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Des de fa dos anys, els treballadors de
diferents sectors i campanyes d'Atento, filial de Telefónica d'Argentina,
estan en guerra contra el frau laboral i
per salaris i condicions laborals dignes.

El col·lectiu d’il·lustradors i il·lustradores de DIRECTA mostren la cara més
còmica i divertida de la visita del
Papa a València amb motiu del Encontre Mundial de les Famílies.

L’associació RumbaCat promou el
rellançament de la música catalana
més mestissa i popular. Un dels seus
projectes, un taller per aprendre a
interpretar la Rumba Catalana.
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>>> Així està el pati // Pàgina 16

Els presos del 4F en vaga de
fam ingressen a l’hospital
L’INFORME PERICIAL QUE ELS EXCULPA DELS FETS NO HA ESTAT ACCEPTAT
>>> Així està el pati // Pàgina 9
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Un informe de
la violència dels
‘segurates’ tancat
als calaixos de la
policia estatal

N

ombrosos testimonis asseguren
que la mort de Christian M. va
ser deguda a la pallissa que li va propinar un guarda de seguretat a l’estació de Renfe de Passeig de Gràcia. El
nombre de denúncies per maltractes
i agressions rebudes per agents de
seguretat no ha parat de créixer
durant els últims anys. Des de la
comissaria de la policia estatal del
Metro de Barcelona van elaborar un
informe que no ha trascendit i es
troba als calaixos de la Jefatura.

Eloy de Mateo

>>> Roda el món // Pàgina 18

Treballadors de Braun a la seu d'Esplugues esperen la sortida dels advocats de l'empresa vigilats per agents antiavalots

Braun planta cara al seu tancament
E

ls advocats de la multinacional,
pertanyents al conegut buffet
Garrigues Walker, van presentar-se el
matí del dimecres 5 de juliol a la seu
de l’empresa Braun a Esplugues de Llobregat. Havien estat contractats per
assessorar a la companyia en la resolució de l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) presentat el passat 22
de juny. El comitè d’empresa, la direcció i els advocats van estar reunits

mentre a l’exterior de la sala el personal de l’empresa esperava la resolució
definitiva. La concentració es va anar
fent més nombrosa i van començar
també alguns crits en contra de la
direcció. La plantilla està molt indignada pel tracte rebut després de
dècades dedicades a Braun. Els advocats que eren al despatx però, van
intentar explicar el que estava passant
com un presumpte segrest, fet que va

desencadenar l’arribada de furgons
d’antiavalots de la policia a la fàbrica.
Es van col·locar a diferents accessos, i
el segon torn de treballadors i treballadores va mostrar el rebuig també
per la seva presència. Finalment,
enmig d’un gran escridassada, a última
hora del vespre sortien del despatx on
eren des del matí. La plantilla va seguir
amb les mobilitzacions i l’endemà al
matí van tallar la Diagonal i es van

traslladar fins el Corte Inglés de plaça
Catalunya per protestar. També van
aprofitar un acte de Fernando Alonso
per visibilitzar els seus acomiadaments davant l’opinió pública. El cas
de Braun, però, és un dels molts que
s’estenen arrel de la geografia catalana, i que repassem en el tema de la
setmana d’aquesta DIRECTA.

>>> De dalt a baix // Pàgines 3 a 5

Gira de denúncia
d’una massacre
de camperols
a Guatemala

E

ntrevista a Mariano Calel Aguilar,
dirigent del Moviment Projusticia
Nueva que es troba de gira a l'Estat
espanyol per denunciar els fets que
van succeïr a la finca de Nueva Linda,
al sud de Guatemala.
El setembre de 2003, arran d'una
baralla entre el fill del propietari i
Héctor Reyes, encarregat i dirigent
del sindicat Maies Sense Terra,
aquest segon és segrestat per membres de la seguretat privada de la
finca. La Fiscalia es va negar a investigar el cas. “A Guatemala això és
normal, ningú s'atreveix a ficar-se
amb l'oligarquia terratinent, ells són
els amos del país i fan el que volen”.

pàgina 2 la línia
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Editorial

Pensem, doncs existim

Informació dels presos del 4F

Il·lusions col·lectives?

D

✑ Jesús Hita

urant els últims 5 mesos la informació apareguda als mitjans de
comunicació al voltant dels presos del 4 de febrer ha estat pràcticament nul·la. S’ha produït una situació de veritable bloqueig a
l’hora d’explicar el que estava passant. Els redactors dels mitjans es
presentaven a la redacció i explicaven als seus caps que hi havia uns
nois empresonats per uns fets que ells negaven. Els caps preguntaven: “Es tracta d’aquell cas dels okupes de Sant Pere més Baix? D’aquell guàrdia urbà que van matar d’una pedrada al cap?” Literalment
les converses eren aquestes. Immediatament la resposta era sempre
la mateixa. “Quan la jutgessa decideixi ja en parlarem.” Els mesos han
anat passant i la situació ara mateix implica a tres nois i una mare en
vaga de fam, amb un silenci informatiu que continua. No hi ha cap
mitjà que vulgui parlar del tema perquè no saben per on agafar-ho,
com explicar-ho, com s’ho prendrà l’Ajuntament de Barcelona. Però,
la resposta és ben senzilla, se suposa que són periodistes no? Doncs
que deixin parlar a la mare dels nois, que doni la seva versió, que
expliqui perquè defensa la innocència dels seus fills, etc...
Però no. Dues versions d’un mateix fet són massa complexes
com per fer-les arribar a l’audiència dels mitjans. El millor que es
pot fer és seguir la versió oficial, única i clara. Sense contrastar res
la informació sembla més certa, només es veu una cara de la realitat. Arribats aquí ja donem per enterrada la professió de comunicadors, d’informadors, i passem a exercir de portaveus de la doctrina oficial, de servidors de l’amo.

relacions socials, on la família tradicional ha passat a tenir un paper
secundari i on no acabem de trobar models satisfactoris que substitueixin el seu congènit suport
afectiu. En aquest context ens pre-

/directa@setmanaridirecta.info/
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enso sovint en aquesta apatia
generalitzada en la qual ens
trobem immerses, en aquest
pou d’il·lusions col·lectives que fa
anys que arrosseguem, algunes des
de fa més temps que altres. Són
diverses les ocasions que hem pensat que un determinat fet ens podria
arrossegar cap a la movilització però
allà es van quedar, en el no-res. Hi ha
qui teoritza sobre els períodes de
lluita que cíclicament s’han anat
produïnt i espera expectant l’espurna de les futures barricades.
En aquestes converses pseudofilosòfiques apareix sovint el
terme “confusió”, com una manera
d’explicar-nos la situació present:
els canvis accelerats en el món del
treball, en les tecnologies que ens
atrapen i ens entretenen, en les

En aquestes
converses
pseudofilosòfiques apareix
sovint el terme
“confusió”
guntem què és allò realment
important en les nostres existències. Sembla com si necessitèssim
continus estímuls.

Se senten veus que diuen que la
gent triga més a fer-se gran i que la
joventut s’estira fins als 35 o 40
anys, quan pots independitzar-te
físicament i econòmica dels pares.
Però jo crec més aviat que això és
només un criteri quantitatiu i que
ans al contrari, les persones envellim més ràpidament. Perquè lluny
de la rebel·lia, la manca d’expectatives torna la gent conservadora, que
és resumeix en el “sálvase quien
pueda”. Perquè pensar en una hipòteca o en un pla de pensions amb 25
anys no és gens normal. Perquè del
concepte que la vida està per a gaudir-la s’ha passat al de la vida està
per assegurar-la.
Bé, ens queden els somnis, és
clar. El problema és que els somnis
no són compartits. Per això, mentrestant, aconsello prendre’s la vida
menys seriosament i a no obsesionar-nos amb els resultats. d

Més tempestes

A

Precipitacions en forma de tempesta dissabte 15 a mitja tarda a Catalunya.

questa setmana estarà
caracteritzada per les
nombroses tempestes i una
suavització de les temperatures. Els llamps i trons amb
ruixats intensos a mitja
tarda seran molt habituals
entre dimecres i dissabte. Els
matins seran assoleïats i les
temperatures se suavitzaran, no seran tan altes. A partir de dimarts 18 tornarà la
bombolla d’aire més càlid.

Nova bombolla càlida que ens afectarà a partir del dimarts 18 de juliol.

El racó il·lustrat

Com s’ha fet?

E

n el titular de la portada del número 10 de DIRECTA del 21 de juny
ens vam equivocar: "Menys del 30% de la població catalana aprova el nou Estatut". I al sobretítol continuàvem: "Un 50% d'abstenció, 20% de no i els immigrants sense dret a vot sumen la resta". El company José però, a través d'un correu electrònic, ens ha advertit de
l'errada: "No tinc el costum de queixar-me als mitjans de comunicació
per les constants manipulacions de notícies a les que ens tenen acostumats, però el que no esperaba de cap manera es trobar-ne una al vostre
setmanari, i de ben grossa. Si el càlcul del sí s'ha fet sobre el total de la
població catalana [amb dret a vot], per quins set ous el càlcul del no es
fa sobre el nombre de votants?" Creiem que es va tractar d'una confusió matemàtica provocada pel ball de xifres. En realitat hauríem d'haver
escrit "9,5% de no" i aclarir que són gairebé un 10% de la població catalana que per tractar-se de persones immigrades no tenien dret a votar.
El De Dalt a Baix d'aquest número va ser decidit quatre dies abans
que aquest número s'haurà enviat. La decissió es deu a que els dos
temes previstos per aquesta secció, "Software Lliure" i "Barraquisme
al districte de Sant Martí de Barcelona", no estaven a punt. Per això
vàrem decidir fer un reportatge dels tancaments d'empreses, expedients de regulació i deslocalitzacions que estan havent en els
darrers mesos. El cas de la Braun i la firma matriu Procter & Gamble
és un paradigme del funcionament d'aquestes multinacionals. La
defensa que les treballadores de Braun estan fent dels seus llocs de
treball és una lluita que caldrà tenir en compte.
Edita: Associació per la Difusió Sense Límits ADSL
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>> El “Poder i la Gloria”, així és coneguda
Procter&Gamble, un monstruós conglomerat d’empreses que ven els seus productes
a més de 140 països d’arreu del món_

CATALUNYA // MAPA

>> P&G neix al 1837 a Cincinnati (Ohio) de la mà de William Procter i James Gamble per a fabricar sabò. La companyia creix, com no podia ser d’altra manera, amb la guerra civil nordamericana, suministrant grans cantitats de sabó a l'exèrcit de la unió gràcies a que prèviament
havia acaparat les existències d'un material bàsic per a la seva fabricació provinent del sud_

DELS CONFLICTES LABORALS

Deslocalitzacions, pactes i algunes lluites
✑ Redacció Directa

Els jutjats donen la raó als
treballadors de Seat
Després d’acomiadar 646 persones, la direcció de Seat acaba d’anunciar que contractarà de nou
aquest setembre part dels afectats
per l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) presentat el passat
desembre, i que afectava les plantilles de Martorell i Zona Franca
(Barcelona). Assemblea d’acomiadats/des i CGT –l’únic sindicat que
s’ha negat a pactar amb la multinacional alemanya els acomiada-

Laia Gilabert

D

es dels anys noranta resulta cada vegada més freqüent que empreses amb
enormes beneficis deixin treballadors al carrer sense cap altre
motiu que augmentar els seus
guanys. Així funciona l’economia
capitalista; només es contracta
algú si aquest és rentable, i si no al
carrer, com va fer la direcció de
Seat el passat Nadal amb 660 dels
seus treballadors.
Un altre clàssic dels últims
temps han estat les deslocalitzacions protagonitzades per algunes multinacionals. L’any 2004
passarà malauradament a la història com l’any en que Samsung i
altres empreses van deslocalitzar
part de la seva producció al continent asiàtic i l’Europa de l’Est,
simplement per obeir la sagrada
llei del màxim benefici.
Tanmateix, any rere any l’ocupació creix a Catalunya, la comunitat autònoma capdavantera en
aquesta matèria; això sí, a costa
de llocs de treball cada vegada
més precaris i generalment destinats als joves, dones i els denominats esclaus del segle XXI: els
immigrants. Però això no ens hauria de sorprendre, ja que correspon a la lògica d’un sistema que
porta massa temps explotant persones i pobles.
Allò que sí ens sorprèn es que
ningú, o pràcticament ningú, faci
front a aquest panorama tan poc
encoratjador. Les direccions dels
sindicats majoritaris, massa domesticades i acostumades a pactar, han caigut en la política del
mal menor i estan entregant poc a
poc les conquestes que tant va
costar aconseguir als seus antecessors. I a les noves generacions
ens estan deixant una situació
difícil de remuntar.
Tot i així, la conflictivitat latent a les empreses a Catalunya
no deixa de sorprendre’ns amb
lluites combatives com la de
Miniwatt o, recentment, la dels
companys de Mercadona, on es
demostra una vegada més que la
precarietat i la solidaritat no
entenen de fronteres.

SCDA0N13F000230
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Manifestació contra els acomiadaments a Mercadona el passat 1 de Maig
ments—han rebut amb satisfacció
la notícia, tot i que asseguren que
aquesta última decisió no fa res
més que confirmar el que venien
defensant des del principi: que
l’expedient era del tot injustificat.
Amb aquestes reincorporacions
allò més probable és que l’empresa
intenti continuar dividint els treballadors per desmobilitzar-los, i
segueixi aplicant les ‘llistes negres’
a l’hora de decidir qui reincorpora
o qui no. No obstant, també és
possible que el pas donat per la
companyia sigui una cessió davant
les pressions rebudes des de diverses bandes, molt especialment des
de la judicial, ja que de moment hi
ha sobre la taula dotze sentències
nul·les i més de vint acomiadaments declarats improcedents
pels jutges.
Braun o la crònica d’un tancament anunciat
El tancament de la planta de
Braun a Esplugues de Llobregat
(Barcelona), l’única que té l’empresa a l’Estat espanyol, suposarà
l’acomiadament de 761 treballadors a finals de l’any 2008, quan el
fabricant d’electrodomèstics preveu que es faci efectiu el tancament. Davant d’aquest anunci, el
comitè d’empresa no ha dubtat en
rebutjar l’oferta d’indemnització
de 45 dies per any treballat i des
del passat 26 de juny que convoquen dues jornades de vaga per
setmana per expressar la seva
oposició a una mesura tan dràsti-

ca i sospitosament comunicada
amb més de dos anys d’antelació.
La plantilla també ha decidit en
assemblea posar en marxa una
campanya de boicot als productes de la multinacional nord-americanes Procter&Gamble, propietària de l’alemanya Braun, entre
els que es troben marques com
Ariel, Gillette, Evax, Viakal, Max
Factor, Fairy i Dodot.

Les direccions
dels sindicats
majoritaris
estan massa
domesticades
i acostumades
a pactar
Mercadona: internacionalisme proletari i altres ‘tòpics’
El 30 de juny va fer 100 dies que
un grup de treballadors del Centre Logístic que Mercadona té a
Sant Sadurní va començar una
vaga indefinida que encara avui
continua impulsada per la CNT.
Les reivindicacions són més que
bàsiques: la implantació de mesures de seguretat i higiene, el pagament de la mitja hora de descans,
la readmissió de tres delegats
acomiadats, el cessament del
setge laboral a què es veuen sotmesos quotidianament i el com-

pliment de la Llei en quant al seu
dret de crear seccions sindicals a
l’empresa. I una altra cosa: la
majoria dels treballadors en vaga
són immigrants. Amb la complicitat de l’Administració catalana i
de les direccions dels sindicats
majoritaris, la companyia ha pressionat per totes bandes a uns
vaguistes més vulnerables de l’habitual, fins i tot amb l’expulsió als
seus països d’origen. Però no han
pogut aturar les mobilitzacions
d’aquests treballadors, que han
posat de manifest un dels principals reptes del sindicalisme
actual: la necessitat imperiosa de
trencar la divisió entre treballadors immigrants i autòctons.
185 acomiadaments pactats
a Atento a esquenes del comitè
Atento va acomiadar el passat 6
de juliol els 185 treballadors de la
plataforma que aquesta filial de
Telefónica té a les Glòries de Barcelona. La direcció de l’empresa
va justificar la mesura pel descens
del nombre de trucades al número 1004 –d’un 40% a nivell estatal—, que és el servei que ofereixen. La mesura afecta 116
treballadors i treballadores amb
contractes d’obra i servei, però
amb antiguitats superiors als 9
anys, i 69 empleats fixos. La decisió ha provocat un enfrontament
entre sindicats, ja que han estat
CCOO i la UGT qui han negociat
els termes de l’ERO, però és la
CGT qui té majoria al comitè

d’empresa, amb 10 delegats en
front dels 7 de CCOO i els 6 de la
UGT. Per la CGT, els acomiadaments del centre de Glòries són
un “expedient de regulació d’ocupació encobert per desprendre’s
dels treballadors més antics” i
traslladar el servei al nou centre
de Lleida, “que ha rebut una subvenció de la Generalitat”.
L’ERO a Domar, ¿una operació d’especulació urbanística?
L’empresa de rentadores Domar
va presentar el passat 5 de juliol
un nou expedient de regulació
per acomiadar 204 treballadors
de la seva planta de Martorelles
(Barcelona), el doble dels afectats
pel primer ERO presentat la setmana anterior. Ara la companyia
es declara directament en suspensió de pagaments (figura que
actualment rep el nom de concurs d’acreedors), i assegura que si
l’expedient no tira endavant haurà
de “prendre mesures més dràstiques”. El comitè no comparteix
aquesta visió i ha afirmat que el
nou pla de viabilitat “posa en evidència” que es tracta d’una clara
especulació immobiliària. Segons
els representants dels treballadors, els plans de la direcció de
Domar passen per “pagar tan poc
com el pugui als acomiadats, desfer-se dels útils que quedin i vendre les naus i els terrenys, per un
preu estimat de 60 milions d’euros”. I no seria la primera vegada
que passa. d
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>> P&G és famosa per la introducció de marques que
competeixen amb els seves principals. El 1879 la companyia introdueix el sabó Ivory, que esdevingué la primera marca publicitada a nordamèrica a escala nacional. El 1923 amb el llançament del sabó Camay es produeix el primer de molts casos d'autocompetència_

GLOBAL // PER

>> P&G entra al sector forestal al 1961 i crea els panyals
i les compreses d'usar i tirar
que, avui en dia, són un dels
principals factors de la tala
indiscriminada d’arbres_

>> Les principals activtats de P&G són: els detergents
i productes de neteja (que representen un 32% dels
ingresos totals de la companyia*), la higiene personal (49% dels ingresos), l’alimentació i les begudes
(13%) i la pulpa de paper (6%)_
*Dades de 1991

QUÈ EL BOICOT ALS PRODUCTES DE

PROCTER & GAMBLE?

La transnacional nordamericana,
gegant de la precarietat
✑ Redacció Baix Llobregat
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

El 2006, té una plantilla de
140.000 persones i ingressos de
33,7 bilions d’euros. El seu president, Alan Lafley, mariner de guerra durant cinc anys, és directiu a
General Motors i General Electrics, entre les cinc companyies
més grans dels EUA. El seu sou a
P&G va ser de 915.000 euros el
2001, però segons Forbes, guanya
13,2 milions i té propietats per 27,3.
Avui dia, a la llista Forbes, P&G
està al lloc número 21 de les corporacions, amb 48,2 bilions d’euros de vendes i una valoració de la
companyia en 153,5 bilions d’euros.
Història
El primer gran creixement de P&G
té lloc durant la guerra civil nordamericana subministrant productes a l’exèrcit unionista del Nord.
Abans del canvi de segle, era la primera marca publicitada als EUA.
P&G s’ha fet famosa per la
investigació de mercats i la introducció de segones marques pròpies que competeixen amb les
seves principals. Ha estat líder als
EUA amb sabons, bolquers, dentifricis, etc. Darrere de l’oncle Sam,
s’estableix a tot el món i als 90
entra a l’Europa de l’Est i Rússia.
Crea constantment nous productes d’alimentació, higiene,
medicaments i derivats. El 1963
adquireix cafè Folgers convertintse en una de les quatre multinacionals que dominen aquest negoci. El
2005, P&G ven el 60% de raspalls

Eloy de Mateo

Procter&Gamble
acomiada 13.000
persones el 1993;
9.600 el 2001;
i 6.000 el 2005
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l grup alemany Braun, que
instal·la la planta d’Esplugues
de Llobregat el 1962, és propietat de la multinacional nordamericana Gillette des de 1967. El
gener de 2005, Procter & Gamble
(P&G) la compra per 43.000
milions euros. Des de llavors és el
major grup de béns de consum al
món. Es tracta d’una empresa creada el 1837 a Cincinnati (EUA). De
produir espelmes i sabons ara controla prop de 300 marques, 20 de
les quals facturen més de 1.000
milions de dòlars l’any.

persones. El 2001, acomiada el 9%
del personal, unes 9.600 persones. Amb l’adquisició de Gillette
acomiada 6.000 persones el 2005.
La Unió Britànica per l’Abolició de la Vivisecció (BUAV, en
anglès) denuncia que P&G mata
gossos i gats en experiments dolorosos sense anestèsia. El 2003,
BUAV fa públic que P&G pressiona membres de la Unió Europea
encarregats de prendre decisions sobre les prohibicions a
aquestes proves. En un informe
intern enviat a la Comunitat
Europea, P&G insisteix en la
necessitat de mantenir l’anonimat en el seu interès per experimentar amb animals.
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Concentració dels treballadors de Braun a la seu d’Esplugues contra el tancament de
l’empresa el dimecres 5 de juliol
elèctrics de dents als EUA. El 36%
dels bolquers al món, el 70% de les
afaitadores i el 40% de les piles.
Actualitat
Segons l’Observatori de les Multinacionals, Transnationale.org, P&G
és present a més de 160 països.
Produeix a 80 països al món, destacant les 31 zones franques a
Amèrica Llatina i Àsia. Té més de
26 seus a paradisos fiscals com les
Antilles Holandeses, Barbados,
Bermudes, Illes Caiman i Verges i
Suïssa. Segons una compareixença
al Congrés dels EUA, P&G està
implicada en el blanqueig de
diners del narcotràfic colombià. El
Bank of America, propietari d’un
1,15% de P&G també estaria implicat. Altres de les principals corporacions propietàries de P&G són
Barclays, JP Morgan, Mellon Financial, State Street, Vanguard Group
o Wellington Management.
Directius destacats
Alguns dels directius en la plantilla de P&G destaquen per la seva
omnipresència en la indústria armamentística, com Norman Augustine, que prové de la indústria
aeronaval. Aquest consultor en
afers militars del president dels
EUA als 70, i exmembre de la
NASA, fou president de Lockheed
Martin, la segona empresa militar
dels EUA en vendes a l’exèrcit.
Un altre dels seus directius,
W. James McNerney Jr., és president de Boeing (primera empresa
amb contractes armamentístics

amb l’exèrcit dels EUA, i fou
expresident de 3M.
Presidents o directius de grans
empreses com Delta Airlines, eBay,
Xerox, Black&Decker, TV One o
General Electrics també han passat
per les seves files. Fins i tot, Ernesto Zedillo, president de Mèxic
entre 1994 i 2000, on introdueix el
Tractat de Lliure Comerç amb els
EUA i la guerra bruta a Chiapas.

P&G està
implicada en
el blanqueig
de diners del
narcotràfic
colombià
‘Lobby’
P&G forma part de l’associació
Businnes Round Table, un grup de
pressió per afavorir les grans
empreses. També és membre de
l’International Life Science Institute fundat per Coca-Cola, General Foods, Kraft, Pepsi-Cola i el
mateix P&G el 1978. La seva participació Influeix a les normes de
l’Organització Mundial de la Salut
i de la l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i
l’Alimentació.
P&G és el primer anunciant
dels EUA. L’any passat va destinar
2.500 milions de dòlars en anuncis
i ara vol reduir la publicitat a la

televisió de pagament (un 25%) i en
obert (5%). Reforçarà altres tipus
de publicitat com la presència de
productes a sèries televisives.
Boicots diversos a P&G
Avui dia, la plantilla de Braun promou el boicot als productes de la
multinacional per l’acomiadament de 800 persones a la planta
d’Esplugues.
El 1993, P&G tancà 30 fàbriques i deixà sense feina 13.000

Directius de
P&G estan
vinculats a
la industrial
armamentística
El vicepresident dels EUA,
Dick Cheney, té contactes amb
P&G. Per aquest motiu i per tenir
directius vinculats a les principals
empreses armamentístiques, P&G
és boicotejat en protesta per la
darrera guerra a Iraq.
El juny de 2005, als EUA, diferents associacions boicotegen P&G
i demanen uns cosmètics lliures de
substàncies cancerígenes. d

Malgrat P&G depuri la seva imatge donant suport a campanyes
benèfiques com la de proporcionar aigua purificada a camps de
refugiats, la companyia està implicada en altres destrosses socials:
MÈXIC > P&G escull els pèsols més grocs i els patenta, fent pagar als
camperols per comercialitzar-los.
2000. BUENOS AIRES (ARGENTINA) > Greenpeace denuncia la importació de
les patates de P&G Pringles ja que conté blat transgènic sense etiquetar.
2001. NOVA DELHI (ÍNDIA) > Greenpeace denuncia que Pringles i l’aliment infantil Isomil, amb ingredients transgènics, s’introdueixen il·legalment al mercat del país asiàtic.
2002 > Multinational Monitor situa P&G a la llista de les 10 pitjors corporacions del planeta per l’oligopoli en el comerç del seu cafè Folgers.
La caiguda de preus provoca un gran empobriment al camperolat.
2003. CALIFÒRNIA (EUA) > L’Estat denuncia el rebuig de P&G a publicar
els productes que poden contenir acrilamida, substància cancerígena
generada a carbohidrats fregits com Pringles.
2004. NAIROBI (KÈNIA) > El Servei de la Fauna de Kenia (KWS, en anglès)
denuncia l’extracció il·legal del microorganisme “extremofil”, ingredient d’un detergent. KWS reclama centenars de milions de dòlars
que P&G ha guanyat amb el producte.
MARÇ 2006. LONDRES (ANGLATERRA) > Un investigador del govern acusa
P&G d’amagar dades sobre el seu producte per a l’osteoporosi Actonel.
MAIG 2006. MATO GROSSO (BRASIL) > Indígenes protesten perquè P&G
és una de les principals compradores de cel·lulosa a l’empresa Aracruz. Responsabilitzen Aracruz d’envair terres dels pobles tupinikim i
guaraní per a plantar soja.
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MARAGALL CALCULAVA L’ANUNCI DEL TANCAMENT
PEL 2008. Poc després de l’anunci del tancament
irrevocable de Braun, el president de la Generalitat,
Pasqual Maragall, va explicar que el Govern mantenia converses freqüents amb la direcció de Braun des
de juliol de 2005. Els càlculs presidencials preveien
el tancament de la factoria d’Esplugues pel 2008

ESPLUGUES

DE

EL BALL DE XIFRES. En un primer moment, la plantilla rebutja totalment
el tancament i la primera xifra que arriba a Esplugues és la indemnització de 20 dies de salari per any treballat amb un màxim de 20 mensualitats. Un tema important són les prejubilacions doncs prop de la meitat de la plantilla té més de 48 anys. L’1 de juliol, Braun ofereix 40 dies
per any i 24 mensualitats; les prejubilacions als 55 anys. El 5 de juliol,
l’oferta va pujar als 45 dies, 31 mensualitats i prejubilacions als 54 anys

LLOBREGAT // HAVIEN

DADES DE LA DESLOCALITZACIÓ. Segons
dades generals, un tècnic de laboratori que a
Catalunya guanyi 1.400 euros, a Portugal
cobraria 900, al Marroc, Russia o Polonia
400-350, i a la Xina uns 140-200 euros. És a dir,
que el producte final es ven pel mateix preu,
però pot costar gairebé 10 vegades menys

VINGUT A ASSESSORAR A L’EMPRESA EN EL TANCAMENT

Dos advocats del gabinet Garrigues Walker
es tanquen a una oficina de Braun durant 10
hores amb tres directius de l’empresa
✑ Redacció Baix Llobregat

Única versió dels fets
Garrigues dóna una única versió
repetida a la majoria de mitjans
de comunicació amb declaracions
d’una part del conflicte. L’ex
Director de Relacions Laborals de
la Generalitat, Rafael Ortiz, que és
soci del gabinet Garrigues des del
1999, any que abandona l’administració, declara que “hi ha hagut
intents d’entrar a la sala amb cops
de peu” per part de la plantilla. El
president del Consell de Col·legis
d’Advocats de Catalunya, Pere
Lluís Huguet, mostra sorpresa
pels fets perquè “es tracta de professionals que es dediquen a
defensar els drets”. També es posa
a la seva disposició.

Eloy de Mateo
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l dimecres 5 de juliol té lloc
una reunió a la seu de Braun
Española S.A. per negociar
el tancament de la planta a
Esplugues de Llobregat. D’una
banda el comitè d’empresa i, d’altra, tres directius de Braun i dos
advocats del gabinet Garrigues
Walker, contractat per assessorar
a l’empresa en la negociació de
l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) presentat el 22 de
juny passat.
Els dos joves advocats han
arribat a la fàbrica amb un guió ja
escrit, sense possibilitat de negociació. La seva oferta per a tancar
Braun és una “provocació”, segons
la presidenta del comitè d’empresa, Carmen Ocón. El tancament
deixaria sense feina a 760 persones i més 2.000 o 3.000 feines
indirectes a la comarca.
Un treballador del torn de
matí explica que “els advocats van
ser escridassats i es van riure a la
cara de tothom”. Cap a les 11h,
part de la plantilla vol saber qui
està negociant el seu acomiadament. Els advocats s’espanten i es
tanquen a una oficina col·locant
vigilants a la porta. Des del gabinet Garrigues es fa públic un
comunicat afirmant que els treballadors han retingut als advocats i
no els deixen sortir.
La gent no entén la situació
però comença a avisar a la resta
de la plantilla que atura la producció i espera a que surtin. A les
14h arriba el torn de tarda i el personal comença a bloquejar sortides per una possible entrada d’unitats antiavalots de la policia
nacional ja situades a les rodalies
de la fàbrica a Esplugues.
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Advocats i directius de Braun escoltats per la policia després de tancar-se a l’empresa
Una treballadora del torn de
tarda explica que “no hi ha hagut
cap segrest ni retenció”. Afirma
que tothom volia que els advocats marxessin, “però després de
riure’s de nosaltres, no van tenir el
valor d’aguantar els insults merescuts i es van tancar a l’oficina”.

Les indemnitzacions
per a tancar
Braun són una
provocació
segons el comitè
d’empresa
El carrer és Braun
Les hores transcorren sense saber
què passarà. Quatre furgons policials i diverses patrulles, dotzenes de policies de paisà. A les 19h,
6 policies antiavalots custodien
la porta de Braun filtrant els
moviments fins que impedeixen
l’entrada a tothom. Un policia de
paisà comenta a un altre: “Els
advocats s’han equivocat tancant-se així”.

Cap a les 20:30h, una dotzena
d’antiavalots accedeix a l’edifici
per suposadament ‘alliberar’ al
grup de persones tancades des de
les 11h del matí. La plantilla, farta
de la situació, abandona l’edifici
per facilitar la sortida dels advocats i els directius de Braun. Passada l’hora dels telenotícies,
aquests decideixen abandonar l’oficina escoltats per la policia.
Al carrer espera un gran grup
de gent que increpa als advocats i
els recorda el cabreig que tenen
per les insuficients ofertes per al
tancament. Malgrat l’acusació a la
plantilla de retenir unes persones,
van ser aquestes qui van marxar
de Braun dins d’un furgó policial.
Els crits a la policia eren prou
clars: ‘Aneu a buscar els delinqüents de veritat’.
Un cop marxen, la gent es
comença a tranquil·litzar i s’alegra
per la marxa de la jornada de lluita. La presidenta del comitè d’empresa informa a la plantilla de les
indemnitzacions que ofereix l’empresa per tancar.
Accions de rebuig
al tancament
Des de que la plantilla de Braun
coneix la decisió de tancar la

planta d’Esplugues, han tingut lloc
actes de denúncia per a reclamar
la implicació de les administracions. Les aturades setmanals
eren dimarts i dijous, però el dia
del tancament dels Garrigues es
convoca una vaga indefinida
entre el 10 i el 21 de juliol, amb
aturades parcials cada dia.

Després de la difícil situació
generada aquesta setmana, a partir del dilluns 10 hi ha cita amb el
Departament de Treball de l’administració catalana per resoldre
el conflicte. El proper 17 de juliol,
la plantilla té prevista traslladarse a Madrid per protestar pel tancament a la seu de P&G.

El Govern
català mantenia
converses amb
Braun des
del 2005

Beneficis o pèrdues
En un informe de 120 pàgines
entregat al comitè d’empresa,
Braun diu que ha perdut 10 milions
d’euros des del 2002, però que la
venda de productes importats i
ingressos extraordinaris permeten
declarar beneficis cada any. El
2004, aquests van ser de 5,9 milions
euros. La única sortida per a la
direcció és la subcontractació de la
producció de batedores a Europa
Oriental i la de planxes a la Xina.
La plantilla sosté que Braun
Española ha guanyat 20,1 milions
euros els darrers cinc anys, facturant 655 milions. El 2004, inverteix 7,6 milions en la creació d’un
nou accessori per a les minipimers i aquell any té deduccions
fiscals per 500.000 euros en concepte d’investigació, concedits
pel Ministeri d’Indústria i altres
administracions. d

EL dia 6 tenen lloc dues
accions informatives sobre el
boicot a productes de la multinacional Procter & Gamble,
Gillette i Braun a les portes del
‘Corte Inglés’ de Diagonal i plaça
Catalunya. A la plaça es troben
amb un cordó policial dels Mossos d’Esquadra i aprofiten per
colar-se en un acte de l’automovilista Fernando Alonso, que
també vesteix de blau, però no
els hi va fer gaire cas.
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Mariana en vaga de fam

M

oltes setmanes més tard,
davant de la Mariana en vaga de
fam —estirada al llit de la Casa
de la Solidaritat— jo mateix
hauria de recordar molt bé l’habeas corpus d’aquell quatre de
febrer, cap al tard, davant del
taulell del Jutjat de Guàrdia
d’Incidències de Barcelona quan,
juntament amb la Mariana
Huidobro, els advocats estàvem
intentant interposar la demanda
per la llibertat del seu fill,
Rodrigo Lanza Huidobro.
En Rodrigo havia estat detingut de matinada. També varen
detenir Álex Cisternas Amestica,
Juan Daniel Pinto i altres xavals
molt joves. Aquesta joventut que,
aclaparada per l’explotació que
pateixen durant tota la setmana,
arriba el cap de setmana i no
troben el moment d’anar a
dormir. Volen parar el temps.
Que no arribi el dilluns... I
Barcelona té això: de vegades et
sembla que podràs aturar l’explotació, que no arribi el dilluns... és
un miratge.
Racisme institucional
La Mariana, el seu fill Rodri i
l’Álex són de lluny. També patei-

Hom
descobreix que
el que diuen les
lleis només
serveix per
dissimular, per
camuflar, per
escamotejar la
vida mediocre i
acomodatícia
que el Sistema
vol imposar a
tothom. Les lleis
contenen el que
contenen per
enganyar-nos!

xen el racisme institucional.
Estarien a la presó, si no fossin
sudamericans? Barcelona no és la
seva ciutat. Ningú no els havia
explicat la història de
l’Anarkopenya i tampoc ningú els
va desaconsellar acabar la festa
allà, a Sant Pere Més Baix, núm.
55. La Policia Municipal no va
tenir per això cap consideració
amb ells. l’Álex i el Rodri estaven
allà, doncs, són culpables. És com
quan la gent de fora de la ciutat
ve a treballar amb el seu cotxe i
el deixa aparcat a un lloc que li
sembla que no molesta. A la policia li falta temps per multar-los.
Cap avís, cap advertència. Es
tracta de fer mèrits a costa de
qui sigui, per justificar la funció
policial al preu que sigui. Mai
prenen en consideració el
ciutadà, com no sigui per fer-lo
objecte de repressió.
Els buròcrates amb pistola
Aquella matinada no se’ls va
acudir de tancar la zona per
evitar més problemes. Al
contrari, varen deixar apropar-se
la gent, com una trampa de caçar
conills. I varen decidir detenir els
primers que varen arribar, per
culpar-los de l’agressió al policia.
I és que quan els buròcrates defineixen una cosa com a real, el
que es torna immediatament real
són les seves conseqüències.
Aquell quatre de febrer al vespre
uns buròcrates amb pistola i
llicència per matar, van decidir
que la versió que l’alcalde Clos
estava explicant, als butlletins
horaris de Catalunya Ràdio, s’havia de canviar. Que l’atemptat no
havia consistit en el llançament
d’una torratxa amb plantes des
de dalt de la casa —com deia la
versió oficial de l’alcalde, que
aquesta vegada sí era autèntica—
sinó en el llançament de pedres
des del carrer. Rodri, Álex i els
altres havien estat detinguts al
carrer. No s’havia de detenir
ningú de la casa. Calia canviar la
versió. Fer real la versió que
convenia al muntatge policial.
Muntatge policial
I en virtut d’aquest canvi, els tres
nois van ingressar a la presó on
encara romanen des del mateix
quatre de febrer, ja fa cinc mesos.
Ara, junts, amb la Mariana, s’han
declarat en vaga de fam des del
dia 19 de juny. És trist que una

persona estigui en coma a l’hospital. Però també és molt trist
haver d’estar a la presó, pendents
del coma del guàrdia urbà, sense
tenir-ne cap culpa. El passat 9 de
juny, el Jutjat d’Instrucció núm. 18
de Barcelona va dictar la interlocutòria de processament dels
detinguts, és a dir, donen per
acabada la instrucció del cas. No
volen fer més investigacions. La
cosa la consideren suficientment
clara. Ja tenen els culpables.
S’han fet rodes de premsa per
exposar les irregularitats del
procés i les anomalies de la intervenció policial. Els metges —catedràtics de Medicina legal, de les
seves universitats de Catalunya,
especialistes en la matèria— que
han provat la innocència dels nois
amb els seus informes pericials, ni
tan sols han estat tinguts en
compte per la jutgessa. Les valuoses proves que poguessin existir,
al carrer, foren eliminades immediatament per ordre de la
Guàrdia Urbana: varen fer entrar
el personal de la neteja municipal
abans d’arribar la policia científica, de manera que qualsevol
resta de la torratxa amb plantes o
altres vestigis van desaparèixer.

S’ha vulnerat el dret dels
presos a la presumpció d’innocència, negant-los el dret a la
llibertat provisional, malgrat la
falta de proves en contra seva...
L’últim instrument
de rebel·lió
I ara, els presos han fet ús de
l’últim instrument de rebel·lió
que els queda: la vaga de fam.
Així, davant de la Mariana en
vaga de fam —la Mariana solidària amb el seu fill i amb els
fills dels altres— penso també
en l’any 1966, quan vaig entrar
per primera vegada a la Facultat
de Dret. I van començar a
posar-me llibres de lleis a les
mans. I vaig llegir-los. Quines
belles coses es troben en les
lleis! —pensava. El Dret és això
i allò i el de més enllà —diuen
les lleis. Però després resulta
que ningú es dóna per entès,
que ningú no fa cap esforç per
fer quedar bé les afirmacions
dels llibres de lleis. Hom descobreix que el que diuen les lleis
només serveix per dissimular,
per camuflar, per escamotejar la
vida mediocre i acomodatícia
que el Sistema vol imposar a

tothom. Les lleis contenen el
que contenen per enganyar-nos!
Simplement perquè els seus
autors mai no ens han pres
seriosament a nosaltres, al
poble. I és que aquestes “democràcies” sempre han estat iguals.
I el que s’anomenen les democràcies occidentals modernes i
modèliques, només existeixen
en la imaginació dels qui han
elaborat les lleis...
Flor i nata de
l’estupidesa oficial
Mentrestant, la flor i nata de l’estupidesa oficial i cívica (el Clos,
la Tura, la jutgessa i els altres) es
rebolquen en la seva beatitud
gastronòmica, permanent, de la
qual ha escapat per unes hores
l’ambaixador de la República de
Xile, senyor Osvaldo Puccio, i el
cònsol que l’acompanya, que li va
posant bé el coll de la camisa
quan se li arruga, en passar
davant meu, de visita com jo, per
veure la Mariana a la Casa de la
Solidaritat. La Mariana i els tres
presos en vaga de fam, per la
llibertat... fins quan?
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Ernest Espinós Gil. Ex president de la FAVS
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El moviment veïnal va guanyant espais als polítics
any 1999, la FAV de Sabadell,
comença una campanya de
denúncia i de reivindicació, per
tal de plasmar per escrit l’estat
de deteriorament de la sanitat a
la comarca del Vallès Occidental.
En aquells moments, el conseller,
de Convergència i Unió, ens deia,
que teníem raó, però no entrava a
profunditzar en l’estat del servei i
tampoc buscava solucions.
Després hem, i han constatat
tots, que l’hospital Taulí estava, i
continua col·lapsat.
L’any 2003, i després de
quatre anys recollint experiències i desenvolupant diversos
estudis, des de la FAV iniciem un
procés de sensibilització ciutadana, recollint en tres mesos
18.000 signatures. Demanàvem
un nou hospital entre les poblacions de Montcada, Ripollet i
Cerdanyola i un altre a la zona de
Rubí. També demanàvem que
l’Aliança (que feia cinc anys que
estava tancada), passés a ser de
titularitat pública (SCS); i que a
l’Hospital de Terrassa, s’habilitessin els 8.000 metres quadrats
que encara estan sense utilitat.
Aquestes signatures, les vàrem
lliurar al Parlament de Catalunya,
per tal de provocar un debat
entres tots els partits polítics, i
obtenir, així, una solució el més
aviat possible.
Com sempre, els gestors del
Taulí, la Sra. Elena Ris, i el populista alcalde de Sabadell, Sr.
Manuel Bustos, feien sendes
declaracions als mitjans de
comunicació de l’època, comentant que aquestes propostes (les
nostres), anaven en contra del
Consorci Hospitalari del Taulí, i
que un nou hospital no calia.
Que el Taulí encara podia donar
molt més servei. A base d’insistir,
i fer que els responsables de
sanitat, veiessin la realitat de
l’hospital, han acabat reconeixent que sí que hi ha aquesta
necessitat, i que la realitat supera

la ficció. Ara, és el senyor alcalde
qui vol apuntar-se els punts, tot i
que ja se li està veient el llautó.
En aquests moments, hem de
dir que la consellera de Sanitat,
ha plasmat per primera vegada
per escrit, les necessitats que té
la comarca, i les seves deficiències. Per això marca un Pla de
Xoc per pal·liar-les, fins que no
estigui construït el nou hospital
(previsions per a l’any 2012).
Aquestes mesures, nosaltres les
considerem mínimes i creiem
que no pal·liaran el col·lapse que
ara mateix tenim.
Una de les propostes de la
consellera sobre les urgències, és
obrir un centre al CAP de Sant
Fèlix i un altre a Cerdanyola del
Vallès. Per pal·liar la manca de
llits, proposa obrir 5, a l’Hospital
de Terrassa i 60 a l’Aliança (aquí
preveu també 60 llits més per la
sanitat privada). Aquestes
propostes –l’Ajuntament, i el seu
cap visible, els Sr. Bustos, no vol
enfrontaments amb els seus caps
polítics– les acata. Tot i que si
aconseguim els 120 llits de
l’Aliança per la sanitat pública,
intentaria apuntar-se l’èxit.
La Coordinadora de
Federacions de Veïns de la
Comarca del Vallès Occidental

A base
d’insistir han
acabat
reconeixent
que sí que hi ha
aquesta
necessitat a la
sanitat pública

Paco Arjona

L’

d’Urgències de Cerdanyola del
Vallès entri en funcionament de
manera immediata.
A algunes d’aquestes propostes ja ens va donar alguna
resposta, tot i que les dues parts
vàrem veure molt clar que
requerien un marc de discussió
més ampli i que quedàvem
d’acord en mantenir una reunió
de treball, per tractar totes
aquestes propostes. Val a dir, que
sobre el tema de les urgències,
s’han compromès a que al mes
de novembre ja entrarà en
funcionament el centre de

Cerdanyola del Vallès, i que si es
veu necessari els 120 llits de
l’Aliança seran públics.
També varem acordar, que
participaríem en el debat obert
sobre la titularitat pública o no de
l’Aliança. Va reconèixer, de paraula,
que l’única comarca on no han
pogut rebaixar les llistes d’espera,
ha estat la nostra, el Vallès
Occidental. Per tant, sembla que
anem per bon camí, sembla que
per fi han vist la crua realitat i
intenten posar fil a l’agulla. La
reunió de treball, està convocada
per a aquest més de juliol.

tripartit catalanista i d’esquerres
que tantes polítiques socials va
prometre durant el pacte del
Tinell, el mateix que fa ulls clucs
davant les deslocalitzacions i que
il·legalitza manifestacions de
treballadors.
La convocatòria s’acabava a la
seu que Mercadona té al carrer
Tuset i la frase que exemplifica el
que vam sentir tots els que érem
allà és la que cita Feliu Ventura
quan li pregunten per la vessant
política dels seus temes, “diuen
que fem cançó denúncia, això
potser és per que alguns fan
cançó renúncia” i és que els encarregats d’aturar, vexar i inclús ridiculitzar els manifestants que
denunciaven l’actitud dels directius de Mercadona no van ser els

habituals cossos repressius, van
ser els propis treballadors del
supermercat. No sols no es solidaritzaven amb els companys sinó
que reien i comentaven la jugada
entre ells mentre nosaltres restàvem impotents des de fora veient
fins a quin punt ha arribat el grau
de superficialitat i despolitizació
de gran part de la classe treballadora catalana. Tot i la gravetat
dels fets, no cal donar més voltes
al tema, l’estat del benestar i la
complicitat dels governants i els
seus imperis mediàtics han acabat
amb una consciència, la de classe,
que desapareix entre discoteques
i un partidet de futbol amb una
Moritz a la mà, comprada a
Mercadona, és clar.

(COFAVVOC), a la seva última
reunió amb el Sr. Carles Manté,
responsable del CAT Salut, a les
dependències del Taulí, li vàrem
transmetre la nostra disconformitat amb el Pla de Xoc i li vàrem
fer un seguit de propostes:
Que els dos hospitals estiguin a ple rendiment, com a
molt tard l’any 2010; que els 120
llits de l’Aliança siguin d’us
públic; que els 8.000 metres
quadrats de l’Hospital de
Terrassa, estiguin a ple rendiment, com a molt tard a finals
d’aquest any 2006; que el centre

Jordi Garrigós. Estudiant i membre d’Endavant (OSAN)

/opinio@setmanaridirecta.info/

La fi de la solidaritat obrera

F

a poc menys d’una setmana
va tenir lloc al barri de Gràcia una
manifestació de suport als treballadors i treballadores en vaga de
Mercadona i la convocaven diverses organitzacions i entitats de la
Vila que s’organitzen per l’eradicació d’aquest fenomen que patim
totes i que pren el nom de precarietat. Aquesta protesta s’originà
després que les treballadores de
la planta de Sant Sadurní d’Anoia
s’afartessin de reclamar la readmissió de diversos acomiadats i
l’acabament de les lamentables
condicions de treball que patien
dia rere dia (assetjament laboral,
escasses mesures de seguretat i
higiene o el pagament de la mitja
hora de descans diari). EL 23 de
març començava una vaga

seguida, majoritàriament, per
membres de la CNT que, des de
llavors, no han parat de lluitar i
reclamar allò que és just en una
societat on les reivindicacions
obreres i de classe són vistes com
un espectacle de nostàlgics ancorats al segle passat.
Tornant a la protesta
gracienca, durant bona part del
recorregut joves i grans ens miraven estranyades a mode d’anècdota, segurament preocupats per
la sortida de divendres a la nit o
per la final del Mundial de futbol
a Alemanya, mirades d’indiferència que, per desgràcia, patim tots
i totes aquelles que intentem que
el barri funcioni més enllà dels
despatxos de l’Ajuntament del
Districte, aquell on mana el

No sols no es
solidaritzaven
amb els
companys sinó
que reien i
comentaven
la jugada

pàgina 8 Impressions

Navegant
per la xarxa
Navegant

I

ntentàvem evitar-ho però,
una vegada més, la Guàrdia
Urbana torna a ser la protagonista d’aquesta secció. Fa unes
setmanes us explicàvem les
ànsies de “militarització” de la
policia municipal de Barcelona.
Unes ànsies que semblen anar in
crescendo. O això fan pensar els
comentaris dels agents de la
policia local de la capital catalana al ja arxiconegut fòrum de
guardiaurbana tk.
Aquesta vegada, el punt de
partida és un article publicat a 20
minutos. L’autor, Fede Cedó,
explica que “els okupes anuncien
actes vandàlics contra la policia”.
I afegeix que “el col·lectiu aprofitarà el ‘factor sorpresa’ com a
Gràcia”.
La resposta dels diligents
agents, com sempre, no es fa
esperar. Un primer participant,
que no diu el nom, cita un article
de Libertad Digital per advertir
que “potser la classe política
catalana, seguint l’exemple de ZP,
acabi per oferir a aquests bàrbars
una ‘taula de negociació’, ja que
mai els ha faltat la comprensió
de la elitista ‘progressia’ que,
lògicament, no és víctima dels
seus actes”.
L’advertiment posa en peu de
guerra els seus companys policies. Un que signa com a “Opino
lo mismo” comença a fer propostes: “Si l’ordre públic és competència de la policia local, cal
dotar UNOC i UPAS de mitjans
materials necessaris. No se’ls pot
fer front amb una porra i un
escut”.
Els ànims s’escalfen... i algú
recorda que “val més prevenir”
amb aquestes paraules: “Si les
amenaces són certes, com xulescament s’han fet, els caps de la
Guàrdia Urbana ja poden córrer a
comprar escopetes per a UNOC i
UPAS, perquè si no, i veient els
artefactes mortífers que tenien
preparats a La Fera, faltaran llits a
urgències per atendre els agents
ferits a les pròximes festes de
Gràcia. O els dissolem a cops
d’escopeta o caurem com a
mosques, apedregats, cremats,
travessats o explosionats”.
I, com sempre, hi ha algú que
arriba a una conclusió brillant: la
culpa és dels Mossos d’Esquadra:
“que algunes unitats necessiten
més material, està clar. Però quan
vinguin els indis, espero que si no
arriba el 7è de Cavalleria, amb
trompetes, cavalls, sabres i
canons.., que vinguin almenys els
rangers amb el que tinguin”.
Finalment i com sempre,
tothom coincideix, bons i
dolents, en assenyalar una culpable: “ seguint les consignes de
Montserrat Tura… quin estiu més
catxondo que ens espera”.
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Ocupació-denúncia del futur CIE
El CSO la Krispa
de Korneyà
en perill de
desallotjament
Candela Rodríguez
Cornellà de Llobregat

F

Jordi Oriola Folch
Esplugues del Llobregat
lguns diaris i ràdios van dir que 57 persones havien causat destrosses al futur Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca. Era totalment mentida i volem deixar-ho clar.
En el marc de la Caravana Europea per la Llibertat de Moviments, una cinquantena de persones van entrar per sorpresa dins del CIE i van pactar amb la policia poder desplegar pacíficament pancartes on denunciaven que en aquests centres s’hi tanca, com si fossin animals,
estrangers de països pobres, abans d’ésser expulsats. Molts cops ignorant peticions d’asil.
En sortir pacíficament, els activistes no es van resistir a ser identificats, però de sobte, els
Mossos d’Esquadra els van agredir (dos periodistes i dos advocats inclosos) i retenir violentament, els van obligar a estar de peu de cara a la paret i sota el sol durant quatre hores, emmanillats i sense poder girar la cara. Per exemple, Pau, segons l’Agència Efe, ha declarat que el van
colpejar, amenaçar i insultar, amb frases com “yo sé cómo acabar con tus mareos pero que no
me dejan”. Va estar dotze hores sense poder veure aigua, apilats en cel·les individuals, malgrat
n’hi havia de buides i sense permetre’ls d’anar a lavabo.
Els 57 detinguts van passar a disposició judicial, i van quedar en llibertat amb càrrecs d’atemptat a l’autoritat, danys i desordres públics.
És deplorable una actuació així de la policia pel simple fet de no voler permetre que la
ciutadania qüestioni l’ús contrari als drets hmans dels Centres d’Internament d’Estrangers de
la policia. Malgrat tot, i malgrat els abusos, s’ha aconseguit treure el tema a l’opinió pública.

A

ormo part del CSO La Krispa
de Korneyà, ocupat fa 6 anys
després de 10 d'abandó. Un
nombrós grup de joves volíem
crear un centre social autogestionat i assembleari de manera autònoma, denunciant l'especulació i
defensant els nostres drets a
través de moltes iniciatives, activitats i tallers oberts a tothom.
Avui dia, aquest espai alliberat de l’especulació urbanística
està en perill de desallotjament.
GADIPRO, una empresa més de
l'entramat mafiós immobiliari
amb la complicitat de l’ajuntament (Montilla, Balmón...) i el
poder judicial intenten destruir
una més de les veus dissidents
del poble. Ens tracten com a
delinqüents perquè qüestionem
aquest sistema desigual.
Un matí, tres responsables de
GADIPRO entren a la Krispa
empenyent-me fortament i
després m'insulten i agredeixen.
També m'amenacen amb enviar
uns “matons” a sou.
Després interposen una
demanda i comença tot un
procés judicial irregular. La
jutgessa no ha acceptat el nostre
dret constitucional a la justícia
gratuïta ni a disposar d'advocat
d'ofici. La data de desallotjament,
el 14 de juliol, va ser posada abans
de celebrar-se el judici.
Així, fem una crida a tots els
col·lectius i persones solidàries a
defensar aquest divendres a les
8:30h aquest centre social.
Defensarem aquest espai amb la
mateixa convicció que el vam
okupar... Els 6 anys de vida de la
Krispa han significat tant que ens
surt prou ràbia com per a
menjar-nos els monstres immobiliaris i ser el seu malson ara i aquí.

Manifest
per la llibertat
de circulació

Aerosport?

Conferència No gubernamental euro-africana de Rabat

Manel Enrich Rovira
Igualada

C

om cada any es fa una nova
edició de la fira coneguda
amb el nom d’Aerosport . Aquesta
fira és ideal per a tota persona
que vulgui, per a ella o els seus
fills, un futur dins la carrera militar, o que estigui interessada en
conèixer les prestacions de l’helicòpter d’atac Apatxe, la capacitat
mortífera del súper reactor x...
Vostè, quan entra l’exèrcit, ja l’espera a la porta, i si és militarista se
sent com a casa. També podrà
gaudir d’exhibicions aèries, però
tot queda petit davant l’eixordadora presència del reactor F-18, i
el seu imponent estrèpit que, a
més dels que van a la fira, patim la
resta d’éssers que poblem l’Anoia.
Tot això, promocionat i
subvencionat per l’ajuntament de
la ciutat d’Igualada, solemnement declarada, l’any 2003,
“municipi de pau”, —quan
aquesta era políticament rendible. Quan financia un ajuntament, és el ciutadà qui paga.

cartes

Les cartes han de tenir una extensió
màxima de 1.500 caràcters (amb espais)
i han de portar:
signatura, localitat i contacte

Envieu les vostres cartes per correu electrònic a
cartes@setmanaridirecta.info

o per correu postal a
Juan Ramón Jiménez, 22, 08902 Hospitalet de Llobregat
Recordem que el departament
de promoció econòmica ha
tingut un èxit aclaparador,
doncs l’Anoia està en els darrers
llocs de les xifres macroeconòmiques de Catalunya.
I aquí potser hi ha la clau de
l’enigma del perquè destinem
recursos a un esdeveniment, que
no té relació amb els nostres
potencials econòmics i comercials, potser han pensat que en un
lloc deprimit laboralment, la
joventut busqui una sortida a
l’exèrcit i acabi en conflictes
bèl·lics allunyats com l’Afganistan.

N

osaltres, integrants de la
societat civil dels països
d'Àfrica Subsahariana, d'Àfrica del
Nord i d'Europa, reunits a Rabat a
la Conferència No
Governamental Euro-Africana, els
dies 30 de juny i 1 de juliol de
2006, vam expressar la nostra
indignació per la guerra contra les
persones migrants que s'estén
cada any al llarg de les costes
mediterrànies i atlàntiques; rebutgem la divisió de la Humanitat
entre els qui poden circular lliurement i els qui ho tenen prohibit,
així mateix rebutgem viure en un
món amb fronteres cada vegada
més militaritzades que divideixen
els nostres continents i pretenen
transformar en fortaleses a grups
de països.
Considerant que el respecte
d'aquest dret fonamental de la
llibertat de circulació, proclamat
en l'article 13 de la Declaració
Universal de Drets Humans de
1948 com una condició prèvia a
l'exercici de la resta de drets
fonamentals i que, a l'establir-se

en el mateix article com dret
fonamental el de poder deixar el
país, significa necessàriament el
dret a poder instal·lar-se en altre
país; considerant que les actuals
restriccions a la llibertat de circulació limiten exclusivament la de
les persones més pobres i reflecteixen no solament l'increment
potencial dels nacionalismes
xenòfobs, sinó també la por
elitista cap a les poblacions
desfavorides; considerant que,
contràriament al que es creu, i
com reconeix la CNUCED
(Conferència de Nacions Unides
per al Comerç i el
Desenvolupament) en el seu
informe de 2004, és Àfrica qui
segueix finançant a Europa,
mentre que les diferències salarials per habitant entre Europa i
Àfrica no deixen d'acréixer-se;
considerant que les polítiques de
seguretat fan creure que les
migracions són un problema i una
amenaça, mentre que des de
sempre són un fenomen natural i
que, lluny de ser una calamitat
per als països desenvolupats,
constituïxen una aportació
econòmica i cultural inestimables; considerant que les mesures
de seguretat no posaran fi als
fluxos migratoris, induïts per
múltiples factors, i que les experiències històriques de lliure
circulació de persones han
demostrat que aquesta no limita
la sobirania ni la seguretat dels
Estats, molt més amenaçats en
l'actualitat per la lliure circulació
de capitals; considerant que el
respecte a la Declaració Universal
de Drets Humans de 1948 segueix
sent un objectiu a arribar a, amb
l'adopció de mesures orientades,
d'una banda, a instaurar la llibertat de circulació i la rehabilitació
del dret d'asil i, per una altra, a
respectar efectivament el dret al
desenvolupament;
Exigim: 1) la renúncia a la
ideologia repressiva i basada en
la seguretat, que en l'actualitat

inspira les polítiques migratòries, especialment la “*externalización” de l'asil i dels controls
fronterers; a la criminalització
de les migracions, així com a
qualsevol llei racista, xenòfoba o
discriminatòria; 2) la transformació de les polítiques migratòries
sobre la base del respecte als
drets humans, a la igualtat real
dels drets de les persones que
viuen en un mateix territori i a la
regularització de totes les
persones migrants sense papers,
de forma immediata; 3) la despenalització del delicte d'estada
irregular i de l'ajuda a les persones forçades a aquesta modalitat d'estada; 4) l'anul·lació dels
acords de readmissió de persones expulsades i l'abandó de
qualsevol negociació per part
dels estats en aquest sentit; 5) la
supressió de visats d'estada
reduïda, de totes les traves
imposades per a la sortida d'un
territori, i la justificació detallada i controlada del rebuig als
visats d'establiment, amb una
simetria estricta de condicions
africanes i europees per a l'expedició d'aquest tipus de visats; 6)
el tancament de tots els centres
d'internament i altres dispositius
de bloqueig de persones en les
fronteres; 7) l'abolició de totes
les mesures que obstaculitzen
les possibilitats de reagrupació
familiar; 8) l'aplicació completa i
sincera de tots els instruments
de protecció internacional amb
la finalitat de no reduir el dret
d'asil a una mera funció; 9) la
concessió sistemàtica a totes les
persones amb estatut de refugiada de llibertat total de circulació i instal·lació, i de protecció
en tot el món; 10) la refundació
financera i jurídica del *HCR (Alt
Comissionat per als Refugiats),
de manera que es protegeixin
efectivament a les persones
demandants d'asil i refugi, i no
als interessos dels governs que
els financen;
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> Pàgina 10
Les empreses cimenteres a
Catalunya han augmentat un
23% la seva explotació
durant el primer trimestre
de l’any 2006

BARCELONA // UN

INFORME POLICIAL CONTRA

> Pàgina 14
Concentracions en solidaritat
amb el poble de Palestina i
Iraq. La plataforma Aturem la
Guerra fa una performance
per exigir tancar Guantànamo

SECURITAS

> Pàgina 16
Els tres joves presos el passat
4 de febrer i la mare d’un d’ells
ja fa tres setmanes que es troben en vaga de fam. Dos han
estat ingressats a l’hospital

VA SER VETAT PER LA

JEFATURA

Un guarda de seguretat apallissa
un home fins a provocar-li la mort
sa de RENFE poc després de conèixer la mort, de seguida van introduir la definició de toxicòman per
tal de presentar a Christian, una
afirmació difícilment certificable i
que en cap cas pot ser un element
que exculpi a ningú d’un assassinat.

S

egons afirmen diversos testimonis que es trobaven al
passadís de la RENFE de l’estació de Passeig de Gràcia de
Barcelona, en Christian, home italià de 37 anys, va ser apallissat fins
que les seves constants vitals es
van aturar. Va morir emmanillat. Els
fets els va protagonitzar un agent
de seguretat cap a les 9 del vespre
del passat dimarts 4 de juliol.
Segons la versió oficial que es
reflecteix a l’atestat elaborat pels
mossos d’esquadra, l’agent de
seguretat va ser alertat per una
viatgera, segons la qual, l’home
estava molestant als passatgers
que circulaven pel passadís. L’agent afirma que va arribar al lloc
indicat i l’home el va intentar colpejar, aleshores el va “reduir” i el
va emmanillar. Els testimonis que
van veure l’agressió, però, tenen
una versió ben diferent. Diverses
persones asseguren que van veure
com el guarda de seguretat sense
avís previ li va llançar gas lacrimògen, el va emmanillar després de
donar-li constants cops i va seguir
apallissant-lo fins que va perdre la
consciència i posteriorment va
morir. Els testimonis també consten a l’atestat.
L’autopsia serà determinant
Ara sembla que els resultats de
l’autopsia seran determinants, però
també les gravacions de les càmeres de videovigilància que hi ha al
passadís. L’arribada dels serveis
mèdics a les 21:25h del vespre no va
poder impedir la mort, ja que pocs
minuts abans ja semblava que
Christian M. havia deixat de mostrar les seves constants vitals més
bàsiques, com el pols i la respiració,
segons consta a l’atestat dels mossos, amb la frase de “se va, parece
que se va”. Des del servei de prem-

Samuel Rodriguez

/redaccio@setmanaridirecta.info/
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✑ Redacció Barcelona

Un agent de Securitas amb el seu gos d’atac a l’estació de Metro de la plaça Espanya

La reflexió

Volem veritat i justícia sobre en Christian
✑ Stefano Valenti
(Amic de Christian M.)

C

hristian tenia 37 anys, el coneixia, vaig passar un cap d'any a casa
seva, entre amics amb la seva família, la seva mare, la seva companya i
el seu fill que avui té 10 anys, li han
dit que el seu pare es va morir per
l’al·lèrgia que tenia. Christian va
sortir de la teràpia de desintoxicació fa molts anys, tenia una vida
normal i aquest dimarts 4 sortia del

treball tal i com ha declarat el cap
de l'empresa on treballava. S'han
dit moltes coses del succeït, que
molestava la gent, que va saltar la
tanca per a no pagar el tiquet, que
una dona es va queixar al vigilant
perquè un jove l'estava molestant o
insultant, el que passa és que no se
sap res, res segur, res clar. Nosaltres
que ens hem quedat aquí, volem
pagar aquest tiquet que probablement Chistian no va pagar', demanar disculpes a la dona que

probablement Christian va insultar',
però no podem creure ni tenim el
coratge de dir-li al seu fill que el
seu pare va morir (assassinat) per
aquests motius. Christian era una
persona més aviat introvertida, no
l’imaginem molestant ni insultant a
ningú. Era alt, fort, tenia energia i
era feliç. Volem saber la veritat!!
Volem saber perquè va ser dut on
les càmares no poguessin gravar res
i quants vigilants van participar.
Volem que la gent que va veure

alguna cosa no es quedi callada
davant els abusos de poder i de
gent armada il·legalment a l’Estat
espanyol. Que les empreses de
vigilància i seguretat es facin
responsables de l'activitat i actitud
del personal contractat. Barcelona
coneix bé l'actitud provocadora de
certs vigilants, els quals pensen que
som tots lladres i que tenim alguna
cosa que amagar, ficant moltes
vegades en perill la salut física i
psicològica de la gent. No s’ordena
callar l’opinió pública informant
que s'ha mort un toxicòman
molest. Volem veritat i justícia!!!

Nombrosos precedents
Durant l’últim any s’havien conegut ja dos casos que van trascendir
a l’opinió pública a través dels mitjans de comunicació. Casos greus
de pallisses per raons racials.
Dos agents de l’empresa Securitas
varen ser expulsats dels seus llocs
de treball el passat mes de setembre després de demostrar-se que
durant el mes d’agost havien agredit i atacat amb gas lacrimògen un
home de raça negre que havia pagat
el bitllet i ja es trobava dins del vagó
a plaça Catalunya. El 24 de gener
d’enguany, el jutjat d’instrucció
número 1 de Barcelona condemnava a Anibal Martínez, Rubén Sànchez i Luis Alcorisa per un delicte
de lesions durant una agressió greu
a l’estació de metro de Paral·lel el 19
de febrer de 2005. Els tres agents
varen agredir amb molta brutalitat
el ciutadà guineà Joseph Amba. Li
van llançar un gos d’atac sense
morrió que li va provocar diverses
ferides i el van insultar per la seva
condició d’estranger de raça negre.
Els agents en aquest cas també acusaren el noi de toxicòman, circumstància que, a més d’irrellevant, en
aquest cas també es va demostrar
que era falsa (veure DIRECTA n.2).
A l’estació de metro de Trinitat
Nova el 14 de febrer de 2005, un veí
de Roquetes també va patir els
cops, les empentes, l’amenaça d’un
Rottweiler babejant sobre del seu
cos, en aquest cas sense rebre mossegades. El cas va ser àmpliament
denunciat dins del teixit associatiu
de Nou Barris.
L’informe vetat a Jefatura
A la comissaria de la policia estatal situada a l’estació de Metro de
plaça Catalunya el nombre de
denúncies rebudes durant els
últims dos anys no ha parat de
crèixer, fet que va provocar l’obertura d’una investigació entre els
agents de la companyia de seguretat Securitas. La investigació va
desembocar en un informe demolidor contra les pràctiques dels
agents d’aquesta empresa, especialment pel que fa a la utilització
de gossos rottweiler contra viatgers del suburbà. Aquest informe
va ser vetat. El gabinet de premsa
de la Jefatura Superior de Policia
no li va donar cap mena de difusió
i va quedar arxivat als calaixos del
gris edifici de la Via Laietana. d
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GRANS EMPRESES ES DISPUTEN EL CONTROL DEL PASTÍS DE LA POLS GRISA

El consum i la producció de ciment
arriba als seus màxims històrics
Entre gener i març d’enguany s’han consumit 1.947.000 tones de ciment,
un 23,38% més que en el mateix període de 2005
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L

a producció, venta i consum
de ciment és un indicador
molt significatiu a l’hora de
mesurar el nivell de febre especulativa en un territori. I en el cas de
Catalunya, les últimes dades facilitades per les empreses del sector confirmen les previsions més
alcistes. Segons Ciment Català, la
patronal que agrupa els quatre
productors cimenters que operen
a Catalunya, entre gener i març se
n’han consumit 1.947.000 tones
,un 23,38% més que en el mateix
perióde de 2005.

En proporció,
les comarques
de Girona
són les que
experimenten
un creixement
més pronunciat
La producció de ciment entre
abril de 2005 i març de 2006 ha
arribat a un màxim històric de
9.174.271tones (6,94% de creixement). Actualment, les cimenteres catalanes treballen al 96,12%
de la capacitat productiva, estimada en 9.545.00 tones anuals.
La demarcació que ha consumit més ciment és la de Barcelona, amb 1.213.000 tones en només
tres mesos i un creixement del
26,5% respecte el mateix període
de 2005. Ara bé, proporcionalment, les comarques de Girona
són les que experimenten un creixement més pronunciat: de gener
a març de 2006 s’hi han consumit
278.000 tones, un creixement de
gairebé el 30% respecte 2005
(vegeu quadre de dades adjunt).
Cemex, el capital mexicà
Quatre empreses es disputen el
control del sector del ciment a
Catalunya: Cemex España, Ciments
Molins, Asland i Uniland. La pugna
entre les empreses de capital
majoritàriament català –Molins i
Uniland– i les que tenen inversions
internacionals, ja siguin de majoria
espanyola o no, és constant. En
l’actualitat, però, qui s’emporta el
tros més gros d’aquest pastís és
una empresa de capital estranger,
la filial espanyola del gegant
Cemex (Cementos Mexicanos),
controlada per l’obscur clan familiar mexicà dels Zambrano.
Cemex és la líder del sector a
l’Estat espanyol i pugna pel segon

Edu Bayer

✑ Roger Palà
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Obres de cimentació als murs de contenció del túnel del Tren d’Alta Velocitat a l’Estació de Sants de Barcelona
lloc mundial –el primer és per a la
francesa Lafarge– amb els suïssos
d’Holcim. Malgrat ser una empresa que cotitza a la borsa de Nova
York, no ha facilitat mai dades
sobre la composició exacta dels
seus accionistes. Als Països Catalans té fàbriques a Alcanar, Vilanova i la Geltrú, Sant Feliu de
Llobrtegat, Bunyol, Lloseta i Sant
Vicent del Raspeig.
El monopoli mexicà encapçalat per Lorenzo H. Zambrano –un
personatge que també és membre
dels consells d’IBM, Citigroup o
Daimler Crysler, entre d’altres
activitats– controla el mercat
espanyol des que l’any 1992 va
adquirir el negoci cimenter de
Banesto. A partir d’aquí han bastit
un imperi a l’exterior de Mèxic:
només de Cemex España pengen
fins a 62 empreses arreu del món
(França, Portugal, Itàlia, Hongria,
Colòmbia, Bangladesh, Turquia,
Indonèsia, Veneçuela o els Països
Baixos, entre d’altres). La seva
darrera gran operació ha estat la
compra del grup britànic RMC,
finançada en gran part per la filial
espanyola.
Molins, el grup familiar català
Ciments Molins, fundada l’any
1928, és la capdavantera d’un
important grup industrial català
amb presència no només a l’Estat
espanyol, sinó també a Argentina,
Uruguai i Mèxic. La seva fàbrica a
Sant Vicenç dels Horts és la que
plega l’activitat industrial del sector cimenter. Controlada per la

Ciments Molins,
controlada per
la família Molins
Gil, sempre ha
tingut forts
vincles amb
Convergència
i Unió
família Molins Gil, l’empresa sempre ha tingut forts vincles amb
CiU: Joaquim Molins, germà de
l’actual vicepresident, Joan
Molins, va arribar a ser conseller
de Política Territorial durant l’etapa de govern de Jordi Pujol.
Actualment, Joaquim Molins presidex la filial de capital risc del
grup familiar.
Lafarge-Asland,
origen a Catalunya
L’activitat del grup Asland, controlat ara per la multinacional de
capital francès Lafarge, té el seu
origen a Catalunya, quan el 1901,
amb el nom de Compañía General
de Asfaltos y Portland SA, va inaugurar la seva primera fàbrica al
Pirineu català, a la Pobla de Lillet.
El president de Lafarge Asland
és l’industrial Iñigo de Oriol, que
fins el passat mes d’abril també
era president d’Iberdrola. L’em-

presari, de més de setanta anys
d’edat, va començar els seus passos a Hidroeléctrica Española
l’any 1959. Ha estat president d’UNESA, conseller de Siemens,
membre de la junta directiva de la
patronal espanyola CEOE i president de la Cambra de Comerç de
Madrid. Segons els càlculs de la
pròpia Iberdrola, el seu sou ha
ascendit a 7,5 milions d’euros en
els exercicis de 2005 i 2006.
Uniland, Rosell & Farreras
Uniland, amb les seves oficines
centrals a Barcelona té fàbriques
a Els Monjos i al barri de Vallcarca de la capital catalana. El president del seu consell d’adminis-

tració és Joan Rosell, actual president de la patronal catalana
Foment del Treball, i home amb
forts vincles amb el PP. Rosell va
substituïr l’octubre de 2005 a
Pedro Farreras, expresident de la
Societat Española de Participacions Industrials (SEPI), l’empresa
pública espanyola que controla
les inversions de l’estat, durant
l’etapa de govern del PP. Uniland,
amb plantes a Catalunya i Tunis,
es pot considerar el segon grup
cimenter de capital estrictament
català. Té particiapcions en
cimenteres a l’Argentina i a l’Uruguai i el 2004 va obtenir un volumen de negoci consolidat de 423
milions d’euros. d

Consum de ciment per territori
(primer trimestre 2006)
COMARQUES DE BARCELONA:

(+26,5%)

1.213.000 tones
COMARQUES DE TARRAGONA:
291.000 tones
COMARQUES DE GIRONA:
278.000 tones
COMARQUES DE LLEIDA:
165.000 tones

(+11%)
(+29,9%)
(+16,2%)
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La construcció
de 250 pisos
elimina una
àrea forestal
de Collserola

CATALUNYA // OMG
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SANT FELIU // MEDI AMBIENT

Una vintena
d’entitats
rebutgen la
nova proposta
de coexistència
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L’

U

ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat va aprovar
l’intercanvi de terrenys
amb un particular suposadament
per tal de protegir una àrea urbanitzable de Collserola, a canvi d’oferir-li uns terrenys que també són
zona forestal però que són més
propers al nucli urbà de la població. La construcció de 250 habitatges en aquests nous terrenys, en
un sòl més car i per tant amb unes
possibilitats de mercat superiors,
ha indignat al veïnat del barri de
Mas Lluí, ja que es tracta de la zona
verda més propera al barri, que ara
es convertirà en un mur d’habitatges de sis plantes.

na vintena d’entitats d’un
ampli ventall social relacionat
amb productors, consumidors i
cooperació internacional ha signat el document contrari al nou
projecte de Llei de Coexistència
de cultius amb modificacions
genètiques, els coneguts com a
transgènics. La iniciativa sorgeix
després que els Ministeris d’Agricultura i Medi Ambient del govern
del PSOE hagin elaborat una nova
proposta que situa en 220 metres
la distància mínima entre un cultiu
convencional i un de modificat.

Transgènics Fora
creu que la
coexistència
dels cultius
és impossible
i vol una zona
lliure d’OMG

Després de la presentació de
les modificacions al PGM (Pla
General Metropolità), en un ple
municipal el mes de febrer, un grup
de veïns va decidir crear la Plataforma de Veïns i Veïnes en defensa
de les zones verdes de Mas Lluí.
Aquesta plataforma neix amb la
voluntat d’evitar que la requalificació prevista sigui una realitat, i ja ha
portat a terme diverses mobilitzacions a Sant Feliu. La primera va ser
una cassolada a la plaça de la Vila
el 25 d’abril, dia en què se celebrava ple municipal. També s’han
recollit signatures i s’han presentat
instàncies per demanar el respecte
de les zones verdes a Mas Lluí. d

Regino Hillera

La plataforma
per les zones
verdes de Mas
Lluí vol evitar la
requalificació
dels terrenys

Zona forestal de Mas Lluí, al límit amb la zona urbana de Sant Feliu de Llobregat

Pressions de la Cambra a la Conreria
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

U

na de les obres públiques
més questionades pel seu
impacte ambiental i pel seu baix
interés social, és el túnel i l’autovia de la Conreria, una nova via de

10 quilòmetres que vol unir Badalona i Mollet del Vallès. Un túnel
de 3 quilòmetres seria la seva part
central. L’obra serà gestionada per
l’empresa Tabasa, actual concessionària dels tunels de Vallvidrera,
i també serà de peatge. Nombrosos informes han demostrat que

la mobilitat entre el Maresme i el
Vallès és molt baixa en aquesta
zona, ja que entre Mataró i Granollers ja hi ha una autovia, i per tant
l’obra no és necessària. La Cambra
de Comerç ha pressionat la Conselleria d’Obres Públiques, demanant accelerar les obres. d

BAIX LLOBREGAT // LA SENTÈNCIA OBLIGA A ANUL·LAR ELS MURS DE CONTENCIÓ DE SET METRES

El TSJC falla en contra de Corbera 2000
✑ Directa Baix Llobregat
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

R

ecentment s'ha fet pública
la resolució del Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC), que ha sentenciat que els terrenys de Corbera
2000, a Corbera de Llobregat
(Baix Llobregat), són inestables, i
això es demostra ja que per tal
de garantir l'estabilitat de la
construcció, s'han hagut de fer
murs il·legals que mai s'haurien
d'haver construït. Ara la sentència obliga a anul·lar els murs de
contenció de set metres, ja que
superen l'alçada màxima permesa. Després de més de tres anys
de procés judicial, el TSJC ha
fallat en favor de la demanda i

El TSJC reconeix
que s’han firmat
convenis
urbanístics amb
promotores,
abans de
l’aprovació del
projecte
l'ha estimat en part, considerant
entre altres coses, la vulneració
del Pla General i el Pla Parcial, de
la Llei del Sòl i d'Urbanisme de
Catalunya (tot i que reconeix que

el projecte és anterior a aquesta
llei). La resolució amb data d'abril d'aquest any, respon al contenciós administratiu presentat
pel Grup d'Estudis Mediambientals de Corbera (GEMC), en data 1
de setembre del 2003, contra l'acord d'aprovació definitiva del
projecte d'urbanització de "Corbera 2000" ,del 15 d'abril de 2003,
per part de l'equip de govern
(PSC) sense passar l'aprovació pel
ple municipal. A banda d'això el
contenciós recull totes les irregularitats que hi ha hagut al projecte les quals han estat contestades per la resolució del TSJC.
La sentencia, també parla de la
vulneració de la Constitució
espanyola, "perquè no utilitza
racionalment
els
recursos

ambientals, paisatgístics i naturals del sector i afavoreix un creixement urbanístic fora mida en
un poble de muntanya". La resolució també reconeix que s'han
firmat convenis urbanístics amb
promotores, abans de l'aprovació
del projecte i que aquests pactes, van passar per davant dels
interessos dels ciutadans i de tot
el municipi. Finalment també
reconeix el mal que s'ha fet amb
les rieres i que no s'ha respectat
els marges de construcció al voltant d'una d’elles. Actualment hi
ha un altre contenciós obert per
l'ampliació del Projecte de la
Unitat d'Actuació 5 (UA5), anomenat Parc del Torrent, que
segons sembla vulneraria el
Domini Públic Hidràulic. d

Entitats com Greenpeace i
Amigos de la Tierra han plantejat
que s’han de fer modificacions
més restrictives del projecte, en la
línia del que s’ha fet a Alemanya,
fent a la pràctica en cas d’aconseguir-se molt poc viable la producció i cultiu d’organismes modificats (OMG) d’una forma massiva i
extensa territorialment. Des de la
Plataforma Transgènics Fora, però,
i en base a les nombroses experiències i estudis, i per la convicció
de que no hi ha distàncies que
impedeixen la contaminació
transgènica, vol que es declari l’Estat espanyol i Catalunya, zones
lliures de transgènics, tal i com
passa a algunes regions europees.
En el document també es reflecteix que els OMG poden ser molt
perjudicials per a la salut i el medi
ambient, alhora que signifiquen
un monopoli econòmic que tan
sols busca l’enriquiment a costa
de la nostra alimentació. Per això
des de Transgènics Fora s’ha elaborat el document que fins ara
han signat l’Assemblea Pagesa,
Veterinaris sense Fronteres, Entrepobles, Món Verd, Enginyers sense
Fronteres, Cooperativa Germinal,
Comité de Suport als Sem Terra
del Brasil, Cooperativa Rostoll
Verd, Assoc. de Consum. La Calèndula, Col·lectiu a les Trinxeres,
Cooperativa El Teixit de la Terra,
Gaiadea, Gepec, Cooperativa El
Brot, CGT, La Carrutxa, Integral i el
Grup d’Electors de Montblanc.
Sembla que la tramitació d’aquesta decret o llei de coexistència es podria fer durant l’estiu o la
tardor i per això han començat a
mobilitzar-se per aconseguir
adhesions al manifest. Podeu adherir-vos a aquesta iniciativa a través del correu electrònic:
<transgenicsfora@moviments.net>
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BERGUEDÀ // ABÚS

La guàrdia
civil imputa
diversos
internautes
per apologia
de terrorisme

Denuncien una pallissa dels
mossos durant la Patum ‘06

Marques de porra de 18 cm a l’esquena
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Actes a Sant
Sadurní d’Anoia i
Vilafranca del
Penedès per
denunciar
l’operació de la
Guàrdia Civil
Es té constància de la imputació d’un mínim de 5 persones que
varen ser citades a declarar el
dijous 6 de juliol a Madrid. Es tractava de dos catalans i tres bascos.
En concret a Catalunya varen patir
les conseqüències d’aquest procediment, en Jaume Calsina de
Figueres, i en Jordi de Dios, de Sant
Sadurní d’Anoia. Durant la declaració que tingué lloc davant d’aquest
tribunal d’excepció -hereu de l’antic Tribunal de Orden Público franquista-, la fiscalia es va mostrar
partidaria d’arxivar la causa.
Mobilitzacions de suport
Els acusen de tenir simbologia de
Terra Lliure i de mostrar la crema de
banderes espanyoles en fotografies
penjades a diverses webs. Entre ells
no es coneixien i la persecució realitzada va ser clarament ideològica.
A més els acusen de suposats delictes que s’haurien produït fa més de
dos anys i quan un dels nois encara
era menor. Les mobilitzacions als
seus pobles no s’han fet esperar. El
dilluns 3 de juliol prop de dues-centes persones es van concentrar
davant l’ajuntament de Sant Sadurní, i dijous a la tarda les concentracions es van repetir a la mateixa
localitat i a Vilafranca del Penedès.
Aquestes persecucions de la guàrdia civil no són la primera vegada
que es produeixen a Catalunya.
Ara fa dos anys, l’Èric Bertrán, un
noi de 14 anys va ser detingut i
emmanillat per una brigada antiterrorista. El noi enviava correus
electrònics per demanar l’etiquetatge de productes en català i els
signava com a Exèrcit del Fènix. La
Guàrdia Civil va dedicar una vintena d’agents per assaltar la casa
d’un noi que cursava 2on d’ESO. d

E

l passat dissabte 17 de juny,
durant la Patum de Berga, es
va viure un episodi que ha
estat relatat a la DIRECTA pels
mateixos joves que la van patir.
L’han definit com a “violència
policial”, durant una actuació dels
mossos d’esquadra “desmesurada,
gratuïta i injusta”. Dos joves inde-

Els antiavalots es
van sumar a la
festa de cops de
porra, oferint la
imatge de 6 o 7
policies agredint
un jove al terra
pendentistes igualadins amb
ganes de passar-s’ho bé estaven
ballant a la zona de les barraques
amb amics i amigues, amb tota la
normalitat que comporta la situació. Segons han relatat en un
comunicat, molts policies de
paisà que rondaven per allà van
poder comprovar durant força
estona que es tractava d’un grup

d’amics sense ànim de conflicte, ja que era relativament d’hora, no hi havia
gaire gent, i per tant podien
veure’ls amb claredat.
En un moment donat va
passar pel costat de les barraques una furgoneta dels mossos, plena d’antiavalots; un
dels dos joves es va dirigir cap
a la furgoneta amb actitud
burlesca, però sense poders’hi acostar gaire ja que immediatament tres policies de
paisà van córrer cap a ell, el
van tirar a terra i van començar les agressions; seguidament, van baixar els antiavalots i es van sumar a la festa de
cops de porra, oferint així la
imatge de sis o set policies
apallissant a una sola persona
reduïda al terra, que a més,
havia consumit alcohol i no
estava en plenes facultats ni
per a defensar-se. El germà
d’aquest noi, en veure l’escena,
i sense saber d’entrada que es
tractava de mossos d’esquadra, ja que els qui van començar la pallissa eren policies de
paisà, va voler córrer cap allà,
sense arribar gaire lluny, però,
ja que a mig camí ja va ser
també reduït i fortament
agredit per altres agents.

GIRONÈS // PROTESTES

Setmanari Directa

na denúncia presentada per
l’Associació de Víctimes del
Terrorisme a la Comandància de la
Guàrdia Civil de Barcelona ha desencadenat la investigació de desenes de pàgines web, portals i
blogs personals. El rastreig de la
xarxa efectuat per la benemèrita
va comportar tota una sèrie de
citacions instruïdes pel jutjat central d’instrucció 5 de l’Audiència
Nacional, presidit pel jutge Grande-Marlaska.
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POLICIAL DURANT LES FESTES POPULARS

Punts de sutura a la cella d’un dels joves
Els dos joves van ser duts a
l’hospital (entre cops i insults
constants que van durar fins a
comissaria), on un metge que
segons els afectats “tenia una professionalitat molt dubtosa i va fer
uns informes mèdics que fan poc
més que riure.” Si es comparen
amb els realitzats l’endemà a l’ambulatori d’Igualada no s’hi reconeixen similituds pràcticament;
en un dels casos, per exemple,
l’informe fet dissabte observa tan
sols dues lesions contra les deu
que consten a l’informe fet
poques hores després. Resultat:
un trau al cap, un ull ferit, un nas

PER LA VISITA A LA

contusionat, dues marques de
porra de 18 centímetres, senyals
per tot el cos, abrasions, etc.
Denúncia per maltractes
Dues baixes i un judici que esperen els dos joves, en el qual se’ls
acusarà d’atemptat a l’autoritat.
Ells també han denunciat els mossos per un delicte d’agressions. Els
joves volen donar les gràcies als
membres de la Plataforma per la
Convivència del Berguedà, i a l’Assemblea de Joves de Berga, que
des del primer moment van estar
al seu costat, atenent-los en tot
allò que els fes falta. d

UDG L’ANY 2000

El 6 de setembre arriba el judici dels estudiants
encausats durant la visita de Birulés a Girona
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

F

inalment ha arribat la data
de judici. Ha estat una llarga
espera, en la què en algun
moment semblava que el procés
contra els universitaris no tirava
endavant. Però la judicatura ha
decidit pressionar fort i el proper
sis de setembre es preveu que se
celebrarà el judici.
El dos d’octubre del 2000, a
l’acte inaugural del Curs Acadèmic de la Universitat de Girona
(UdG), la ministra espanyola del
PP Ana Birulés fou convidada per
l’equip rectoral. Uns 500 estu-

diants, convocats per la Coordinadora d’Estudiants dels Països
Catalans (CEPC) i les assemblees
de facultat es van concentrar contra la presència de Birulés. Per
protestar, de fet, contra la vinguda d’una ministra integrant d’un
govern que pretenia retallar l’autonomia universitària.
Els Mossos d’Esquadra i la
Policia Municipal van carregar
indiscriminadament contra els
concentrats. Els cossos de seguretat varen organitzar un cordó
policial per impedir l’entrada dels
alumnes al claustre. Ni tan sols
podien accedir-hi els representants dels estudiants. Alguns d’a-

quests nois, però, finalment hi van
entrar, amb el DNI a la boca, gràcies a la gestió dels membres de
l’equip de govern. Aquestes identificacions servirien després per
obrir diligències contra els representants dels estudiants.
Un cop a dins, els estudiants
van poder intervenir breument per
denunciar la presa policial de les
instal·lacions. No s’hi van poder
quedar, ja que els seients que
tenien reservats eren ocupats precisament per agents de la policia.
A fora, d’altres agents de paisà van
treure porres extensibles per tal
de continuar amenaçant i agredint
els concentrats. Mesos després,

quatre joves rebrien una citació
per declarar davant del jutge. Estaven imputats per delictes de desordres públics i atemptat a l’autoritat. La fiscalia en demanarà, per
tot plegat, 1 any i 8 mesos de presó
per a cadascun. També se’ls hi
demana la inhabilitació electoral i
el pagament dels costos processals. A més a més, els Mossos d’Esquadra fan constar a l’atestat que
tres agents varen ser agredits pels
representants dels alumnes - fet
que no va ser observat per ningú.
En canvi, sí que hi ha informes
mèdics que testimonien ferides
dels estudiants provocades per la
violència dels uniformats. d
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BARCELONA // PERFORMANCE

I CONCENTRACIÓ CONTRA LES MATANCES

BAIX LLOBREGAT // OKUPACIÓ

Actes per Iraq i Palestina,
en defensa dels seus pobles

La Krispa
de Cornellà
té data de
‘llançament’

Denúncia de les recents matances de l’exèrcit d’Israel a la franja
de Gaza i les violacions dels drets humans a Guantànamo i Iraq

✑ Directa Baix Llobregat

Eloy de Mateo

d:\directa\redaccio\nº13\mani.tif
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Acció de la Campanya Aturem la Guerra el passat 4 de juliol a Barcelona, per protestar contra els abusos nordamericans
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

E

l dia en que es celebrava la
festa patriòtica dels Estats
Units, el 4 de juliol, des de la
plataforma Aturem la Guerra es va
voler recordar els abusos i vulneracions dels drets humans, que el
règim nordamericà està produint a
diversos punts del planeta. Una
gran estàtua de la llibertat però
vestida de negre i amb una gran
dalla a les mans repartia, des de la
font de Canaletes, vulneracions de
drets humans i abusos en nom de la
seguretat. Amb aquesta imatge van
voler denunciar la situació que es
pateix des de fa 3 anys al camp de

concentració de Guantànamo, on
centenars de persones han estat
segrestades,
provinents
de
l’Afganistán, o a través de comandos de la CIA des de diversos punts
d’Europa, Àfrica i Àsia. S’ha constatat la vulneració dels drets humans
i la pràctica sistemàtica de la tortu-

Algunes fonts
xifren en més
de 100.000
les persones
assassinades per
bombardejos

NOU BARRIS // OKUPACIÓ

REIVINDICADA

ra, accions que varen ser aprovades per lleis del propi
Congrés nordamericà. L’acció
d’Aturem la Guerra va rebre el
suport de diverses entitats de
la societat civil, però tal i com
va es va consolidar des de l’arribada del PSOE al govern, ja no
va rebre la publicitat i suport
de grans corporacions mediàtiques i partits polítics. Durant
l’acte es va recordar els milers
de morts que hi ha hagut a
l’Iraq des de l’inici de l’invasió
ianqui el 20 de març de 2003.
Algunes fonts xifren en més de
100.000 les persones assassinades per bombardejos i per cotxes bomba arreu del pais.

Suport al poble de Palestina
La gravíssima situació que es viu a
Palestina també ha fet sortir algunes desenes de persones al carrer.
La setmana passada hi hagué la primera concentració a la plaça de
Sant Jaume de Barcelona. Aquest
divendres 7 de juliol s’ha repetit, i
també va tenir lloc un acte a la ciutat de Tarragona. L’ofensiva total
de l’exèrcit d’Israel en contra del
gran camp de concentració en que
s’ha convertit la Franja de Gaza, ha
posat al milió i mig de persones
que hi viuen contra les cordes. La
subsistència és molt difícil i les
morts, entre elles molts nens i
nenes, ja es compten per desenes
en poc més de 10 dies. d

VALLÈS OCCIDENTAL // ULTRADRETA

Una botiga abandonada nova
seu d’un casal a Nou Barris

Judici per l’impacte d’una
pilota de goma a Castellar

✑ Redacció Barcelona

✑ Redacció Barcelona

/redaccio@setmanaridirecta.info/

L’

antiga botiga de regals “Deu
n’hi do”, tancada des de fa
prop de 10 anys al carrer Argullós
108, al costat de la Via Júlia de Nou
Barris, ha estat okupada per tal de
rehabilitar-la i transformar-la en
un Casal Popular. L’Assemblea de
Joves de Nou Barris va entrar a l’edifici durant la matinada del dijous
6 de juliol. El matí següent una
patrulla dels mossos d’esquadra va
aturar-se davant la casa i va identificar dos joves menors d’edat que
estaven informant al veïnat mit-

jançant fulls i octavetes. L’edifici
té una planta baixa i una primera
planta amb balcó, sobre la botiga.
Des de l’assemblea han tret un
comunicat on anuncien la obertura d’aquest nou espai popular i
independentista, que vol participar en el teixit associatiu conjuntament amb la resta d’entitats.
L’objectiu és crear un espai
pels joves on poder realitzar
tallers, una biblioteca, xerrades...
Volen aclarir al veïnat que no pretenen generar cap molèstia i que
l’espai no només serà d’oci, es tractarà d’un espai reivindicatiu on
desenvolupar activitats. d

/redaccio@setmanaridirecta.info/

E

l mes de setembre de 2003 es
van viure tres dies de presència
dels antiavalots de la guàrdia civil
als carrers de Castellar del Vallès.
La nit del 13 de setembre, enmig
de la celebració de la Festa Major,
una nombrosa dotació d’agents
armats amb escopetes de pilotes
de goma varen ocupar literalment
els carrers de la població, suposadament per impedir que grups
ultradretans provoquessin aldarulls, però a la pràctica i segons
expliquen nombrosos testimonis

els agents varen donar cobertura i
protecció als joves caps rapats
que volien apallissar altres joves
de la localitat. Els policies varen
llançar nombroses pilotes de
goma i es van produir lesions de
consideració, en un dels casos per
l’impacte directe a un ull. L’home
va tenir lesions a la cara per la
fractura de les ulleres que duïa. Va
denunciar els fets, però la Delegació del Govern va dir que l’actuació havia estat correcte. Per això
es va presentar recurs i l’11 de juliol
s’ha convocat a les parts a Madrid
per celebrar el judici. Els propers
dies en tindrem el resultat. d

/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

L

a Krispa és un dels tres centres
socials okupats (CSO) que hi ha
avui dia a Cornellà de Llobregat
(Baix Llobregat) junt amb BankaRota i Tòxics. L'any passat va ser desallotjat el Pati Blau i l'anterior l'Ateneu de Korneyà, llavors el més
antic de Barcelona amb 17 anys de
vida. Quan l'immoble de dues
plantes situat entre el mercat de
Cornellà i el passeig dels Ferrocarrils Catalans va ser okupat era propietat de la família Rius, descendent del penúltim alcalde
franquista. El març de 2005, Gadipro S. L. compra la finca per
500.000 euros per construir-hi
habitatges. Després de ser arxivada
la primera demanda penal l'any
2000, durant l'últim trimestre responsables de Gadipro han pressionat els ocupants de La Krispa amb
intents d'enderroc, amenaces i
agressions, fent-se passar per fills
de l'anterior propietària o oferint
diners per abandonar l'edifici. Com
aquests mètodes no han funcionat,
inicia un nou procés judicial que
l'assemblea del CSO ha qualificat
d'irregular per vulnerar el dret a la
justícia gratuïta i per anunciar el
desallotjament abans de realitzarse el judici. La sentència dicta el
desallotjament per divendres 14
de juliol a les 9 del matí.

BARCELONÈS // OKUPACIÓ

La Lokeria,
ja té judici
✑ Directa Baix Llobregat
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

E

l Centre Social Okupat (CSO) La
Lokeria de l'Hospitalet de Llobregat té judici el 13 de juliol per
decidir sobre el desallotjament de
l'edifici situat a la plaça Espanyola,
al barri de Torrassa. El febrer va fer
set anys que s'okupa aquesta finca
que la Tresoreria de la Seguretat
Social cedeix el 1992 a CatSalut. A
principis de 2005, CatSalut inicia
una demanda argumentant que
feia servir l'immoble com a magatzem i que els okupants no han
pagat cap lloguer. Des de 2001, la
Generalitat decideix tornar la cessió a la Seguretat Social i per això
ha de desallotjar l'edifici. La finca
està qualificada com a zona verda i,
com no es pot construir, el desallotjament no corre pressa. Igualment, l'assemblea del CSO defensa
que un traspàs de béns públics no
pot significar la pèrdua dels projectes que allotja.
L'assemblea que ha rehabilitat
l'espai incideix en que La Lokeria és
un lloc per a que artistes, col·lectius, grups de música i associacions
puguin desenvolupar la seva feina.
Així, el desallotjament afectaria
moltes iniciatives i necessitats veïnals en deixar sense espai una dotzena de col·lectius. d
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VALÈNCIA // VISITA PAPA

DIES DE VAGA DE FAM DELS TRES PRESOS I UNA DE LES MARES

Contrastant
comptabilitza
254.000 fidels

Ingressen a l’hospital dos
dels presos en vaga del 4F

✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

N

i un milió i mig, ni 800.000, ni
mig milió. Les dades oficials
que van oferir les institucions
valencianes al voltant del nombre
de fidels que van acompanyar la
visita del Papa a València disten
molt del recompte i els càlculs
realitzats pel col·lectiu Contrastant. Segons ells, el màxim que
podria haver cabut a l’esplanada
de la Ciutat de les Arts i les Ciències, lloc on es va fer la missa central de la visita, és de 254.000 persones. Més gent hauria estat
físicament impossible d’encabirla. Hem de tenir en compte però
que durant la misa eren nombrosos els espais i les cadires buides.

La jutgessa d’instrucció 18 de Barcelona ha denegat totes les
proves i els testimonis. Tampoc ha acceptat l’informe pericial
d:\directa\redaccio\nº13\4f.tif
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EL SEGRIÀ // BARALLA

Denuncien una
agressió dels
mossos a Lleida
✑ Redacció Directa

Eloy de Mateo

/redaccio@setmanaridirecta.info/

Un moment durant l’acte de suport als presos del 4 de febrer davant de la presó Model, el passat dissabte 8 de juliol
✑ Redacció Barcelona
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L’

estat de salut ha anat empitjorant dia rere dia des
que el passat 19 de juny van
decidir començar una vaga de fam
indefinida per reclamar el seu dret
a la defensa i la seva presumpció
d’innocència. En Rodrigo i en Juan
es trobaven a la infermeria del
centre penitenciari de la Trinitat
Vella des de fa una setmana, però
el seu empitjorament va recomenar el dilluns 10 de juliol al vespre
que fossin traslladats a l’Hospital
Penitenciari de Terrassa, just quan
es superava la tercera setmana des

Carmen García
Martínez no
ha acceptat
cap prova que
exculpés els nois
de l’inici de la protesta. El tercer
pres és l’Àlex, i es troba a una cel·la
de la presó Model, però sense sortir a fer activitats de règim habitual, ja que el metge li va donar la
baixa mèdica. La mare d’en
Rodrigo que ja entrevistàvem al

BERGUEDÀ // MENORS

DEL CAS ISANTA

Sentència a Berga
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L’

advocada de l’acusació en el
cas de l’assassinat de Josep M.
Isanta a la Patum del 2005, ha dit
que els pares se sentien decebuts
per la sentència dictada pel jutjat
de menors número 1 de Barcelona
a sis dels vuit acusats. Les penes
van de tres anys d’internament a
set per a sis dels vuit acusats. Tots
són culpables d’homicidi consumat, de tres delictes d’homicidi en
grau de temptativa, de desordres
públics, de maltractament i
lesions. En canvi però, els pares
esperaven que s’apliqués la pena

màxima en cada cas, que hauria
arribat fins a vuit anys de presó en
els més grans de setze anys. Dels
sis acusats, els de més de setze
anys han estat condemnats a set
anys d’internament de menors, i
els de menys de setze, a tres anys
d’internament. Dels dos menors
restants, l’un ha estat acusat d’un
delicte de desordre i l’altre ha
estat absolt de tots els càrrecs.
Això no obstant, no s’ha dictat
cap ordre d’allunyament contra els
autors del crim de Berga. Durant
els últims mesos aquest fet ha desenvocat en que continuessin les
amenaces i coaccions de familiars
i amics dels assassins. d

número anterior de la DIRECTA
va començar la vaga de fam el
mateix dia que el seu fill i la
seva salut es troba en un estat
molt feble, encara que el seu
ànim és ferm. Un metge li fa el
seguiment des del seu llit a la
sala d’actes de la Casa de la
Solidaritat de Barcelona. Dos
dels joves són de nacionalitat
argentina i l’altre és xilè.
Aquest fet ha provocat que
des de les televisions d’aquests països es fés un gran
seguiment del cas. Paradoxalment a la premsa catalana s’ha
instaurat la llei del silenci. Fa
cinc mesos que els joves es
troben empresonats, en tot
aquest periode han aparegut
diversos articles al setmanari
El Triangle, 3 articles al diari El
Punt i 1 article a l’ADN. A la
resta de mitjans que s’escolten, es veuen o es llegeixen a
Catalunya no se n’ha parlat.
No precisament perquè des de
la família i els amics dels nois
no hi contactessin, simplement les direccions dels mitjans han vetat el tema.

L’informe pericial i
la versió de Joan Clos
Un informe pericial que va analitzar el lloc dels fets al carrer Sant
Pere més Baix i el tipus de lesió
que va patir el guàrdia urbà -que
en aquest moments es troba rehabilitant-se a l’Institut Guttman-,
va concloure que la hipòtesi més
versemblant que explicaria el succeït apuntaria al llançament d’un
test des del balcó de la casa del
carrer Sant Pere més Baix on es
feia una festa. Aquest informe
però no ha estat considerat per
Carmen Garcia Martínez, la jutgessa d’instrucció 18 de Barcelona, que tampoc ha acceptat les
proves i els testimonis de la
defensa. Els advocats també van
demanar que es presentés el
document o la font d’informació
en que s’havia basat Joan Clos per
fer les declaracions immediatament posteriors als fets de Sant
Pere més Baix, on va arribar a afirmar que el guàrdia urbà estava
ferit perquè li havien llançat un
test des del balcó. Aquesta versió
va ser immediatament corregida
per d’altres fonts del consistori. d

Mobilitzacions al carrer
D
es del dia que els tres nois
van ser ingressats a la presó
les mobilitzacions no han parat.
Tots els dies laborables entre
les 12 i les 14h han fet acte de
presència a la plaça de Sant
Jaume per cridar megàfon en
mà a favor de l’alliberament. Els
seus crits els han escoltat tots
els regidors de l’ajuntament i

tots els consellers de la Generalitat que cada dia entren i surten dels despatxos. S’han fet
marxes a la presó Model i a la
Trinitat, l’última el dissabte 8
de juliol. La propera manifestació serà dissabte 15 de juliol a
les 18h a l’Arc de Triomf de Barcelona. Fan una crida a la solidaritat de tothom.

E

l judici ràpid que s’havia de fer
l’11 de juliol en contra dels
joves detinguts la matinada de
diumenge passat a Lleida ha quedat suspès. Segons la versió dels
mossos, varen acudir a aturar una
baralla entre dos grups de joves.
Aleshores, els que es barallaven es
van ajuntar i van agredir als mossos. Segons els detinguts i els testimonis de veins i propietaris d’un
bar proper al lloc dels fets, la policia va irrompre enmig d’una discussió irrellevant entre dos grups
d’amics, apallissant tothom i
generant pànic entre els atacats,
que van haver de ser atesos per
diferents ferides i contusions. El
judici es celebrarà més endavant i
els mossos figuraran també com a
imputats possiblement per un
delicte de lesions.

ROSSELLÓ // ANTIRACISME

Condemnen dos
nois de Perpinyà
per haver tapat
pintades fatxes
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

E

n Pere i na Marta, dos joves de la
Catalunya Nord, han estat condemnats a una multa de 300 euros
per haver tapat pintades feixistes al
transformador EDF del Soler.
Paral·lelament la companyia ha
demanat una indemnització civil de
853 euros per les feines de la suposada reparació de les instal·lacions.
El responsable d’afers jurídics de la
companyia elèctrica ha donat 10
dies als joves perquè dipositin els
diners. A Perpinyà s’han realitzat
molts actes de suport a aquests
joves que amb la seva actitut intenten evitar la presència pública de
l’ultradreta a la Catalunya Nord.
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Cada subscripció fa durar
la DIRECTA 6 hores més
(comprovat empíricament)

Subscripcions

L

a subscripció és la manera més efectiva per poder
llegir DIRECTA setmanalment i també per donar el teu
suport al projecte. Durant un any i per un cost de 60
euros, amb la teva subscripció el setmanari guanya en
qualitat i presència al territori. Un cop hagis omplert
la butlleta ens la pots fer arribar a:
c/Juan Ramón Jiménez 22, 08902, l’Hospitalet de Llobregat.
També pots enviar les teves dades a:
<subscripcio@setmanaridirecta.info>,
o entrant a la web i omplir el formulari:
www.setmanaridirecta.info i
O bé, truca’ns al 935 270 982 ó al 661 493 117.

Presentacions
-14 de juliol, 19h30 Mollet
(Casal independentista "La Gallineta", Guimerà 38)
-16 de juliol, 18h Sant Martí Surroca
(Ateneu Suïcidi Revolucionari)
-15 de setembre, 20h Barberà del Vallés
(Ateneu de Barberà)
Si voleu organitzar una presentació del projecte al vostre
barri o vila us podeu posar en contacte amb nosaltres a:
internacional@setmanaridirecta.info o trucar al telèfon.

Punts de venda
BALAGUER
CSO Les Vies Noguera Ribagorçana, 2
BARCELONA
Gàbia de Paper Marià Cubí, 26
Cap i Cua Torrent de l’Olla, 99
La Torna Sant Pere Màrtir, 37
Infoespai Plaça del Sol, 19
Taifa Verdi, 12
Cat Guinardó Pl. Guinardó, 13
Kiosc Manu Nàpols-Roselló
Ítaca Pallars, 230
Cus-Cus Rambla Poblenou, 77
Trèvol Antonio Ricardos, 14
Patapalo Rubén Dario, 25
Andyblue Bar de la Biblioteca de Can Fabra
Ateneu Popular 9 Barris Portlligat, 11-15
Rocaguinarda Xiprer, 13
Pròleg Dagueria, 13
El Lokal Cera, 1 bis
1917 Pintor Fortuny, 30
Quiosc Canuda La Rambla
Quiosc Colom La Rambla

Quiosc Santa Mònica La Rambla
Espai Obert Violant d’Hongria 77
Acció Cultural Socors, 7
La Ciutat Invisible Riego, 35
Terra d’Escudella Premià, 20
Teteria Malea Riego, 16
BELLATERRA UAB
Quiosk de Ciències de la Comunicació
Quiosc de Lletres
CALDES DE MONTBUI
Llibreria Ginesta Pl. Moreu, 12
CORBERA DE LLOBREGAT
Llibreria La Vall Sant Antoni, 20
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
El Grillo Libertario Llinars, 44
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Ubud Artesania Mestre Joaquim Rosal, 22
GIRONA
Llibreria 22 Hortes, 22
Llibreria Les Voltes Plaça del Vi, 2
La Màquia Vern, 15

Corresponsalies
-Baix Llobregat <baixllobregat@setmanaridirecta.info>
-Barcelona <redaccio@setmanaridirecta.info>
-Berguedà <bergueda@setmanaridirecta.info>
-El Camp (Baix Camp, Alt Camp, Priorat, Conca de Barberà, Baix Gaià i
Tarragonès) <elcamp@setmanaridirecta.info>
-Cerdanya <cerdanya@setmanaridirecta.info>
-Girona (Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, La Selva, Pla de l’Estany i La
Garrotxa) <girona@setmanaridirecta.info>
-Maresme <maresme@setmanaridirecta.info>
-Menorca <menorca@setmanaridirecta.info>
-Osona <osona@setmanaridirecta.info>
-Terres de Ponent (Les Garrigues, Segarra, Urgell, Pla d’Urgell, Segrià i
Noguera) <terresponent@setmanaridirecta.info>
-Vallès Occidental <terrassa@setmanaridirecta.info> i
<sabadell@setmanaridirecta.info>
-Vallès Oriental <granollers@setmanaridirecta.info>

GRANOLLERS
LLibreria La Gralla Pl. dels Càbrits, 5
Anònims Miquel Ricomà, 57
El Racó Ecològic Roger de Flor, 85
IGUALADA
At. Llib. El Porvenir Passeig Jacint Verdaguer, 122
LA PALMA DE CERVELLÓ
Papereria La Xaropa Santa Maria 5
LES FRANQUESES
El Cabàs Ribes, 121 i a www.elcabas.com
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Quiosc Montserrat Pl. Mare de Déu de Montserrat
LLEIDA
Ateneu La Maranya Parc, 13
La Falcata La Panera, 2
MATARÓ
Arcàdia Cafè Cultural Pujol, 26
Llibreria Robafaves Nou, 9
MOLINS DE REI
Llibreria Barba Rafael Casanoves 45

REUS
Bat a Bat Kultur Sant Elies, 29
Galatea Llibres Jesús, 5-7
RIBES DEL GARRAF
Can Gabaldà Plaça de la Font, 2
RIPOLLET
Llibreria Caraboc Rambla Sant Esteve 17 local B
SABADELL
CSO Calamarsa Convent 102-104
SANT CELONI
Els 4 Gats Sant Josep, 64-66
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Teteria Índia Jacint Verdaguer, 9
SANT JOAN DESPÍ
Llibreria Recort Major 60
TARRAGONA
CGT Tarragona Rambla Nova 97-99 2on pis
VIC
Llibreria La Tralla Riera, 5
Ronda Ronda de Camprodon, 3
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
La Fornal Sant Julià, 20

ATENCIÓ, SUBSCRIPTORES

BAIXES D’ESTIU

D

Els punts marcats en gris al llistat estan de baixa temporalment

egut al retard de l’entrega de les subscripcions, que depén de Correus, també
podeu passar a buscar el Setmanari en aquests llocs, sense cap mena de
recàrrec. Només ens heu de trucar o enviar un correu a
subscripcio@setmanaridirecta.info. Per a proposar-nos un nou punt de venda
us podeu adreçar a distribucio@setmanaridirecta.info o parlant amb nosaltres
per telèfon i mirarem de fer-ho possible.
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GUATEMALA // ELS

Somàlia // Fracàs de la CIA

Pamplona // Commemoració

>> Els EUA han estat finançant i armant els seus antics enemics, els coneguts com a "Senyors de la guerra" somalís, per tal
que aturessin l'irrefrenable avanç de les milílicies de la Unió de
Tribunals Islàmics. Malgrat aquest suport, la UTI va aconseguir
les darreres setmanes el controls de Mogadiscio, la capital del
país, derrotant els aliats dels EUA a la regió.

>> Enguany se celebren 25 anys de l'assassinat de Germán
Rodríguez un 8 de juliol, durant la celebració dels Sanfermines
de Pamplona. Els fets van ocórrer durant una acció per l'amnistia durant la cursa de braus, que acabà amb fortes càrregues
policials que van causar desenes de ferits i la mort de Germán.
Aquests dies s'han recordat els fets a la capital navarresa.

TERRATINENTS CONTINUEN GAUDINT D’IMPUNITAT

“Quan algú és atropellat, tota la
comunitat s’alça per a exigir justícia”
SCDA0N13F000239
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M

ariano Calel Aguilar és
dirigent del Moviment
ProJustícia Nueva Linda, afiliat a la Coordinadora pel
Desenvolupament Camperol
(CODECA), acompanyat per
Domingo Casti, de l'ONG internacional Drets en Acció, es troba
de gira per l'Estat espanyol per
denunciar els fets que van succeir a la finca de Nueva Linda, al
sud de Guatemala, i recollir
suport internacionals per a que
es faci justícia. Han aprofitat el
seu pas per Barcelona per parlar
amb DIRECTA.

Veniu a explicar una llarga història, en podeu fer cinc cèntims?
El cas de Nueva Linda es remunta
a setembre de 2003, quan arran
d'una baralla entre el fill del propietari de la finca, Carlos Vidal
Fernández, i Héctor Reyes, encarregat de la mateixa i dirigent del
sindicat Maies Sense Terra, aquest
segon és segrestat, segons diferents testimonis, per membres de
la seguretat privada de la finca. La
Fiscalia, des del principi, es va
negar a investigar el cas. Però és
que a Guatemala això és normal,
ningú s'atreveix a ficar-se amb l'oligarquia terratinent, ells són els
amos del país i fan el que volen,
des de maltractar els seus treballadors fins a traficar amb drogues, i mai ningú els diu res.

“Les agressions
es repeteixen i
cada cop són
més violentes
fins arribar als
assassinats”
Llavors, els treballadors de la
finca i altres comunitats veïnes
van ocupar la finca per a acompanyar la família i reivindicar justícia. Però no es tracta d'una invasió d'una propietat privada, l'acció
es fa de forma pública i amb avís
previ a la Fiscalia i al govern
departamental.
I l'ocupació aconsegueix els seus
objectius?
No. Mai es van decidir a obrir una
investigació seriosa, tot i els testi-

(H)

✑ Guillem Sànchez i Barrull
/Barcelona/

Mariano i Domingo denuncien la matança de Nueva Linda
monis i les 1.200 persones acampades a la finca durant 10 mesos.
Es van intentar obrir negociacions
diverses vegades, però no van
arribar enlloc, i els latifundistes
mai van renunciar a la violència
per aconseguir els seus objectius.
Deu mesos d'ocupació! I la gent
de què vivia mentrestant?
Doncs de cultivar la terra! Nosaltres som camperols i vivim de la
terra.
I com es mobilitza tanta gent i
tant de temps per ajudar una
sola família? És habitual tanta
solidaritat?
A Guatemala els camperols no
tenim accés a la justícia, i la impunitat dels latifundistes és total,
per això s'ha generat una cultura
d'alçar-se tota la comunitat quan
alguna persona és atropellada.
Però s'ha de pensar que això
només passa quan les comunitats
estan organitzades. També, en
aquest cas, ha influït el fet que la
persona segrestada fos un dirigent sindical molt conegut.
Llavors, si les negociacions no
prosperen, suposo que la situació es va enquistant.
Exactament. Per una banda, nosaltres ens organitzem en la Coordi-

A Guatemala els
camperols no
tenim accés a
la justícia, i la
impunitat dels
latifundistes
és total
nadora Camperola i Indígena de
Comunitats del Sud Occident
(CCICSO), per gestionar la vida
comunitària, treballar els cultius i
continuar la lluita. Per l'altra, les
agressions es repeteixen i cada
cop són més violentes fins arribar
als assassinats. Així, el 25 d'abril
maten Eufemia López, coordinadora de les dones de l'ocupació.
Finalment, el 31 d'agost de 2004 es
produeix el desallotjament de la
finca. Entre 1.200 i 2.400 agents
de la policia, segons les fonts, van
assaltar el campament amb armes
de guerra: fusells d'assalt AK-47 i
tanquetes. Durant l'assalt van destruir totes les cases i collites i van

matar nou camperols, inclosos
una dona embarassada, nens i
gent gran. També van morir quatre
policies. La matança més gran des
de la signatura dels acords de pau
ara fa una dècada. Va ser una acció
molt violenta, on nosaltres només
podíem oposar uns coets artesans
a les armes de guerra de la policia.
Quatre policies morts, això deuria generar molta més polèmica
que els camperols sense vida.
I tant! Es va donar una campanya
de criminalització molt bèstia,
amb tots els mitjans denunciant la
"violència dels camperols" i la justícia posant en cerca i captura
diferents dirigents, alguns dels
quals avui en dia encara ho estan.
I el més fort de tot és que els policies van morir en el foc creuat, les
proves de balística són d'allò més
clares, però no les han volgut mai
incloure en el sumari.
En el foc creuat? Com s'explica
això?
Perquè en el desallotjament van
participar també membres de la
seguretat privada de la finca, uniformats i armats com els policies,
però sense formació militar. La
seva missió era anar pel darrere,
enmig del bosc per a posar armes

en el campament que ens inculpessin, però quan van arribar al
lloc, cegats pels gasos lacrimògens, es van posar a disparar sense
veure res i van tocar els agents.
I llavors s'acaba la història?
No! Tot i que molta gent es desanima i desisteix, la lluita continua. La finca es reocupa el 28
d'octubre de 2004 per a continuar
exigint justícia a més de demanar
indemnitzacions pels danys produïts durant el desallotjament, i
es recomencen les negociacions.
S'arriba a un acord per abandonarla el 22 de novembre, però el dia
abans els segurates disparen contra la gent i forcen un desallotjament il·legal. Unes 50 famílies
continuen acampades davant la
finca en demanda de justícia
encara fins avui.
I el cas com es troba ara mateix?
Oficialment es considera tancat,
tant el segrest d'Héctor Reyes
com els altres casos de violència,
inclosos els desallotjaments. Fa
un any i mig que es va aconseguir
finançament per a contractar un
advocat, però no s'ha aconseguit
res per la via judicial. En canvi, hi
ha camperols que encara continuen en cerca i captura. d
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MÈXIC // ELECCIONS

PRESIDENCIALS TURBULENTES

Única evidència: guanya el frau
✑ Ivan Miró
/Mèxic Df - San Cristóbal de las
Casas/

S

et dies després de les eleccions presidencials mexicanes, finalment l’Institut
Federal Electoral (IFE) ha donat la
victòria al candidat conservador
Felipe Calderón, del Partit d’Acció Nacional (PAN). No obstant,
Andrés Manuel López Obrador,
el seu màxim oponent i candidat
del centreesquerrà Partit de la
Revolució Democràtica (PRD), ha
anunciat la seva voluntat d’impugnar les eleccions i convocar
mobilitzacions als carrers de la
capital. Doncs el turbulent procés electoral s’ha vist esquitxat
per la troballa d’urnes farcides
de vots favorables al PRD en una
deixalleria de Xochiaca, per la
desaparició de quasi tres milions
de vots —molts d’ells donant

suport al líder perredista— en un
“arxiu d’inconsistències”, o pel
mateix recompte parcial de vots
que convertí l’inicial ampli
triomf panista en l’ajustada victòria final. Una setmana tensa i
plagada de desqualificacions
mútues, on tots els candidats han
proclamat —amb l’excepció de
l’enfonsat Madrazo, líder del Partit Revolucionari Institucional
(PRI)— la seva victòria, i que ha
acabat favorable a l’actual home
fort de la dreta mexicana per un
0,58% dels vots (35,88% per al
PAN, i 35,31% pel PRD).
Institut de Frau Electoral
L’IFE, encarregat de certificar el
resultat dels comicis, no ha estat
tanmateix un àrbitre a qui qualificar
per la seva neutralitat tècnica. Al
contrari, la seva polititzada composició, on vuit —de nou— membres
són propers al PAN (directius del

ARGENTINA // TREBALLADORS

banc mexicà Banamex, tecnòcrates
d’instituts financers vinculats a l’anterior president panista, membres
dels Legionarios de Cristo i assessors de la indústria petrolera) ha
provocat que diferents analistes el
rebategin com a “Institut del Frau
Electoral” (La Jornada, 5 de juliol).
Altres, com el subcomandant Marcos, de l’EZLN, han anat encara més
lluny. L’actual Delegat Zero de L’Altra Campanya afirmà en declaracions a Radio Insurgente, ja l’endemà de les eleccions, que el frau era
indiscutible i que la pròpia presidència n’era la promotora. Segons
Marcos, el president Fox —del partit de Calderón— havia ordenat al
president de l’IFE retardar l’aparició
de vots del PRD en les estimacions
del programa de resultats electorals preliminars, per tal de donar
temps a reajustar els vots guardats
en “l’arxiu d’inconsistències”. En els
dies posteriors, la tèrbola actuació

de l’IFE, així com l’oposició de Calderón a un recompte minuciós dels
vots, superarien de llarg la denúncia del portaveu zapatista.
“La classe politica mexicana no
pot donar una alternativa al poble”
Així parlava el subcomandant
Marcos el 6 de juliol, en consonància amb la perspectiva de L’Altra Campanya, que ha promogut
la crítica rotunda al sistema de
partits i a les eleccions, afirmant
que la classe política no té remei i
que l’alternativa al capitalisme es
l’organització “des de sota i a l’esquerra”. Així, la crítica al frau no és
una defensa de López Obrador,
“amb el que no compartim les
seves propostes polítiques sinó
que en som contraris”, sinó en tot
cas una postura ètica davant una
crisi política ja anunciada per la
Sisena Declaració de la Selva
Lacandona. En aquella crida,

embrió de L’Altra Campanya, ja
ressonaven les paraules recents
de Marcos: “No hi ha una diferència substancial en les propostes
del PRI, el PAN i el PRD”.
La incipent alternativa promoguda pels zapatistes i vigoritzada per la Caravana de la Comissió Sisena que ha recorregut gran
part de Mèxic des del gener, ha
estat present —malgrat la minorització mediàtica— en la campanya electoral, oferint una plataforma organitzativa per a totes
aquelles persones que veuen
amb desconfiança crítica el sistema institucional mexicà. No obstant, i malgrat tenir en el seu si
una àmplia majoria abstencionista, l’Altra no ha promogut clarament l’antivot. La seva consigna,
com quedà clar en la manifestació que convocà el mateix dia de
les eleccions, fou “votis o no
votis, organitza’t”. d

DE TELEFONIA EN LLUITA CONTRA LA PRECARITZACIÓ LABORAL

Salaris en pesos, beneficis en euros

Olmo Calvo Rodríguez

D

es de fa dos anys, els treballadors de diferents sectors
i campanyes d'Atento, filial
de Telefónica d'Argentina, estan
en guerra contra el frau laboral -ja
que estan enquadrats en el conveni de treball de comerç en lloc del
telefònic- i per salaris i condicions
laborals dignes.
L'any 2000, el grup Telefónica
d'Argentina S.A. va fundar Atento
S.A., una empresa terceritzada, la
creació de la qual es basava en la
precarització laboral dels empleats. Tot i que la companyia matriu
ho nega, i així oculta la relació
laboral, a Argentina tothom sap
que Atento és Telefónica.
Atento té cinc seus a Argentina,
a més d'altres a Xile, Bolívia, Perú,
Colòmbia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Mèxic, Puerto Rico, Veneçuela i Marroc. Segons assenyalen els
treballadors, l'empresa "aprofita el
tipus de canvi beneficiós i explota
els joves d'aquests països. Treballem per a l'estranger, trucant a
Espanya i venent plans en euros,
però ens paguen en pesos perquè el
negoci per a ells és més rendible a
costa del nostre salari de fam".
Per altra banda, el personal
d'Atento Argentina va ser classificat com a "empleat administratiu",
d'acord a l'article 6 del conveni del
comerç signat per la Confederació
General d'Empleats de Comerç.
Des d'aquesta normativa, els
empleats no són treballadors telefònics i, per tant, no gaudeixen ni

SCDA0N13F000240
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✑ Olmo Calvo Rodríguez
/Argentina/

Movilitzacions a Buenos Aires de Atento-Telefónica
del salari, ni les categories, ni les
llicències dels teleoperadors.
Al contrari, les condicions
laborals són inhumanes. Als sous
per sota del cost de la cistella ali-

Els operadors de
Barracas ja han
ocupat dues
vegades la seu
de la companyia

mentària bàsica (els treballadors
guanyen un salari proper als 600
pesos i la cistella se situa per sobre
dels 800), se li suma la pressió psicològica constant, amb la no assignació de tasques, canvis de sectors i escoltes de les converses.
Però també els telefònics són
conscients que l'empresa avalua el
seu acompliment de forma quantitativa. Per la qual cosa, és freqüent trobar treballadors que sofreixen mals de cap, alteracions de
son i ritmes alimentaris, mareigs,
gastritis, casos de taquicàrdia i
crisi de plor.

Atento Barracas
es posa dempeus
El setembre de 2005, i mitjançant
diferents estratègies de lluita, els
treballadors d'Atento van aconseguir que el Ministeri de Treball de
la Nació Argentina resolgués el seu
reenquadrament d'empleats de
comerç al de telefònics. No obstant això, aquest acord, deu mesos
després, encara no s'ha aplicat.
Davant la possibilitat eventual
d'haver d'assumir salaris, aportacions patronals i seguretat social
sota el conveni col·lectiu de la
telefonia, Atento va desplegar

diferents estratègies amb la finalitat de reduir personal.
El novembre de 2005, la
gerència va realitzar a la seu de
Barracas (ciutat de Buenos Aires)
successius acomiadaments, trasllats de personal i va arribar a buidar les instal·lacions. Els treballadors van respondre amb la presa
del lloc de treball, i l'empresa va
arremetre violentament. Mercenaris contractats per Telefónica
van colpejar els operadors.
D'altra banda, el gener passat,
Atento va efectuar acomiadaments encoberts, mitjançant la
figura de la "retirada voluntària"
(en les que el treballador marxava
a canvi d'una suma de diners). D'aquesta manera, la filial Telefònica
Mòbils d'Espanya (TME), que
comptava amb 250 empleats, avui
en té 100. Cal destacar que el 30
de maig d'enguany van ser acomiadats sense motiu 42 treballadors
d'aquests 100, però -després d'una
nova presa de les instal·lacions per
part dels operadors- el Ministeri
de Treball va dictar la conciliació
obligatòria i els acomiadaments
van quedar sense efecte.
A pesar de la pressió empresarial, els treballadors exigeixen la
reincorporació de set acomiadats
per la seva activitat sindical i salaris
i condicions laborals dignes. Al
mateix temps assenyalen que van
aprendre que "les relacions de força
són nostres. Si avui deixem que ens
paguin 560 pesos, no servirà de res
el conveni telefònic, doncs no tindrem dignitat. Per això aquesta lluita és per la nostra dignitat". d

Passa a l’acció!
Fes-te’n soci/sòcia
ecologistesenaccio.org
Tlf. 93.429.65.18
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Tele 5

Eufòria papal

E

ls informatius de Tele 5 del
darrer cap de setmana van
ser una bona mostra de l’orientació cristiana de la cadena -o
en tot cas de la del seu propietari
Silvio Berlusconi-. L’excusa perfecte, la visita del Papa a València
per presidir l’Encontre Mundial de
les Famílies.
D’entrada, la cobertura informativa de l’esdeveniment es pot titllar
de desmesurada. En efecte, si un
telenotícies inverteix la meitat
del seu temps en una informació,
o bé aquesta té una rellevància
enorme o bé la cadena es delata; i
aquest és el cas.
Però no només es tracta del
temps destinat a aquesta informació sinó també del tractament
de la mateixa. En primer lloc, els
periodistes desplaçats gairebé
compartien la mateixa eufòria
que els propis participants del
congrés, amb una manca total de
distància crítica i professionalitat.
En segón lloc, els conductors de
l’informatiu. Ni la distància que
separa Madrid de València va
aconseguir refredar l’eufòria i
vehemència amb què parlaven de
l’encontre, talment com si la
il·lusió d’informar del pontífex
trepitjant territori espanyol els
hagués fet perdre els papers per
complet.
Evidentment, tota informació crítica respecte la visita papal va ser
omesa. Ni les protestes ciutadanes contra les incomoditats generades pel desembarcament policial, per les prohibicions de tot
tipus i pels problemes de circulació, entre d’altres, ni el ressò de la
campanya “Jo no t’espere”, que per
altra banda va omplir la ciutat de
banderes contràries a l’encontre...
Res no podia deslluir la imatge
d’una València unida entorn a la
família cristiana i al Papa.

Catalunya Ràdio suprimirà
el programa “Si més no”

L’

emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió Catalunya Ràdio, prescindirà la temporada vinent del programa 'Si
més no', que condueix Rita Marzoa. L'emissora diu que treballa per mantenir la divulgació de la realitat social del país. Aquesta és
la segona temporada del programa 'Si més no', que Marzoa presenta
de dilluns a divendres de tres a quatre de la tarda. L'emissora encara
no ha definit el programa que el substituirà. 'Si més no' és un espai
divulgatiu que fa un anàlisi de la realitat cultural, econòmica, política
i lingüística de tot el país, de cap a cap, prescindint de consideracions
administratives. Fonts de l’emissora han dit que vetllaven per mantenir aquesta mena de continguts la temporada vinent. Catalunya

Ràdio, que encara no ha concretat la programació d'hivern de la pròxima temporada, tampoc no ha explicat per què aquest programa no
es continuaria emetent. Per altra banda, en la segona temporada en
antena ha rebut una de les mencions honorífiques dels premis Ràdio
Associació de Catalunya d'enguany. El jurat li va concedir aquest
premi per haver fet una proposta jove i representativa de la realitat
social dels Països Catalans'.
Informació obtinguda del diari digital Vilaweb

Vilaweb calcula el cost de la vis¡ta del Papa

E

l diari digital independent Vilaweb ha realitzat un reportatge en
format video on desglossa els costos reals que ha suposat la
visita del Papa Benet XVI a València, en motiu de l’Encontre
Mundial de les Famílies.
El reportatge, realitzat a València, no només recull les xifres desproporcionades del cost de la visita sinó que, en un passeig per la ciutat,
mostra els perjudicis que l’esdeveniment ha comportat a molts
valencians, fóssin o no partidaris del mateix. La prohibició de les
publicacions eròtiques, les mesures de seguretat i la restricció en
l’accés a segons quins espais es troben entre les queixes dels ciuta-

dans. Es denuncia a més l’hermetisme de l’Ajuntament i dels partits
polítics que no han accedit a informar els periodistes del mitjà ni a
opinar respecte la visita papal.
El reportatge conclou que el cost total de l’esmentada visita frega els
30 milions d’euros. La majoria d’aquests han anat a càrrec de Canal 9
i la promoció que ha fet de l’esdeveniment. A això cal sumar-hi la
infraestructura montada per a l’arribada del Papa al lloc de l’encontre –entre d’altres un altar amb aire acondicionat incorporat per
valor de 600.000 euros– , la construcció de 3.000 allotjaments per a
càrrecs eclesiàstics o l’ornamentació de la ciutat per a l’ocasió.

El Periódico parla ‘d’escombrar’ els toxicòmans de les porteries

U

na vegada més, la simplificació del llenguatge que a vegades
requereix l’espai escàs de què disposen els diaris per a la informació a les seves pàgines, comporta controvèrsia quan no
males pràctiques periodístiques.
El Periódico s’ha fet ressò recentment d’una polèmica molt concreta
que afecta alguns veïns de dos blocs de pisos de protecció oficial
situats al barri del Raval de Barcelona. En aquests blocs, alguns veïns
han sorprès a toxicomàns i indigents, que hi accedien pel parking posterior als edificis, amb la intenció de pernoctar “a cobert”. Això ha
produit algún incident aïllat, per la incomoditat de la situació. Al respecte, El Periódico va magnificar el cas, parlant en termes d’un pro-

blema del barri del Raval, quan tant sols havia passat en dos blocs de
vivendes, com ja hem vist. Per altra banda, el diari parlava de la necessitat ‘d’escombrar’ les porteries de toxicòmans, emprant un llenguatge molt bel·ligerant i poc humà.
Una mostra de poca sensibilitat social cap als col·lectius marginals i
una fenomenalització de la realitat, que en cap cas s’ajusten al perfil
del diari d’esquerres que diu ser El Periódico.
Amb aquest tipus de tractament informatiu hom podria pensar que
aquest “fenòmen” de la ocupació toxicòmana s’extén pel barri del
Raval, quan no és així. Cal insistir en dir que és un fet aïllat, i una problemàtica entre veïns i ocupants més que un problema social.

L’altra informació

‘Perlas. Patrañas, disparates y trapacerías en los MMCC’

E

l periodista Pascual Serrano publica ‘Perlas’, un llibre amb el qual pretén posar en evidència la manipulació informativa que acompanya el dia a dia dels mitjans de comunicació, fent èmfasi en la informació refernt al partits polítics. El recull d’informacions
esviaixades està “no només toca els grans temes com economia o educació sinó que inclou temes sensibles del nostre país com són
monarquia, forçes de seguretat, esgésia o jutjes”. Pascual Serrano va fundar la publicació digital Rebelión i és membre del consell de
redacció de Mundo Obrero, Pueblos y El Otro País.

Freqüències de ràdios lliures o populars de Catalunya
Ràdio Bronka 104.5FM (Barcelona), Contrabanda 91.4FM (Barcelona), Ràdio Barraka 103.1FM (Terrassa), Ràdio Kaos 90.1FM (Terrassa),
Ràdio Línea IV 103.9FM (Barcelona), Ràdio Pica 96.6FM (Barcelona), Ràdio Klara 104.4FM (València)

C.C.LA FÀBRICA
oberta tots els dies
menges
concerts
exposicions...
Carretera de Juià nº 46
CELRÀ (Gironés)
lafabrica@girona.com
972 493 060
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Calamarsa, un cop més i cada cop més forts

Al CSA
Els Maquis,
okupat el 2003,
el van seguir
Can Barba, el
cinema Euterpe
i, actualment, el
CSA Calamarsa
de l’alcalde; primera gran victòria
dels moviments socials. Va ser durant aquest temps, també, que va
recomençar el moviment okupa
de la ciutat. La lluita contra l’especulació immobiliària i pel dret a
un habitatge digne anava acompanyada d’un nou projecte: els
Centres Socials Alliberats (CSA). El
projecte dels CSA va començar en
la reapropiació d’un espai abandonat i en la seva dinamització social
en base a la desobediència a les
lleis que permeten l’especulació i
en el convenciment que calia
començar a canviar d’arrel la societat. La crida a la participació de

Lluís Brunet

S

abadell ha estat notícia els
darrers anys per la proliferació de diversos col·lectius,
una nova onada de joves organitzats i l’intent de coordinar els
moviments socials de la ciutat. A
la maduració dels col·lectius existents i a la voluntat d’unir esforços
i projectes es va sumar un fet conjuntural: la detenció, el setembre
de 2003, d’onze joves al tancament del Bar Bemba, que va aplegar un ampli suport popular en
contra la violència institucional i
que va culminar setze mesos després amb la dimissió del regidor
de Via Pública, Paco Bustos, germà

tructura útil per a tothom, des de
l’autogestió, amb iniciativa pel
compromís social, el debat i la
mobilització contra la precarietat.
Una engruna per a la unitat d’acció, anar construïnt una alternativa de ciutat al marge dels interessos econòmics i allunyats de les
institucions públiques. El bagatge
de l’experiència de la gent que hi
ha darrere del Calamarsa l’ha fet
començar amb força, amb il·lusió
ferma per dinamitzar-ho cada cop
millor i assumint que on hi ha lluita hi ha repressió. La implantació
del Calamarsa al barri, al jovent,
als moviments socials i la seva
implicació a les estructures unitàries són les millors garanties pel
futur del projecte de CSA. Segons

SCDA0N13F000241
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✑ Directa Sabadell
/sabadell@setmanaridirecta.info/

Centre Social Calamarsa a Sabadell
joves i veïns d’aquest col·lectiu ha
estat tan constant com l'estigmatització, criminalització i repressió
que ha rebut per part de l'Ajuntament i els mitjans de comunicació.
Al CSA Els Maquis, okupat el desembre de 2003, el van seguir Can
Barba, de propietat municipal, el
cinema Euterpe (desallotjat
il·legalment per Diez Mediavilla,
que té interposada una denúncia
per prevaricació al TSJC) i, actualment, el CSA Calamarsa. Entre
aquests hi ha hagut un procés
d’autocrítica i de valoració continuada. El Calamarsa es va inaugurar el 10 de Juny. Està situat al
carrer Convent, davant la plaça
dels Maquis. És una antiga fàbrica
de gel i vivenda. Té una enorme
sala a la planta baixa, dos pisos de
sales petites, tres terrasses i més
parts inutilitzables. És propietat
d’una promotora immobiliària
coneguda perquè va plantejar tirar
a terra els edificis abandonats de

l’interior de l’illa on es troba i ferne pisos. Projecte especulador
que malgrat tenir el suport inicial
de l’Ajuntament, s’ha retirat per la
oposició veïnal. La gestió del CSA
és duta a terme per l’assemblea
(oberta, cada dilluns a les 21h) i
pels col·lectius que en formen
part (amb variada implicació) i que
són, de moment, l’Assemblea de
Joves del Centre, la Plataforma
Antifeixista de Sabadell, Ruptura i
l’Assemblea d’Okupes. El CSA
Calamarsa té la sala sociocultural,
amb punts d’informació, jocs varis
i kafeteria a la planta baixa. Les
sales dels pisos s’usen per a reunions i biblioteca, estudi, tallers,
magatzem de material, treball i
per a col·lectius. Les activitats
fetes i previstes de moment són
difoses pel Calendari Mensual que
s’edita: tallers (de repàs, defensa
personal, sessions de massatges,
manualitats, ioga, acrobàcia, etc),
xerrades, debats i video fòrums

(emissió de "La revolta dels animals", xerrades sobre el patrimoni
històric i sobre l’alcalde Marcet, o
la presentació de DIRECTA, etc), lloc
de reunió (entre d’altres, de la
Campanya Diguem No a l’Estatut,
la Xarxa Contra la Precarietat i el
Moviment Popular de Sabadell,
plataformes de les que Calamarsa
forma part). També es plantegen
fer una distribuidora de material
alternatiu. El projecte de CSA és
dinàmic, està obert i justament
s'enriqueix amb la participació de
tothom. També impulsa la coordinació amb la resta d’espais socials
autogestionats de la ciutat, que
han passat d’un a sis en els darrers
tres anys: el Casal Independentista
Can Capablanca, el Centre Social
dels Barris del Nord, L’Ateneu
Popular del Sud Malcolm X, L’Ateneu Maika Etxebehere, L’Ateneu
Llibertari i el mateix Calamarsa.
El casal pretén consolidar-se
com a punt de trobada , infraes-

La gestió del
CSA és duta
a terme per
l´assemblea i
pels col.lectius
que en
formen part
els responsables del casal, independenment dels desallotjaments, dels oportunismes i els
tacticismes, mentre sigui necessari per les mancances socials de la
ciutat, estigui dinamitzat participativament, es basi en la desobediència a les lleis anti-socials i en
la ruptura amb el mafiós conglomerat político-econòmic, i tingui
com a nord la transformació
social, hi haurà projecte de casal
per força temps. d
CSA Calamarsa
Covent 102, Sabadell
csaeuterpe@hotmail.com

Espais a la xarxa
✑ Enric Borràs Abelló
/espais@setmanaridirecta.info/

Videojocs
amb
consciència
política

E

ls videojocs formen part,
cada vegada més, de la vida
d’una bona part dels ciutadans que s’ho poden permetre,
però cada línia de codi d’aquests
productes de consum de masses
s’ha fet, gairebé sempre, perquè
grans corporacions que els venen
en treguin profit econòmic.
Davant d’aquesta realitat, hi ha qui
s’ha plantejat canviar-la i ha fet
seva la lluita contra la dictadura
de l’entreteniment.
Aquest és el cas de Molleindustria.org, una web italiana al voltant
de la qual s’han agrupat especialistes en disseny i programació per
oferir videojocs gratuïts i amb significat. Entre les seves creacions
destaca el McDonald’s video game,

que es pot trobar a McVideoGame.com, i que converteix el jugador en el director d’un imperi econòmic basat en les hamburgueses.
El jugador controla tot el procés
de producció, des de la fabricació
del pinso a la venda de les hamburgueses, les campanyes publicitàries i les relacions públiques.
Però ho fa amb tot el que comporta un negoci així: l’engreix del bestiar a base d’hormones, la tala

indiscriminada d’arbres per fer
noves pastures, la fabricació d’aliments de baixa qualitat, les campanyes publicitàries agressives... El
videojoc intenta mostrar la cara
més amagada de les grans corporacions.
A Molleindustria.org però, s’hi
poden trobar altres jocs, com el
Tuboflex, basat en un món futurista en què s’aprofita al màxim la
productivitat dels treballadors; el

joc Orgasm simulator, que critica
amb ironia la hipocresia en les
relacions sexuals; o el Tamatipico,
basat en el popular joc infantil
Tamagochi. Si visiteu la versió italiana de la web, encara podeu trobar més videojocs, entre els quals
hi ha Il gioco del revisionismo storico, una versió del clàssic Memory que ataca els intents de
manipular la història. d
> Molleindustria.org
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La Universitat d'Estiu de l'Horta arriba
sense aturador a la seua cinquena edició

S

Alboraia viu un
dels moments
més difícils:
sense l'horta
perdrà la base
de la seua
identitat
Aquesta activitat, que enguany arriba a la seua cinquena
edició, va nàixer l'any 2002 a l'horta de la Punta, com una resposta
més a l'agressió que en aquell
moment patia la zona. Després
d'aquesta desfeta, la continuïtat
de la Universitat va prendre sentit
per si mateixa com una manera
d'aproximar tothom als valors
culturals, patrimonials, culturals,
paisatgístics i mediambientals
que ens envolten i que, en plena
eufòria de la "construcció -per no
dir destrucció-", són ràpidament
devastats.

Per l’Horta

ota el lema, "L'horta
d'Alboraia: una realitat,
mai un record", es presenta una nova edició
de la Universitat d'Estiu de l'Horta
i, una vegada més, del dur context
d'un macroprojecte d'urbanització d'horta. Alboraia viu un dels
moments més difícils de la seua
història, i és que, sense l'horta,
Alboraia perdrà la base de la seua
identitat. La proposta de la Universitat d'Estiu de l'Horta pretén
ser de nou un espai de formació,
aprenentatge, coneixement, intercanvi de propostes, nucli de
debats i una estada d'aproximació
a aquesta terra que ens envolta i
que tan lluny tenim, sovint, en el
nostre dia a dia.

SCDA0N13F000242
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✑ Pau Serrano
/campanyes@setmanaridirecta.info/

Treballs a l'Horta durant la 3ª edició de la Universitat d'Estiu
És per això que la 5a Universitat s'ha pensat, per la importància del context en què s'ubicarà,
com un punt de trobada de
debats i aprenentatge al voltant
de la xufa. Xerrades teòriques
sobre les seves propietats i les de
l'orxata, el procés agrícola del
tubercle i de l'elaboració de la
beguda, una aproximació històrica a aquest cultiu tan nostre,
entre altres, es combinaran amb
pràctiques en diversos camps de
xufa, en rentadors i assecadors
de la zona i amb llauradors d'aquest cultiu que ens transmetran
els seus coneixements.

Enguany
l'aproximació
històrica a la
xufa es
combinarà amb
pràctiques en
camps d'aquest
tubèrcul

Plataforma Ciutadana Per L'Horta
a Plataforma Per
L'Horta és la directa
successora de la iniciativa ciutadana que,
l'any 2001, va promoure i va sustentar la campanya de la Iniciativa Legislativa Popular per l'aprovació d'una proposició de "llei
reguladora del procés d'ordenació i protecció de l'Horta de
València com a espai natural
protegit", la qual, després de la
consecució de quasi 118.000 firmes, va ser finalment rebutjada
per les Corts Valencianes a la
seua sessió plenària de 14 de
novembre d'aquest mateix any.
Per L'Horta recull, en certa
mesura, els esforços de tot un
seguit de plataformes i col·lec-

L

Per L'Horta
recull les
diverses lluites
en defensa de
l'horta des de
principis dels 90
fins a dia d'avui
tius de la ciutat de València que
realitzaren diverses lluites en
defensa i protecció de l'horta
des de principis dels 90 fins a dia
d'avui (l'horta de Campanar,

Benimaclet, La Punta, Benicalap i
Alboraria, entre altres).
Actualment, Per L'Horta promou i defensa l'Horta de València
"com a patrimoni històric, cultural, natural i agrícola de tots els
valencians i valencianes, impulsa
iniciatives de qualsevol naturalesa per a una adient ordenació i
protecció de l'Horta i dels diversos elements tant físics com
etnològics i culturals que la integren". La plataforma manifesta
expressament "el seu pluralisme
social i polític i la seua independència front a qualsevol força
política concreta, així com respecte de l'administració o de
qualsevol altra organització
social o econòmica".

Aquest any comptarem amb
la presència del professor i escriptor Joan Francesc Mira en la sessió
inaugural. Les seues paraules per
definir l'horta com "allò que
valencians i valencianes han sabut
fer millor que cap altre poble" són
l'eix transversal de la inquietud
que porta l'Associació Per l'Horta
a tirar endavant la tasca de visibilitzar l'espai agrari, cultural,
ambiental i patrimonial més proper de la ciutat de València i de la
comarca. Entre els diversos cursos
i tallers que aquest any s'ofereixen, hi ha la pilota valenciana,
danses populars, així com tècniques d'història oral amb les persones que viuen en l'horta i sessió de
preparats biològics per treballar a
l'agricultura ecològica. I com cada
any, les nits de la Universitat d'Estiu ofereixen una mostra de les
nostres músiques, espectacles i
actuacions que fan de les vetlla-

des moments màgics per les llunes de l'estiu.
El lloc escollit per a la Universitat és el molí de la Gamba, a la
mateixa horta de Vera -compresa
entre la partida de Sant Esteve a
Benimaclet i la part meridional
del terme d'Alboraia. Aquest molí
de blat -de la Gamba, o de la
Jamba-, ubicat en un espai endorreic per excel·lència, va ser el primer rentador de xufes (1969) de
tota l'horta, i data de la segona
meitat del segle XVIII.
La Universitat d'Estiu de l'Horta pretén, doncs, aproximar i aprofundir el màxim possible en propostes de futur per una terra que
volem preservar i fer-ho amb els
seus valors implícits. A partir d'ací,
aprendrem i treballarem història,
tradició i valors identitaris que ens
són propis, i somniarem i inventarem recursos, possibilitats i noves
maneres de viure l'horta. d

Per contactar:
5A UNIVERSITAT D'ESTIU DE L'HORTA:
“L’horta d'Alboraia, una realitat, mai un record”
DEL 17 AL 21 DE JULIOL DE 2006
Al Molí de la Gamba de l'horta de Vera
(Alboraia-Horta Nord)
WWW.PERLHORTA.ORG
universitatdestiu@perlhorta.org
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Contra els abusos de poder

L’

Dins les presons
El mateix 8 de juny, al Centre
Social Okupat Ruïnamalia de Barcelona, la Coordinadora obria el
debat sobre l'estat actual a les
presons amb la intervenció de
l'advocat i membre de DALP (Despatx d'Assessorament Laboral i
Popular) Francesc Arnau i Arias
que comentava un article al diari
Avui sobre la passarel·la a la
Model. En contrast amb aquesta
desfilada, Francesc Arnau va destacar l'estat deplorable de la
presó, i el fet que s'hi realitzin
"càstings" però no s'hi facin rodes
de reconeixement davant possibles abusos per part dels funcionaris. Arrel d'aquest esdeveniment, també es va fer referència
al programa televisiu que pretén
mostrar a la societat com els presos es "rehabiliten" a la presó del
Dueso participant en una coral.

SCDA0N13F000243

Quan una presa
o pres comença a
buscar eines per
a defensar-se, ja
no la consideren
una persona
rehabilitada
També es va realitzar la lectura d'una carta escrita per José
Antonio Cano Verdejo, pres FIES
(Fitxer d'Interns d'Especial Seguiment), aproximadament un mes
abans de morir el 17 de juny de
2004. Segons fonts penitenciàries, José Antonio es va suïcidar,
però tant el seu advocat com la
CCAP, i el grup de Suport als Presos i Preses de Ponent, continuen
denunciant que va ser assassinat.
En la carta llegida, el pres denuncia els tractes vexatoris, tortures i
maltractaments psicològics rebuts a la presó, on va portar a
terme una vaga de fam del 14 de
febrer al 6 d'abril de 2004, per
reclamar la dignitat de les perso-

Kiuba

estrena a Televisió Espanyola d'"El coro de la
cárcel", un programa
sobre el projecte dut a
terme al centre penitenciari del Dueso (Cantàbria), i una
passarel·la de moda a la presó
Model de Barcelona, són les darreres imatges que ens arriben de les
presons a través del mitjans de
comunicació. Al mateix temps, la
Coordinadora Contra els Abusos
de Poder (CCAP), denuncia i dóna a
conèixer una realitat molt diferent.
El matí del dissabte 8 de juny, la
CCAP organitzava una concentració davant la mateixa presó Model
(la de la passarel·la), per recordar la
mort del pres José Antonio Cano
Verdejo, i reclamar la llibertat dels
tres presos del 4F en vaga de fam.
(aquesta informació s’amplia a Així
està el pati, pàg.16)

Durant el debat, es va establir la
relació entre "rehabilitació" i
"domesticació", exemplificat per
membres de la Coordinadora a
través d'"aquelles preses o presos
que comencen a 'prendre consciència' de les agressions que
estan patint", i busquen eines per
defensar-se i aleshores, "se'ls
deixa de considerar persones
rehabilitades". Segons una integrant de la Coordinadora, "el sistema patriarcal-capitalista necessita d'una societat criminalitzada
per poder presentar-se davant la
resta com a salvador".
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✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

Intervenció de Francesc Arnau, durant la xerrada al CSO
Ruïnamalia organitzada per la Coordinadora
nes preses. Abans del passi de
vídeo sobre presos FIES, va passar-se una curta filmació en la
que la mare d'un dels presos del
4F relata la situació en la que es
troben els tres detinguts en vaga
de fam.
La Coordinadora
La Coordinadora Contra els Abusos de Poder (CCAP) és un col·lectiu de persones que des de 1992
es reuneixen per aprendre a

defensar-se davant els abusos de
poder. Tal i com van recordar
durant la xerrada, la CCAP considera molt important treballar el

"binomi legal-popular", és a dir,
donar suport humà a les víctimes
dels abusos de poder per evitar
que se sentin soles o aïllades
però, alhora, no deixar de banda
l'assessorament legal i jurídic. En
aquest sentit, aquest col·lectiu el
conformen tant víctimes d'abusos com persones solidàries o
d'altres que exerceixen l'advocacia, com és el cas de Francesc
Arnau i Arias.
El naixement d'aquesta coordinadora l'any 1992 té el seu origen en el judici pel cas Marc
Pérez i Solà, acusat d'haver
col·locat un artefacte explosiu
davant d'una escala de Ciutat
Vella, Barcelona, i amb una petició de 17 anys de presó. Davant el
rebuig del tribunal a escoltar un
testimoni de la defensa, l'advocat, Francesc Arnau i Arias, juntament amb l'encausat i la seva
família van decidir no continuar
el judici. Aquesta decisió va provocar que els magistrats del tribunal interposessin una denúncia
contra l'advocat per un delicte de
desobediència i obstrucció a la
justícia, i van obligar l'acusat a
canviar d'advocat.
D'ençà, la Coordinadora continua reunint-se setmanalment i
organitzant accions per denunciar els abusos de poder i la
situació a les presons. Aquestes
denúncies també surten a la
llum al programa radiofònic
"Judici a la justícia" que realitzen
cada dijous de 22 a 24 h a Radio
Bronka. d

Per contactar:
Pots trobar-los tots els dimarts de 22 a 24h:
BAR CRUMA
C/ D'EN BOT, 7, BAIXOS, BARCELONA

En defensa de Collserola contra l’ampliació del Tibidabo
✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/
a Plataforma Cívica per
la Defensa de Collserola
(PCDC), es nega a acceptar la modificació del Pla
General Metropolità al cim del
Tibidabo, que permet el projecte
d’ampliació del parc d’atraccions.
L’1 de març d’enguany, la Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de
Barcelona va acordar la modificació del Pla tot i que la vintena d’entitats membres de la PCDC s’hi van
oposar per diversos motius. L’espai
natural de Collserola es troba
inclòs en el PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural), que ha de garantir la
conservació de la zona, però al

L

mateix temps, el Pla General
Metropolità, vigent des de 1976,
estableix els sòls classificats com a
urbans o urbanitzables.
Primerament, des de la Plataforma es considera que es tracta

“La Plataforma
considera que el
projecte
d’ampliació del
Tibidabo és
expansiu i molt
agressiu amb
l’ecosistema”

d’un projecte expansiu i molt agressiu amb l’ecosistema actual del cim
de Collserola. El fet que el projecte
del Tibidabo es basi en augmentar
el nombre de visitants al parc, comporta, no tan sols l’ampliació del
parc, sinó de la zona d’aparcament.
Tota ampliació suposa la destrucció
de zones boscoses, per tant, la vulnerabilitat de la fauna que hi habita
i un augment de la contaminació
tant atmosfèrica, com sonora i llumínica. Aquestes ampliacions ja
s’estan duent a terme.
La Plataforma denuncia altres
agressions que ha patit i pateix
Collserola, com les obres del sincrotró (instal·lacions per a ubicarhi una font de llum que funciona
com a microscopi gegantí) al bell

mig de la Via Verda (el conector
biològic de Collserola amb la serra
de Sant Llorenç de Munt), la urbanització del Centre Direccional de
Cerdanyola, els Túnels de Vallvidrera, o la C58 i la C33 que aïllen la
serra i fragmenten la connexió amb
la serralada de Marina.
La Plataforma per la Defensa
de Collserola recorda que en
aquesta espai s’hi troben les millors

pinedes de pi blanc de Catalunya i
una important diversitat de fauna,
com la tortuga de rierol o el falcó
peregrí. La mateixa Plataforma va
exposar la importància de la preservació de Collserola a l’Ateneu
Barcelonès el passat 27 de juny, en
un debat que van organitzar sobre
el futur d’aquest espai al bell mig
d’una àrea metropolitana en constant creixement. d

Per contactar:
www.collserola.org
HI TROBAREU ANUNCIADES LES PROPERES
REUNIONS DE LA PLATAFROMA

Afroresistències,
afroressonàncies
Teixint les altres Àfriques
Un llibre de Dídac P. Lagarriga
que repassa alguns dels aspectes
menys coneguts (malauradament)
de l'Àfrica contemporània:
Anti(neo)colonialisme, Feminisme,
Medi Ambient, Escriptores,
Altermundialisme, Sindicalisme
i Anarquisme, Islam, Filosofia,
Periodisme independent, Hip hop,
Homosexualitat, Art, Internet ...
ISBN: 84-609-5632-6

www.oozebap.org

Distribució i Venda de productes de Mercat Social
(Comerç just, agricultura ecològica, cooperatives...)
Telèfon: 934 988 070 Correu: sms@trevol.com
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Els hereus del Gato i Peret
L'ASSOCIACIÓ RUMBACAT NEIX AMB L'OBJECTIU DE DIFONDRE LA RUMBA CATALANA AL TEMPS QUE FA NETEJA DE L'INTRUSISME

La rumba és una
música de tots. És
aquell ritme que quasi
tothom ha ballat algun
cop. Ja sigui sota el
nom de rumba o
etiquetada com a
patxanga. Si analitzem
la rumba, i en concret
la catalana, ens adonarem que aglutina més
estils de música de la
que ens podríem
imaginar i que si tenim
una ment inquieta i
uns peus amb ganes de
ballar, podem trobarhi tot un plaer

✑ Marc Serrats
/cultura@setmanaridirecta.info/
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n les relacions socials
d'aquest país -ens referim a
aquell vell objectiu d'agradar
i que t'agradin- la rumba n'és, per a
molts, la banda sonora, com a
mínim pels que entenen la festa
com un acte absolutament popular i de carrer. Això que el poble ha
entès amb tanta facilitat no ho
veuen tan clar els nostres "gestors
culturals". És trist: uns perquè
creuen que no fa prou d'aquí i
altres perquè ja els va bé que no
sembli prou d'aquí, han anat
portant la rumba, i els seus patriarques, pel carrer de l'amargura. Tot i
això, el gènere que practicaren el
Gato Pérez o Peret ha esdevingut
un estil de masses sense saber-ho,
ni voler-ho saber.
El secret: el ventilador
La rumba catalana ha estat sempre
la germana petita de la rumba
canalla de l’”enamorao”, és a dir,
d’aquells rumbers que no saben dir
la “d” en les terminacions “-ado”,
molt lluny del que es pretén en
l’elegància dels qui han cantat,
canten i cantaran la nostra rumba.
La rumba catalana és en català
i en castellà , perquè com ens
comenta en Sicus, del grup Sabor
de Gràcia i un dels millors del país,
“el que fa i desfà la nostra rumba
és el ventilador”. El ventilador és
una manera de tocar la guitarra on
es pot sentir l’acompanyament
melòdic i el rítmic i que, ajudat
per uns bons palmeros, fa de la

rumba l’única creació musical del
segle XX a tota Europa, convertida
ja en tradicional i popular. Per tant,
“ni rascant una guitarra, ni cantant
en català, estem fent rumba catalana si no som capaços de tocar
aquest patró com manen els
cànons”.
Rumba bilingüe
La rumba és bilingüe per un
concepte molt català: per vendrela millor. Però també perquè ha
passat mitja vida sota una dictadura que prohibia de fer música i
expressar-se culturalment en la
llengua del país. Després de mort
el dictador, la dreta que ha governat Catalunya durant 20 anys no
ha fet res per la rumba catalana,
malgrat ésser un producte genuïnament barceloní, i això ha suposat que fos assimilada a tot allò
que el règim dictatorial havia
intentat imposar a la societat:
espanyolisme, folklore pseudoandalús, toros…
Música autòctona
Per solucionar aquests malentesos
es creà l’any 2004 RumbaCat, associació de rumbers que la difonen
al mateix temps que fan neteja de
l’intrusisme que, en forma de
rumba sense ventilador, pateix a
vegades aquest estil. És una associació sense ànim de lucre i la
junta directiva està formada per
gent molt diversa, professionals
del món de l’espectacle, periodistes i gent del camp social.
L’associació RumbaCat
emmarca la seva activitat en

reivindicar el reconeixement de la
rumba catalana com a música
tradicional i autòctona de
Catalunya.
Alguns dels seus objectius
principals són aconseguir-ne la
institucionalització, dedicant-hi un
dia concret anual a la seva difusió i
divulgació, crear i potenciar una
indústria on la marca “rumba catalana” sigui reconeguda arreu del
món.
Un dels objectius més interessants per assegurar un total arrelament popular del gènere, és el de
crear un Taller-escola on la gent
aprengui a tocar la guitarra i fer el
característic ventilador, a tocar el
baix, el piano, la percussió, les
palmes i, en especial, a aprendre el
ball. L’objectiu és el de fer una
escola oberta a tothom i gratuïta.
Tot això i més per aconseguir
que la rumba catalana formi part
de la història cultural d’aquest país
tan estrany en el que vivim. Podem
assegurar que el blues, el reggae i
el flamenc ja han superat aquests
entrebancs.

La música
més mestissa

L’

origen de la rumba catalana, segons els entesos,
se situa als anys 40 del
segle XX als nuclis gitanos de
Barcelona.Tot va començar amb
l’Orelles, un gitano que tocava la
guitarra amb un estil molt particular, que l’Onclo Polla va desen-

volupar i que el seu fill, Antonio
‘El Pescaílla’, va consolidar. Peret
va fer popular el gènere arreu de
l’Estat espanyol. Durant els anys
50 i 60, a través dels músics
cubans que arriben a Barcelona
amb orquestres de ball, i també
pels nombrosos viatges de gitanos de Barcelona a Colòmbia i
Veneçuela per vendre roba, els
discos de la salsa que s’està
desenvolupant a Nova York
penetren en les comunitats gitanes de Barcelona amb una gran
potència, i molts dels temes i
cançons passen al repertori dels
gitanos d’aquí.El màxim exponent
d’aquesta corrent seria El Gato
Pérez. Així, la rumba catalana és
en l’actualitat la mescla de tres
estils, el rock, la música llatina i
el flamenc, tocada per gitanos
catalans, ja siguin de Gràcia,
Poble Sec, Mataró o Lleida, i
òbviament per tots els altres
gitanos i paios que s’atreveixen
amb el ventilador. En l’actualitat,
una de les formacions més joves i
amb més projecció és La Troba
Kung-Fú, que lidera Joan Garriga
(exDusminguet) amb la col·laboració de músics gitanos com Sicus
o Muchacho.
PER CONTACTAR:
SI VOLEU SER SOCIS, GRATUÏTAMENT,
HEU D’ENVIAR LES VOSTRES DADES A
RUMBACAT@RUMBACAT.ORG I TARD O
D’HORA REBREU EL VOSTRE CARNET
RUMBERO.
SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ:
WWW.RUMBACAT.ORG.
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“Fem teatre per entrenar-nos en
la transformació de la realitat”
DIEGO MURCIANO
FACTORIA PAPAROTE TEATRE

L

'autor, actor i director teatral
Diego Murciano és un dels
impulsors de la Factoria Paparote
Teatre, un grup fundat l'any 1989 a
Barcelona amb la intenció de fer
un teatre que donés cabuda a diferents disciplines, trasmetés inquietuds i plantegés interrogants al
públic. La seva obra La síndrome
de l'innocent (2003), que gira
entorn del concepte de la presumció de innocència, ha guanyat el
4rt Concurs de Teatre Emergent i
va ser premi especial del jurat a la
8a Mostra de Teatre de Barcelona.
Ara presenta Pressupost 0, una
obra entorn de la pobresa que és
el segon muntatge d'una trilogia
sobre l'exclusió social.
Què es pot fer amb Pressupost 0
en l'escena del teatre barceloní?
Es poden fer moltes coses, però
també s'han de salvar moltes dificultats. Si et mous en àmbits
professionals has d'aplicar grans
dosis de voluntarisme per part de
tot l'equip de treball. Per nosal-

tres és un projecte que esperem
fer realitat, però que de moment
només està sobre el paper.
En el manifest de Paparote
Teatre dieu que "el més important per a qui vulgui fer teatre és
tenir una raó". Quina raó tens tu?
És una pregunta que sempre tinc
present i encara no he pogut
respondre de forma del tot satisfactòria. Segurament hi ha moltes
coses relacionades amb les
emocions en la inquietud de fer
teatre. Tot i això, quan parlem de
tenir una bona raó, ens referim a
cada muntatge en concret. Quan
vam muntar La síndrome de l'innocent estavem parlant de les
nostres pròpies pors i de com ens
immobilitzen.
Quins símptomes té La
síndrome de l'innocent?
En aquesta obra parlem de la por
que produeix qualsevol identificació amb algun dels sectors
criminalitzats pel poder. Aquesta
por, que és molt humana, actua
com autocensura coartant la soli-

daritat, la mobilització i la identificació amb determinades causes.
La criminalització és una de les
grans armes del poder per adulterar el nostre sentit de la justícia.
Us han donat el premi al millor
grup de teatre emergent. Quines
són les vostres emergències pel
que fa al sector teatral català?
En el nostre recorregut personal
hem evolucionat de fer teatre
com una finalitat en sí mateixa, a
fer teatre de temàtica social. Ara
donem un nou pas cap al teatre
d'intervenció social, és a dir, un
teatre que busca ser realitzat pels
propis afectats pel conflicte que
es planteja damunt l'escenari, i
entrena la transformació de la
realitat que representa. El teatre
és l'únic laboratori on es pot
experimentar amb les accions i
les emocions humanes. Això és
tan important que no es pot
deixar només en mans de professionals. Com es pot integrar això
dins del sector teatral? És difícil i
ara mateix no ho sé. (R.P)

Combrossatòria d'accions mínimes urbanes
ACCIONS MÍNIMES URBANES
TERMINIS: DEL 15 DE JULIOL AL 25 DE SETEMBRE
ENVIAR A: CESAR@BOEK861.COM, AMB CÒPIA
KAT@KATALITZA.ORG
MIRA TAMBÉ: WWW.BOEK861.COM

Visca la pedra!
REBROT
Berga, 6, 7, 8 i 9 de juliol
www.rebrot.cat

✑ Lèlia Becana
/cultura@setmanaridirecta.info/
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questa és una convocatòria ben diferent al patró al
que estem habituades:
consisteix en mantenir viu l'esperit del mestre Brossa en accions
de petit format de tota mena.
L'únic requisit imprescindible és
el seu caràcter urbanita i està
adreçat a poetes visuals i experimentals, performers, amants de
l'absurd i d'allò impossible a
realitzar.
Durant la Tardor Literària de
Tarragona -del 26 d'octubre al 25
de novembre- La Pell del Llavi fa
una invitació a presentar un

✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/
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a sisena edició del Rebrot ha
servit per constatar la transformació que ha experimentat el festival de Maulets des de
la seva creació. El que va començar sent una cita bàsicament
musical amb vocació de competir
numèricament amb les grans
trobades juvenils de l’estiu, ha
estat reconduïda per l’organització a un festival de dimensions
més reduïdes, on prima la qüestió
política per damunt de la part
més lúdica o musical.
El que no han pogut evitar els
Maulets, com sempre, és el mal
temps que tradicionalment
acompanya el Rebrot. El dijous 6 i
el divendres 7 les activitats es van
poder celebrar amb normalitat,
inclòs el concert gratuït de divendres a la nit a l’emblemàtic
Passeig del Vall, que va reunir
bandes com Revolta 21, Mesclat o
Burman Flash. El dissabte, però, va
caure a Berga la pedregada més
important dels darrers 12 anys.
Això va suposar la suspensió de
tots els actes previstos per la
tarda a l’aire lliure, inclòs el
concert gratuït de Feliu Ventura,

projecte urbà fonamentat en la
cultura urbana i prenent com a
referència l'aspecte multidisciplinar del poeta Joan Brossa, mestre,
entre altres coses, de l'acció
poètica, la poesia visual, la màgia
i el teatre de l'absurd.
Per aquesta ocasió s'han ajuntat el Taller del Sol, la Fundación
Perruno Situacionista Laszlo
Kovacs, l'associació cultural KAT!
(Kultura, Art i Transgressió).
Bases de la convocatòria
La proposta està vertebrada en
tres nivells de participació, basats
sempre en accions mínimes urbanes brossianes que hauran de ser
fotografiades i enviades. Les

que va traslladar-se al pavelló
esportiu on estava programada la
nit més festiva del Rebrot.
Aposta pel hip-hop en català
El Rebrot de 2006 ha estat el
primer festival en apostar decididament pel hip-hop en català,
programant dues bandes d’un
gènere que pràcticament no té
tradició en la llengua del país: els
berguedans La Melée del Gremi,
que van presentar la seva primera
maqueta, La puta merda, i At
Versaris. El duo Sabadell-Sants
format per Pau Llonch i Rodrigo
Laviña (Pirat’s Sound Sistema) va
aconseguir aixecar els ànims del
públic que començava a omplir
tímidament el pavelló, demostrant que són una de les formacions novelles amb més
projecció.
També hi va haver lloc per la
rumba dels Rauxa, uns altres
sabadellencs que s’estan fent un
tip de fer bolos amb la seva fusió
de rumba i folk. En aquesta
ocasió es van fusionar amb els
exhibicionistes Pareras Parelladas,
que van acabar amb el seu
cantant pràcticament despullat
sobre l’escenari. L’ska i els ritmes
sincopats els van posar els

mostres de tot el que s'enviï
quedarà penjat a la pàgina web.
Als creadors de Tarragona
se'ls demanar l'acció directa a la
ciutat. A les artistes d'altres latituds se les demana una acció,
dins dels pressupostos brossians
assenyalats, i que, a més, en
deixin constància fotogràfica per
a ser enviada per correu
electrònic.
Encara es pot participar en un
tercer nivell que agruparia totes
aquelles persones que no vulguin
realitzar una acció, però que
desitgin presentar una idea, que
s'intentarà, en mesura del possible, dur a terme a la ciutat de
Tarragona.

Maroon Town i La Gossa Sorda,
que va repartir a tort i a dret
presentant el seu nou treball,
Garrotades (autoeditat), i van
tancar la nit el grup de versions
de punk-rock Insershow.
El badabadoc d’El Belda
Una de les apostes més surrealistes del Rebrot ha estat la realització d’un concert a les quatre de la
tarda del diumenge, últim dia del
festival, amb tot el públic físicament derrotat dersprés de tres
dies de festival. Carles Belda
presentava la seva nova proposta,
El Belda i el Grup Badabadoc, una
formació que s’autodefineix com
una “orquestina carlina per pista
anarquista” o directament com un
“grup paràsit”. L’acordionista de
Pomada revisita cançons emblemàtiques del folk i del rock en
català, sense temes propis i amb
vocació de conjunt de festa
major. Especialment lluïda la
versió de “L’Empordà” de Sopa de
Cabra a ritme de reggae –“nascut
entre palmes i cocoters”- o la de
“La catximba” dels mítics UmpaPah. Un concert familiar d’una
banda curiosa que, si repeteix,
serà la sensació de totes les
pistes de ball.
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La vida milèssima

✑ Roger Palà

IX | CANÇONS D'AMOR I ACTIVISME MILÈSSIM
COSTELLAM/G3G RECORDS
POP EXPERIMENTAL | WWW.VINGA-IX.COM

mig camí entre un viatge
lisèrgic, la indagació filosòfica i la militància política, Ix presenta el seu primer
treball, Cançons d'amor i activisme milèssim. Això de "milèssim" fa referència als habitants
de Miles de Viviendas, el centre
social okupat de Barcelona on
s'ha gestat aquesta iniciativa
musical. Un espai d’experimentació política i cultural que ha
marcat la vida dels seus autors i
el desenvolupament de tota la
seva obra. Així, els moviments
socials, les seves activitats i les
seves contradiccions són una
constant en tot el disc, que com
els casets o els LPs d’abans, té
una cara a i una cara b, per bé
que entre les cançons d’una i
altra -en total n’hi ha 18- no

/cultura@setmanaridirecta.info/
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tenen gaire diferències conceptuals.
Si ja és difícil classificar políticament experiències com la de
Miles de Viviendas, no cal dir
que etiquetar amb algun tipus
de gènere musical una expressió
cultural que s’ha generat al seu
sí és, més que impossible,
gairebé absurd. Que Ix fa "pop
experimental" seria un dir,
perquè moltes de les cançons
no tenen estructura com a tal:
són simplement passatges musicals de forta lírica, o eslògans
dels moviments socials convertits en estrofes de composicions
impossibles. En canvi, hi ha
altres temes com "Sóc un terrorista", "Sóc i no estic", "Desordre
amorós" o l’èpica "Diumenge
acaba el món" que tenen formes
més convencionals. Pau Riba i el
seu disc Dioptria (Concentric,
1960) podria ser un dels referents més evidents de tota

l’obra, per bé que també hi
cabrien retalls d’Ovidi Montllor
o la poètica d’Estellés.
Cançons d’amor i activisme
milèssim no és un disc experimental només a nivell musical.
També ho és a l’hora d’estudiar
noves maneres de distribuïr la
música. Així, totes les cançons
estan subjectes a una llicència
Creative Commons que en
permet la còpia, distribució i
descàrrega d’Internet sempre i
quan no es faci amb una finalitat
comercial sense el consentiment dels autors. De fet, els
components d’Ix ja havien assajat la idea amb un altre dels seus
grups, Jalea Real, que ha inclòs
diverses cançons en la banda
sonora de la pel·lícula El taxista
ful. I l’edició física del disc,
especialment cuidada i artesanal, l’ha fet la discogràfica G3G,
especialitzada en música inclassificable.

La mirada lliure
de Joaquim Jordà
TAULA RODONA + PROJECCIÓ | FILMOTECA DE BARCELONA |
13 JULIOL | 19.30 H

Nosaltres, els catalans

Els altars
de la por

CÒMIC | GLÉNAT | BARCELONA | 2006 | 68 P.
TEXT: FRANCISCO PÉREZ NAVARRO | DIBUIXOS: JAN

LLIBRE | AUTOR: ANATOLE FRANCE
| EDICIONS DE 1984 | BARCELONA
| MAIG DE 2006 | 115 P.

R

A

ra que les filmoteques del
país ja han iniciat les seves
vacances i ens deixen orfes fins
la represa dels curs, la
Filmoteca de Barcelona, aprofitant la presentació del llibre de
Laia Manresa sobre el cineasta
Joaquim Jordà, La mirada lliure
de Joaquim Jordà (coedició de
Pòrtic i la Filmoteca de
Barcelona, juny 2006) ofereix
una doble sessió en la que es
podrà assistir a la projecció de
les dues darreres pel·lícules del
documentalista de Santa
Coloma de Farners.
Veinte años no es nada
(2004) és un documental que

pretén reconstruir la història
dels darrers 25 anys del nostre
país partint del recorregut vital
de les persones que van protagonitzar l’experiència autogestionària de la fàbrica Numax a
finals dels anys 70. La seqüència
final de Numax presenta... s'encarrega d'obrir el nou documental.
Descontrol urbano (2006)
és una projecció en documental sobre els habitatges d'una
família gitana i un exlegionari al
districte barceloní de Sant
Martí. L.B

eedició d’una obra concebuda i dibuixada a finals
de la dècada de 1970 i que ara
ens arriba en una doble
edició, castellana i catalana.
En ella, Francisco Pérez
Navarro recorre, amb humor i
ironia, els episodis més destacats de la història de
Catalunya. I ho fa amb la
col·laboració d’un dels dibui-

xants més cèlebres de casa
nostra, Jan, autor del llegendari Superlópez.
Ideal per desmitificar,
amb un somriure, fets tan
tràgics per als catalans com
ara el decret de Nova Planta
o les successives guerres que
ens han enfrontat amb diversos veïns, tot amb humor i
ironia, rient de nosaltres
mateixes. L. B.

cultura@setmanaridirecta.info
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dicions 1984 acaba d'ampliar el
seu catàleg amb dues novetats
editorials inèdites al nostre país. Una
d’elles és una novel·leta -per les
poques pàgines, no per la intensitat
de l’obra- d’Anatole France (18841924), el que fora premi Nobel de
Literatura el 1921.
En aquesta novel·la reprèn l’escenari dels primers dies de la Revolució
Francesa -abastament explorat a Los
dioses tienen sed- i mai fou publicada en vida de l’autor.
El tema central, però, són els
amors entre una somiadora vídua i
un jove burgès, desesperadament
enamorat, mentre el terror de la
guillotina va prenent els carrers parisencs.
Anatole France va formar part
del grup d’intel·lectuals que van
mostrar públicament el seu suport
en el famós cas Dreyfus, i que el va
destacar per la seva crítica a tot tipus
d’abusos: polítics, socials i econòmics.
Amb un gran domini del llenguatge i un remarcat gust per l’estil
clàssic va conrear tots els camps literaris, de la novel·la a la poesia
passant per l’assaig, la crítica, el
teatre i els escrits filosòfics. L. B.
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Al Raval de Barcelona se celebren les IV Festes Populars
del Raval, amb el lema “jo no ravalejo” per contrarrestar la campanya oficial del “jo ravalejo”. Les festes
tenen un caire popular i qui ho organitza és l’Assemblea
de Barri del Raval-Xino i el Comitè de Festes Populars.
Enguany s’aprofitarà l’ocasió per a retre homenatge al
cineasta Joaquim Jordà. També s’ha pensat en activitats
infantils així com en la difusió dels actes, del que se
n’encarregarà en directe des de la plaça Castella Ràdio
Contrabanda. Tots els actes estan detallats a la graella.

Els dies 14, 15 i 16 de juliol tindrà lloc a les
terres de Ponent la celebració de les jornades Maquis, operació reconquesta de la
memòria. Organitzades pel Col·lectiu A
les Trinxeres, estan centrades en la lluita
llibertària de resistència durant la dictadura de Franco. Historiadors, escriptors,
músics... amb el suport d’un documental i
un recorregut per l’arquitectura militar de
l’època ens ajudaran a mantenir viva
aquest part de la memòria col·lectiva.
Arts visuals

13

DIVENDRES

14

20h | Pati de Ruïnamàlia | c/ Reina Amàlia, 11 bis | Barcelona | PROJECCIÓ | Homenatge a Joaquim
Jordà i projecció del seu film De Nens. Projecció d’un curt sobre la reforma de la Plaça de
la Gardunya i després una mica de gresca. Dins les IV Festes Populars del Raval.
Fins a finals de mes | Centre Cívic Barceloneta | EXPOSICIÓ | de fotografies de l’Argentina Del nord,
un retorn, i divulgació sobre una empresa recuperada i autogestionada de Buenos Aires.

¡!

DIJOUS

20h | Ateneu Llibertari de Sabadell | Passatge Edgar Ricetti, 18 | Sabadell | PASSI | Paradise Now, en
el marc del cicle de cinema Juliol de tempestes, seguit d’un sopar vegetarià/vegà a benefici de l’autogestió del projecte
21.30h | Antic Casal Maranyosa | Xamfrà amb carrer companyia | Lleida | PASSI | La Història
Interminable, de Wolfgang Petersen (1984). Dins cicle de cinema a la fresca
22h | Forat de la vergonya | c/ Metges amb Pou de la Figuereta | Barcelona | TELE A LA FRESCA | Emissió
del canal “La tele”, un canal dels col·lectius socials. Promou i organitza: Assemblea per la
Comunicació Social. +info: www.okupemlesones.org

Al Museu
Etnològic de
Barcelona hi podreu
visitar l’exposició
“Gitanos”. La cultura rom
a Catalunya, fruit d’un treball de camp antropològic
de dos anys.
Pg de Santa
Madrona, 16-22

Divulgació
DIJOUS
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DIVENDRES

14

DISSABTE

15

19.30h | La Ciutat Invisible | c/ Riego, 35, baixos | Barcelona | PRESENTACIÓ | del llibre Hedonia amb la
presència dels autors, Joan Fernàndez i Myriam Moya.
19h | Pati de Ruïnamàlia | c/ Reina Amàlia, 11 bis | Barcelona | PRESENTACIÓ | De l’Assemblea de
Barri del Raval-Xino. Hi haurà pica-pica. Acte de les IV Festes Populars del Raval.
20h | Ateneu Llibertari de Sabadell | Pasatge Edgar Ricetti, 18 | Sabadell | XERRADA | Sobre els moviments socials i el seu estat a càrrec de Pere Gabriel.
20.30 | CSO La Gàbia | Camí de Llívia | Pardinyes Altes | Lleida | XERRADA | Sobre “Els maquis anarquistes” a càrrec de Ferran Sánchez Agustí –autor del llibre El Maquis Anarquista– de
Dolors Marín Silvestre, autora de Ministros Anarquistas i Josep Cara Rincón, membre de la
Marxa-Homenatge als Maquis.
20.30h | Centre Cultural Ningún lugar | c/ Riereta, 11, baixos | Barcelona | PRESENTACIÓ | del llibre
Antipsychologicum. El papel de la psicología académica: de mito científico a mercenaria del
sistema, de Fernando Álvarez Uría, Grupo Versus et al. de l’Editorial Virus.

Arts escèniques
DIJOUS

13
DIVENDRES

14

20h | Bravium Teatre | c/ Presó, 13 | Reus | PERFORMANCE | Contra l’homofòbia, teatralitzacions,
parlaments, projecció d’audiovisuals, actuacions musicals, etc. A dos quarts es presentarà el
llibre Sexe, amor i homofòbia editat per Amnistia Internacional. En acabat, hi haurà àpat per
a tothom. Organitza la Regidoria de Polítiques per a la Igualtat. Hi col·laboren: Col·lectiu GLBT
H20, Amnistia Internacional de Tarragona i Bravium Teatre.
21h | Café Teatre Llantiol | c/ Riereta, 7 | Barcelona | Mujeres al rojo vivo, de la companyia
Reatropello. +info: www.llantiol.com

Música
DIVENDRES
DIUMENGE

14
28

DISSABTE

15

23h | Plaça Jaume Aiguader | Reus | Espai de creació artística chill out, dj’s, projeccions, espectacles, etc. Acaba a les 5 del matí. Organitza: Perejil’s Sounds.
20h | Ateneu Llibertari de Sabadell | Passatge Edgar Ricetti, 18 | Sabadell | Presentació del CD interactiu
del col·lectiu Punxa l’orella + sopar en suport de l’autogestió del CD.
22 a 2h | Plaça Castella | Barcelona | CONCERT | Amb Mistahaid (ska-reagge), Kuarto de Kilo (punk),
Batumbata (latin-fusion), + PD. Dins el programa d’actes de les IV Festes Populars del Raval.
22h | Les Planes d’Hostoles | Música medieval a càrrec dels Ministrils del Rosselló

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

DIJOUS 13
10.30 | Jutjats de L’Hospitalet de Llobregat
Av. Josep Tarradellas, 179
CONCENTRACIÓ PER DONAR SUPORT AL
CSO LA LOKERIA EN EL MOMENT DEL SEU JUDICI
Després es farà pica-pica a la Plaça Espanyola de
L’Hospitalet, i jam de música i espectacles oberts
DIVENDRES 14
8.30h | CSO La Krispa
c/Marques de Cornellà, nº153-155 | FFCC CornellàRiera | Metro L5 Cornellà Centre
ORDRE DE DESALLOTJAMENT
Concentració per aturar l'execució de la sentència
DIVENDRES 14
22h | CSO La Gàbia
Camí de Llívia | Pardinyes Altes | Lleida
SOPAR POPULAR DINS ELS ACTES DE MAQUIS
Operació reconquesta de la memòria. 4euros.
Inscripció prèvia a: okupeslleida@sindominio.net
DISSABTE 15
11h | Placa Castella | Barcelona
FESTES ALTERNATIVES DEL RAVAL
Txupinazo, activitats matinals. Paellada popular. I
després teatre, poesia, micro obert, més batucada.
DISSABTE 15
12h | CSO La Fibra
JORNADES ANTIRACISTES
Organitzades pel Col·lectiu antisexista. Hi haurà
tallers i paella. Després es passarà Crash, hi haurà
partit de futbol, teatre i concert amb Divagases,
Alternativas Opuestas i Deliquéncia Juvenil
DISSABTE 15
18h | Arc de Triomf | Barcelona
MANIFESTACIÓ PER LA
LLIBERTAT DELS PRESOS DEL 4F
DISSABTE 15
19.30h | Passeig de Gràcia | Barcelona
CONCENTRACIÓ PER LA LLIURE CIRCULACIÓ
PROU VÍCTIMES DE LA LLEI D’ESTRANGERIA
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ENTREVISTA // PEPE BEUNZA,

I els amos
al clot...

OBJECTOR DE CONSCIÈNCIA

“Per tot arreu hi ha gent lluitant i
realment estan posant molt difícil
A
al sistema la seva supervivència”

✑ Jordi Martí Font
/jordimartif69@mesvilaweb.cat/

SCDA0N13F000244
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✑ Mariona Ortiz
/entrevista@setmanaridirecta.info/

“No hi ha cap
tirà que es
mantingui sense
el suport, per
acció o per
omissió, de
la gent”
De l’any 71 fins ara, han canviat
tant les coses?
Home, evidentment han canviat
molt les coses, i la prova és que
podem explicar tot això i sortir a
la premsa i ja ningú ens posarà a
la presó, o sigui, jo penso que a
nivell de llibertats formals hem

El diari ens diu que hi van participar un centenar de directors de
“recursos humans, entre els que hi
havia un bon nombre de grans
empreses” per escoltar “els consells d’especialistes legals i
col·legues avesats a tancaments i
acomiadaments”. Sergio Aragón,
director de personal de Reno de
Medici, la històrica paperera del
Prat de Llobregat, va ser un dels
ponents. Aragón va acomiadar de
la seva feina 189 persones i, sense
enrojolar-se, va declarar que “un
ha de poder continuar passejant
sense trobar-se amb gent que l’odiï”. I tan tranquil.
Però la gota que fa vessar el
got és la presència a la taula de
ponents d’un senyor, per no dir-li
un insult directament, anomenat
Jesús Ribera, que és responsable
del tèxtil i la química a CCOO de
Catalunya, que fent ostentació
d’un bon humor envejable va
demanar als directius que amb
tants consells només esperava
que “no sortissin corrent per
posar-los en pràctica”. Doncs això,
els peixos en l’aigua...

Pepe Beunza en un moment de l'entrevista realitzada al Viver d'Associacions de Barcelona
guanyat força, el que passa és que
continuem vivint en un sistema
capitalista, un sistema repressiu,
basat en l’opressió de la gent,
basat en els privilegis d’uns pocs
quan la majoria segueixen patint,
en un món molt injust. Llavors jo
penso que han de canviar encara
molt les coses.
Vivim en una societat menys
violenta, ara?
És molt difícil de dir perquè, és
clar, hi ha una violència que es
veu, que és la violència física i hi
ha tota una violència que no es
veu, que és la violència estructural. Llavors, si pensem que moren
a l’any milions de persones per la
violència mortífera de les armes
però moren 30 milions de persones per la violència estructural:
de gana, de misèria, de malalties…
de situacions que amb la quarta
part del que gastem en armament es podrien resoldre, penso
que a nivell de violència estructural continuem estant molt
malament i continuem tenint
molta necessitat de canviar. Jo,
no és que cregui que un altre món
és possible, és que un altre món
és necessari perquè és que per
això hem nascut, per viure en un
altre món.
Diuen: “és que tenim la societat que ens mereixem”. Això que
ho diguin per ells. Si diuen: “Jo
tinc la policia que em mereixo, el
govern que em mereixo”, d’acord.
Però si diuen: “tenim el govern
que ens mereixem”...ah, no, a mi
que no m’hi fiquin. Jo he lluitat
contra el franquisme, he lluitat a
favor de la insubmisió, ara he lluitat contra el Maragall perquè vol
posar l’aeronàutica aquesta de
guerra a Catalunya... Jo crec que
em mereixo un altre món i lluito
per aquest altre món i no em con-

“Tenim
mitificada la
violència i al
sistema li
interessa que
responguem
amb violència”
formo amb aquest que tenim. Jo
penso que hem de lluitar per un
altre món perquè ens mereixem
un altre món.
Amb la lluita no violenta el canviarem?
En la no violència hi ha una sèrie
de relació d’accions. Hi ha la cooperació, la no cooperació, hi ha la
desobediència civil i després la
creació d’una societat alternativa. Són fases que poden anar de
la mà o de vegades van cronològiques, no? Evidentment, prèvia o
al mateix temps de la desobediència civil va la no cooperació.
És un tema molt important que la
gent no té en compte però, és
clar, no hi ha cap tirà que pugui
mantenir-se sense el suport, per
acció o per omissió, de la gent. La
desobediència civil és un pas més
endavant: consisteix en agafar
una llei que consideres que és
injusta i desobeir-la. Clar, això ja
implica preparar la gent per anar
a la presó. En el moment que
aconsegueixes que hi hagi 50 o
60.000 persones disposades a
anar a la presó, ja tens la partida
guanyada. Jo explicava a la gent:
el General és una persona com jo.
Té un cap, dos braços, dues

cames i la mateixa intel·ligència.
La seva força és que nosaltres l’obeïm. Si no l’obeïm, no té cap
força. No l’hem d’insultar, no
l’hem de matar, no l’hem d’emprenyar... només hem de no
obeir-lo, o desobeir-lo, no? Llavors aquesta és la base de la tècnica de la lluita no violenta, que
és una lluita que té una força
extraordinària. El que passa és
que, com que tenim mitificada la
violència i com que al sistema li
interessa que responguem amb
violència, costa molt d’avançar.
El sistema està tan ben lligat
que és impossible canviar-lo?
Aquesta és la imatge que dóna
però resulta que si et mous, veus
que a tot arreu hi ha gent reivindicant coses i lluitant. El que passa
que això no interessa que se sàpiga, que surti a la premsa perquè
això donaria una sensació de
força molt gran i clar, el sistema
vol que siguem pessimistes, que
tinguem por. Jo crec que és el
contrari, que només s’ha d’estar
una mica amb els ulls oberts per
veure que per tot arreu hi ha gent
lluitant i que realment estan
posant al sistema molt difícil la
seva supervivència. Jo crec que
poc a poc anirem canviant i anirem guanyant. I si no ho aconseguim, doncs com a mínim haurem
lluitat. Perquè el que lluita per la
llibertat ja participa de la llibertat. El que lluita per la justícia, ja
participa de la justícia. Jo, normalment, en els cercles que em moc
trobo molta gent que lluita pel
mateix, ja ho veus... És clar que no
pots pensar que això és el panorama general però com a mínim en
l’ambient on estic ja visc una
situació de cooperació i de més
llibertat. També és qüestió d’avançar d’aquesta manera, no? d

contrapublicitat

Què ha aconseguit el moviment
pacifista des que et vas declarar
objector?
En 30 anys penso que podem
tenir l’orgull de dir que hem
aconseguit acabar amb el servei
militar obligatori, que era una
resta d’impost de sang medieval.
Qui se’n recorda ja de la mili obligatòria? Penso que ha estat una
jugada molt bona i penso que s’ha
pagat un preu molt alt: més de
1.000 anys de presó. En 30 anys,
més d’un milió d’objectors,
30.000 insubmisos, 10.000 processats, 3.000 que van estar a la
presó…, jo penso que tenim un
balanç molt important. Hem
aconseguit que la gent no vulgui
anar a la mili ni cobrant i jo penso
que això és un èxit extraordinari i
un primer pas d’un camí molt
llarg que mena al desarmament i
a una societat justa i pacífica, que
és la finalitat.

2a jornada
“Cómo planificar
con éxito una
reestructuración
de plantilla”.

Pau Coll / Ruido

A

rriba amb la motxilla a
l’esquena i traspuant
entusiasme. El Pepe és,
parafrasejant Brecht, “dels que
lluiten tota la vida: els imprescindibles”. Als 23 anys es va
declarar objector de consciència, el primer cas a l’Estat
espanyol. Això li va costar dos
consells de guerra, estades a
diverses presons franquistes i
un camp de treballs forçats al
Sàhara. En tornar, va seguir
organitzant els objectors i es va
convertir en un referent de la
lluita pacifista. Per a ell, l’abolició de la mili va ser una “gran
jugada” i una victòria
col·lectiva que ens hauria de
donar molta força per
seguir lluitant.

l “Cant de maulets”, Al Tall
canten “els peixos en l’aigua i els amos al clot”. En
això pensava l’altre dia mentre llegia El Periódico. El diari informava
que el passat 13 de juny, la consultora Mercer, junt amb l’Asociación
para el Progreso de la Dirección
(APD) van organitzar a Barcelona
la segona jornada “Cómo planificar con éxito una reestructuración de plantilla”. M’omple d’indignació que una colla de
fastigosos com aquests amb total
impunitat i fins i tot amb propaganda estudiïn com fer-nos fora
de la feina de la millor manera, és
a dir sense protestes i ben baratet.

