de novembre

Inici: 12h. Bar La Divina. 

C. Sòcrates/Pare Secchi

Final: 18h. jardinets de Can Fabra,

Festes Reivindicatives

Organitza: Festes Alternatives de

Sant Andreu de Palomar

Disset anys de festa sobre rodes

Muntatge de la carpa de les Festes Alternatives de 2006 i actuació dels bastoners de Gràcia a les Reivindicatives del 2007

R.T.



Una fira per jugar diferent
Tona acull la vuitena edició de Jocjoc, la trobada del joc i la joguina artesana

Oriol Ripoll

cultura@setmanaridirecta.info

C
ada desembre des de fa vuit

anys i com si fos una festa per

marcar de color vermell al

calendari, torna la fira Jocjoc al poble

de Tona (Osona). Enguany la fira es

vol consolidar i fa una aposta decidi-

da pel seu creixement amb l’amplia-

ció a un cap de setmana sencer,

l’obertura de nous espais i una

mirada àmplia a tot el que té relació

amb el joc i la joguina de qualitat i

per a tots els públics. La fira obre les

portes el proper 29 de novembre a les

11 del matí. Els visitants rebran un

programa ple de propostes molt

variades perquè tothom pugui trobar

el seu espai i el seu tipus de joc.

En total, hi haurà onze espais

diferents. Per fer-ho fàcil, les activi-

tats s’han agrupat en cinc categories

(exposicions, espectacles i instal·la-

cions, campionats, parades i estands

i tallers), distribuïdes en quatre

franges horàries. D’aquesta forma,

les visitants que s’hi estiguin un dia

sencer podran gaudir d’una àmplia

diversitat de coses a fer. Totes les

activitats, però, tenen un fil conduc-

tor: l’esperit de la fira des de la seva

primera edició i que fa de sedàs a

l’hora de triar entre les propostes

que arriben a l’organització.

Compromís amb el país

La fira Jocjoc està compromesa amb

el país, d’una banda, perquè fomen-

ta que els artesans i les entitats que

es dediquen a la fabricació i venda

de jocs i joguines de qualitat puguin

fer arribar els seus productes de

forma fàcil a públic en general i

també a comerços especialitzats. I,

de l’altra, perquè ha volgut portar

les millors companyies que tenen

espectacles de jocs, associacions

d’arreu del país que treballen i

difonen jocs de tota mena i persones

particulars, amants del joc, que

troben el seu espai per ensenyar a

jugar. Així mateix, el compromís es

veu amb la voluntat de donar veu a

creadors de totes les edats, ja sigui

a través del concurs de creació o bé

deixant espais perquè puguin

mostrar els seus jocs.

Un altre dels aspectes que la fira

ha potenciat és el joc de qualitat. A la

primera edició es va atrevir amb un

lema agosarat: On són les joguines

que no surten a la tele? Des de

llavors, l’organització no ha parat de

buscar propostes noves i originals i

d’oferir al públic visitant un ampli

ventall de jocs i joguines de tota

mena. Per això un dels requeriments

per formar part de la fira és la

qualitat –tant del joc com del mate-

rial– i, cada edició, l’organització

desestima moltes de les propostes

que li arriben.

De fet, aquest esperit es reflec-

teix en el programa. A més de la

vintena de parades de venda de jocs i

joguines, hi ha tallers de màgia, de

malabars, de construcció de jogui-

nes, de jocs i esports tradicionals i de

papiroflèxia perquè, després, infants

i adults puguin tornar a fabricar els

seus objectes d’entreteniment amb

material molt quotidià. Un especta-

cle de joc i una quinzena d’instal·la-

cions faran practicar l’habilitat i

l’enginy. També hi ha quatre concur-

sos de joc i un de creació allà mateix,

una exposició de playmòbils, una

xerrada-jugada sobre jocs de parau-

les i un espai dedicat només als jocs

de tauler. Així doncs, com en els bons

jocs, l’aposta està feta: el repte és que

cada visitant descobreixi un joc nou i

una forma de jugar original.
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Concurs de creació de jocs

El primer acte de la fira va ser el

20 de novembre, dia que es va

tancar el termini de lliurament de

jocs per als dos concursos de

creació, el premi d’aquest estil més

antic del país i l’únic que té una

categoria especial per fomentar la

participació dels menors de setze

anys. La quantitat i la qualitat de

les obres presentades mostren que

s’ha creat una pedrera de creadors,

persones que dediquen les seves

estones a jugar i a inventar-se els

seus propis jocs i que ja comença a

donar els seus fruits en la publica-

ció de jocs d’autors locals.

Jocjoc
Fira del joc i la joguina diferent

28 i 29 de novembre. 

Tona (Osona)

<www.firadeljoc.cat>

Estel Barbé

cultura@setmanaridirecta.info

“M
oteando és una 

aventura cultural 

que vol parlar del

teatre fet per dones, sobre dones

que fan teatre i sobre teatre que

parla de dones”. Un embarbussa-

ment que defineix a la perfecció 

la primera Mostra de Teatre

Anticomercial i de Dones organit-

zada del 27 al 30 de novembre a

diversos espais de la ciutat de

Barcelona. Un festival que, des

dels seus inicis, ha comptat amb

un procés rigorós de selecció per

programar un total de sis compa-

nyies i grups amateurs que actua-

ran al Teatre La Riereta, a La Cosa

Nostra, a RAI i a l’Associació

Cultural Humanfuzz.

Les organitzadores de Motean-

do ho diuen ben clar: “Cal reapro-

piar les arts escèniques com a

element de cultura popular i,

alhora, fomentar el teatre de dones

en un univers masclista”. El

resultat explosiu de la combinació

d’aquests dos elements es podrà

viure des del primer dia al Teatre

La Riereta amb l’obertura de la

Mostra i el muntatge Ausencia y

Saudade, in proceso, dirigida per

Silvia Medeiros.

A partir d’aquí i fins diumenge

al vespre, es podran visualitzar la

resta de propostes i també formar

part d’algunes d’elles. Divendres a

la tarda, per exemple, Moteando

acollirà el Taller de Teatre Human-

fuzz sota el títol suggeridor de

Refle-sex. A més, es faran un

seguit d’activitats complementà-

ries de difusió i de reflexió com

una taula rodona, titulada El teatre

de dones, on participaran diverses

creadores d’arreu de l’Estat espa-

nyol. I tot plegat –per orgull de

l’organització– fet amb un pressu-

post inicial gairebé negatiu, com a

acte de reivindicació anticomercial

amb totes les lletres.

Alternatives en
femení als escenaris
Mostra de Teatre Anticomercial i de Dones

m

+ INFO
moteandoenbarcelona.blogspot.com

Gemma Garcia

cultura@setmanaridirecta.info

A
nar més enllà d’una anàlisi

conjuntural sobre la crisi

alimentària i examinar i

entendre l’actual sistema agroali-

mentari i les seves repercussions.

Aquest és l’objectiu de la Jornada

sobre crisi alimentària que acull el

Convent de Sant Agustí de Barcelona

el proper dissabte 29 de novembre.

Entrepobles, la campanya No et

mengis el món i GRAIN pretenen po-

sar al descobert les causes de tipus

estructural associades al model

d’agroconsum i el funcionament del

sistema financer en l’àmbit agrari.

Les organitzacions impulsores

d’aquesta trobada defensen la sobi-

rania alimentària, el dret que tenen

els pobles de garantir la pròpia

alimentació de manera suficient,

sana i lligada a les seves tradicions

culturals i als mercats locals, com a

resposta a l’entramat capitalista en

el món rural i en l’àmbit alimentari.

Tal com desgrana el llibre Introduc-

ció a la Crisi Alimentària Global,

elaborat per un conjunt d’organitza-

cions que convoquen i participen a

la jornada, les causes de la crisi

actual es remunten a tota una sèrie

d’operacions econòmiques de caire

neoliberal, com els paquets tecnolò-

gics de la Revolució Verda dels anys

60 i els seus efectes sobre l’ecosiste-

ma i els petits agricultors, o la

monopolització corporativa del

sistema alimentari mundial.

La sobirania alimentària
com a resposta a la crisi
Entrepobles, No et mengis el Món i GRAIN 

analitzen la crisi alimentària

Jornada sobre
crisi alimentària

Dissabte 29 de novembre 9:30-18h

Centre Cívic Convent de Sant

Agustí. C. Comerç, 36 (entrada

per la plaça de l’Acadèmia)

Ciutat Vella-Barcelona
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“...i Déu va crear l’home”
La Teoria del Disseny Intel·ligent maquilla el creacionisme amb un discurs ‘científic’

Joan Andreu Moll

cultura@setmanaridirecta.info

N
omés era qüestió de temps. A

principis d’any, la versió 2.0

–renovada i ampliada– del cre-

acionisme científic, la Teoria del Dis-

seny Intel·ligent, va desembarcar a

Europa per presentar-se en societat.

Dels cicles i les xerrades promogudes

i finançades pels sectors més reaccio-

naris de la dreta nord-americana

–com el Discovery Institute de Seat-

tle– i que fins i tot van aterrar a algu-

na universitat de l’Estat, en podem

extreure dues conclusions. Per co-

mençar, es constata que els argu-

ments defensats no han variat gaire

des que el reverend William Paley

–per cert, pare intel·lectual de Dar-

win– va proposar a la seva obra

magna Philosophia Naturae, a

principis del segle XIX, la metàfora

del rellotger cec. Paley sostenia que

els sistemes complexos i funcionals

–com un rellotge, un llangardaix o

l’univers– no poden ser resultat d’un

procés atzarós, lent i gradual. Cal un

fabricant, una ment que els dissenyi.

Per tant, Déu existeix, tot i que –com

que és etern– no planifica a llarg

termini, és cec. Per Paley i els nous

creacionistes, la incapacitat humana

per comprendre l’enorme complexitat

de l’univers i la vida demostra l’exis-

tència de Déu. Absurd. Déu és una

qüestió de fe i no de ciència, no

creieu?

Per altra banda, la manca de rigor

i solidesa de la proposta creacionista

es parapeta darrere un discurs supo-

sadament científic, objectiu i neutral

que pretén desautoritzar des del rao-

nament lògic les principals teories

sobre l’origen de la vida i l’univers

amb què treballa la comunitat cien-

tífica. Un discurs molt ben construït,

brillant i encès i que compta amb el

suport del millor màrqueting, que re-

colza la seva crítica en una lectura li-

teral dels seus textos sagrats i en una

lectura parcial i manipulada dels fets

experimentals controvertits, d’a-

quells fenòmens sobre els quals no

acaba d’haver-hi consens, de les con-

tradiccions aparents entre teoria i

pràctica, de les contradiccions cons-

tatades... Res de nou, una altra vega-

da l’argument de la ignorància –allò

que no sé demostra el que jo crec–,

però canviant la sotana d’en Paley per

la toga i el birret dels nois de Seattle,

tot molt més seriós i professional.

Ciència i societat

I no es tracta d’una qüestió anecdòti-

ca, el creacionisme busca un estatus

científic per a les seves tesis precisa-

ment perquè vivim en una societat

construïda i cohesionada, ja sigui a

base de veritats o de bombes intel·li-

gents, en el marc d’un paradigma

cientificotecnològic. La ciència des-

criu la realitat i té el poder de donar-li

nom, d’organitzar-la. En la mesura en

què la societat s’allunya del fet

científic, de la seva comprensió,

cedeix espais d’autonomia, ja sigui a

sectes fonamentalistes o bé a governs

democràtics que destinen la majoria

de recursos a la recerca militar.

Malgrat els interessos i discursos

d’uns i altres, epistemològicament, la

ciència no es caracteritza per ser un

compendi de veritats immutables. Al

contrari, el coneixement científic se

sosté en teories que poden ser posa-

des a prova i que no constitueixen

una doctrina tancada. La història

dels darrers 150 anys ho demostra.

Més encara, el coneixement

científic no és capaç de donar una

explicació vàlida a multitud de

fenòmens, alguns de tan prosaics

com un badall i d’altres de tan grandi-

loqüents com l’origen de la vida. I

potser mai no podrà, però aquesta

ignorància no invalidarà per si el

mètode científic com a eina de

coneixement humà.

És una associació independent que
també ofereix el servei de fer xerrades
de consum responsable a entitats,
municipis...

Centre de Recerca
i Informació en Consum

100 enigmes que 
la ciència (encara) 
no ha resolt
Autor: Daniel Closa i Autet

Editorial: Cossetània Edicions, 2008.

Pàgines: 222

Fa uns anys, la revista Science va

publicar una llista amb les 125

preguntes per a les quals la ciència no

tenia resposta. Daniel Closa, doctor en

Biologia i investigador del CSIC, actu-

alitza aquell recull de greuges. El llibre

ens apropa d’una manera planera i

didàctica a les principals teories sobre

les quals es construeix el conei-

xement científic i a les grans qües-

tions que encara resten en el terreny

de les hipòtesis. Un passeig apassio-

nant, apte per a profans, que recorre

tots els camps del saber, des de

l’univers inabastable pel més potent

dels telescopis a la base bioquímica

de la consciència. Com diu l’autor 

“... potser és una ruta sense fi, però

mentre fem aquest camí ens enri-

quim de manera extraodinària”.

LLIBRES

La història de la vida també ocu-

pa una posició destacada entre

els enigmes de la ciència. Fins fa

només 150 anys ni tan sols era una

qüestió oberta, la versió bíblica

oferia la resposta irrefutable. 

Avui, però, hem pogut comprovar

que la intuïció de Darwin a bord

del Beaggle era correcta, tots els

éssers vius som parents, compar-

tim un mateix avantpassat comú a

partir del qual s’ha generat –per

evolució– la impressionant diversi-

tat de formes de vida que conei-

xem. La biologia molecular ho ha

mostrat molt clarament. Des del

més petit dels bacteris fins al més

complex dels vertebrats, tots usem

els mateixos mecanismes bioquí-

mics bàsics per la vida, com la

síntesi de proteïnes a partir de

només vint aminoàcids, comuns a

tots els éssers vius. També tots

guardem la informació per fabricar

aquestes proteïnes fent servir el

mateix codi genètic que tradueix

la informació continguda a les

cadenes de DNA i RNA. La univer-

salitat del codi genètic no deixa

lloc a dubtes, la vida que coneixem

es va originar una sola vegada, la

resta ha estat una qüestió de

temps i evolució.

Continuem, però, sense tenir

accés a molts detalls del quadre.

Com es va originar aquella primera

cèl·lula capaç de reproduir-se,

alimentar-se i relacionar-se amb

l’ambient? I els seus descendents

–bacteris i altres microorganismes

que van dominar la terra durant

3.000 milions d’anys– com van fer el

salt, ara fa 530 milions d’anys i en

un temps rècord, a la pluricel·lulari-

tat i es van diversificar en els grups

animals que coneixem avui?

Tot i que el Big Bang es fa difícil d’i-

maginar, existeixen proves prou

sòlides que la confirmen com a teoria.

Hubble va demostrar que l’univers es

troba en expansió contínua. També

s’ha comprovat que es refreda i que la

radiació còsmica de fons és com una

mena d’eco llunyà d’aquella primera

explosió enorme. Del ritme actual

d’expansió, podem deduir que fa

14.000 milions d’anys tot l’univers es

trobava comprimit en un sol punt de

distància zero, el cap d’una agulla que

contenia tota l’energia i la matèria de

l’univers i també tot l’espai i tot el

temps. Ho sabem i la física de partícu-

les també pot descriure amb precisió

com es comportava la matèria i l’ener-

gia pocs instants després de l’explo-

sió, però aquí s’acaba tot. El moment

zero rebenta les teories i previsions,

els resultats són impossibles. I abans

d’aquell punt, què?

La vidaL’origen de l’univers



Quinze anys organitzant la ràbia
El grup de hardcore i punk Ràbia Positiva celebra la festa dels 

seus quinze anys amb una festa al Puerto Hurraco del Poblenou

Jordi Garrigós i Roger Palà

cultura@setmanaridirecta.info

R
àbia Positiva està d’aniversa-

ri. Aquest 2008 se celebren

quinze anys de la fundació de

la banda de hardcore i punk-rock

combatiu per excel·lència del barri

de Sants de Barcelona. El grup,

explica el cantant David Vázquez, es

va formar amb un objectiu molt clar:

“Lluitar per la llibertat i per passar-

ho bé sense haver de seguir les

normes d’allò establert”. Fidels als

seus objectius inicials, la festa

grossa del quinzè aniversari se

celebrarà el proper 28 de novembre al

Puerto Hurraco del barri del Poble-

nou de Barcelona.

“Ens fa molta il·lusió tocar a

Barcelona en format elèctric perquè

en aquesta gira encara no ho havíem

fet, exceptuant la manifestacció a

l’escenari-camió de la darrera Festa

Major Alternativa de Sants”, aclareix

Vázquez. El cantant destaca que

volen “fer una cosa diferent”. Per

aquest motiu han preparat tot un

seguit de sorpreses que faran gaudir

tant els seguidors de Ràbia Positiva

com la pròpia banda.

Col·laboracions especials

Els primers que saltaran a l’escena-

ri seran els Flyshit, un grup potent

de hardcore vingut d’Euskal Herria

per l’ocasió i que donarà pas als

protagonistes de la nit, Ràbia

Positiva. “Serà un concert especial

on repassarem temes oblidats i hi

haurà moltes col·laboracions”

destaca el vocalista santsenc.

Efrain –de la banda Mall–, Gos –dels

Insershow i l’Odi Social–, els rum-

bers Naraina o els Pirats Sound

Sistema seran alguns dels amics

que pujaran a la tarima per compar-

tir una festa més que merescuda

pels Ràbia. La festa continuarà amb

PDs “i musiqueta de la que bevem

els Ràbia Positiva”. 

El del Puerto Hurraco serà un

dels darrers concerts de la gira

Sentiment, compromís i acció.

L’endemà, el grup actuarà a Sarrià de

Ter, al Centre Social Apaga la Tele, i

els dies 5 i 6 de desembre seran a

Galiza.

Gira per Galiza

Els santsencs estan presentant el

disc que van enregistrar en directe al

CSO Bahia de Sants, on van repassar

el bo i millor de la seva discografia i

diverses versions de clàssics del

punk. El treball, Sentiment, compro-

mís i acció! (La Ràbia/Kasba Records,

2008), ve acompanyat d’un DVD

documental que ensenya el dia a dia

de la banda.

Una de les activitats més

destacades d’enguany ha estat la

gira acústica dels quinze anys, que

els ha portat a més de trenta in-

drets dels Països Catalans, si

sumem els concerts que també han

fet amb el seu format clàssic. Un

dels moments clau d’aquesta gira

va ser el passat 20 de juny, quan els

Ràbia Positiva van poder actuar

davant els reclusos de la Presó

Model de Barcelona.
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Mariona Rius. Directa Ponent.

cultura@setmanaridirecta.info

U
n any més, arriba a la capital

del Segrià l’Euskal Jaia, la

festa basca a Ponent. Serà el

27 de novembre al campus de

l’escola d’agrònoms de la Universi-

tat de Lleida. Gastronomia, cultura

popular, música i festa són la clau

de la convocatòria, que enguany

arriba a la seva setena edició.

Tot va començar en un dels

viatges que feien cap a casa,

Euskal Herria, algunes estudiants

basques de Lleida. “La idea va ser

organitzar una festa cultural per

donar-nos a conèixer, com a poble

que som, amb la nostra llengua i la

nostra cultura”, expliquen des de

l’organització. “Un cop a l’any

volem reunir-nos els bascos i

basques que rondem per Lleida,

estudiants i gent treballadora, per

formar una gran kuadrilla i mos-

trar les nostres tradicions”.

Les activitats acostumen a

tenir un mateix patró: el txotx

(obertura del barrilet de sidra) i la

cercavila amb txistularis, trikitila-

ris, danses tradicionals i el llança-

ment d’aixada i de txapela. Des-

prés, es fa el dinar, amb bertsolaris

i una sobretaula que, enguany,

oferirà un concert del cantautor de

Ponent Lo Noi del Cirerer.

Més tard, comencen els herri

kirolak (esports rurals), el sorteig

d’una cistella i “mil i una sorpreses

més”. Per acabar la jornada de

diversió i no deixar de banda deter-

minats costums, la festa continua a

La Falcata i al CSA La Maranya.

“Tot això ho fem gràcies a la

col·laboració d’amics i amigues de

tot arreu, associacions com La

Maranya, el bar La Falcata o el

restaurant Iruña”, expliquen.

Malgrat el fred i la boira, aquesta

petita gran festa euskalduna,

popular i sense ànim de lucre vol

continuar existint. A dia d’avui,

però, la cosa es complica, ja que “la

UdL està creant noves normatives

molt estrictes que poden arribar a

acabar amb la festa”.

Torna l’Euskal 
Jaia a Ponent
Setena edició de la festa basca de Lleida

High Times

‘High Times’

(autoedició)

Ska / reggae

D
esprés d’una llarga trajectò-

ria com a banda d’ska,

arriba el primer treball

d’estudi d’aquest grup del barri de

Gràcia de Barcelona que du per

títol el mateix nom del grup. En

aquest cas ha estat un EP de cinc

cançons. Cinc cançons carregades

de ritmes jamaicans que deixen

clara la influència que ha tingut

aquest gènere al nostre país i que

poden recordar bandes com Skata-

là o Dr. Calypso. Malgrat aquestes

reminiscències, els vuit membres

de la formació són capaços de

donar un estil diferent a les seves

cançons i fer-les sonar fresques i

actuals.

El disc comença amb un tema

cantat en anglès, “Wait Jamaica”,

que és una mostra de les influèn-

cies que ha rebut el grup i, alhora,

mostra d’on han sorgit. La lletra és

tota una declaració d’intencions

per part de la banda: volen entrete-

nir i que la gent s’ho passi bé

ballant la seva música. Cal desta-

car el ritme enganxós i ben trobat

–quelcom essencial per un grup

d’ska– del segon tema de l’EP,

“Temps”. Una cançó que no pots

deixar de cantar, si l’escoltes un

parell de cops. I això no és gens

fàcil en els temps de corren.

“Dimoni de la mentida”, “Històries

i rondalles” i “Ai Papa, ai Mama”

–una cançó recuperada d’un treball

anterior– completen el disc.

La presentació del disc i el

seu disseny són aspectes que la

banda també ha cuidat molt, cosa

que s’agraeix. El CD inclou una

pista multimèdia que explica la

història del grup i ens permet

saber més sobre aquesta banda

que, sens dubte, renova el panora-

ma actual de l’ska català. El 29 de

novembre actuen a la festa major

de Sant Andreu de Palomar.

MANEL ROS

MÚSICA

Hi participaran

amics del grup

com ara Pirat’s 

o Naraina 

El darrer treball de Ràbia

Positiva, Sentiment, compro-

mís i acció!, és el primer disc en

directe enregistrat en una casa

okupada als Països Catalans.

Altres grups ho havien fet abans

a Euskal Herria: els MCD amb el

seu històric Bilboko Gaztetxean

(Discos Suicidas, 1987), gravat al

gaztetxe (centre social okupat)

de Bilbo; Bap!, amb Bazen (Me-

tak, 2003), enregistrat al gaztet-

xe d’Andoain, o Soziedad Alkoho-

lika amb el vídeo Kontzertua

Gaztetxean (DDT, 1994), gravat a

Gasteiz. Als Països Catalans, res

oficial, més enllà de cintes

pirates de l’Odi Social que cor-

rien de mà en mà. “Tots els grups

que graven un directe ho fan en

algun espai representatiu del seu

territori. Ho podríem haver fet a

les Cotxeres de Sants, però ja no

s’hi fan concerts i cada cop hi ha

menys sales que programin

hardcore...”.

El primer disc en una okupa



Jaume Barrull

cultura@setmanaridirecta.info

S
ona el despertador, són les

deu i avui és onze, Ningú ja

hauria d’haver cobrat l’atur.

S’aixeca, es vesteix, esmorza i

baixa al caixer per actualitzar la

llibreta i comprovar que ja ha

cobrat la primera nòmina d’aturat.

Fa un mes i mig se li va acabar el

contracte; la crisi havia estès la

por, la por havia aturat els projec-

tes i un cop de vent va traspaperar

la seva renovació i li van dir “ho

sento, ja et trucarem”. Doncs ja em

trucareu i ja us ho fareu. Canvi

d’aires, un temps per meditar,

cobrar de l’aire i de passada em faré

un facebook i buscaré antics

companys d’escola.

Després d’un parell de setma-

nes es lleva a quarts de dotze i

sense treure’s el pijama, amb un

cafè a la vora, es connecta a Inter-

net i s’apunta a una borsa de treball

virtual per trobar una feina real.

Dades acadèmiques, dades perso-

nals i altres preguntes opcionals

sobre aficions i expectatives,

aptituds i gustos de cap de setma-

na. En contesta un parell i a la

tercera té la sensació que sembla

una pàgina per trobar parella.

Passa els passos i directe a les

ofertes, fracàs absolut. De tècnic

superior de projectes només una

proposta caducada d’Ontinyent, de

noies maques ni rastre. Se’n cansa,

entra al facebook i té tres missat-

ges nous penjats al mur, una

sol·licitud d’amistat, una invitació

a la manifestació per un habitatge

digne (s’hi apunta), una altra

d’adhesió al grup de fans de les

càpsules hoi-poi (s’hi apunta), i una

campanya de solidaritat amb uns

treballadors acomiadats de manera

improcedent que van anar a judici

sense el suport dels sindicats.

L’endemà, per primera vegada a

la vida, entra a l’Empresa de Treball

Temporal del carrer Qualsevol.

Quan hi entra hi ha set o vuit

persones esperant-se, assegudes o

dretes, omplint papers, mirant les

parets, llegint best-sellers o traient-

se la ronya de les ungles. Quan és el

seu torn s’asseu i l’atén la senyore-

ta Aquella. Ho fa amb molta correc-

ció, li demana les dades personals,

experiències laborals i què busca

exactament. Ell li explica que és

tècnic superior de projectes i que

busca feina de tècnic superior de

projectes. Ella somriu i li explica

que aquestes feines són difícils de

trobar, li pregunta si no estaria

disposat a fer de tècnic auxiliar o a

canviar de ciutat. “De ciutat?” “Ja

entenc que això és una cosa que

hauria de parlar amb la seva dona.”

“Dona?” “Era un dir, a vegades la

família...” “Família? Jo he vingut a

buscar feina i vostè em pregunta si

tinc família, està lligant o m’està

investigant?” La conversa es perd

per boscos densos i ell es desorien-

ta i s’enfada. Marxa i quan arriba a

casa posa la clau del seu facebook,

té ganes de xerrar una estona i

desfogar-se.

A la nit troba la targeta que un

dia va deixar-li el senyor Qual de

l’empresa Ics. Al matí següent li

truca però no hi és. Què desitja? Ell

li’n fa cinc cèntims a la secretària i

li diu que el senyor Qual no hi és

però que si en té ganes que passi en

persona i passi-ho bé. Abans d’anar-

hi entra al facebook i es troba Un,

parlen una mica i deixa penjat al

seu mur que té pressa, que se’n va a

veure una empresa amb una telefo-

nista estirada i antipàtica. Quan hi

arriba obvien que ell demana pel

senyor Qual i el fan passar a una

sala on hi ha revistes de cotxes,

viatges, safareig, economia, pit i

cuixa i algun diari. Fa gairebé una

hora que no passa res i la impa-

ciència se’l menja quan entra una

noia, s’agafa un got d’aigua i li

pregunta si està nerviós de tant

esperar, si vol baixar a fer un

cigarret; diu que no i ella s’interes-

sa pel que llegeix i què en pensa del

que hi surt. Ell respon vaguetats i

més aviat talla la conversa, la

mossa s’acaba l’aigua i diu “no

trigaran a cridar-te”.

Es torna a obrir la porta i la

mateixa secretaria li confessa: 

“Ho sento senyor Ningú, se’ns ha

fet tard i avui no podrem atendre’l”.

Ell pregunta pel senyor Qual i ella 

li respon amb vaguetats i més aviat

talla la conversa mentre li obre la

porta. Quan ja és fora, la secretària

s’asseu a la seva taula, tanca

Internet i adjunta un post-it sobre

un currículum amb un parell de

referències al facebook del senyor

Ningú i el deixa al munt dels

candidats congelats.

CISCO *KSL

. EL REBOST

26 • expressions 26 de novembre de 2008   •   DIRECTA 117 

, expressions

. PUNTS SUSPENSIUS

> La ploma
L’autor de la secció Punts sus-

pensius d’aquest mes de novem-

bre és Jaume Barrull (Barcelona,

Vila de Gràcia, 1978). Sociòleg i

escriptor, viu a Lleida des dels

deu anys. Participa en l’associa-

cionisme cultural, social i polític

del país. En el terreny literari, ha

publicat contes en diferents re-

vistes. El motiu original (Proa,

2007) és el seu primer llibre. En

aquest relat ens parla dels perills

i contradiccions de les xarxes so-

cials d’Internet. 

Fes-te un facebook i ves fent

Passa els passos i

directe a les ofertes,

fracàs absolut. 

De tècnic superior

de projectes 

només una 

proposta caducada

d’Ontinyent, 

de noies maques 

ni rastre

Els brots de llavors depuren

l’organisme, regulen el tracte

intestinal, potencien la producció

de llet materna, regulen el siste-

ma endocrí i són beneficiosos en

casos de descalcificació i anèmia

o estats de carència. El blat és ric

en vitamines i sals minerals. Les

llenties aporten proteïnes, ferro,

zinc, manganès i vitamines.

L’alfals conté molta vitamina C,

calci i magnesi i és molt producti-

va. Els cigrons tenen moltes

proteïnes, fòsfor, calci i ferro. La

mongeta mung és molt rica en

proteïnes (equiparable a la carn),

és fàcil de digerir i conté vitami-

na A i C. El gira-sol és ric en

proteïnes i greixos insaturats.

Finalment, les llavors de ceba,

mostassa i rosella resulten útils i

saboroses com a amaniment. Les

de fenigrec, un gra molt usat a

l’Orient Mitjà, tenen un gust fort

i se li atribueixen virtuts afrodisí-

aques, a més de ser un desodo-

rant natural, ja que perfumen la

suor de qui en menja. Diuen que,

antigament, les dones orientals,

en lloc de perfumar-se, ingerien

germinats de fenigrec per fer

bona olor.

Però els germinats també són

recomanables perquè resulten

molt fàcils i ràpids d’obtenir, es

poden fer a qualsevol època de

l’any arreu i ofereixen una varietat

molt gran, tant del tipus de llavor

que podem fer brotar –cereals,

llegums, espècies– com de la seva

aplicació culinària –amanides,

sofregits, sopes i cremes, patés,

truites, etc. Qui ho havia de dir, que

aquell brot que fèiem créixer dins

un pot de iogurt

amb un cotó

fluix humit quan

érem petites

amagava tanta

riquesa! Amb un

pot de vidre de

broc ample, una malla fina o una

gasa i un goma elàstica ja en tenim

prou. També existeixen germina-

dors (plates foradades que se

sobreposen fent pisos). Si germi-

nem llavors grosses (llenties, soja

verda, cigrons, pèsols), abans

caldrà deixar-les en remull una nit.

Per la resta, remullem les llavors

dins el pot i el tapem amb la malla,

que fixem amb una goma. Esco-

rrem l’aigua i deixem el pot cap per

avall i suspès –sense que toqui cap

superfície– perquè les llavors

sempre tinguin humitat però no

estiguin en contacte amb l’aigua,

ja que es podririen. Deixem el pot

en un espai sense llum. Cada dia

remullem les llavors –amb aigua

tèbia s’accelera una mica la

germinació– perquè mantinguin

la humitat i, després de quatre o

cinc dies, més o menys... al plat!

Germinem a casa

Germinats
Laia Bragulat i Joan-Andreu Moll

A
ra que arriba l’hivern i, amb

ell, els primers freds, el

nostre cos necessita tenir

unes bones provisions de nutrients

per encarar l’estació amb força. I

una bona manera d’ingerir i

assimilar determinades vitamines,

minerals i proteïnes és a través

dels germinats. La germinació de

les llavors implica una sèrie de

reaccions químiques dins les

llavors a partir de les quals aques-

tes obtenen l’aliment i l’energia

necessàries per la brotada. Es

tracta d’un procés que es caracte-

ritza per la síntesi i el desenvolupa-

ment d’enzims, catalitzadors i

facilitadors de diferents funcions

corporals i encarregats de la

mobilització i la digestió dels

nutrients –hidrats de carboni,

greixos i proteïnes– que la llavor

usarà per créixer. L’acció d’aquests

enzims permet la predigestió de

les proteïnes, que se

separen en aminoàcids i resulten

més digeribles. També transfor-

men el midó en glucosa, fet que

ajuda a pair millor el que ingerim.

És per això que els mengem crus.

Així, alguns dels aliments que

normalment provoquen flatulèn-

cies, com els llegums, resulten

molt més assimilables si els

mengem germinats. Una altra de

les conseqüències de la germinació

és la producció de brots verds molt

rics en clorofil·la. Aquest pigment,

una proteïna molt semblant

estructuralment a l’hemoglobina

de la sang, té una gran capacitat

per regenerar els glòbuls vermells

i, per tant, per controlar l’anèmia.

També podria tenir un paper

positiu en el manteniment de les

defenses.

Propietats dels 
germinats i d’algunes llavors



la graella • 27DIRECTA 117   •   26 de novembre de 2008

Recomanem

Arts Visuals · Divulgació · Arts Escèniques · Música

ALCOVER

27 de novembre 

Xerrada “Dones de la República,

protagonistes de la Història” 

17h. A Ca Cosme.

A càrrec de Carmen Casas.  

Organitza: Dones d’Alcover. 

BARCELONA

26 de novembre

Presentació del llibre Frontera

Sur. Nuevas políticas de gestión y

externalización del control de la

inmigración en Europa

Can Vies. C. Jocs Florals 42. Sants.

20:30h. Amb la presència d’Enrique

Santamaría, professor de sociolo-

gia de la UAB , Cristina Fernández

Bessa, de l’Observatori del Sistema

Penal de la UB , Hibai Arbide, de

l’Espai per a la Desobediencia a les

Fronteres, i Núria Empez, del

col·lectiu Drari.

28 de novembre 

Concert “15 anys de Ràbia Positiva” 

22h. Puerto Hurraco. 

C. Taulat 16. Poblenou. 

Tertúlia “La violència masclista i

els mitjans de comunicació” 

18h. Al Centre Social de Sants. 

C. Olzinelles, 20. Sants. Més

informació: Atenció i Prevenció de

les Violències de Gènere. lesclet-

xa@hotmail.com

Ahir Sud-àfrica, avui Palestina: 

podem aturar l’apartheid

Aula Magna Facultat Historia UB

12:30h. Vídeo Fòrum: La resistèn-

cia noviolenta contra l’apartheid a

Palestina. Documental: Defiendo

mi tierra / Bil’in my love. 18h.

Conferència: Com podem promou-

re una pau justa? 19h. Conferència.

De Sud-àfrica a Palestina: aturem

l’apartheid. Més informació:

http://palestina.cat/index.php

Jornades “Documents, sexualitat

i violència de gènere”

A la Facultat de Belles Arts. 

3 de desembre. 10h. Documental

¿Por qué estás triste? 10.30h.

Conferències “Violència masclis-

ta: novetats legislatives”. 12 h.

“Tamaia: 16 anys, acompanyant

dones maltractades des del femi-

nisme”. 13h. “La representació de

la violència vers les dones en el

cinema” 16h. “Violència simbòlica

en les relacions amoroses del relat

televisiu: realitat o ficció?” 

17h. “La nova representació de la

sexualitat i dels patrons de gènere

en l’art actual”. 18h. “300 años

atrás...”. 

4 de desembre. 10h. Conferencia

“Te veo un poco nerviosa”. 

12h. “No debo morir de amor”. 

CABRA DEL CAMP

Fins al 7 de desembre 

Exposició : “La violència masclis-

ta: un problema de totes i tots” 

Al Centre Cívic. Organitza: Asso-

ciació de Dones de Cabra del Camp

GIRONA

28 de Novembre 

Projecció del documental Golha

20h. Casa de Cultura.

Amb Maria Cilero (Vicepresidenta

de l’Associació pels Drets Humans

a l’Afganistan). Organitza: CUP de

Girona i Maulets. Més informació:

www.endavantgirona.blogspot.com

LLEIDA

27 de novembre 

Euskal Jaia, la festa dels i les

estudiants basques de Lleida. 

Tot el dia.

PLA DE SANTA MARIA

3 de desembre 

Xerrada-col·loqui: “Les dones

víctimes, les dones actores” 

20h. A càrrec de Pilar Palacio,

Especialista en temes de gènere.

Organitza: Associació de Dones del

Pla de Santa Maria. 

Del 3 al 15 de desembre 

Exposició Punts de reflexió: Les

violències contra de les dones

A la Sala d’actes de l’Ajuntament.

Organitza: Associació de Dones

del Pla de Santa Maria.

SABADELL

29 de novembre 

Xerrada: “La diversitat lingüísti-

ca al món: propostes catalanes” 

15h. Casal Pere Quart, Rbla. 69.

Organitza: Associació Catalana

d’esperanto.

TARRAGONA

Jornades: “La paradoxa de l’abun-

dància. Drets humans i petroli”

Sala de Graus ETSE/ETSEQ,

Campus Sescelades URV.

27 de novembre. 17h. De cap al pick

oil. 18h. Eficiència energètica i

renovables per a un futur sense

petroli. 19:30. Del Consum al

Decreixement. 

28 de novembre. 17h. Impactes de

les extractives als drets humans.

17:45. Transnacionals vs. movi-

ments socials: poder i estratègies.

18:30. La responsabilitat de les

empreses: el laberint jurídic.

19:45. Taller de clausura: Quines

eines queden? Díptic de les jornades

a: http://admin.isf.es/UserFiles/Fi-

le/extractives_cicle12nov3_vdf.pdf

29 de novembre 

Cicle oniris de polipoesia

19h. Jardins del Camp de Mart.

Cabaret poètic amb Pere Sousa,

Magda Guillén i Rubén Aguilar. 

Al Künstainer. Més informació:

Ariadna-associacio cultural

<aariadna@tinet.org

VALLMOLL

3 de desembre 

Xerrada: “Violència de Gènere;

com detectar-la a temps?”

Centre Cultural.

18h. A càrrec d’Anna Chiara del

Prete, investigadora i membre del

grup de recerca GRÈC-URV. 

SANT CELONI

29 de novembre

8è ANIVERSARI DEL 

CASAL POPULAR I 

INDEPENDENTISTA 

QUICO SABATÉ

21.30h. Al Pavelló Municipal.

Concert Obrint Pas, Answer 

i Skafam. 

Mes informació:

www.myspace.com/casal_quicosabate

agenda@setmanaridirecta.info        •        <envieu les vostres convocatòries>

BARCELONA

29 de Noviembre,

MANIFESTACIÓ CONTRA

EL CAPITALISME I LES

SEVES CRISIS

17:30h. Pl.Universitat 

Fins a Pl. Sant Jaume. 

Més informació a: 

http://www.moviments.net/xarxa-

contratancaments

www.kaosenlared.info

Sortim de casa

BARCELONA. 28 de novembre. 

“EN DEFENSA DE LA DESOBEDIÈNCIA CIVIL”

19.15 h. Al Saló de Plens del Districte de Gràcia. 

Plaça Rius i Taulet, 2. Vila de Gràcia. 

Presentació del manifest i la iniciativa contra la criminalització

de la desobediència civil en el marc del sumari 18/98 Amb Pepe

Beunza, August Gil Matamala, Sabino Ormazabal i Gemma

Ubasart. Presenta i modera: Gabriela Serra. Obertura de l’acte:

Ricard Martinez. Clausura: Feliu Ventura. 

SANT ANDREU DE PALOMAR

29 de novembre

FESTA MAJOR 

AL CARRER RUBÉN DARÍO

14h. Menú al carrer, 8 euros

18h. Recuperem els jocs infantils 

de tota la vida

20h. Ivan (poesia), Núria Prims

(monòlegs), El huracán cordobés

“Pato” (folclore argentí)

21h. Sant Peus 

(conçons revolucionàries)

22h. Il Puttomusicante (cançó

d’autor), El Pogo del Organillo

(insurrecció electrònica des de la

Trini) i Que pum que Pam (rumba de

Santa Coloma).

Presentat per Xevi Dilonxi

El temps que ha fet... i que farà

Enguany ens haurem d’acostumar a

veure nevar a cotes de 800 metres

de forma habitual. Entre dijous i diu-

menge diverses perturbacions podran

deixar ruixats i tempestes. Al Pirineu

seran de neu a totes les cotes. Nevarà

al Montseny, Montserrat, Sant Llorenç

del Munt i la resta de serralades preli-

torals. El fred serà intens i el vent aug-

mentarà la sensació de cru hivern. En-

tre dissabte i diumenge es barrejarà el

fred amb les precipitacions. Al Ripo-

llès i la Garrotxa podrà nevar copiosa-

ment. Més endavant seguirà el fred. 

Actes de 
la DIRECTA

27 de novembre 

Taula-debat: “Els mitjans del

tercer sector a Catalunya: experièn-

cies i polítiques”

19:30h. Col·legi de Periodistes.

Rambla de Catalunya 10, pral.

Amb la participació de Ràdio Bronka,

Ràdio Contrabanda, LaTele, Javier

García –membre de la Red Estatal de

Medios Comunitarios i de la Unión

de Radios Libres y Comunitarias de

Madrid–, Gemma Doménech, –direc-

tora general de Mitjans i Serveis de

Difusió Audiovisual– i DIRECTA.

I a més, presentació i exposició de

material d’aquests i altres mitjans

escrits i electrònics.



Alba Barbé

entrevista@setmanaridirecta.info

H
as vingut a Barcelona per do-

nar a conèixer la denúncia

jurídica davant la CIDDHH.

47 dones vam ser detingudes i, des

del moment en què ens van dictar un

auto formal de presó, vam denunciar

que havíem estat torturades física-

ment, psicològicament i sexual-

ment. Aquesta denúncia es va aixe-

car per abús d’autoritat i actes

libidinosos i el cas va atreure la Fis-

calia Especial de Violència contra la

Dona i el Tràfic de Persones, que per-

tany a la Procuradoria. Però el pro-

cés es va aturar perquè cap de nosal-

tres no reconeixia el seu agressor

material. Nosaltres no denunciem

sols aquells que van cometre el delic-

te, sinó també els que van donar l’or-

dre, que van ser el president Vicente

Fox, la Procuradoria de la República,

el governador de l’Estat de Mèxic

–Enrique Peña Nieto– i el cap de la se-

guretat pública d’aquell temps,

Eduardo Medina Mora. Perquè una

comissió internacional es faci càrrec

d’un cas, primer s’han d’esgotar tots

els recursos nacionals.

Quin paper hi ha tingut la Comis-

sió Nacional de Drets Humans me-

xicana?

La CNDH, que diu que es manté autò-

noma, va ser la que va portar la inves-

tigació sobre la presumpta tortura.

Va començar a aplicar-nos el proto-

col d’Istanbul, considerat vàlid uni-

versalment per valorar si s’ha comès

tortura. A més de practicar-nos estu-

dis amb doctors, psicòlegs i ginecò-

legs, també van fer un estudi d’afec-

tació a l’entorn, ja que es va muntar

un dispositiu quasi de guerra en un

poblat de camperols. A l’informe van

admetre la tortura i que les dones ha-

vien estat agredides sexualment.

Ara lluitem perquè es consideri tor-

tura sexual. Però la CNDH només

emet recomanacions perquè es repa-

ri el dany i, un cop fet l’informe, s’o-

blida del cas. Aquestes mateixes ins-

titucions ajuden a perpetuar la

impunitat. Finalment, l’informe so-

bre el cas d’Atenco l’ha fet el col·lec-

tiu Contra l’Oblit i la Impunitat, que

ens ha donat suport i ha fet un segui-

ment mèdic i psicològic del cas.

Dius que lluiteu perquè es conside-

ri tortura sexual...

En una guerra, el que busques és aca-

bar amb l’adversari i la manera d’a-

cabar amb ell és, sovint, prenent-li

les propietats. La dona sempre ha es-

tat considerada una propietat, és per

això que moltes vegades la dona és

presa com un botí de guerra. A més,

amb el paper cada cop més actiu que

té dins la societat, també s’ha con-

vertit en l’enemic. I la forma de col-

pejar-la on li fa més mal és trepitjant

una causa per la qual, històricament,

ha estat lluitant, el seu tracte sexual.

La violència sexual té la finalitat, per

una banda, d’anul·lar la teva identi-

tat com a persona i de fer-te creure

que ja no tens dignitat. I per l’altra,

de fer que acabis col·laborant amb

ells, guardant silenci per no deixar

constància de les seves accions. No

és –tal com diuen les autoritats– “que

els policies es van posar catxondos i

van perdre el control”. Va molt més

enllà. Es tracta de trencar la mobilit-

zació social a través de la repressió,

utilitzant com a estratègia no només

la tortura física i psicològica, sinó

també la sexual. I ben segur que n’hi

deu haver d’altres que hem d’estu-

diar per poder afrontar.

Confies en la lluita jurídica?

Vivim en una guerra de baixa intensi-

tat. Ells juguen en el terreny jurídic

perquè és des d’allà des d’on poden

moure les peces i simular que a Mè-

xic s’actua conforme a la llei i es com-

pleixen totes les firmes internacio-

nals en matèria de drets humans. En

aquest terreny els hem guanyat per-

què hem pogut anar desmantellant

totes les seves farses. Nosaltres no

creiem en l’àmbit jurídic ni en unes

lleis basades en el càstig ni en el fet

que una constitució ens faci justícia.

Estem utilitzant aquesta via per de-

mostrar que no hi ha justícia ni estat

de dret i que tots ells estan units amb

un sol objectiu: continuar mantenint

el poder a través del control sobre el

poble. Hem de construir la justícia

des de baix i per això hem d’eviden-

ciar que el seu sistema no funciona.

Quina ha estat la resposta de les or-

ganitzacions adherides a la ‘Otra’

davant la denúncia interposada?

Són les mateixes organitzacions de

la Otra les que duen a terme el segui-

ment jurídic, s’encarreguen de les

accions de difusió, d’acompanyar-

nos davant les constants fustiga-

cions i d’estudiar les mesures de se-

guretat com a moviment. A nivell

nacional, hi ha diverses coordinado-

res que ens han recolzat amb la cam-

panya de solidaritat, suport i difusió,

com les companyes dels mitjans al-

ternatius. A Madrid també hi ha les

companyes d’Atenco somos todas.

Encara queden companyes empre-

sonades?

Encara hi ha deu companys dins el

penal Molino de Flores. Tots ells sen-

tenciats, sense cap fonament, a 31

anys de presó pels delictes de segrest

equiparat i atacs a les vies de comu-

nicació. A més, Héctor Galíndez i Fe-

lipe Álvarez són a la presó senten-

ciats a 67 anys i mig al penal de

màxima seguretat de l’Altiplà. Igna-

cio del Valle també està sentenciat a

67 anys de presó i 45 més per segrest

equiparat en la modalitat d’autor in-

tel·lectual. Una suma de 112 anys de

presó. En canvi, no ha estat jutjada

cap de les persones que van cometre

els delictes d’assassinat contra Ja-

vier o Alexis, o que van cometre tor-

tura contra més de 200 persones i la

violació de 47 dones.

Com valores la solidaritat interna-

cional?

L’objectiu de la Otra és aconseguir

que no existeixin fronteres en la llui-

ta, que entenguem que és una sola

lluita i que ens dolgui, ens digni i ens

doni la força per continuar. Treure’ns

de sobre la idea que ens poden divi-

dir per la llengua o pel color de la

pell, per les fronteres o per l’econo-

mia. Nosaltres els demostrem que

podem destruir els seus invents i que

podem crear quelcom molt més enllà

del que ells poden tenir per conti-

nuar controlant-nos.

Mariana Selvas Gómez, expre-
sa política, participa a la ‘Otra
Campaña mexicana’. Fins fa
poc pertanyia al col·lectiu de
salut i actualment és una de
les denunciants pels fets ocor-
reguts el 3 i el 4 de maig de
2006 a Texcoco i San Salvador
de Atenco, a l’Estat de Mèxic.
El 29 d’abril de 2008, onze
dones – entre elles la Mariana–
van presentar una denúncia
jurídica per violació i tortura
sexual per aquells fets davant
la Comissió Interamericana de
Drets Humans (CIDDHH), amb
seu a Washington.

“La violència sexual
té la finalitat
d’anul·lar la teva
identitat com a
persona perquè
acabis col·laborant
amb ells”

LA INDIRECTA

“Molts cops la dona és presa
com a botí de guerra”

Ricard Vilaregut

opinio@setmanaridirecta.info

L
a cosa té la seva cosa, malgrat

semblar la típica reflexió d’un

dissabte a la nit, segona copa

després de sopar, quan encara no

notes els efectes nocius dels graus

del patxaran i just abans que soni

el Tio Canya: com és que els movi-

ments socials catalans, ara i abans,

mirem tant cap a l’Amèrica Llatina?

Abans d’ahir era Cuba, ahir Nicara-

gua, llavors els i les zapatistes, avui

Veneçuela, Bolívia, el Paraguai i

demà...? Demà qui lo sap. I com és

que aquests mateixos moviments

no s’han fixat massa –s’ha de dir,

llevat dels últims anys amb el

moviment alterglobalització– en

dinàmiques, pràctiques i discursos

de realitats més properes com

França, el Regne Unit, Holanda, o

fins i tot Itàlia o Grècia? Perquè, de

fet, la nostra història, tradició,

cultura i, si em permeteu, sistema

polític està més emparentat amb

Europa que no amb l’altra banda de

l’Atlàntic. I què carai, que la nostra

societat –política i econòmica– és

radicalment continental, per molt

llatins que ens diguin que som.

Així, pel boc gros, algú podria dir

que l’emmirallament llatinoameri-

cà té l’origen en l’aposta del movi-

ment de solidaritat internacionalis-

ta oenegero per les revolucions

sandinista i cubana i que la qüestió

de la llengua ha estat un element

clau –decisiu– en l’extensió de la

mirada transoceànica. O, fins i tot,

aquest mateix algú encara argu-

mentaria que el que passa allà és

més excitant, esquerranísticament

parlant, que el que tenim aquí. O

per dir-ho a lo bèstia, que allà tenen

l’Evo Morales i aquí en Montilla,

que allà tenen les Madres de la

Plaza de Mayo i aquí no som ni

capaços de recuperar amb un

mínim de dignitat la nostra memò-

ria històrica. I tindria raó, per bé

que em serveix com a explicació

però no com a justificació. De bon

rotllo, però tot plegat em recorda

l’acudit d’aquell que, arribant de nit

a casa, s’adona que ha perdut les

claus de casa. A la pregunta de

perquè les busca sota el fanal si per

allí no hi ha passat, respon: ja ho

sé, però és l’únic lloc on hi ha llum

per buscar-les.

. LA COLUMNA

Mirada

. L’ENTREVISTA

Mariana Selvas Gómez EXPRESA POLÍTICA MEXICANA

TATICILBUP

Obama Bin Liberal

MARIA

“Cal treure’ns de
sobre la idea que
ens poden dividir
per la llengua o pel
color de la pell”


