Militarització Paraguai

Diables de Sant Andreu

Roda el món // Pàgina 19
La presència dels Estats Units al
Paraguai és cada cop major. Els
paramilitars que treballen per a
les multinacionals de la soja en
tenen gran relació i dependència

Correllengua ‘06

Què es cou // Pàgina 22
Enguany els Diables de Sant
Andreu de Palomar celebren el seu
25è aniversari. Es tracta d’una de
les colles més diverses i complexes
en les seves formes d’expressió

Expressions // Pàgina 24
Enguany la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua
celebrarà el 10è Correllengua.
L’any 1997 la CAL va agafar el
testimoni nascut a Mallorca

directa
setmanari de comunicació

núm. 15 // 26 de juliol de 2006
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1,5 euros

>>> Així està el pati // Pàgina 10

Els mossos provoquen un
mort i dos ferits molt greus

EL GABINET DE PREMSA D’INTERIOR VA CONSIDERAR QUE NO ERA NOTÍCIA INFORMAR DELS NOIS EN COMA
d:\directa\redaccio\nº14\portada\mani4f.tif
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>>> Així està el pati // Pàgina 13
>>> Roda el Món // Pàgina 18

La devastació
al Líban
desencadena
manifestacions
arreu del món

P

er cada ciutadà israelià mort a
Haifa o als petits pobles del nord
d’Israel, han mort 10 libanesos. El
nombre d’assassinats civils en bombardejos massius al sud de Beirut i de
forma disseminada al llarg de tota la
geografia libanesa ja arriba a 400. Des
del 23 de juliol, a més, ja ha començat
l’invasió terrestre al sud del Líban,
amb el setge de ciutats com Bint Jbail
d’uns 30.000 habitants. Tots aquests
fets han desencadenat una allau de
protestes contra el govern i l’exèrcit
israelià arreu del món.

>>> Així està el pati // Pàgina 9

70 anys de la revolució a Barcelona. Un autobús carregat de milicians passejava el passat 25 de juliol pel centre de Bar-

celona en commemoració de la col·lectivització dels transports públics i en defensa del centre social Can Vies. Ha estat un dels actes que ha recordat els fets
de l’estiu del 36, quan una veritable revolució social es va estendre per la ciutat. A la DIRECTA en fem un repàs històric.
>>> De dalt a baix // Pàgines 3-5

La utilització
partidista de les
festes no atura
les celebracions
a Gràcia i Sants

P
>>>>>>>>>>>>Tornem el dimecres 6 de setembre>>>>>>>>>>>>
Atento Argentina

Sexualitats

Roda el món // Pàgina 19
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.

directa

núm. 12 // 5 de juliol de 2006

El Papa a València

Expressions // Pàgina 25
Sabadell acull un seminari sobre
sexualitat en el que s’aprofundirà
en la teorització del treball sexual
i les teories queer, per desmuntar
prejudicis i tabús.

www.setmanaridirecta.info

G-8 a Rússia

RumbaCat

1,5 euros

>>> De dalt a baix // Pàgines 3-5

Expressions // Pàgina 24

Roda el món // Pàgina 19

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.

Mentre els Caps d’Estat dels vuit països més poderosos del món es reunien
a Sant Petersburg, els moviments
socials russos van celebrar la seva contracimera entre els dies 13 i 16 de juliol.

directa
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23 DIES SENSE INGERIR ALIMENTS DETERIOREN LA SEVA SALUT

Crispació davant la inversió
pública per la visita del Papa

Els presos del 4F en vaga de
fam ingressen a l’hospital

LA MASSACRE AL METRO DE VALÈNCIA EVIDENCIA SEGONS ELS SINDICATS LES PRIORITATS ECONÒMIQUES DEL GOVERN

L’INFORME PERICIAL QUE ELS EXCULPA DELS FETS NO HA ESTAT ACCEPTAT

>>> Així està el pati // Pàgina 16
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>>> Així està el pati // Pàgina 9

Un informe de
la violència dels
‘segurates’ tancat
als calaixos de la
policia estatal

d:\directa\redaccio\nº13\braun.tif
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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

Edu Bayer

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

E

A les portes de la Cambra de la Propietat es van estripar milers d’anuncis immobiliaris de promoció de pisos i cases

Un miler de persones a la setena marxa per l’habitatge digne
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

U

na intensa manifestació va
posar el punt i seguit de les
marxes per l’habitatge digne

que s’han celebrat a Barcelona des de
mitjans del mes de maig. El passat diumenge a la tarda després d’una talla de
cabell multitudinària -a la que es van
inscriure 126 persones- a la plaça Catalunya, s’iniciava la setena marxa conse-

cutiva diumenge rere diumenge. Els
cabells tallats durant l’acció seran
enviats al Síndic de Greuges sota l’epígraf “estic fart que em prenguin el pel”.
La manifestació va recórrer la Via Laietana i va fer parada davant de les insti-

tucions que són el pilar de l’actual
negació del dret a l’habitatge per a la
població: les entitats finaceres, les
constructores i les institucions públiques. La asseguda final a la plaça de
Sant Jaume va tancar l’acte. Durant els

Braun planta cara al seu tancament

>> Així està el pati // Pàgina 16
parlaments que es van fer al final de
l’acte es va convocar tothom a participar de les noves mobilitzacions cara a
la tardor, uns actes que en aquesta ocasió es volen coordinar a escala europea
per donar més força a la reivindicació.

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

Futbol antiracista

Què es cou // Pàgina 22

Expressions // Pàgina 24

Les jornades s’organitzen per commemorar el 70è aniversari de la
Revolució i s’emmarquen dins d’una
campanya més amplia de recuperació de la memòria històrica.

Prop de 5.000 persones han participat
entre el 12 i el 16 de juliol del Mondiali Antirazzisti, un esdeveniment polític i esportiu que se celebra des de fa
10 anys a la Reggio Emilia italiana.

directa
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www.setmanaridirecta.info

1,5 euros

>> De dalt a baix // Pàgines 3 a 5

UNA GUERRA DE BANDEROLES S’ESTÉN PER VALÈNCIA ARRAN DE LA CAMPANYA “JO NO T’ESPERE”

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

Jornades Llibertàries al Prat

Reportatge // Pàgines centrals
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.

setmanari de comunicació

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”.

El PSC controla la majoria
dels mass media catalans

ALGUNS PERIODISTES DENUNCIEN A LA DIRECTA LES COACCIONS QUE EXERCEIX L’APARELL DEL PARTIT SOBRE LA PREMSA
>>> Així està el pati // Pàgina 16

Després de 30
dies deixen la
vaga de fam
però segueixen
amb la lluita

E

ls tres joves empresonats el 4 de
febrer i la mare d’un d’ells han
deixat la vaga de fam quan ja estava
a punt d’afectar greument les seves
saluts. Des del passat 19 de juny no
ingerien aliments, per això, dos dels
joves havien ingressat a l’Hospital
Penitenciari de Terrassa, la mare
també va ser atesa a l’Hospital Clínic de Barcelona. Però la lluita per
la llibertat dels tres joves no l’aturaran. Van convocar el dissabte 15 de
juliol una manifestació que va
comptar amb la presència d’unes
500 persones. Paral·lelament en el
camp judicial continuaran batallant
per aconseguir la llibertat condicional i que es respecti la presumpció
d’innocència. La jutgessa que els
manté empresonats, Carmen Garcia Martínez, no ha acceptat cap
prova que els exculpi, ni tan sols les
declaracions de Joan Clos, on deia
que un test des d’un balcó era l’origen de les ferides del guàrdia urbà.

SCDA0N14F000245

Eloy de Mateo

Feminisme
Què es cou // Pàgina 22
El cap de setmana del 8 i 9 de
juliol ha de celebrar-se al centre
Francesca Bonnemaison de
Barcelona la Trobada Internacional
de Feminismes i Activismes

setmanari de comunicació
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Gaza
Roda el món // Pàgina 19
La col·laboradora a Palestina ens
aporta una crònica de l’operació
militar “Pluja d’Estiu”, desencadenada pel segrest d’un militar israelià i
que ha provocat l’aïllament de Gaza

Mariana i Cata, mare i germana de Rodrigo, un dels presos del 4 de febrer, durant la manifestació pel seu alliberament el dissabte 15 a Barcelona

>> Així està el pati // Pàgina 10

>> Així està el pati // Pàgina 9

Aboquen residus sense Augmenten les agressions homòfobes
tractar a la Vallensana segons l’informe del FAGC 2005-2006
L

a plataforma Vallès Net ja fa temps
que ho denuncia, però ara ho ha
pogut demostrar. Diversos membres
de l’entitat van accedir a les
instal·lacions de la cantera de la
Vallensana, a la serralada de Marina.
Van prendre fotografies i van fer gravacions de vídeo dels materials sense
tractar que es llencen en aquest

indret, suposadament destinades a
recuperar l’entorn natural del paratge.
El rerefons de la polèmica es troba en
l’Ecoparc de Ripollet, planta d’on provenen els residus. Va ser instal·lada
enmig de les protestes veïnals i s’ha
convertit segons els opositors en un
negoci de la deixalla gestionat per
grans empreses com FCC i Dragados.

L’

Oficina Antidiscriminatòria del
Front d’Alliberament Gai de Catalunya ha presentat l’informe d’agressions i discriminacions homòfobes
durant l’any laboral 2005-2006. En
destaca un augment d’un 5% respecte
el periode anterior, però especialment greu és la procedència dels que
executen l’homofòbia, que en molts

casos es tracte d’agents dels cossos
policials i de vigilància privada. Consideren que és urgent una intervenció
directa de les institucions per tal d’aturar la tendència. El perfil de l’agressor s’ha diversificat a partir de la
major visibilitat de gais, lesbianes i
transexuals a la nostra societat. Per tal
de contrarrestar aquesta situació,

també exigeixen a l’administració el
desenvolupament de campanyes específiques que incideixin en els fonaments educatius i culturals del que
seran futures agressions, en concret
dirigides als sectors més joves. A l’informe també apareixen actuacions
discriminatòries del diari La Razón i de
l’Hospital Pere Camps, de Barcelona.

La Directa
número 16
arribarà el
setembre.
Marxem de
vacances el
mes d’agost.
Fins aviat!!!

rescindint de la utilització partidista que el tripartit municipal i l’oposició estan fent de les festes de Gràcia
i Sants, els col·lectius, comissions i
assemblees que organitzen actes
populars durant les celebracions
estiuenques ja estan escalfant motors.
Enguany els espais de festa els trobarem a la plaça del Poble Romaní, al
carrer Sant Pere Màrtir i algun solar
buit de Gràcia, així com a la resta de
comissions festives federades. A Sants
la plaça Osca s’engalanarà per a activitats, però encara hi ha incertesa del
lloc on es faran els concerts.

pàgina 2 la línia
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Editorial

Pensem, doncs existim

Política d’ocultació
A

questa setmana s’han produït dramàtics accidents arrel d’imprudències o temeritats de cotxes patrulla i furgons dels mossos d’esquadra. Un home de 41 anys va morir envestit per un convoy
d’antiavalots que circulaven a gran velocitat i van saltar-se un semàfor en vermell. Un altre noi es troba en estat de coma a la Vall d’Hebrón per una topada mentre estava aturat a un semàfor acompanyat
de la seva parella. Un tercer jove de la Trinitat Vella també és en
coma profund després de xocar amb un mur durant una persecució
als carrers de Sant Andreu. És vox populi que els mossos d’esquadra
circulen a gran velocitat, amb les sirenes enceses i amb soroll innecessari a altes hores de la matinada, efecte d’un afany de notorietat
i prepotència que molta gent ha criticat i denunciat mitjançant cartes i correus electrònics als mitjans de comunicació. Però fins ara,
quan hi ha cadàvers sobre la taula ningú havia pensat que la seva
forma d’actuació era perillosa, temerària i imprudent. Es ventilava
les crítiques amb la frase recurrent de Montserrat Tura “es tracta
d’una policia jove però amb molta energia”, una forma de no dir que
utilitzen violència i prepotència gratuïta. Però el més preocupant de
tot plegat és l’ocultació. Els dos nois que es troben en coma mai han
existit pel gabinet de premsa dels mossos, no calia informar. No
calia tacar el nom dels mossos. Només l’acció de familiars i amics ho
ha pogut destapar per tal de denunciar la impunitat i reclamar responsabilitats, encara que ja no puguin recuperar el seu ésser estimat.

18/98+: el sr. Ciemen, si us plau?
✑ David Fernàndez

ressorts dels serveis d'informació de
l'Estat, rutllant a la perfecció. Quan s'escrigui la història del disbarat judicial a
l'Estat espanyol, el sumari 18/98 contra
la dissidència basca tindrà un lloc al
pòdium. Merescut, malauradament.
Perquè en aquests llargs mesos hem
vist de tot: jutges escridassant i passant-se pel folre Estrasburg ("independientemente de lo que diga Estrasburgo, este tribunal dice que no le
interesa"). Advocats defensors que
accedeixen al sumari un mes després
de començar el judici: exactament a
100.000 folis. L'Audiència diu que no
paga les fotocòpies i han de tirar de
scanner. Ho dic seriosament. Peritatges
amb proves del tamany del sol: acusen
Askasibar de ser de KAS. Els advocats
demanen veure la prova: és un informe
de l'Ertzaintza. Després d'hores de
recerca entre la paperassa el troben:
l'informe curt (i curtet) només assenyala: "Askasibar és de KAS segons una tertúlia de la cadena SER". Brillant investigació. Per llogar-hi cadires. Però a

/directa@setmanaridirecta.info/

Q

ue Kafka és Kafka i l'Audiència
Nacional és l'Audiència Nacional
és obvi. I que el macrosumari 18/98
cada cop s'assembla més al club de la
comèdia, doncs també. Des de que va
començar: el ja llunyà 21 de novembre
a la Casa de Campo madrilenya. Contra
54 ciutadans bascos.
L'altra dia, quan declaraven els testimonis catalans -periodistes, diputats, activistes socials- en suport de la tasca
sociopolítica -pública, coneguda i reconeguda- dels processats, la jutgessa va
tornar a provocar la rialla desintoxicant. "El sr. Ciemen que pase a declarar".
I tothom rient per les butxaques. "El sr.
Ciemen no pot venir" va respondre sorneguer l'advocat. Humor contra la
repressió. I més somriures.
El més curiós de tot plegat, però, és que
dies abans dos policies de paisà s'havien
presentat a la seu de la històrica entitat
catalana preguntant… pel sr. Ciemen. Els

Askasibar li demanen 14 anys. Que no
és cap broma.La premsa hispànica
també llueix la seva prepotència. Com
la intel·ligència militar. El dia que declaren, els processats de la Fundació Joxemi Zumalabe -acusats del delicte criminal de promoure la desobediència civillliuren un exemplar d' "El Procés" de
Franz Kafka al tribunal. Tots els processats duen una samarreta on es llegeix
"Quosque tandem Kafka?". I la periodista de 'El Mundo' li pregunta a la portaveu: "Escolta, ...què significa Kafka en
euskera?". Passin i vegin. Perquè a la tardor, el show continuarà i ja ningú sap
com acabarà... Síntesi? Doncs això, la
llei de l'embut espanyola en plena
forma; feta la llei, feta la trampa; el
doble raser com a norma; la norma que
esclafa i prem; la pressa d'una pantomima; la metàstasi de la injustícia; el procès mateix com a càstig. El Dret Penal
d'enemic arrasant i triomfant. Sense
proves, que és l'única forma que té el
Dret Penal d'Enemic per arrasar. Per
arrasar impunement. d

Agost més fresc

Pluges en forma de tempestes divendres 28 de juliol a la tarda al nord de Catalunya.

Aquesta setmana les
temperatures se suavitzaran
una mica entre divendres i
dissabte 29, quan els ruixats i
les tempestes seran frequents al nord de Catalunya.
Després tornaran a pujar,
però les previsions per la
setmana vinent apunten a
una refrescada general amb
vents del nord i escombrada
de la xafogor. Ja veurem si es
compleixen.

El 6 d’agost segons les previsions a mitjà termini les temperatures ja no seran caluroses.

El racó il·lustrat

Com s’ha fet?

B

é, ja hem arribat al número 15 de DIRECTA. I ara fem vacances durant
el mes d’agost. Ara bé, els últims dies del mes ja estarem treballant
per a treure la DIRECTA número 16 que serà a les vostres mans a partir
del 6 de setembre. En aquests 4 mesos de vida del projecte hem estat
molt centrats en el treball diari d’edició de la publicació, al mateix
temps que hem donat a conèixer el projecte a través de xerrades i presentacions. El setmanari hauria de ser viable a partir de les 1500 subscripcions però encara estem molt lluny d’aconseguir-les. Per això
volem especialment durant aquest mes d’agost fer una crida en el marc
de les festes d’estiu, i en els previs de l’inici de la nova temporada per
aconseguir més gent subscrita. Cadascun de vosaltres pot pensar que
el fet de fer-se o no subscriptor no ha de ser quelcom de vida o mort
per ajudar el projecte, però no és així. Necessitem més estabilitat econòmica. Només que cadascún dels actuals subscriptors aconseguí un
nou subscriptor i que el boca-orella funcionés DIRECTA seria un projecte fort i estable de llarga vida.
Ara ja sabem que som capaços de fer un setmanari crític, compromès i obert, sense lligams que ens censurin ni ens limitin. Sabem que el
dia a dia és ple de debats, contradiccions, opinions contraposades, crítiques, i precisament això és el setmanari, la lectura i les aportacions
que se’n fan. Però volem anar més enllà, volem poder confiar en la seva
estabilitat. Per això et demanem que et subscriguis i que facis corre la
veu. Lectors i lectores ens veiem el 6 de setembre. Bon agost.
Edita: Associació per la Difusió Sense Límits ADSL
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CRONOLOGIA // La 2ona República
14 abril 1931 > Proclamació II República Espanyola.
> Niceto Alcalà Zamora president
> Francesc Macià president de la Generalitat de Catalunya
Gener de 1932 > Insurrecció llibertària a l'Alt Llobregat
Abril de 1932 > Expulsions de sindicats i federacions
locals de la CNT

Gener de 1933 > Revolta anarco-sindicalista a diverses
localitats de Catalunya, València i fets de Casas Viejas (Cadis)

BARCELONA // EL 19

Novembre de 1933 > Victòria de la dreta en les
eleccions al Parlament espanyol
Gener de 1934 > Lluís Companys president de la
Generalitat de Catalunya
Febrer de 1934 > Àngel Pestaña funda el Partit Sindicalista.
> Ple dels Sindicats d'Oposició de la CNT a València
Setembre de 1934 > Constitució de l'Aliança Obrera
6 d'Octubre de 1934 > Vaga gerenal revolucionària, insurrecció a Astúries i proclamació de l'Estat Català per Companys

DE JULIOL DE

Setembre de 1935: > Fundació del Partit
Obrer d'Unificació Marxista (POUM)
Gener de 1936 > Pacte electoral dels partits
d'esqueres (Front Popular)
Febrer de 1936 > El Front Popular guanya les
eleccions. Llei d'amnistia pels fets polítics-social
Maig de 1936 > Congrés de la CNT a Saragossa.
Azaña president de la República

1936

La cultura de la llibertat
A setanta anys de la Revolució no està malament refrescar la memòria.
Ferran Aisa i Pàmpols, autor de La Cultura Anarquista a Catalunya i El Laberint Roig,
recentment publicats, fa un repàs del fets més destacats d’aquells dies, ens posa
en perspectiva a través del clima social i polític que els van precedir i analitza el
paper que va jugar la CNT i la FAI en la Revolució i la Guerra Civil
✑ Ferran Aisa

Lluites revolucionàries
La tradició llibertària i popular de
Barcelona amb la seva cultura de
llibertat i de solidaritat va tenir
molt a veure en la moral de lluita per vèncer els militars colpistes. Les organitzacions obreres
havien aprofitat els anys de República per organitzar-se i prepararse a fons. La tasca realitzada per

Les vagues
generals i les
insurreccions
havien preparat
fermament al
proletariat, a
través del que
García Oliver
anomenà
“gimnàstica
revolucionària”

Anònim

E

l diumenge 19 de juliol de
1936 Barcelona s'havia preparat per iniciar la gran
festa de la pau i la llibertat. Per
una banda s'inaugurava l'Olimpíada Popular i per l'altra culminava la Setmana contra la Guerra.
Un dels actes previstos era un
concert dirigit per Pau Casals
amb l'Associació Obrera de Concerts i l'Orfeó Gracienc, que
interpretarien la Novena Simfonia de Beethoven. Però durant
tot el dia 18 les notícies de l'aixecament militar al Marroc arribaven a les redaccions dels diaris i
als centres institucionals de la
Generalitat i, naturalment,
també als sindicats i els partits
polítics. La CNT i la UGT la nit
del dia 18 van declarar la vaga
general a tot l’Estat.. L'alarma no
era en va, hi havia suficients
informacions per a saber que, a
Barcelona, també s'aixecarien els
militars rebels.
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Escriptor i historiador

Milicianes a la tardor de 1936
ateneus, escoles racionalistes,
sindicats de barriada, cooperatives, grups d'afinitat, centres culturals no havia estat un atzucac.
Per una altra banda les vagues
generals i les insurreccions havien
preparat fermament al proletariat, a través del que García Oliver
anomenà "gimnàstica revolucionària". La repressió contra la classe obrera en fets com la matança
de Casas Viejas, la insurrecció de
l'Alt Llobregat, la revolta d'Astúries o d'altres vagues revolucionàries havien servit, perquè la
part més dinàmica de l'anarcosindicalisme s'organitzés a consciència. El bienni negre del govern de
les dretes més conservadores
havia estat un cop sagnant contra les esquerres i, particularment, contra la classe treballadora. A l'inici de 1936 hi havia 30.000
presos polítics a les presons
espanyoles, el clam d'amnistia va
ser el principal eslògan electoral
del Front d'Esquerres, que va

guanyar les eleccions de febrer
d'aquell any. La victòria de les
esquerres significà el retorn a la
legalitat de les organitzacions
obreres.
El Comunisme Llibertari
La CNT el maig de 1936 celebrà
el seu Congrés a Saragossa, els
sindicats que s'havien escindit,
durant els primers temps de la
República, van retornar a la Confederació i un dels punts del
Congrés va debatre el Comunisme Llibertari. La CNT considerava que la Revolució no tardaria
a arribar i, per tant, calia preparar un sistema de recanvi pel
capitalisme. Aquest sistema es
basava en el comunisme-anarquista, que tenia la seva base en
la propietat col·lectiva. Els postulats emancipadors de la classe obrera, que havien nascut
durant la Primera Internacional,
revivien amb el dictamen del
Comunisme Llibertari: “No més

La tradició
llibertària i
popular de
Barcelona amb la
seva cultura de
llibertat i de
solidaritat
va tenir molt
a veure en la
moral de lluita
per vèncer els
militars
colpistes

drets sense deures, no més deures sense drets.” Les dretes de la
CEDA, l'Acció Catòlica, els falangistes, els requetès i els militars
havien començat a conspirar,
des del mateix febrer de 1936,
contra el govern legal de la
República. L’estat vivia immers
en una gran crispació que es
materialitzà amb els assassinats,
a Madrid, del tinent de la Guàrdia d'Assalt Castillo, mort pels
pistolers feixistes i del polític
conservador Calvo Sotelo,
assassinat per la Guàrdia d'Assalt. A Barcelona, en canvi, es
vivia una certa tranquil·litat que
va servir, perquè els ateneus, les
organitzacions d'esquerres i la
Generalitat preparessin l'Olimpíada Popular. Tot era previst,
perquè el 19 de juliol comencés
la festa de la pau en el goig d'un
dia d'estiu.
>>> Continua a la pàgina següent
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19 de juliol > Lluita als carrers de Barcelona.
> La CNT-FAI dirigeix el moviment revolucionari
20 de juliol > Els militars són vençuts a Barcelona.
> Militants de la CNT-FAI es reuneixen amb Companys
21 de juliol > Constitució del Comitè Central de les

CRONOLOGIA // Estiu de 1936
12 de juliol de 1936 > Assassinat del tinent José Castillo
13 de juliol de 1936 > Assassinat de José Calvo Sotelo.
> A Barcelona s'inicia la Setmana contra la guerra
organitzada per l'AEP i les organitzacions d'esquerres

17 de juliol de 1936 > Aixecament de l'exèrcit d'Àfrica
18 de juliol de 1936 > Preparatius per la inauguració de
l'Olimpíada Popular a Barcelona

BARCELONA // EL 19

Milícies Antifeixistes

23 de juliol > Fundació del PSUC
25 de juliol > Surt la Columna Durruti cap a l'Aragó.
Agost de 1936 > Decret de sindicació obligatòria. Neix el CENU

DE JULIOL DE

1936

A les barricades!

Barcelona,
que es llevà el
diumenge 19 de
juliol sota el sol
implacable de
l'estiu
mediterrani,
aviat estaria
envoltada de
flames
El general Goded, mentrestant
des de Palma, volà en un hidroavió
cap a Barcelona per a fer-se càrrec
de la sedició. En la seva absència el
general Burriel s'havia posat al front
de la rebel·lió i la primera acció consistí en tancar al general Llano de la
Encomienda que s'havia mostrat
contrari a l'aixecament militar. Al
carrer el poble resistí les envestides
dels militars que havien de parapetar-se i retrocedir davant l'empenta
del poble. El general Goded, a la
desesperada, va intentar negociar
amb la Conselleria de Governació,
però per aconseguir aturar el foc i
acabar amb el vessament de sang
calia la rendició dels militars. El

Victòria sobre l’exèrcit
La lluita als carrers de Barcelona va
tenir caràcters èpics, l'heroïcitat de
la gent del poble i l'eufòria que
transmetien va fer decantar la
balança de la victòria cap el seu
favor. Els fets se saldaren amb gairebé cinc-cents morts, d'un i altre
cantó, i centenars de ferits. Entre
els caiguts hi havia l'anarquista
Francesc Ascaso mort, al Portal de
Santa Madrona, a l'assalt a la Caserna de les Drassanes; el jove secretari de les joventuts comunistes ibèriques del POUM, Germinal Vidal;
el socialista Ramon Jover i Brufau;
el capità Arrando, lleial a la República; els diputats de la Generalitat
Josep Fontbernat i Amadeu Colldeforns i nombrosos militants obrers
i guàrdies d'assalt. El dia 20 de
juliol, els militars eren vençuts a
Barcelona... Joan García Oliver, un
dels personatges claus de la lluita
al carrer, ho descriu: “Havíem vençut rotundament. L’exèrcit, trencat,
restava als nostres peus. Mirant cap
on acabava de caure mort Ascaso,
vaig cridar: -Sí, es pot amb l’exèrcit!
Havien estat venjades totes les
derrotes que va patir la classe obrera espanyola a mans de la militarada reaccionària.”
A Barcelona s'obria una nova
pàgina de la història... La bandera
roja i negra dels anarquistes i la roja
dels poumistes voleiava a les casernes i en els edificis oficials. Pels
aires de la ciutat se sentien els himnes obrers: A les barricades i La
Internacional. El mapa d'Espanya,
d'un dia a l'altre, havia canviat, el
país es dividí en zones militars,
unes controlades pels republicans i
altres pels feixistes. A Catalunya, la
victòria del poble fou total. Els
anarco-sindicalistes, que dominaven el carrer, s'havien apoderat d'un
formidable armament, d'edificis i
dels mitjans de transports. En els
barris extrems i en el centre de la
ciutat, els confederals aixecaren
barricades i establiren controls. El
comitè regional de la CNT convocà, urgentment, els Comitès de
Defensa i als delegats del sindicats.
En el Sindicat Únic de la Construcció del carrer de Mercaders hi
havia tensió, doncs es discutia acaloradament sobre el camí a seguir
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Guillem Valle

A

les cinc de la matinada els
militars revoltats sortiren
de les distintes casernes de
Barcelona per a prendre militarment la ciutat. Però aquesta vegada Barcelona no seria un passeig
pels militars... Els obrers més preparats anímicament que ben
armats, estaven disposats a plantar-hi cara a l'enemic. El primer avís
que afirmava rotundament que els
obrers s'havien organitzat fou la
crida al combat que s'hi féu amb el
so de les sirenes de les fàbriques i
dels vaixells ancorats al port. De
tots els barris arribaren obrers disposats a lluitar i a morir per la llibertat. Barcelona, que es llevà el
diumenge 19 de juliol sota el sol
implacable de l'estiu mediterrani,
aviat estaria envoltada de flames.
Els obrers plens de moral s'enfrontaren a l'exèrcit, la gran majoria
eren confederals però també hi
havia gent del POUM, de l'Esquerra, de la USC, d'Estat Català, Guàrdies d'Assalt i Mossos d'Esquadra.
La Guàrdia Civil no es va afegir a la
lluita fins el darrer moment.

Conseller Josep Maria España,
davant la rendició de Goded, va
enviar la Guàrdia Civil a buscar-lo, i
el va traslladar a la Comissaria de la
Via Laietana. Goded va ser introduït
al despatx de Companys i obligat a
parlar per la ràdio. La invitació del
President va servir, perquè tot l’Estat escoltés l'anunci de la rendició
de Goded.
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>>> Ve de la pàgina anterior

Des del col·lectiu d’antropologia Ariadna Pi van convocar el dimecres 19 de juliol
d’enguany, quan es cumplien 70 anys de la revolució barcelonina, un acte de record.
Es van concentrar al centre de la plaça de Catalunya, on hi van llançar sonores granades
simulades. També van despenjar dues grans pancartes i van dipositar roses a l’estrella
central de la plaça Catalunya
en aquells moments revolucionaris. Sobre la taula es presentà la
proposta d'aprofitar l'ocasió per
destituir Companys i proclamar a
Catalunya el comunisme llibertari.
García Oliver plantejà el dilema:
<<o col·laboració o dictadura anarquista>>. Però, a l'ambient confederal, predominà la moderació.
“Tot està en el vostre poder”
El President Companys havia cridat
a la Generalitat als representants
de la CNT i de la FAI, i, fortament
armats i amb escorta, es presentaren els components del Comitè de
Defensa Confederal, descamisats i
bruts de pols i fum. El militants
anarquistes encara no havien tingut temps de descansar, davant de
Companys es presentaren la plana
major del grup "Nosotros": Durruti,
García Oliver, Joaquín Ascaso,
Ricardo Sanz, Aurelio Fernández,
Gregorio Jover, Antonio Ortiz y
“Valencia”. Joan García Oliver, que
participà en aquella trobada amb
Companys, deixarà escrit el testimoni d'aquella reunió:
“Companys nos recibió de pie,
visiblemente emocionado. (...) Hoy
sois los dueños de la ciudad y de
Cataluña porque sólo vosotros
habéis vencido a los militares fascistas, y espero que no os sabrá mal
que en este momento os recuerde
que no os ha faltado la ayuda de los
pocos o muchos hombres leales de
mi partido y de los guardias y
mozos... (Meditó un momento, y

prosiguió lentamente): Pero la verdad es que, perseguidos duramente
hasta anteayer, hoy habéis vencido
a los militares y fascistas. No puedo,
pues, sabiendo cómo y quiénes sois,
emplear un lenguaje que no sea de
gran sinceridad. Habéis vencido y
todo está en vuestro poder; si no me
necesitáis o no me queréis como
presidente de Cataluña, decídmelo
ahora, que yo pasaré a ser un soldado más en la lucha contra el fascismo. Sí, por el contrario, creeis que
en este puesto, que sólo muerto
hubiese dejado ante el fascismo
triunfante, puedo, con los hombres
de mi partido, mi nombre y mi prestigio, ser útil en esta lucha, que si
bien termina hoy en la ciudad, no
sabemos cuándo y cómo terminará
en el resto de España, podéis contar
conmigo y con mi lealtad de hombre y de político que está convencido que hoy muere todo un pasado
de bochorno, y que desea sinceramente que Cataluña marche a la
cabeza de los países más adelantados en materia social.”
La CNT i la FAI es van decidir
per la col·laboració amb la Generalitat renunciant al totalitarisme
revolucionari i a la dictadura anarquista, però aquesta decisió, que
tenia doble sentit, acabaria per
estrangular la mateixa revolució. En
un saló de la Generalitat esperaven
als llibertaris els representants de
tots els partits polítics de Catalunya i entre tots es va configurar un
nou organisme que es va denomi-

La CNT i la FAI
es van decidir
per la col·laboració amb la
Generalitat
renunciant al
totalitarisme
revolucionari i a
la dictadura
anarquista
nar: Comitè Central de Milícies
Antifeixistes, que va tenir la missió
de dirigir l'ordre revolucionari i la
coordinació de la lluita armada
contra el feixisme. El Comitè Central de Milícies Antifeixistes va quedar format amb membres del Front
d'Esquerres i de la CNT-FAI: CNT (3
delegats), ERC (3), PSUC-UGT (3), FAI
(2), POUM (2), Acció Catalana (1) i
Unió de Rabassaires (1). La seu del
Comitè de Milícies va quedar instal·lada a l'edifici del Club Nàutic, a
la plaça Palau, i durant tot l'estiu de
1936 en fou el veritable poder revolucionari de Catalunya.
>>> Continua a la pàgina següent
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Setembre > Dissolució del Comitè de Milícies i entrada
dels anarquistes al Govern de la Generalitat
Octubre de 1936 > Decret de Col·lectivitzacions
> Franco és proclamat cap de l'Estat i generalíssim dels
exèrcits. > La República crea l'exèrcit regular popular
Novembre de 1936 > La CNT-FAI entra en el govern
3 de Maig de 1937 > S'inicien els fets de maig
El POUM i la CNT-FAI s'enfronten a ERC, PSUC i el Govern

BARCELONA // EL 19

15 de maig > Crisi de govern de la República, caiguda de
Largo Caballero i dels ministres anarquistes.
> Juan Negrín nou president
Juny de 1937 > Repressió contra el POUM i assassinat
d'Andreu Nin
Març de 1938 > Aliança CNT-UGT
Abril de 1938 > La CNT torna al govern de la República
26 gener de 1939 > Barcelona és ocupada per les tropes
franquistes
Febrer de 1939 > Milers de persones creuen la frontera
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Una revolució
enmig d’una guerra
>>> Ve de la pàgina anterior

A

ixafada la revolta militar a
Catalunya i constituït el
Comitè Central de Milícies
Antifeixistes i el nou Govern de la
Generalitat, s'imposà el retorn a la
normalitat econòmica, social i
quotidiana. Els sindicats CNT i
UGT van fer una crida als treballadors perquè tornessin a la feina,
però, l'ordre social s'havia alterat i
la correlació de forces també, per
tant, després del 19 de juliol el
signe dominant a Barcelona era el
de la classe treballadora. Solidaridad Obrera, òrgan anarquista
alertava a qui pretenia administrar la victòria que el proletariat
continuava a les barricades amb el
braç armat. El poble amb vigorós
romanticisme i gairebé amb sentit
poètic, enlairava la roja i negra
bandera de la Confederació.

La CNT i la FAI,
en el polèmic
Ple Regional de
Locals i Comarcals,
va debatre sobre
la necessitat de
formar part del
Comitè de
Milícies o
prescindir-ne, i
començar a fer
d'una vegada
per totes la
Revolució
A la crida feta pel Comitè de
Milícies acudiren milers d'obrers
disposats a enrolar-se a les
columnes de milicians. La CNT i la
FAI, que havia ocupat els flamants
edificis del Foment del Treball
Nacional i de la Casa Cambó, realitzà el Ple Regional de Locals i
Comarcals. En el polèmic Ple, que
serà decisiu per a la marxa de la
Revolució espanyola, es va debatre sobre la necessitat de formar
part del Comitè de Milícies o
prescindir-ne, i començar a fer
d'una vegada per totes la Revolu-

ció. La Comarcal del Baix Llobregat proposà abandonar el Comitè
de Milícies que taponava la Revolució, i implantar, immediatament, el comunisme llibertari. El
debat del Ple se centrava en la
filosofia anarquista, i, sobretot, es
posava tota la força en la posició
ideològica de la CNT, contrària a
l'aplicació de qualsevol dictadura.
La proposta de la Comarcal del
Baix Llobregat i de García Oliver,
d'anar "per el tot", va ser rebutjada
per majoria.
Frederica Montseny, Abad de
Santillán i Marianet van defensar
la necessitat de continuar, mentre
duressin els combats, en el Comitè de Milícies. Aquest Comitè, en
els primers mesos de la guerra,
vertebrà l'aparell organitzatiu de
la Revolució. La Generalitat, després del 19 de juliol, i una vegada
controlada la situació, s'adreçà als
catalans per fer-los saber que les
forces lleials a la República i les
milícies ciutadanes, que havien
esclafat heroicament el criminal
intent feixista, garantien l'ordre al
carrer i al camp. La Generalitat
demanava calma a la població
després que s'haguessin denunciat
fets criminals produïts per escamots incontrolats i per individus
amb afany de venjança.
El poble organitzat
El Govern català posava com
exemple positiu de la revolució en
marxa l'acció de l'Ajuntament
popular de Barcelona i la del Sindicat Únic d'Alimentació, a l'hora de
proveir els mercats. El Comitè
Central de Milícies Antifeixistes,
de moment, controlà la vida econòmica, social, cultural i militar de
Catalunya. El Comitè d'aprovisionaments i d'abast va organitzar,
ràpidament, cantines i menjadors
populars. Els principals hotels van
ser ocupats per les organitzacions
obreres, i el Ritz va esdevenir el
menjador popular número 1. La
ciutat gràcies a l'empenta dels treballadors tornava a funcionar i els
serveis d'aigua, llum, gas, transports, etc., van ser restablerts sota
la iniciativa dels sindicats obrers. A
l'organigrama del Comitè Central
de Milícies Antifeixistes hi havia
representats tots els partits d'esquerres, els cenetistes eren els responsables de dos comandaments
estratègics, la Comissió de Defensa i la Comissió d'Ordre Públic.
Defensa estava dividida en
Guerra i Organització de Milícies, i
la d'Ordre Públic en Investigació i
Fronteres; Vigilància i Patrulles de

Control. El Comitè Central de
Milícies Antifeixista havia donat
el vist i plau a l'ocupació i distribució de les casernes militars entre
les organitzacions obreres.
Diverses columnes de milicians
van anar sortint de Barcelona cap
el Front d'Aragó; “Durruti”, “Aguiluchos de la FAI”, “Ascaso” i “Roja y
Negra” dels anarquistes; “ BarrioTrueba” del PSUC; les del POUM;
“Coronel Villalba”, la “Macià-Companys”, la “Pirinenca”, formada per
alpinistes de les entitats muntanyenques, etc.
La indústria catalana va ser
col·lectivitzada i es va crear la
indústria de guerra. Les fàbriques
ocupades funcionaven per primera
vegada sota el control obrer. Els
tramvies, els autobusos, els taxis,
pintats amb els colors vermells i
negres de la Confederació Nacional del Treball, anaven amunt i avall
mostrant amb orgull el signe de la
Revolució. Els espectacles, teatres,
cabarets, cinemes i la seva indústria van quedar també socialitzats.
La revolució, nascuda d'una profunda crisi moral, anava creant un
nou ordre social que es materialitzà en fets concrets com l'eliminació radical de l'Església (excepte en
el País Basc) i la supressió de l'Exèrcit i la seva transformació en les
milícies populars.
Transformacions socials
El triomf de les forces populars
contra l'aixecament feixista va significar l'inici d'un procés revolucionari en tots els aspectes de la
vida. Això va comportar també
una transformació del món cultural i de l'educació. La duplicitat de
poder que hi havia a Catalunya, en
els primers mesos, no fou cap
inconvenient per desenvolupar la
nova estratègia cultural. La coordinació entre el Comitè de Milí-

El triomf de les
forces populars
contra l'aixecament feixista va
significar l'inici
d'un procés
revolucionari en
tots els aspectes
de la vida
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Autobusos col·lectius
✑ Redacció Barcelona
/redaccio@setmanaridirecta.info/

U

n autobús dels anys 50 ple de
banderoles i milicians antifeixistes va circular des de Sants
fins el centre de Barcelona el
passat 25 de juliol. Va passar per
davant de la Jefatura Superior de
Policia de la Via Laietana i de la
Capitania General de l’Exèrcit del
Passeig de Colom apuntant amb
les armes simulades tots dos edi-

cies Antifeixistes i el Govern de la
Generalitat, es compaginava de la
manera següent, el Comitè prenia
les decisions polítiques i la Generalitat les sancionava. Els primers
mesos de la revolució foren
importants per les transformacions socials, es va crear el Consell
d'Economia; i el Consell d'Escola
Nova Unificada (CENU). La cultura
es va posar al servei del poble, l'Ateneu Barcelonès va ser intervingut per la Generalitat i el Gran
Teatre del Liceu va ser nacionalitzat. Al Seminari Diocesà de Barcelona es va instal·lar la Universitat
Popular sota l'impuls de les joventuts de les agrupacions socials i
polítiques i a la plaça Catalunya es
va posar en funcionament el Casal
de Cultura. Els ateneus populars
van col·laborar estretament en
aquesta tasca educativa del poble,
en la que també hi eren presents
els escriptors, els poetes, els pintors i els músics. La cultura, d'una
manera natural, sortia descamisa-

ficis. Es tractava d’un acte de
memòria històrica, quan es complien els 70 anys de la col·lectivització del transport públic a
Barcelona, l’any 1936. L’acció es
va realitzar des de l’Assemblea
de Can Vies i els treballadors de
CGT d’autobusos, i també es va
convertir en una plataforma de
denúncia del procés judicial de
desallotjament engegat per TMB
en contra del centre social Can
Vies, okupat des de fa 9 anys.

da al carrer a lluitar per la llibertat
de la nova societat. Cultura i
poble eren dos termes sinònims
que conquistaven el seu lloc en la
història. La revolució no podia ferse sense la cultura i sense el poble,
aquesta va ser la gran lliçó... La
Generalitat, a finals de setembre
de 1936, va dissoldre el Comitè
Central de Milícies Antifeixistes.
La CNT-FAI entraria però primer al govern de la Generalitat i,
poc després, al de la República,
que presidia Largo Caballero. A
marxes forçades es va forjar la
contrarevolució que va acabar
amb moltes de les esperances
dels treballadors i la guerra revolucionària va donar pas a una
guerra convencional que la va
guanyar l'exèrcit millor armat.
Però, malgrat tot, els anarquistes
i el poble van escriure, amb la
seva generositat, una de les més
belles pàgines de la història de
l'emancipació humana. d
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Anar més enllà de Kyoto

E

n el marc del Protocol de
Kyoto, Europa, es va comprometre
a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle un 8%. Dins d'aquest paquet, a l'Estat Espanyol se
li va permetre un augment del 15%
de les seves emissions. Resulta
però que aviat ens passarà factura
l'absència de cap mena de política
activa de reducció de les emissions per fer honor als compromisos contrets a Kyoto, l'any 1997. De
moment, l'Estat Espanyol és qui
més s'allunya del compromís
adoptat.
La manca d'una veritable política energètica per part dels
governs, o el que és el mateix de
practicar la política de 'qui dia
passa any empeny', mostra la
manca de visió energètica dels que
gestionen la cosa pública. Però
aquesta manca de visió energètica
no és pas exclusiva només dels
nostres governs. La miopia energètica també la mostren algunes
grans empreses del país. Per exemple, quan una empresa de gas,
volent entrar en el mercat de l'electricitat, llença una OPA sobre
una empresa elèctrica -que va néixer pública per aprofitar els carbons del país i que va tenir que
socialitzar les males inversions

fetes per les elèctriques privades
que s'havien emmerdat amb les
nuclears - demostra la seva manca
de visió estratègica pel que fa a l'energia, ja que avui la seva aposta
estratègica hauria de ser la microgeneració in-situ amb elevada eficiència.
Fer electricitat amb centrals
tèrmiques que cremin combustibles fòssils (tant si son de cicle de
vapor com de cicle combinat) és
una aberració energètica, doncs de
l'energia alliberada en cremar el
combustible fòssil, només se n'aprofita un 35% en les de vapor i un
55% en les de cicle combinat i, per
tant, es llença un 65% o un 45% de
l'energia continguda en el combustible fòssil que es crema. Això vol
dir emissions de CO2 que se
podrien estalviar si des de les administracions s'ajudés a crear un marc
que permetés l'aprofitament de l'energia tèrmica que es llença. Aprofitar questa energia (per donar
calor i/o fred) desplaçaria altres
consums de combustibles fòssils
avui destinats a fer calor i/fred,
amb lo qual tindríem un estalvi d'emissions. Avui hi ha tecnologia per
fer-ho, tant a gran escala com a
petita. Però no sembla pas que
ningú, ni administracions ni grans

Jordi Martí Font. Periodista

empreses energètiques, estigui disposat a fer-ho. El país en sortiria
beneficiat, ja que estalviaria diners
(importacions de combustibles fòssils) i emissions de CO2.
Escalfar aigua cremant combustibles fòssils, quan es disposa
de Sol en abundància és una altra
mostra de la mentalitat 'd'hereu
escampa' imperant a la nostra
societat. S'ha tardat més de sis
anys en generalitzar una cosa que

La manca
d'una veritable
política
energètica
per part dels
governs mostra
la manca de
visió energètica
dels que
gestionen la
cosa pública

fa decennis que és evident: obligar
a totes (si, totes!) les noves edificacions que consumeixin aigua calenta a escalfar-la amb el Sol. Des que
es va adoptar una Ordenança Solar
a Barcelona (1999), cosa que significades persones amb responsabilitat política i empresarial deien
obertament que era impossible,
fins que s'ha adoptat el nou Código
Tècnico de la Edificación (CTE),
s'han perdut uns preciosos anys
que podien haver estat aprofitats.
El resultat: emissions de CO2 innecessàries. Però, ara que ja tenim
una ordenança solar per a tot l'Estat Espanyol, algú s'ha posat a pensar com fer que totes les edificacions existents (i no solament les
noves) vagin incorporant sistemes
solars d'escalfament d'aigua?. No
sembla pas que això preocupi
massa, ni a les administracions ni a
les empreses energètiques, veient
com es comporten.
Incorporar alcohols d'origen
vegetal a la gasolina o olis vegetals esterificats al gasoil, és una
forma de reduir les emissions de
carboni fòssil. Però hi ha una altra
forma encara més eficient d'estalvi de carboni fòssil: avui hi ha
tecnologia perquè tant els vehicles motoritzats diesel puguin

cremar directament olis vegetals
crus, sense esterificar, com tecnologia perquè els vehicles que
cremen gasolina puguin cremar
etanol d'origen vegetal. Com és
que el Pla d'Energia de Catalunya,
no diu ni una paraula d'això?,
quan ja hi ha persones i grups que
empenyen aquestes alternatives
a casa nostra, i essent com són els
vehicles motoritzats una de les
fonts més importants d'emissions
de CO2. Com és que a l'Estat
Espanyol no es comercialitzen
encara cotxes dotats de sistemes
bicarburació (gasolina o gas natural) en el mateix motor? Disposar
d'aquests vehicles permetria que
es podés aprofitar tot el biogas
que es pot obtenir de la digestió
de la matèria orgànica residual
que avui es llença en abocadors,
clavegueres o que simplement es
llença en qualsevol racó del país,
contaminant fonts d'aigua superficial i/o subterrània.
Tenim tot un ventall d'alternatives per reduir les emissions
de CO2. Saber-les introduir a la
societat i fer que se'n generalitzi
el seu ús, requereix voluntat política i decisió empresarial. I no
sembla pas que ni una ni l'altra
abundin a casa nostra.

a aquests supòsits un de nou, que
consisteix a incloure els homes
joves de 16 a 30 anys. Així doncs,
els empresaris no només rebaixen
les quantitats de diners que destinaven al bé comú, als nostres
serveis socials, a partir dels seus
beneficis sinó que a més l'Estat
els paga perquè ens contracti.
Aquesta és part de la fórmula amb què ens volen entabanar i amb què els mitjans de

desinformació general ens han
bombardejat les darreres setmanes i mesos. La nova Reforma
Laboral acabarà amb el treballa
precari. És clar que sí, diem
nosaltres, hi acabarà perquè la
precarietat deixarà de ser l'excepció per convertir-se en la
norma. Així, els que abans eren
precaris passaran a anomenarse treballadors i treballadores.
Màgia potàgia!!!

/jordimartif69@mesvilaweb.cat/

Reforma Laboral: la fira dels mentiders
l 9 de maig passat es va aprovar una nova reforma laboral, una
nova pèrdua de drets per a totes
i tots els qui vivim del nostre treball. Un cop més la van signar el
Govern de l'Estat (ara del PSOE),
les organitzacions empresarials i
els "sindicats" CCOO i UGT, una
colla que hauríem de batejar amb
un sol nom, així no ens farien
gastar tant de paper quan n'escrivim el nom. Propostes no en falten una de les reeixides és sens
dubte la de sindicat vertical. De
fet, el seu objectiu acaba sent el
mateix que la central franquista
que agrupava "sindicalistes" i
patronal: adequar-nos en silenci
a les necessitats que els amos
necessiten en cada moment.
Amb la nova reforma (i ja en
van...), els empresaris ja poden fer
festes i alegries perquè una de les
coses que hi queda ben clara és
que els reduiran les aportacions
de diners que fins ara anaven destinats a l'atur (un quart de punt
menys en el 2006 i un altre quart
de punt menys en el 2008) i al
Fons de Garantia Salarial (Fogasa)
(cotitzaran un 0,2 menys). A més,
aquests contractes de formació
que tan serveixen per esprémer
els joves que accedeixen a la seva
primera feina, duri el que duri
aquesta, també s'ampliaran a treballadors i treballadores de qualsevol edat sempre que provinguin

de programes d'ocupació o tinguin algun tipus de discapacitat.
L'estrella de la reforma, però,
segons bona part de les informacions que heu llegit arreu, no és
altra que aquest anomenat contracte de foment de la contractació indefinida. Un contracte que
ja existia però que ara amplia les

Amb la nova
reforma els
empresaris ja
poden fer festes
i alegries perquè
una de les coses
que hi queda
ben clara és
que els reduiran
les aportacions
de diners que
fins ara anaven
destinats
a l'atur

Anthony Garner

E

seves bonificacions per als
empresaris a quatre anys i amb
quantitats fixes per a majors de
45 anys, demandants d'ocupació
amb inscripció continuada a l'oficina d'ocupació d'almenys sis
mesos, totes les dones i totes les
persones amb discapacitat, treballadors treballadores en situació
d'exclusió social i víctimes de violència de gènere. La mesura s'universalitza en la pràctica, en afegir
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Eleccions mexicanes: el sexeni comença amb mal peu
ls dies posteriors al 2 de
juliol, data de les eleccions
presidencials a Mèxic- s'han
revelat encara més crítics i
incerts que els viscuts abans
dels comicis.
Els ciutadans mexicans
esperaven amb ànsia un desenllaç electoral - cadascú segons
les seves preferències, és clar!que possés fi a la campanya
més llarga, apassionada, cara i
bruta de la història del país.
No obstant això, una vegada
finalitzat el recompte que l'autoritat electoral del país (l'Institut Federal Electoral, IFE)
donà per bo, Mèxic continua
dividit i en suspens, amb la
diferència que ara no hi ha cap
data clara en l'horitzó que
pugui aclarir dubtes, expectatives i recels que s'han despertat durant aquests llargs mesos
de tibant campanya. Quines
són les raons d'aquest complex
escenari? Per el·laborar una
resposta versemblant és fa
necessari reconèixer tres fenòmens que s'han donat.
El primer fenomen és la
profunda transformació econòmica social i política del
país. Durant l'última dècada,
l'economia mexicana ha experimentat un canvi espectacular
degut a la liberalització de la
seva economia, i a causa del
progressiu abandó de la clàssica mediació paternalista que
exercien les institucions públiques sobre molts col·lectius
socials. Aquest procés ha
suposat una nova dinàmica on
uns sectors i territoris han
resultat guanyadors i altres
perdedors. A resultes d'això, el
Mèxic actual és un país més
segmentat territorialment
entre Nord i Sud, però també
socialment, a cada racó de la
seva geografia. I pel que fa a la
mutació política, és necessari

apuntar que amb la progressiva
davallada del PRI -partit que
"deia representar" a la totalitat
de la nació excloent només als
extrems- han emergit, per primera vegada, dues formacions
majoritàries que se situen i
postulen conscientment a
dreta i esquerra.
El segon fenomen és de
naturalesa institucional i cal
buscar els seus orígens en la
implicació institucional i política de l'administració de Vicente
Fox i en la voluntat hegemònica
del partit que li donava suport:
el Partit d'Acció Nacional

Mèxic
continua
dividit i en
suspens, amb
la diferència
que ara no
hi ha cap data
clara en
l'horitzó que
pugui aclarir
dubtes,
expectatives i
recels que s'han
despertat
durant aquests
llargs mesos
de tibant
campanya

Gemma Ubasart i Gonzàlez. Politòloga

Quechua

E

(PAN). Sobre això, cal assenyalar l'òbvia parcialitat que ha tingut el President Fox en el seu
final de sexenni respecte als
candidats a president, i sobretot, la supeditació del Consell
General del IFE al PAN i, en
menor mesura al PRI, fet que va
generar una notable manca de
legitimitat a la institució generadora de confiança electoral.
De fet, en la recta final de la
campanya van aparèixer greus
acusacions que posaven en
dubte al IFE, com per exemple
la filtració de padrons electorals del IFE a la intranet del PA,
l'adjudicació dels serveis de
software del IFE al cunyat del
candidat Panista a la Presidència, i el compadreo entre el
Conseller President del IFE, el
responsable del Programa de
Resultats Electorals Preliminars
(PREP) i el mateix candidat con-

servador, Felipe Calderón.
I el tercer i últim fenomen
ha estat de naturalesa conjuntural. Es tracta de l'ajustat
resultat que va donar el veredicte de les urnes. Davant la
succesió de fraus en la història
electoral mexicana, de manca
d'equitat de l'administració
durant la cursa electoral, de la
parcialitat del IFE i de la tradicional pràctica de "qui compta
els vots, guanya", la candidatura
oficialment perdedora desconfia dels resultats, tot recorfdant la data del 6 de juliol de
1988, on una "caiguda" del sistema informàtic del 6 de juliol
de 1988 va suposar la derrrota
del candidat opositor al PRI,
Cuátemoc Cárdenas.
En aquesta singular conjuntura l'única certesa és que les
decisions que es prenguin des
d'avui per part dels represen-

tants del govern per un cantó i
dels diversos actors polítics
per l'altre, seran vitals per l'estabilitat del país. Si els primers
són capaços de canalitzar el
malestar a través de les vies
institucionals i donar resposta
a les demandes més urgents de
la població es donarà pas a un
sexenni més. Però sinó és així,
la combinació d'una sensació
de greuge generalitzat, la percepció de parcialitat i desconfiança institucional, i la possible lluita oberta i sense
concessions entre elits polítiques, por portar a l'inici d'un
cicle d'àmplies mobilitzacions.
Òbviament ningú desitja aquest
segon escenari, i menys en les
actuals dates que preludien el
centenari de la Revolució
Mexicana, la primera gran revolució del segle XX.

crítica de l'Estat o que prenen la
Teoria Queer per reflexionar al
voltant del concepte d'identitat.
Les identitats són performatives,
podem jugar amb elles. La identitat és construïda però alhora
necessària, i això és el què ens
allibera. Que bé que ens aniria
l'aprofondiment en aquestes teoritzacions per replantejar la qüestió nacional en un món postmodern! Segurament trobaríem
respostes que ens ajudarien a sortir de visions estatalistes i/o
modernes sobre la identitat
nacional...
En canvi, des d'aquestes
mateixes postures, es fan plantejament que no poden deixar de
ser titllats de conservadors. Es fa
bandera del concepte "postnacional" però paradoxalment
aquest tant sols és un sinònim

d'estatalitat espanyola. S'apel.la a
l'"Europa dels moviments" però
tant sols es pensa en una Europa
construïda des de la dependència
dels moviments respecte a l'Estat-nacional (curiosa idea de l'autonomia). Es parla de diversitat,
de recombinació, d'acceptació de
l'altre però hi ha l'obsessió en
mostrar un model de ciutadà
amb una única identitat nacional,
que és la de la forma Estat.
A més aquests mateixos sectors parlen de la llengua com a
eina merament "instrumental"
però el que no entenen és que
gran part de la ciutanania de
Catalunya - que és l'espai on teòricament pretenen fer política no entén l'abandó de la pròpia
llengua, l'abandó d'una cultura i
per tant fàcilment no s'estableix
comunicació.

/gemma@globalproject.info/

L'abandó d'una cultura: moviments i llengua

Q

ualsevol persona, per poc
observadora que sigui, pot adonar-se com d'un temps ençà el
català com a llengua vehicular és
posat cada cop més en dubte.
Som una comunitat lingüística
d'uns deu milions de persones que
parlem una llegua minoritzada - i
no estatal - i que amb grans esforços ha conseguit mantenir-se viva,
gràcies a les lluites de la societat
civil organitzada. En aquest sentit, les actuacions institucionals
normalitzadores tot i que necessàries han anat sempre a remolc
de les iniciatives ciutadanes.
Sorprèn, però, que la dinàmica que afebleix el català sigui molt
desigual i que provingui d'àmbits
que en un primer moment no
esperaríem. D'aquesta manera
observem com alguns sectors
antagonistes actuen com a avan-

guardes en l'acceleració d'aquest
procés. Sectors movimentistes
reduits, és cert, localitzats en la
metròpoli barcelonina i poc
conectats amb la realitat associativa de la resta del país. Però el preocupant és que inverteixen el sentit comú, aquell que portava a fer
les coses en la llengua pròpia.
Es fan cartells, octavetes i
pàgines web en castellà - i en
anglès, fins i tot quan són generosos en francès, italià i el toc exòtic
que li dóna l'àrab -. S'imposa el
castellà o fins i tot l'anglès com a
llengua de xerrades, reunions o
assemblees, amb l'argument que
hi ha gent de fora; tot negant al
nou vingut la possibilitat d'aprendre la llengua i viure en la nova
societat que l'acull.
És curiós. Sobretot venint de
sectors socials que teoritzen la

Que bé que
ens aniria
l'aprofondiment
en aquestes
teoritzacions
per replantejar
la qüestió
nacional
en un món
post-modern!

pàgina 8 impressions

Navegant
per la xarxa
Bones festes…

S

ense cap ànim de marxar de
vacances deixant les persones que llegiu la Directa amb
una sensació del que popularment totes anomenem "mal rotllo", l'últim viatge que hem fet per
la xarxa abans de setembre, ens ha
obligat a atracar en un port que
acostuma a donar-nos males notícies: guardiaurbana.tk.
Aquesta vegada ho fa en
forma d'advertència i l'objectiu
són les festes de Gràcia. L'inici de
tot plegat és una carta de Macaco
dirigida a Joan Clos…
"De nou el molt honorable
alcalde manifesta la voluntat de
pactar amb el moviment okupa.
Un govern democràtic ha de pactar amb una banda de 'terroristes'? Li recordo que un servidor
públic com és el senyor Salas està
al Guttman gràcies a aquest
col.lectiu. No en el meu nom.
Hem de fer front als violents. No
deixi que li facin xantatge, no sigui
un Zapatero més"
Canal B se solidaritza amb el
seu company: "Tens tota la raó. Jo
no veig que Gràcia s'aixequi per
demanar res menys quan algú
trenca un fanal. Així que es fotin i
si no, que surtin al carrer com la
resta de ciutadans quan estiguin
farts d'alguna cosa. Gràcia… que et
donin!!!
La cosa s'anima i comencen a
sorgir teories sobre com l'ajuntament ajuda els okupes, així com
fan els veïns que després es queixen, veïns que "odien la Guàrdia
Urbana". La conclusió és, segons
els participants al fòrum virtual
que "cada poble té el que es
mereix… el de Gràcia, escòria".
Però hi ha qui surt en defensa
dels 'pobres' habitants de Gràcia
assegurant que "viuen sotmesos a
la dictadura dels okupes que els
tenen morts de por. Una cosa
semblant va passar quan Otegi va
amenaçar el lehendakari dient
que si no volia incidents que no es
veiés cap ertzaina".
Mentrestant, un altre agent
es prepara per la "batalla": Els
okupes enviaran els seus companys a escalfar els ànims. I ja
que haurem d'anar enfrontar-nos
em pregunta si tindrem el material necessari, si podrem carregar quan la situació es compliqui? Els que anem a les festes de
Gràcia… sort!"
Un tal X insisteix en els fets de
Sant Pere Més Baix i amenaça els
qui defensen els joves detinguts
el 4 de febrer d'aquesta manera:
"veïns, associacions… quan tingueu problemes, que us ajudin els
vostres amics de l'altre costat de
la Llei i la Justícia. Me'n foto de la
vaga de fam… pobrets… ja es farà
Justícia amb ells".
I mentre un últim participant
es queixa perquè tota la "feina" la
faran els mossos i la Guàrdia
Urbana només es menjarà "un tros
petit del pastís", adverteix: "això
només acaba de començar"…
Sembla que entre les onades
de la xarxa hi ha mala mar…
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Recuperar la memòria
Carta al conseller
de Política
Territorial i
Obres Públiques
Àngela Miralpeix i Busquets,
Arbúcies
Honorable Sr.
(...)
ituem la causa del problema.
Es tracta de l'Eix transversal,
C-25. Què hi guanyem realment els habitants de la zona en
què es creï un corredor que permeti amb més fluïdesa circular-hi
els vehicles de gran tonatge que
van des de França al centre de la
Península? Només hem de pensar
en un tipus d'economia? I la gent
que han escollit dedicar-se a una
activitat que satisfà les necessitats
primeres del conjunt de la població, no cal que mereixin un reconeixement social?
Tinc la impressió que s'està trinxant Catalunya a favor d'un desenvolupament i progrés immediat. Hi
haurà, això sí, els espais protegits parcs naturals- com bombolles i la
resta serà un teixit de vies, autovies,
línies elèctriques, etc. que poden
arribar a fer un país insostenible.
Ja sé que hem de considerar el
bé comú per damunt dels interessos
particulars. Però a la vegada preservar els boscos i els espais naturals
representa contribuir a la prevenció
de riscos i catàstrofes naturals i un
fre al canvi climàtic i és, sens dubte,
un bé comú de gran vàlua. (…)
Naturalment que examinarem el projecte i presentarem
les al·legacions oportunes,
com està legislat, malgrat no
disposar del temps suficient ni
dels mitjans. Però hem volgut
expressar, d'una manera més
personal, més íntima, el nostre
temor i malestar per aquestes
obres que ens afecten molt i
molt de prop i molt i molt
endins, pel sentiment d'estima
que tenim vers aquestes terres
heretades dels nostres avis i
que avui dia són la font de vida
dels nostres fills.
Potser no hauria estat de més
dialogar amb les parts afectades
abans d'anunciar un projecte que
sembla haver-se elaborat des de la
taula d'un despatx sense tenir en
compte que la gent que treballa i
estima un territori, coneix i estima
cada arbre, cada animal, cada
camí, cada rierol, cada font... i
celebra les bones pluges i pateix
per les sequeres.

S

La millor
estratègia és
dur la iniciativa
Alerta Solidària, Badalona

E

n els darrers mesos, al Barcelonès
Nord hem viscut diverses circumstàncies destacables en
l'àmbit antirepressiu i de la lluita política que ens han portat a una conclusió: la política repressiva té un doble
objectiu, per una banda fer calar la por
en el moviment polític i popular, per
mitjà de les sancions administratives, i
per una altra desenvolupar una estratègia de la por que penetri socialment,

Amparo Salvador Villanova, presidenta del Fòrum per la Memòria del País Valencià

B

envolguts amics i amigues que, des de València i solidàriament des de diversos punts de l'Estat
Espanyol i de la resta del planeta, heu enviat a la Sra. Rita Barbera, alcaldessa que pateix la nostra ciutat de València, escrits i correus electrònics donant suport l'exigència de paralització de les obres de
construcció de 1.030 nínxols sobre la Fossa Comuna de la Secció 7ª Dreta (últim espai que queda sense
construir de totes les fosses comunes a les quals van ser llançades les oblidades víctimes del franquisme),
volem agrair-vos el vostre gest solidari amb la Memòria i amb aquesta Associació i, dir-vos, que la pressió
exercida des de la ciutadania ha estat eficaç i ha causat profund desassossec i malestar en l'Ajuntament.
Les obres van ser immediatament paralitzades per l'actuació judicial i encara que la resolució que
va aprovar el Ple de l'Ajuntament amb els únics vots del PP no ha estat anul·lada, i el Contenciós Administratiu que mantenim amb l'Ajuntament prossegueix i havent a més tingut la desvergonya de personar-se com a "part interessada" el constructor dels nínxols, no vam pensar que en el futur pròxim pugui
ser reversible la situació. L'espai serà preservat.
Ara els riscos són altres. L'Alcaldessa, retorçant un poc més la Resolució que es va arrencar a la Diputació i obviant la important paraula de "oblidats", pretén construir -també amb només els seus vots- un
"Monòlit" a la memòria de "totes" les víctimes de la Guerra Civil"; proposta que òbviament és inacceptable
per als i les demòcrates, doncs a més del fet de posar en el mateix nivell a víctimes i botxins, a repressors
feixistes i a defensors de la llibertat i de la democràcia, sembla voler oblidar que les fosses en qüestió corresponen al període que va des de l'entrada de les tropes franquistes a València, Capital de la República, el 31
de març de 1939, fins al 31 de desembre de 1945, període que s'havia proclamat la Pau ("de vegades la Pau.."
cantava Raimion), però durant el qual no deixe d'exercir-se la repressió sobre el poble vençut i, l'extermini
sobre les idees i les persones que s'encarnaven. La denúncia de la impunitat dels crims del franquisme ha de
prosseguir fins a posar-se a l'altura de la Legislació Internacional sobre els Crims contra la Humanitat. En
aquesta tasca, i en les travetes que posarà el Poder a les demandes de reconeixement per a les víctimes de
el franquisme de Justícia i Memòria per a acabar amb l'oblit dels crims, podrem necessitar novament la vostra col·laboració solidària; seguirem en el nostre treball amb la confiança que sempre estareu aquí, demostrant que no van morir en va, perquè -com va dir Almudena Grandes- nosaltres som la memòria del seu futur.

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
mitjançant amenaces verbals o amb
actituds amenaçadores.
Pel que fa a les sancions
administratives, arran de la campanya del Referèndum de la
Constitució europea, els col·lectius que demanaven el 'No' van
veure com l'ordenança existent a
Gramenet de Besòs els queia
damunt. Dos independentistes,
un de menor, eren sancionats
econòmicament per fer ús dels
pocs mitjans al seu abast. L'Ajuntament havia decidit posar preu
a la llibertat d'expressió.
Els diversos col·lectius participants de la campanya van
decidir desobeir la sanció i
declarar-se insubmisos al pagament de la multa. Insubmisos a
aquesta sanció, però també a
d'altres que poguessin arribar
més endavant. Òbviament, a
aquesta actitud se li afegia un
plantejament polític de ciutat;
de cara a habilitar espais de difusió públics per a l'ús de les entitats populars i ciutadanes.
Mentrestant, membres de
l'Assemblea de Joves de Badalona
van denunciar l'alcaldable del PP a
la ciutat. Aquest polític els havia
amenaçat verbalment. El proper 5
de setembre es celebrarà el judici

al jutjats de Badalona contra
aquestes amenaces. Així, s'aconsegueixen dues coses; visualitzar
aquestes amenaces i dur la iniciativa, davant la possibilitat que el PP
convertís en realitat les amenaces.
Aquestes experiències comarcals ens ensenyen que davant
atacs repressius cal avançar-se.
Cal intentar veure la tendència
dels adversaris i enemics, i elaborar una resposta que ens faci
avançar com a moviment, superant marcs establerts. Cal evitar
que ens facin anar a remolc dels
interessos del consistori i els
equips de govern, o d'estratègies
polítiques contràries als interessos de les classes populars. És
important dur la iniciativa i superar la seva estratègia de la por.

Sobre la
“informació
tel·lúrica”
Mikel, Borges Blanques

E

stic llegint el número 11
del Directa. M'encanta
veure com, en una decena

de números, la publicació va
agafant cos tan a nivell de
redacció com d'imatge, fins que
malauradament arribo a la
pàgina 6, on un conegut personatge de la militancia abertzale
ens relata la seva mitomania en
relació al Barça. Sí, al Barça dels
Nuñez, Gaspar o Laportas, al
Barça de l'immigrant bo amb
botins d'or, d'usar i tirar per una
transferència milionària. Al
Barça de la burguesia catalana,
de les màfies immobiliàrias i
l'elitisme econòmic.
A molta gent, preocupada
per la detenció d'aquest
"corresponsal fixe", ens agradaria més que ens desveli la misteriosa negociació que va aturar la manifestació davant
l'Audiència Nacional i la cancel·lació dels busos convocats
per la marxa a la capital d'Espanya que aquesta oda al "Barça
de les nostres resistències
col·lectives", "representant integrador d'una nació" , "el dret a
l'èpica del nostre poble"... Per
favor, què no hi ha ningú en
aquesta redacció que repasi alló
que és publica? I no parlo de
censura, sino de sentit comú.
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> Pàgina 10
En el període d’una setmana
diverses actuacions negligents dels mossos han deixat
un mort i dos joves en coma.
Han intentat ocultar els fets.

BARCELONA // EL

> Pàgina 11
El centre social La Gàbia va
ser desallotjat després de dos
anys d’experiència col·lectiva.
Una manifestació va protestar als carrers de Lleida.

> Pàgina 12
Les seccions sindicals de
CCOO i UGT signen un
preacord de tancament de
l’empresa Braun a Esplugues.
La plantilla l’haurà de votar.

GOVERN MUNICIPAL I L’OPOSICIÓ INSTRUMENTALITZEN LES CELEBRACIONS

Gràcia i Sants preparen un ampli
calendari d’activitats de Festa Major
✑ Redacció Directa

Les festes
majors populars
o alternatives
s’han consolidat
a més de 60
municipis
Durant l'última dècada s'han
estès i desenvolupat els espais de
les festes majors alternatives o
populars, un marc on es duu a la
pràctica aquesta màxima de
"Festa sí, lluita també". En format
de comissió de carrer, d'espai de
barraques o de plaça engalanada
aquesta realitat s'ha consolidat a
més d'una seixantena de localitats catalanes.
Gràcia, les més conegudes
A Gràcia com cada any trobarem
diversos espais de festes alternatives i populars. Es tracta de

Directa Terres de Ponent

S

'apropa el mes d'agost i això
és sinònim d'arribada de
moltes festes majors. De fet,
la gran majoria de celebracions als
nostres pobles i ciutats tenen lloc
durant aquestes dates. Aprofitant
les altes temperatures i l'ambient
assoleïat, el carrer es converteix
en el lloc de trobada, i la vida per
uns dies surt de les cases i passa a
ser una mica més col·lectiva. Menjars populars, jocs per a la mainada, música i ballaruca fins a la
matinada. Des de sempre aquests
parèntesis de vida al carrer també
han estat usats per a l'expressió
política i social, barrejant-se entre
la festa la visibilització de les reivindicacions i lluites populars.
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Exhibició de txalaparta durant les Festes Alternatives a Lleida d’enguany
celebracions que no segueixen
els paràmetres de subvencions i
publicitat acordats entre la Federació de Carrers de la Vila de
Gràcia, l'Ajuntament de Barcelona i patrocinadors privats, i que
volen mantenir alhora un caire
popular amb autoorganització i
autogestió de base.
La setmana del 14 al 20 d'agost seran les dates amb les principals activitats. La Coordinadora Popular de Festes (CPF)
arrelada des de fa 13 anys a la
plaça del Diamant, enguany no

Tura i Hereu en competició
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L

es festes major d’enguany arriben contaminades per les pugnes entre el govern municipal i l’oposició. Els plens de Gràcia i
Barcelona han estat durant les
últimes setmanes aclaparats de
discursos sobre els possibles incidents que es poden produir als
carrers de Gràcia. El govern de
PSC, ERC i ICV ha optat per una
política de presència policial permanent als carrers de la Vila, i per
uns protocols d’actuació que
incloguin el buidatge de les places

i carrers a partir de les 03:30h de la
matinada. La dreta fa veure que
no en té prou, però en “petit
comité” ja es frega les mans perquè saben que és la mena d’actuació policial que assegurarà que hi
hagi incidents, i per tant ja tindran
altre cop el seu espai mediàtic
contra el consistori. Jordi Hereu i
Montserrat Tura competeixen
per veure qui dóna més carta
blanca a les seves corresponents
policies. En aquest context, Tura
ja ha enviat alguns agents a les
seus de Damm i Moritz amenaçant d’obrir-los expedients si
venen cervesa a cases okupades.

repetirà escenari, però d'aquí
naixeran dos nous espais populars de festes: la Comissió de Festes Populars de Gràcia a la plaça
del Poble Romaní (dinamitzada
des de l'Assemblea de Joves de
Gràcia, La Barraqueta i Endavant)
i la Comissió de Festa Major del
carrer Sant Pere Màrtir (dinamitzada des de La Torna). El dijous
20 de juliol es va presentar en
roda de premsa els actes de la
plaça del Poble Romaní, on hi
haurà stands i paradetes de la
Coordinadora Antirepressiva de
Gràcia, l'Espai País València, la
Xarxa d'Enllaç amb Palestina o la
Brigada Alí Primera a Veneçuela.
La picabaralla partidista entre
govern municipal i oposició
sobre l’ús de l’espai públic durant
la festa de Gràcia també va protagonitzar la roda de premsa, i un
dels portaveus de la comissió va
declarar que «no es pot fomentar que a Gràcia hi hagi cada nit
milers de persones i després
voler que a les tres tothom hagi
marxat a casa. Cal una reflexió al
voltant de la festa.» Podeu trobar
tota la programació de la plaça a
la web www.graciaviva.cat.
La Torna a Sant Pere Màrtir
Des del 15 i fins el 21 d’agost
també podreu gaudir de les festes

al carrer Sant Pere Màrtir, podeu
trobar tota la programació a la
web www.graciaweb.com/fmperemartir06.
L’Assemblea de Festes
Alternatives tornarà a okupar
Des de l’Assemblea de Festes Alternatives enguany s’està buscant un
nou espai on desenvolupar tot el
seu calendari d’activitats davant de
la denegació de permisos manifestada verbalment per Jordi Hereu i
Ricard Martínez. L’any passat es van
fer a un solar abandonat al carrer
Torrent de l’Olla. També han elaborat un comunicat on donen la seva
visió al voltant del debat generat
pel consistori en referència a que
es produeixin incidents durant les
festes: “No hi ha res de nou, portem uns anys en que als juliols, polítics i mitjans de comunicació es
dediquen a crear alarma a la ciutat
i més concretament a la Vila de
Gràcia: previsió d'aldarulls, dispositius policials, horaris, civisme...
És normal que es preocupin, l'anomenat model de Festa Major se'ls
ha anat de les mans a uns i altres i
el conflicte es gairebé estructural.
Milers de persones de festa es deixen els diners per totes les barres
de Gràcia i quan ja han begut prou
per no conèixer a ningú, arriben
els antiavalots de la Guàrdia Urba-

na i els fan marxar de la Vila a cop
de porra. Els gestors impotents
busquen culpables, en lloc de
solucions.” La seva programació la
trobareu a inicis del mes d’agost a
Indymedia Barcelona.
A Sants espais per confirmar
La programació de les Festes
Majors Alternatives de Sants està
prou perfilada a un més vista de l’inici de la celebració, el proper 21
d’agost. El més incert hores d’ara
són els espais físics on es desenvoluparan. Dilluns 21 un sopar veïnal
al carrer Premià, dimarts 22 i dimecres 23 el pregó de les festes i la
marató d’espectacles a la plaça
Osca. A partir de dijous arriba la
complicació. Dijous 24 es té previst
realitzar una cercavila en defensa
de les festes alternatives, i és que el
districte de Sants-Montjuic aprofitant les actuals obres del traçat de
l’AVE ja negat l’ús del pàrquing de la
plaça de Sants per a realitzar-hi els
concerts de divendres i dissabte.
Això fa que pel moment estigui en
suspens el concert programat de la
Companyia Elèctrica Dharma. Des
de l’Assemblea de Festes Alternatives s’està treballant per trobar una
nova ubicació, però en el moment
de tancar aquesta edició no hi
havia novetats. Més informació a la
web http://www.barrisants.org d
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TAMBÉ EN ESTAT DE COMA PER UNA PERSECUCIÓ

Els accidents per negligències dels
mossos són silenciats per Interior
Un mort i un jove en coma per atropellaments temeraris de vehicles policials
/redaccio@setmanaridirecta.info/

U

n home de 41 anys va
morir de forma pràcticament immediata després
de rebre l’impacte de la colisió
d’una furgoneta d’antiavalots adscrita a la brigada mòbil dels mossos d’esquadra de Barcelona. Els
fets es van produir el dimecres 19
de juliol a les 20:45h del vespre.
La víctima, que era músic i treballava com a tècnic de so a l’empresa Focus, circualava amb la
seva moto pel carrer Ausies
March en direcció Llobregat. La
furgoneta dels mossos que anava
davant d’un segon furgó, pujava
per Roger de Flor, segons nombrosos testimonis a una velocitat
propera o superior als 90 km/h.

SCDA0N0F00009
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✑ Redacció Directa

Nombrosos
testimonis
diuen que els
mossos anaven
a una velocitat
superior a 90 km/h
El comboi dels mossos va
encendre les senyals acústiques
just en el moment en que s’estava
saltant el semàfor en vermell
immediatament anterior a la cruïlla, segons han afirmat a la DIRECTA
diversos testimonis. La moto va
intentar reaccionar després d’haver creuat el seu semàfor en el
moment en que es posava en
àmbar, però només va tenir uns 10
metres de marge per frenar. L’impacte va ser molt fort. La furgoneta anava a tal velocitat que va quedar encastada contra un vehicle
que es trobava al xamfrà Llobregat-Muntanya de la cruïlla, i la
motocicleta va ser arrastrada més
de 20 metres. Aquesta última dada
serà concluent perquè els tècnics
de la guàrdia urbana puguin certificar l’energia d’impacte del vehicle
dels mossos i la seva velocitat.
L’atac de nervis de l’agent
Diversos veins de la zona consultats per la DIRECTA han manifestat
que durant les dues hores que
varen passar des de la mort fins a
l’aixecament del cadàver ordenat
pel jutjat de guàrdia, es percebia
una clara assumpció de culpabilitat dels mossos d’esquadra. Fins i
tot alguns residents varen increpar i insultar els agents per haver
provocat aquella mort. No hem
pogut certificar si el mosso d’esquadra que conduïa el furgó va ser
testat sobre consum d’alcohol o
drogues, però si que els testimonis apunten a una reacció d’atac
de nervis compulsiu que finalment va fer que el traslladessin a
un servei mèdic d’urgències.

La nota de premsa oficial
Des del gabinet de premsa dels
mossos d’esquadra varen emetre
una breu però significativa nota.
Sota un titular genèric i críptic
“Accident d’una patrulla dels mossos d’esquadra”, que ocultava clarament el dramàtic desenllaç de la
colisió, afirmaven que “el cos dels
mossos d’esquadra lamenta profundament les conseqüències de
l’accident de trànsit en què s'ha vist
involucrat un vehicle d'aquest cos
aquest vespre a la ciutat de Barcelona i en què ha mort un motorista”.

El titular de la
nota de premsa
omet la mort
d’una persona
a l’accident
Apuntaven a que el vehicle venia
de la manifestació de treballadors
de Braun i anava a la manifestació
del veïnat de la Vall d’Hebrón en
contra de la narcosala i en defensa
d’altres equipaments pel barri.
També donaven el còndol als familiars de la víctima i asseguraven que
investigarien les causes dels fets.
L’endemà però, les versions del que
va passar anaven en la línia contrària, i la versió oficial culpabilitzava
al motorista de no haver frenat tot
i que els furgons dels mossos suposadament havien aturat la velocitat
de la seva marxa abans de la cruïlla,
un supòsit desmentit pels veins. d

Un noi en estat de coma en un
altre accident ocultat per Interior
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

J

a feia tres dies que l’Alberto, de
27 anys, es trobava molt greu i
en estat de coma a la Unitat de
Cures Intensives de l’Hospital del
Mar de Barcelona, quan es va
conèixer la notícia de l’accident
mortal al carrer Àusies March. Però
ningú ho sabia, ningú n’havia informat. Ni el gabinet de premsa
d’Interior, ni el dels mossos va considerar prou important l’accident
com per donar-ne coneixement als

mitjans de comunicació. No va ser
fins dijous, que a través d’una trucada personal d’un familiar del jove a
la redacció d’El Periódico es va destapar la notícia fins aquell moment
ocultada. I és que la mare i la companya del noi, ja feia 72 hores que
esperaven en desenllaç entre la
vida i la mort del noi, quan van
saber de l’altre cas. No s’ho podien
creure. Després del que estaven
passant se n’assabenten que un
altre noi ha patit la mateixa situació que el seu fill, però ha mort. En
concret, l’Alberto i la seva nòvia,

La Brigada Mòbil aplega
una trentena de furgonetes
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

E

ls coneguts com a antiavalots
dels mossos d’esquadra tenen
una capacitat operativa d’uns
trenta furgons a l’àrea de Barcelona. Internament es coneixen
com a Brigada Mòbil, i organitzen
les seves actuacions des de la
comissaria del carrer Bolívia, al
districte de Sant Martí. També
tenen grups de suport a Sabadell
i Manresa. Les polítiques de presència policial massiva en el marc
de les protestes ciutadanes, han
desencadenat situacions com les

del passat dimecres. Un parell de
furgons dels mossos han de
creuar tota Barcelona en pocs
minuts i saltant-se semàfors, per
anar des d’una manifestació de
Braun al centre fins a un operatiu
per impedir talls de trànsit a les
protestes veïnals pels equipaments de la Vall d’Hebrón. A la
nota de premsa dels fets d’Ausies
March es feia especial referència
al lloc d’on venien i al lloc on anaven les unitats policials. Tot i
aquesta política tan preventiva,
aquella nit a la Vall d’Hebrón els
veins i veïnes del barri van tallar
el trànsit a la Ronda de Dalt.

anaven en moto pel carrer de
Marina, i es trobaven aturats sobre
la calçada a la confluència del
carrer Llull. De cop i volta un vehicle patrulla dels mossos els va
embestir pel darrera. Van sortir
volant i la noia va patir cremades

Presentaran
denúncia perquè
un jutge digui
que els mossos
van ser culpables
de segon grau. L’Alberto es va fracturar diversos ossos i va patir una
hemorràgia interna. Ha estat sis
dies en coma, però sembla que
podrà recuperar-se, encara que
possiblement amb alguns secueles.
La família dels dos joves presentaran una demanda contra els mossos, no per aconseguir diners, sinó
perquè un jutge digui ben clar que
els mossos van ser els culpables.
Silenci durant una setmana
Des del Departament d’Interior no
van dir res durant els fets, tampoc
durant els dies posteriors, però a
més, es van negar a fer cap declaració un cop es va conèixer la notícia a través dels familiars. d
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EL SEGRIÀ // OKUPACIÓ

Un jove en
estat de coma
arrel de la
persecució d’un
cotxe patrulla

Desallotgen i enderroquen
el centre social La Gàbia

/redaccio@setmanaridirecta.info/

U

n jove de 20 anys del barri de la
Trinitat Vella també es troba
ingressat en estat de coma a l’hospital de la Vall d’Hebrón de Barcelona.
La matinada del passat diumenge 16
de juliol, en Juan José D. Flores va
ser perseguit per diverses patrulles
dels mossos d’esquadra pels carrers
del districte de Sant Andreu. Finalment, al carrer Agustí i Milà confluència amb carrer Gran de Sant
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✑ Directa Barcelona
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Un noi cau des
d’un terrat del
carrer Sant
Pere més Alt
✑ Directa Barcelona
/redaccio@setmanaridirecta.info/

U

n noi va caure des d’un 5è pis al
número 51 del carrer Sant Pere
més Alt de Barcelona. Diverses
patrulles dels mossos i ambulàncies van anar al lloc dels fets. Un
redactor de la DIRECTA va preguntar
a un dels agents que acordonava la
zona i aquest va respondre: “ha caigut i s’ha matat, nosaltres no l’hem
tocat, que prou feina tenim i després se’ns acusa de coses que no
fem”. Però va seguir amb frases com
aquesta: “bé mira, total un lladre
menys, un moro d’aquests que
roben menys”. Uns veins havien trucat a la policia per avisar que el noi
estava entrant a pisos per robar,
però tot i les afirmacions del
mosso, el jove va ser traslladat a
l’Hospital del Mar de Barcelona i es
recupera de les ferides, no ha mort.

✑ Directa Terres Ponent
/terresponent@setmanaridirecta.info/

E

l dilluns 24 de juliol una
cinquantena d'antidisturbis dels mossos d'esquadra tiraven la porta del Centre
Social Okupat La Gàbia de
Lleida després de despertar
amb crits a les dues persones
que en aquells moments dormien. L'ordre la va dictar el jutjat d'instrucció núm. 4 el
divendres 21 de juliol enmig
d'un gran secretisme, “per l'esquena i a traició”, critiquen des
del CSO, ja que aquesta no els
va ser comunicada.
Segons explica una de les
persones que era a dins, la
policia va entrar a les habitacions, ho va destrossar tot i
després els van donar tres
quarts d'hora per treure el
que poguessin:"Hi havia policia per tot arreu. Intentaves
treure les coses i no et deixaven gairebé passar, t'empenyien. Tot estava d'amunt d'avall i no sabies per on
començar". Acte seguit, l'empresa d'enderrocs Coyder va
procedir a tirar la casa.
La Gàbia havia estat okupada feia dos anys, era propietat de l'Empresa Municipal
d'Urbanisme i un dels referents de l'okupació a la ciutat
-vegeu Directa núm. 11-.
Els i les advocades del
Centre Social ja han afirmat
que prendran les mesures
legals que convinguin per
denunciar un desallotjament
que des del CSO es considera
ple d'irregularitats.

La solidaritat
Enmig d'un sol espetegant van
arribar a aplegar-se una quarantena de persones alertades pel desallotjament. "Ho hem sabut gairebé de casualitat. Un company que
anava a treballar, ha passat pel
davant, ha vist la situació i ha avisat", explicaven. Indignació i ràbia
es respirava en l'ambient. Un fort
dispositiu policial va impedir l'entrada al camí que portava al CSO
fins que la casa va estar gairebé
derruïda.
La resposta
A la tarda, un centenar de persones es trobaven a la plaça de la
paeria. Un altre cop hi havia una
forta presència d'antidisturbis
dels mossos. L'ambient era tens
però els crits, petards i un munt
de runa i mobles vells que mostraven tal i com havia quedat el CSO,
animaven a la gent.
Més tard, la concentració va
avançar pel carrer Major de la
ciutat i a l'altura del carrer Cavallers es va trobar amb un desproporcionat dispositiu policial que
tallava tant la possible continuació pel carrer Major com la possible baixada cap a l'avinguda. Les
diverses fileres de mossos antidisturbis mostraven de manera
provocadora les escopetes de
pilotes de goma i obligaven així a
la manifestació, molt més tensa,
a pujar pel carrer Cavallers i destinar-la cap al centre històric de
la ciutat, un barri menys transitat.
Aquesta, però, no es va aturar i va
tallar l'avinguda Rambla d'Aragó,
on es va llegir un comunicat i es
va fer una crida a seguir pròximes
mobilitzacions. d

Una marxa en defensa
del centre social La
Krispa recorre Cornellà
✑ Directa Baix Llobregat
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

E

l dissabte 22 de juliol es va
celebrar a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) la manifestació per exigir que s'aturi el desallotjament del Centre Social
Okupat (CSO) La Krispa. Aquest
CSO té 6 anys de vida en que ha
participat de diferents lluites
socials i s’ha posicionat contra el
model de vida capitalista i consumista. L’ordre judicial per fer-los
fora de la passada setmana va
quedar suspesa i ara són a l’espera de nova data. Unes dues-cen-

tes persones es van aplegar per
denunciar l'imminent desnonament i un procés judicial que
consideren irregular i on s'ha vulnerat el dret a una defensa jurídica efectiva.
Pels carrers de la ciutat es
van desplegar pancartes denunciant "la màfia immobiliària" i
bancs i immobiliàries van ser
objecte d'actes de boicot: cartells, greix, bombetes de pintura,
murs simbòlics, etc. La manifestació va ser molt tranquila malgrat la desmesurada presència
policial (cinc furgons) que esperava a les portes de l'ajuntament.
SCDA0N0F00009

Directa TBaix Llobregat

LA RIBERA // ACCIDENT

Impotència davant el desallotjament de La Gàbia
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Andreu la policia li va tancar el pas i
es va encastar contra un mur. Va
quedar molt greument ferit i va
entrar en coma. Ara mateix es debat
entre la vida i la mort mentre la seva
família es troba fortament consternada. Els mossos acusen al noi d’haver robat un vehicle, i de ser lladre
habitual de cotxes a la zona. En
aquest cas, tot i creure que l’operació policial per detenir el presumpte lladre havia estat un èxit, els mossos no en van informar a la premsa
perquè la imatge del noi ferit greu
no els era massa favorable.

Directa Terres Ponent

Va encastar el
vehicle contra
un mur quan els
mossos li van
barrar el pas al
c/Agustí i Milà

Manifestació pels carrers de Cornellà contra el
desallotjament de La Krispa el dissabte 22 de juliol
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BAIX LLOBREGAT // INTENSA

SETMANA DE MOBILITZACIONS PELS LLOCS DE TREBALL

CCOO i UGT preacorden el proper
tancament de l’empresa Braun
Les indemnitzacions són per a 760 persones dels 3.000 llocs de treball que depenen
de la planta. El preacord haurà de ser votat el setembre per tota la plantilla
✑ Directa Baix Llobregat

E

ls sindicats majoritaris dins
el comitè d'empresa (CCOO
i UGT) i la direcció de Braun
han preacordat tancar la planta
d'Esplugues de Llobregat (Baix
Llobregat) on treballen 760 persones directament i hi depenen uns
2.000 llocs de treball més. Aquest
preacord arriba el divendres 21 de
juliol, darrer dia de termini oficial
per negociar l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) presentat
per Braun un mes abans.
Després de dues setmanes de
negociacions entre empresa i
comitè amb trobades de menys
d'una hora, segrestos mediàtics
(veure núm. 13 de DIRECTA), abandó
de la taula de negociació, tancament patronal de la fàbrica i declaracions sindicals sobre la insuficiència de les indemnitzacions
ofertes, en set llargues hores (fins
les 23h) es preacorden unes condicions que en poc milloren les anteriors propostes. Per la seva banda,
el secretari general del metall de
CGT, Diego Rejón, del sindicat que
rebutja el preacord, diu que "la
negociació va ser un teatre doncs el
pacte existia a les 16h".
Tothom perd la feina
Les prejubilacions afecten a les
persones a partir dels 52 anys
que cobrarien entre un 70 i un
100% del sou. A partir dels 48
anys l'empresa vol aplicar un pla
de rentes mensuals compatibles
amb l'atur o una altra feina, però
que no cotitzen a la Seguretat
Social. Sense acabar de mirar la
lletra petita, una gran part de la
plantilla es va alegrar pel resultat de la negociació, situació que
contrasta amb la decepció i
estupefacció d'un grup important que no entén com el comitè

accepta una indemnització de
50 dies de sou per any treballat
més una sèrie de plusos que
l'augmenten però no convenç al
personal afectat. Aquest preacord haurà de ser votat el
setembre en assemblea general,
tal i com s'ha compromès el
comitè d'empresa.
Mobilitzacions de la plantilla
Durant el mes previst per resoldre l'ERO, les mobilitzacions de
la plantilla s'han oposat al tancament i a les escenificacions teatrals del gabinet d'advocats
Garrigues Walker contractat per
l'empresa. El comitè d'empresa
s'ha mantingut prudent durant
tot el procés, assumint dia a dia
la pèrdua dels llocs de treball. El
comitè no ha buscat recolzament social i fins i tot ha censurat el suport de la Xarxa contra la
Precarietat del Baix Llobregat
que recolza les mobilitzacions de
la plantilla.
La plantilla s'ha concentrat
diversos dies a les portes del
CMAC, instància de la Generalitat de mediació laboral. El dia del
preacord, la plantilla de Braun
visita les oficines de la multinacional propietària de la planta,
Procter & Gamble (P&G), al
World Trade Center (WTC) a Cornellà de Llobregat.
Després de tallar més de mig
hora l'autovia B-23, la plantilla s'ha
dirigit cap al centre capitalista i
l'ha ocupat. Mentre tothom a dins
l'edifici cridava "El minipymer es
de Esplugues", una part de la plantilla pintava les portes de P&G:
'Braun no se cierra'. També han
penjat pancartes a les escales del
WTC i han repartit informació
sobre el boicot als productes P&G
a l'interior de l'edifici. d

SCDA0N0F00009
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/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

Manifestació contra el tancament de Braun el 21 de juliol
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30 hores encadenats per
la dignitat a Mercadona
✑ Directa Barcelona
/redaccio@setmanaridirecta.info/

E

Encadenament davant la seu d'Inspecció de Treball a Travessera de Gràcia

Eloy de Mateo

Directa Baix Llobregat

l passat dimecres 19 de juliol a
les 8h del matí una quinzena de
persones amb el suport del sindicat
CNT van encadenar-se a les portes
de la seu d’inspecció de Treball a
Barcelona, situada a la Travessera
de Gràcia. Van fer una cadena
humana i l’acció es va perllongar
durant 30 llargues hores. Van passar
tota la nit a la vorera davant de l’edifici i l’endemà a migdia van donar
per desconvocada la protesta. Després de 120 dies de vaga, havien
anunciat un enduriment de la lluita
en defensa de la dignitat laboral a la
cadena de supermercats Mercadona. Ja han manifestat que seguirán

realitzant accions contundents
durant les properes setmanes.
Recordem que la llarguíssima vaga
es va iniciar el 23 de març al Centre
Logístic de Mercadona a Sant
Sadurní d’Anoia, arrel de l’acomiadament de tres delegats sindicals,
que van ser declarats improcedents
pel jutjat número 11 de Barcelona.
Volen exigir la fi del setge laboral,
l’aplicació de les mesures de seguretat i higiene, i el compliment de 8
de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical sobre la creació de seccions
sindicals i la retribució de la mitja
hora de descans. La durada de la
protesta fa que necessitin aportacions econòmiques per a continuar,
les podeu fer accedint a la web:
http://barcelona.cnt.es/ d
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BARCELONA // PARCS I JARDINS

CATALUNYA // MOBILITZACIONS

Imma Mayol
condemnada
per vulnerar el
dret de vaga

Milers de persones denuncien la
massacre de població libanesa

/redaccio@setmanaridirecta.info/

L

a Confederació General del Treball de Barcelona (CGT) va presentar l’any passat una demanda
contra l’Institut Municipal de Parcs i
Jardins, presidit per Imma Mayol.
L’acció judicial volia denunciar la
vulneració del dret de vaga exercida
per l’institució durant una aturada
de dues hores convocada pel sindicat el 30 de juny de l’any 2005. El
jutjat de lo social 27 va dictaminar
una absolució en primera instància,
però des de la CGT es va presentar
un recurs a la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La sentència signada pels magistrats José Quetcuti, Francisco Javier
Sanz i Matilde Aragó va ser resolta
precisament el 30 de juny d’enguany, exactament un any després
d’aquella aturada laboral.

SCDA0N0F00009
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✑ Jesús Rodríguez

CONTRA L’OFENSIVA ISRAELIANA

L’Institut
d Municipal
de
Parcs i Jardins
haurà de pagar
6000 euros
al sindicat CGT
El tribunal resol, en part, favorablement el recurs presentat per la
CGT i condemna a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona.
Diuen literalment que la conducta
empresarial jutjada vulnera el dret a
la llibertat sindical en la seva vessant del dret a vaga. En concret, l’administració haurà d’abonar 6.000
euros a la CGT en concepte d’indemnització. Considera que els serveis mínims dictats durant la vaga
van ser abusius i que el control de
les persones que participaven o no
de la protesta no era funció de l’Institut Municipal presidit per Mayol.
Lluita contra la privatització
Aquesta sentència arriba enmig
d’un llarg procés de lluita dels i les
treballadores de Parcs i Jardins de
Barcelona. Desenes de protestes
han marcat tots aquests anys de
denúncia contra els processos de
privatització de l’empresa. Han
boicotejat inauguracions de parcs
amb l’assistència de Mayol, de
Xavier Casas i de Joan Clos. També
han assistit a la festa de la Primavera i a tots aquells esdeveniments en que els polítics d’Iniciativa anessin a fer-se la foto. d

Lectura del manifest per part d’un membre de la comunitat palestina a Barcelona
✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

V

an ser moltes les iniciatives
que van sorgir la passada
setmana de forma espontània des de plataformes i organitzacions catalanes. Aquestes
convocatòries es repetiran el
dijous 27 de juliol a les 20h a
molts dels pobles i ciutats que ja
es van manifestar dijous passat.
Els comites locals d’Aturem la
Guerra o d’organitzacions per la

La plaça Sant
Jaume de
Barcelona es va
omplir de gom a
gom amb unes
8000 persones
pau i per l’alliberament del poble
de Palestina van fer crides a participar-hi. A la plaça Sant Jaume de
Barcelona s’hi van aplegar milers
de persones, que l’omplien de
gom a gom. Feia mesos que no s’hi
veia un acte tan multitudinari. S’hi
van reunir prop de 8000 persones
segons el nostre recompte. Hi

havia gran presència de pancartes
crítiques amb l’exèrcit i el govern
israelià, portades en bona part
per membres de la comunitat
palestina que viu a Barcelona.
Curiosament a alguns mitjans de
comunicació s’informava que el
PSOE havia convocat l’acte, cosa
que era falsa, i a més ni tan sols hi
eren presents. Des de la Xarxa
d’Enllaç amb Palestina de Barcelo-

na es va convidar a llegir comunicats des de la megafonia
instal·lada a la plaça. L’escriptor
palestí Salah Jamal i la cantautora
Marina Rosell van fer una defensa
emotiva de la resistència a la
Franja de Gaza, a Cisjordània i ara
també al Liban. També van fer una
crida per aturar la massacre de la
població civil i la fi dels bombardejos que estan fent desaparèixer

200 persones reunides
a la capital de l’Onyar
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

U

nes dues-centes persones
es van concentrar el passat
dijous 20 de juliol davant la
subdelegació del Govern de
Girona. La concentració fou
convocada per diversos col·lectius, entre ells la Plataforma
Aturem la Guerra de Comarques Gironines, com a mostra
de rebuig a l'atac israelià sobre
el Líban i a la persistent ofensiva i ocupació del territori
palestí. La concentració fou
seguida per una manifestació
que va acabar davant l'ajunta-

ment de Girona, on es va llegir
el manifest. En ell es recollien
les demandes exposades per la
Unió de Comitès Independents
de Treballadors de Gaza en una
carta del passat 15 de juliol: la
condemna de l'ocupació israeliana, els bombardeigs contra
civils i infraestructures vitals, ...
i la denúncia del silenci de la
comunitat internacional i, en
alguns casos, la seva col·laboració. Per això es va exigir a la
Unió Europea i al govern espanyol el trencament de relacions
amb l'estat d'Israel, i es va
expressar de nou la solidaritat
amb els pobles palestí i libanès.

Eloy de Mateo

poblacions sencera i barris del
sud de Beirut, així com les principals infraestructures del pais.
Tarragona, Reus, València
Des de la Coordinadora Tarragona
Patrimoni de la Pau es va convocar a prop d’un centenar de persones a l’Estàtua dels Despullats a
la Rambla Nova. Una pancarta
que deia PROU: neteja ètnica,
impunitat militar, guerra, bombardejos, assetjament... o no a la
mort d'innocents (en àrab) presidí
la concentració en la qual es va
poder veure alguna bandera
palestina i del Líban. Després de
comentar breument el sentit de
l'acte i denunciar la "tolerància"
de la comunitat internacional en
general i de governs com l'espanyol, en particular (acords de compra-venda d'armes, participació
conjunta en maniobres de l'OTAN
en les quals alguns paisos no van
voler participar a causa de la presència de l'exèrcit israelià...), es va
llegir un text del Centre d'Informació Alternativa de Jerusalem
Van voler posar de manifest que
“no és el poble israelià el culpable
de les accions terroristes que s'estan desenvolupant sinó el seu
govern i els que ho toleren.”
També hi hagué actes a Lleida,
Reus i València. d
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Cap a on?
Més a prop
Encara
més a prop
Més a prop

Ja
n’hi
ha
prou!

Beirut 16 de juliol de 2006, 2:10 de la matinada
Com puc mostrar el so en un dibuix?

Mazen Kerbaj
va nèixer a Beirut el 1975.
Les seves principals activitats són el còmic, la
pintura i la música. Aquestes vinyetes vénen de
la seva weblog:
www.mazenkerblog.blogspot.com

La va actualitzant des de Beirut
durant els bombardejos
És un recurs extremadament interessant i directe
per a assabentar-se del que està passant en el
seu país en aquests dies.

Història Contemporània del Líban
1920: Després de la Primera Guerra Mundial el Líban
va quedar sota comandament francès.
1943: Independència.
1975-1990: Guerra Civil entre Siris, Palestins i
Israelians que combaten en territori libanès en funció dels seus interessos. El conflicte repercuteix
sobre el fràgil equilibri polític-religiós, originant
diferents milícies armades que comencen una guerra llarga i sagnant.
1976: Primeres ingerències polítiques i intervencions
militars de Síria al Líban.
1981: Guerra israeliano-palestina al sud.
1982: Israel envaeix el pais.
1985: Israel es retira, excepte d’una “zona de seguretat” al sud.
1989: Els diferents actors polítics libanesos signen
els acords de Taëf per marcar el final de la guerra.

Les milícies de les diferents confesions estan desarmades, excepte Hezbollah.
1991: Síria i Líban signen un tractat de fraternitat i de
cooperació que assegura la presència de Síria al
Líban i el seu control sobre la vida política i econòmica del país.
2000: Israel es retira de la franja del sud.
2005: Aquest any queda marcat per l’assassinat de
molts polítics i periodistes que havien expressat de
manera molt clara la seva oposició a la presència
siria al Líban.
El febrer assassinen l’ex-primer ministre Rafic Hariri.
Entre febrer i març: Manifestacions quotidianes a
Beirut contra la presència siria i perquè s’investigui
sobre la mort de Hariri.
A l’abril els últims soldats siris deixen el Líban.
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Creure en el Líban
E

xisteix un país increïble, un petit país
de 10.452 km², prop de 3,8 milions d'habitants i 17 comunitats religioses diferents. Un
país de mar i de muntanya, un país entre
Orient i Occident. Un país en el que totes
les bogeries, les contradiccions, la diversitat
i la riquesa d'Orient Pròxim es reflecteixen.
Existeix un país que va anar al teatre d’anys
de guerra (1975-1990), de reconstrucció, d’ocupació siria i israeliana. Un país que ha lluitat perquè marxin els israelís (2000) i els
siris (2005) i ha guanyat el seu dret a la independència. Un país que ha triat la llibertat.
Existeix un país que estan destruint. Mentre
la comunitat internacional observa i analitza. Observa gent que mor, observa gent que
fuig, cap al Nord, cap a les muntanyes, cada
vegada més cap al Nord, cada vegada més
cap a les muntanyes. Observa nens perdent
els seus pares o la seva vida. I cases destruirse. I ponts, i rutes, i ports, i aeroports.
Observa. Observa la destrucció ràpida, fulgurant, imprevisible d’un país, de les seves
infraestructures i de la seva població.
Observa... I després analitza... sense veure el
més senzill. I després parla... sense dir res.
El més senzill. Que els actes d'un grup de la
població, d’Hezbollah per no nomenar-lo,
no poden condemnar a tot un poble. Que
un país, qualsevol que sigui, en aquest cas
Israel, no té el dret a destrossar completament un altre país. Que el dret a la defensa
no té res a veure amb la destrucció completa d'un país i la mort de civils. Que el deure
de la comunitat internacional és impedir els
conflictes, crear les condicions necessàries
per la pau i la justícia. Que la comunitat
internacional no té el dret a la passivitat i al
silenci.
Ja ha passat una setmana. Una setmana d’avions i de bombes. Una setmana de grans
discursos, de paraules buides. Una setmana
d’impotència, de tristesa, de frustració, de
desesperança per a tot un poble. Una setmana inútil.
I mentre els dies passen, mentre volen els
avions, mentre s'intercanvien bombes i
coets, mentre el meu poble es troba altra
vegada atrapat a la xarxa complexa del joc

de poder i d'influència a Orient Pròxim,
mentre Iran, Síria, Israel i Estats Units lluiten
sobre la meva terra i maten el meu poble,
mentre Hezbollah oblida que el Líban és un
país sobirà i que un partit polític no pot
decidir per un poble sencer, mentre Israel
oblida que la violència i la injustícia mai
seran solucions definitives i mai li permetran legitimar la seva existència i els seus
actes, la gent es mor i els esforços d’anys de
reconstrucció desapareixen.

Diane Zovighian
<dianezovighian@hotmail.com>
Podeu contactar amb l’autora d’aquest article si
voleu conèixer adreces útils per enviar ajut al Líban

espectacular. I per a una crisi social encara
més important. La situació actual és molt
senzilla. En aquest context de bloqueig
terrestre, marítim, aeri, imposat per Israel,
tota una població té por a la falta de menjar, d’electricitat, de petroli i d’altres coses
suposadament bàsiques. I tota una economia ha deixat de funcionar. Entre aquest
endeutament enorme, el caos econòmic i
polític actual i la indiferència de la comunitat internacional, com faran el país i la gent
per a trobar els diners per a reconstruir les
cases i les empreses, els ponts i les rutes?
Què passarà amb aquestes famílies que ja
han perdut els seus treballs a causa de la
situació actual? Com sobreviurà aquest mig
milió de nens, dones i homes desplaçats?
Milers de preguntes per al futur del meu
poble, poques respostes.
Perquè, mentre escric, els avions segueixen
fent soroll, dalt. Segueixen atemorint a la
gent. Segueixen enviant bombes. Segueixen
fent-nos sentir impotents i febles. Segueixen
fent-nos sentir que no som mestres del nostre destí.

Perquè a un diari hi havia una foto de nens
israelis signant bombes que adults anaven a
enviar al Líban. “To Hassan Nasrallah. From
Israel. With Love”. Nens. De l’altre costat de
la frontera, una dona refugiada a la muntanya libanesa va decidir anomenar al seu fill
Raad, “bomba”. Esperant que neixin Raad 2 i
Raad 3... I així, amb petites coses, estem deiQue difícil és separar-se de Beirut
xant que es crei una nova generació de libanesos i d’israelians plena d’odi cap als seus
Vull creure. Creure que s'acabarà aquest
veins, llesta per a seguir destruint, capaç de
malson. Creure que seguirem units, forts,
continuar en aquest camí de destrucció, en
vius. I orgullosos de ser-lo. Cal creure per a
aquest cercle viciós de venjança. Deixem
poder lluitar. Per a tenir la força de reconsque es faci aquesta cosa tan immoral:
truir, com ja ho han fet milers de vegades
ensenyar a un nen l’odi i la ràbia, i fer de la
els nostres avis i els nostres pares. Per a no
guerra normalitat.
tornar-se boig, per a no respondre a la vioÉs difícil creure. Però vull creure. A pesar de
lència amb encara més violència, per a cons- la por, de la ràbia, i, (em posa trista admetruir en comptes de destruir.
tre’l), de l’odi. Creure que s’acabarà. Creure
en la pau. Creure que reconstruirem. Creure
De vegades és difícil creure.
que som un poble fort. Creure que aquesta
Perquè aquest país que estan detruint sense guerra serà l’última guerra que es farà sobre
que ningú digui res, ja té aproximadament,
el nostre territori, per interessos exteriors o
quaranta mil milions de dòlars de deute
d’una minoria. Creure que algú, fora, s’adoextern. Quaranta mil milions. I aquesta “gue- narà que necessitem suport polític i econòrra” només pot empitjorar la situació, premic. Creure en el futur del Líban.
parant el terreny per a una crisi econòmica
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EUROPA // CARAVANA

PER LA LLIURE CIRCULACIÓ DE LES PERSONES

La lluita contra els CEI s’estén
SCDA0N0F00009

/redaccio@setmanaridirecta.info/

A

questa setmana tres agents de
la policia espanyola de Màlaga
han ingressat a la presó de forma
incondicional acusats d’abusos
sexuals en contra de sis dones
immigrades que es trobaven recloses al Centre d’Internament d’Immigrants (CEI) de la ciutat. L’edifici
conegut com Els Capuchinos ja
havia estat denunciat fa anys per un
cas de violació similar contra una
noia brasilera. Aquest centre és un
CEI, i és pràcticament idèntic al de
la Verneda de Barcelona, i similar al
que s’inaugurarà a mitjans d’agost al

contundència, provocant ferides i contusions que van haver
de ser ateses a l’hospital.
També va identificar dues persones amb la posterior imputació de desordres públics.
L’endemà els prop de 150 activistes van anar a Eslovènia i
van fer també un bloqueig.
Una part de la tanca d’accés al
recinte es va tombar i es van
tornar a produir càrregues,
aquest cop amb 7 persones
detingudes, entre els que hi
havia 5 italianes (dos d’elles
menors) i 2 austriaques. Els van
requisar els documents i el
consulat italià va haver de
pagar una fiança perquè el
detinguts puguessin abandonar el pais fins el dia del judici.

d:\directa\redaccio\nº00\jlso.tif

✑ Jesús Rodríguez

recinte de la Zona Franca. Entitats
de suport als immigrants i l’associació Málaga Acoge ja havien intentat
fer una inspecció civil a l’edifici,
però sempre se’ls han denegat els
permisos, tal i com ha succeït a Barcelona en innombrables ocasions. A
banda dels 3 empresonats, quatre
agents van quedar en llibertat amb
càrrecs de negació d’auxili i permisivitat en la comissió de delicte.
Segons la Delegació del Govern a
l’edifici s’hi organitzaven festes i
orgies entre policies i internes, però
les declaracions de les noies que ho
van denunciar no diuen això. Per tal
d’aconseguir aigua, menjar o higiene
les noies havien de permetre que
els policies abusessin d’elles, en un
dels casos arribant a la penetració.

Pierluigi Bumbaca

150 persones a
les accions de
bloqueig a Itàlia
i Eslovènia

Enfrontaments al Centre d'Internament de Gradisca,
Gorizia, prop de la frontera entre Itàlia i Eslovènia
La caravana europea segueix
En la mateixa línia del que es va fer
a la Zona Franca el passat 24 de
juny, del 19 al 23 de juliol es va fer
un Border Camp per tal de visibilitzar els Centre d’Internament localitzats entre la frontera italiana i
eslovena. Es tracta d’un gran complex que es gestiona des dels dos
països i que compta amb una presó

per a uns 400 immigrants abans
d’arribar a l’aduana eslovena, dins
de territori italià, a la localitat de
Gratisca. L’altre CIE es troba en
territori eslovè, i pot acollir de l’ordre de centenars de sense papers.
La primera acció tingué lloc a Gratisca, on es va fer una gran cadena
humana per rodejar el recinte. La
policia italiana va carregar amb

Operació de maquillatge
Des dels moviments socials que
rebutgen els CIEs a Itàlia anuncien que estan preparant una
tardor calenta de desobediència contra aquests centres. El
congrés italià va crear una
comissió anomenada Trufa que
havia de fer visites i supervisions
alguns dels centres d’internament italians, però a la pràctica
ha degenerat en un grup de
diputats que després de netejar
i acondicionar els centres ha fet
visites per concloure que són
espais molt humanitzats. Una
estratègia similar s’està duent a
terme a Barcelona. A un article a
El Periódico signat per Mayka
Navarro es podien veure llits
amb matalassos i llençols, estris
que no han existit mai a La Verneda. Presentaven els CEI com a
espais de comfort per als immigrants sense papers. d

VALLÈS // ESPECULACIÓ

Despengen
pancarta al
campanar de
Cerdanyola
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

U

na gran pancarta on es podia
llegir “Stop Especulació” va
ser desplegada el 18 de juliol des
del campanari de l’església de Sant
Martí de Cerdanyola. Es tractava
d’una protesta de l’agrupació PAS
de la ciutat vallesana en contra de
l’urbanització del nou Centre
Direccional previst a la Plana del
Castell. Asseguren que “destruirà
de forma irreversible l’últim espai
agrícola i paisatgístic de la ciutat”.
L’acció es va fer precisament el 25
de juliol, perquè el mateix dia però
de l’any 1981, l’actual alcalde de
Cerdanyola que ha aprovat el pla Antoni Morral (ICV) que va arribar
a l’alcaldia després d’un pacte amb
CiU i ERC- va pujar també al campanar per protestar aleshores per
la desaforada urbanització del que
és ara el barri de Canaletes.

VALLÉS // DINERS PÚBLICS

Crítiques a les
subvencions de
l’Acampada Jove
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

E

ntitats juvenils d’Arbúcies han
criticat que l’Acampada Jove de
les joventuts d’ERC hagi rebut
108.000 euros de subvenció municipal. Diuen que són més diners
que els destinats pel consistori a
les partides de joventut i habitatge sumades en tot un any. A més,
afirmen que pels concerts de festa
major només hi ha 30.000 euros.

✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

A

mb el crit de "Visca Arbúcies,
visca Palacagüina, visca Nicaragua sandinista i visca Catalunya
Lliure" Quim Maseferrer (Teatre
de Guerrilla) convidava a pujar a
l'escenari als membres de la 22a
Brigada solidària d'Arbúcies amb
Palacagüina. Enguany, el comiat a

El 2004 la
població
nicaraguenca
fou declarada
com a lliure
d’analfabetisme
les brigades era especialment
emotiu, doncs coincidia amb la
celebració del vintè aniversari de
l'agermanament d'Arbúcies amb
Palacagüina. Titot, Beto i Héctor,
Javier i Carla López i els bastoners

del Casal Quico Sabater de Sant
Celoni van posar al nota musical a
la celebració.
Pioners en la solidaritat
La solidaritat entre les terres catalanes i Nicaragua es remunta als
anys vuitanta, quan la revolució
sandinista va triomfar. En aquells
moments moltes associacions,
col·lectius, ... es van sentir molt
vinculades amb el destí del poble
nicaragüenc. Arbúcies fou pionera
en mostrar la seva solidaritat quan
el 26 de juliol del 1986 va fer oficial el seu agermanament amb el
municipi de Palacagüina. Al llarg
dels 20 anys d'agermanament s'han
dut a terme 39 projectes de cooperació i s'han enviat vint-i-dues
brigades de solidaritat. D'entre
tots els projectes destaca la campanya d'alfabetització, que va permetre declarar Palacagüina lliure
d'analfabetisme l'agost del 2004.
La construcció de cases per a les
persones amb menys recursos
econòmics, la creació de l'escola
campestre Manel Bofill, l'elaboració de programes alimentaris,...
són altres projectes destacats.

No obstant, aquest procés té
un camí de retorn, del qual se n'ha
beneficiat Arbúcies al llarg d'aquests anys. Tal com explicava a la
DIRECTA Jaume Soler (membre de
SOARPAL i alcalde d'Arbúcies per
la CUP quan es va signar l'agerma-

Palacagüina
ha aportat
a Arbúcies
l'esperit de
lluita per la
justícia social
nament) "Palacagüina ha aportat
al municipi l'esperit de lluita per
la justícia social". Soler recordava
que així mateix ho reflecteix el
lema comú dels dos pobles per
l'agermanament "Arbúcies i Palacagüina, dos pobles distints en
dos móns diferents, que agermanant-se volen contribuir a un món
més just i solidari". d

Pere Cortada

Arbúcies celebra el vintè aniversari
de l’agermanament amb Palacagüina
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Festa d’agermanament d'Arbúcies amb Palacagüina
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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.

Corresponsalies
Presentacions
-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

-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
Bar Gaudim Avinguda del Carrilet 64
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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/internacional@setmanaridirecta.info/

LÍBAN // ANÀLISI

Mèxic // Repressió

Madrid // 18 de Juliol

>> Un dirigent del moviment magonista (indigenista de
caràcter llibertari) de l'estat mexicàde Oaxaca va ser atacat la
matinada del 20 de juliol. Segons un comunicat difós per organitzacions de drets hum,ans uns desconeguts van llençar dos
cóctels molotov contra casa seva, encara que sortosament l'incendi no va prendre majors proporcions.

>> Coincidint amb el 70è aniversari de l'alçament militar feixista, membres de la Coordinadora Antifeixista de Madrid van
retirar la placa de la plaça de la ciutat "Arriba España", restituintne el seu nom original, el del poeta i polític andalús Blasco
Ibáñez. Els activistes van destacar que l'existència d'una plaça
anomenada "Arriba España" és una "humiliació a les víctimes".

DE LA DARRERA CRISIS DEL

PRÒXIM ORIENT

La lliçó d’Hezbol·lah
✑ Alberto Cruz / Comité de
Solidaritat amb la Causa Àrab
/Madrid/

“Israel té dret a
l’autodefensa”

E

uropa se sol sorprendre
sovint quan esclaten certes
crisis que no són dins d'allò
"políticament correcte". Si Israel
viola el dret internacional reiteradament amb, entre altres coses,
el càstig col·lectiu a la població
de Gaza (l'article 33 de la IV Convenció de Ginebra, que estableix
que "el poder ocupant no pot utilitzar els càstigs col·lectius contra
la població civil") es limita a crides a la calma. Algú recorda la
resolució del Tribunal de Justícia
de La Haia contra el mur de l'apartheid aixecat per Israel? Algun
govern li ha reclamat a la seva
demolició, tal com proclamava
l'esmentada resolució? No. Ara
bé, si els combatents palestins
capturen en una operació militar
un soldat israelià s'exigeix el seu
alliberament sense condicions
encara que durant anys estiguin
podrint a les presons israelianes
milers de palestins i altres ciutadans àrabs sense que Europa hagi
mogut un dit per ells.
Gaza partida, bombardejada,
destruïda en les seves principals
infraestructures. Silenci. Ministres
i diputats elegits democràticament pel poble palestí empresonats per Israel. Silenci. Famílies
destrossades sota les bombes
dels "assassinats selectius" en
imatges servides pels informatius
a l'hora de menjar.
Però no és una crítica només
a Europa o a occident en general.
Els règims àrabs amaguen el cap
cada vegada que es produeix un
atac i, com a molt, firmaran una
declaració amb la condemna
més dura possible. Pura retòrica
que no passarà d'aquí. Ni parlar
de retirada d'ambaixadors (Egipte, Jordània, Mauritània tenen
relacions diplomàtiques plenes
amb Israel), d'encarregats de
negocis (El Marroc o Qatar) o de
la tramesa urgent dels diners
promesoso per ajudar les malparades arques palestines davant
de l'asfíxia econòmica imposada
per Israel i el xantatge europeu
després del triomf, democràtic,
d'Hamàs.
El sofriment palestí no
compta, és dins del guió. I en
això va arribar Hezbol·lah. L'organització que va liderar, no en
exclusiva, però sí hegemonicament la lluita d'alliberament
nacional libanès contra l'ocupació israeliana, ha realitzat una
acció audaç i de conseqüències

bombes
destrucció

massacre
fam

èxode
foc
http://mazenkerblog.blogspot.com/

imprevisibles: la captura de dos
soldats israelians i la mort de
d'altres al sud libanès. Una acció
reivindicada per posar a sobre
de la taula el tema dels presos,
palestins i d'altres nacionalitats,
en presons israelianes.

Els precedents
No és la primera vegada que Hezbol·lah realitza una operació d'aquest tipus per aconseguir l'alliberament de presoners. Al febrer
del 2004, després d'unes llargues
i laborioses negociacions amb
Israel, amb mediació alemanya, va
aconseguir l'excarceració de 400
presos àrabs a canvi d'un excoronel israelià i dels cadàvers de tres
soldats morts en un atac contra el
territori ocupat libanès. Entre els
presos hi havia palestins, libanesos i d'altres nacionalitats. A més,
l'acord va incloure el lliurament
de restes de guerrillers palestins
i libanesos, morts durant els més
de vint anys d'ocupació israeliana
del sud del Líban, i pertanyien a
organitzacions laiques com el Partit Comunista Libanès, el Front
Popular per a l'Alliberament de
Palestina o Al Fatah.
Tampoc no és la primera
vegada aquest any que es produeixen
combats
entre
Hezbol·lah i els ocupants israelians. El passat 28 de maig un soldat d'Hezbol·lah i un altre israelià
van morir en un enfrontament
produït a les granges de la Shebaa.
També hi va haver un llançament

La situació
dóna un tomb
considerable.
Israel ha tornat
a envair el Líban
i Hezbol·lah es
guanyarà un nou
reconeixement
dels àrabs
de míssils Katyusha contra la
caserna general de l'Exèrcit israelià en l'Alta Galilea.
Més enllà de les diferències
que es puguin tenir amb
Hezbol·lah, cal veure aquesta
organització com un moviment
polític-militar legítim. Hezbol·lah,
per utilitzar una frase de Lenin,
està aguditzant les contradiccions occidentals i àrabs molt
hàbilment. És fàcil imaginar la
joia als barris xiïtes de Beirut, a
Gaza i altres llocs. I la desesperació de qui, com el president de
l'Autoritat Palestina o el dirigent
libanès drus, Walid Jumblat, s'enfronten ara a una situació en la
qual ja no tenen cap marge de
maniobra.
Des d'octubre de 2004 el
Consell de Seguretat ha aprovat
quatre resolucions en les quals,
al costat de la retirada Síria del

Líban i el desarmament de les
milícies palestines que protegeixen els camps de refugiats, s'exigeix el lliurament de les armes
d'Hezbol·lah, una cosa a què es
nega aquesta organització mentre es mantinguin les tropes
israelianes en el Líban. Conscient
l'ONU que no és possible aquest
desarmament per la força, havia
reclamat la seva integració en
l'exèrcit libanès, possibilitat discutida pels partits libanesos. En
aquesta reunió hi va haver opinions favorables a què, una vegada Hezbol·lah s'integrés a l'exèrcit, el sud del país comptés amb
la presència de forces internacionals per defensar la frontera
amb Israel.
Últims moviments
Tanmateix, l'últim mes s'han produït dos fets que ha passat desapercebuts a occident i que han
esperonat la situació actual: per
una part, la presumpta tramesa
de coets de mig abast des de l'Iran per reforçar Hezbol·lah; per
una altra, el descobriment d'una
cèl·lula de l'espionatge israelià
al Líban, responsable de l'assassinat de dos alts dirigents
d'Hezbol·lah i d'uns altres dos
Palestins.
Els qui mantenen la primera
tesi creuen que aquesta tramesa
de coets seria una part de la "dissuasió" iraniana davant un possible atac d'Israel pel conflicte
nuclear. Però obliden que Hezbol·lah, encara que xiïta, és una

El febrer del
2004 Hezbol·là
va aconseguir
l'excarceració de
400 presos
àrabs a canvi
d'un excoronel
israelià i dels
cadàvers de tres
soldats morts
en un atac
contra el
territori ocupat
libanès
organització libanesa i que no
s'arriscaria a perdre el suport
amb què compta dins del país,
no només entre els shíies, per
una qüestió que no és estrictament libanesa.
Quant a la segona, el descobriment de la xarxa del Mossad,
a la qual s'integraven libanesos i
palestins, va posar contra les
cordes als partits antisirians que,
des de llavors, no han tornat a
insistir en el desarmament
d'Hezbol·lah.
És evident que la situació ara
dóna un tomb considerable.
Israel ha tornat a envair el Líban
i la comunitat internacional no
sap encara com reaccionar. Mentrestant, Hezbol·lah es guanyarà
un nou reconeixement, tant de
sunnites com xiïtes, en ser l'única organització àrab que torna a
posar contra les cordes a l'estat
hebreu. I posa de manifest que
mentre una organització mantingui intacta la seva voluntat de
lluita contra l'ocupació i expansionisme d'Israel, cap pla imperialista de reordenació estratègica de la zona no tindrà èxit.
la seva impopularitat en les
diferents comunitats perses d’arreu del món. D’altra banda,
però, també es tem l’actual imatge al món; “monstres a la recerca d’armes nuclears” o “eix del
mal” i es consideren “maltractats” i “manipulats” pels mitjans
de comunicació occidentals. Tindran alguna escapada? d
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PARAGUAI // LES

ESTRATÈGIES DE L'IMPERI A LA TRIPLE FRONTERA

El nou vol del Còndor
✑ Raúl Zibechi / ALAI
/Montevideo/

Una intervenció amb història
La presència militar de la superpotència ha vingut sent denunciada per alguns mitjans internacionals, però les diferències
entre les noves formes d'ocupació del territori i les de períodes
anteriors, han creat sovint distor-

L’”ajut
humanitari”
és part del
coneixement
previ del terreny
necessari per a
tot projecte de
control militar
estratègic
sions i imatges falses. L'ocupació
militar tradicional implicava la
presència massiva de tropes i la
construcció d'enormes bases al
territori. Tanmateix, en aquesta
etapa de l'imperialisme aquestes
grans bases permanents, no són
l'única forma d'operar, ni tan sols
la més habitual.
La no visibilitat d'aquestes
grans infraestructures no vol dir

Kreg Hetherington
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l Paraguai està seguint els
passos de militarització de
Colòmbia, encara que allà no
hi ha una guerra. Convertit en una
peça clau en els plans de control i
dominació d'Amèrica Llatina per
part dels EUA viu, a més, un procés de militarització interna,
impulsat per la superpotència i
també pels ramaders i productors
de soja que busquen contenir als
moviments camperols.
Ambdós processos van confluir en els últims anys amb l'aprovació pel Congrés paraguaià (l'1 de
juny de 2005) de l'ingrés de tropes
nord-americanes amb immunitat
durant 18 mesos, i a la sanció per
part del president Nicanor Duarte
del decret 167 del 2003, que involucra les forces armades en tasques de seguretat interna i habilita la creació de "guàrdies" de
caràcter paramilitar per protegir
els cultivadors de soja.
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Sojeros i policias cremant la casa d'un pagés i arrasant els seus conreus, Tekojoja juny 2005
que el militarisme no estigui avançant. Al contrari, ho fa fabricant
"escenaris" i formant una verdadera xarxa de petites i fins i tot
microinstal·lacions que no operen
com "bases estrangeres" que
poden ser activades en el
moment oportú. La guerra i la
militarització es comporten avui
com la producció posfordista,
que combina totes les formes, des
del treball semiesclau fins a l'immaterial. De la mateixa manera, al
Paraguai es combinen enormes
infraestructures -com la base de
Mariscal Estibarribia-, amb operatius
humanitaris,
petites
instal·lacions i la militarització
interna del país.
Al Paraguai el Comandament
Sud, amb base a Miami, té una presència destacada. Des de l'any
2002, segons informa Serpaj-Paraguai, s'han produït 46 operacions
militars, la qual cosa suposa un
increment quantitatiu i qualitatiu
de la tradicional presència estatunidenca. Disset d'aquestes operacions es van produir a Asunción, i
d'altres tantes a les zones on els
conflictes agraris són més intensos.
Aquests operatius tenen dos
aspectes: l'entrenament de militars
paraguaians i les maniobres conjuntes, i les missions humanitàries.
Doble interès
Aquestes maniobres responen a
l'objectiu de Washington per
posicionar-se en una regió de

L'acord que
garanteix la
immunitat de
les tropes de
Washington
preveu que la
duana
paraguaiana
no controlarà
els materials
que ingressin
doble importància estratègica:
grans recursos naturals, com l'Aqüífer Guaraní, i una zona com la
Triple Frontera on conflueixen
els interessos i la cooperació dels
dos països més importants de
Sud-amèrica: Argentina i Brasil.
En paral·lel, l'"ajuda humanitària" persegueix tant el control de la
població com l'ensinistrament de
tropes sobre el terreny, però de
manera menys ostensible que les
maniobres i sempre testeando les
respostes de la població. Una part
significativa de les operacions militars formen part dels operatius
Medrete (Exercici d'Entrenament
d'Aptitud Mèdica, per les seves
sigles en anglès). El grup d'observa-

ció de la Campanya per la Desmilitarització de les Amèriques (CADA),
que aquesta setmana va concloure
la seva visita al Paraguai, va poder
recollir testimonis sobre el caràcter
d'aquests "operatius". Grups de fins
50 militars ianquis arriben a llogarrets i petites ciutats camperoles
per atendre la població.
S'instal·len per un període d'entre tres dies i dues setmanes, i
convoquen a població a rebre
atenció mèdica. Militars armats
fan formar dones i nens en files;
un metge les interroga i els
omple una fitxa amb les seves
dades (se'ls pregunta si pertanyen a alguna organització camperola) i se'ls lliura un sobre de
plàstic amb pastilles sense
detalls sobre el seu contingut ni
contraindicacions.
L'acord que garanteix la immunitat de les tropes de Washington
preveu que la duana paraguaiana
no controlarà els materials que
ingressin, per la qual cosa les autoritats desconeixen el tipus de
medicaments que es reparteixen a
la població. D'altra banda, no tots
els efectius que participen en l'Operatiu Medrete atenen directament la població. Segons els testimonis recollits, a part es dediquen
a fer filmacions i a recollir dades
de les comunitats. En suma, l'"ajuda
humanitària" és part del coneixement previ del terreny necessari
per a tot projecte de control militar estratègic. Però els membres

El decret
167 de Duarte
Frutos legalitza
la presència
militar i
paramilitar
en les àrees
rurals, davant
de les dificultats
de la policia
per contenir
les lluites
camperoles
del Comandament Sud també
entrenen les guàrdies rurals. Fa ja
set anys l'Associació Rural havia
llançat un grup armat contra els
camperols que ocupaven terres.
I a més... paramilitars
El decret 167 de Duarte Frutos
legalitza la presència militar i
paramilitar en les àrees rurals,
davant de les dificultats de la
policia per contenir les lluites
camperoles, a través dels Consells de Seguretat Ciutadana que
depenen directament del Ministeri de l'Interior. Cent camperols
han mort des de la caiguda de la
dictadura, el 1989, en conflictes
agraris, i les organitzacions camperoles estan sent sotmeses a
una rigorosa vigilància i repressió pel Comandament Sud, a través dels militars i paramilitars
paraguaians. Més de dos mil
camperols estan processats per
participar en manifestacions i
talls de carreteres.
D'aquesta manera, el gran
empresariat i la superpotència
busquen estimular l'acumulació
de capital, a través del negoci de
la soja, i el control militar d'una
regió estratègica. Per ara la presència militar directa oscil·la en
l'entorn dels 50 efectius, però la
capacitat per militaritzar el país
és encara més gran que en els
negres períodes de la dictadura
d'Alfredo Stroessner, quan es va
implementar el Pla Còndor. d
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Periodista enxampat

El Mundo
digital,
nova etapa

G

umersindo Lafuente ja no
és director d'ElMundo.es
després que l'hagi destituït Pedro J. Ramírez, director de
l'edició en paper del mateix diari,
a causa de discrepàncies amb la
línia editorial, segons el bloc
Periodistas21. Des del mitjà es
manté el més absolut secretisme
però tot indica que les diferències entre Lafuente i Ramírez
s'havien anat eixamplant amb el
temps. El primer mantenia una
línia editorial més tova contra el
Govern espanyol i el segon una
de més dura.
Amb tot, segons dades de
l'OJD digital, ElMundo.es, sota la
direcció de Lafuente, ha esdevingut el portal informatiu en espanyol més llegit d'arreu del món. Al
mes de juny comptava amb prop
de deu milions d'usuaris únics, la
qual cosa li ha permès obtenir uns
molt bons resultats d'inversió
publicitària.
L’ego de Pedro Jota Ramírez es
posa de manifest novament a través d’aquesta insòlita decisió que
hauria desaprovat fins el més cec
dels empresaris, i evidentment,
qualsevol dels seus lectors que
l’havien fet líder dels portals
espanyols més llegits.
Hores d’ara ja no se sap si l’escandalosa l’obsessió del diari per
identificar ETA amb els atemptats
de l’11M respòn a una estratègia
comercial, com era presumible,
sinó a la malaltia del personatge,
que l’ha portat ha destituir el
director de El Mundo.es.
Lamentablement és molt probable que en aquest país, aquell
que aspiri a dirigir un diari d’aquesta magnitud, s’hagi d’enmirallar en la figura de Pedro Jota, en
la seva voluntat de protagonisme
a qualsevol preu i al seu caràcter
histriònic.
Informació parcialment extreta de:
Comunicació 21

Periodisme de ‘teletip’

L

a producció d’informació als mitjans de comunicacció és una
rutina diària fortament condicionada per dos factors: el temps i
l’espai. El primer dicta la oportunitat de la notícia mentre que el
segón determina la exhaustivitat i proporcionalitat de la mateixa.
Les fonts d’informació utilitzades es redueixen dia a dia alhora que es
perd l’exercici de la contrastació, bàsic en l’exercici periodístic. En
conseqüència els mitjans depenen en gran mesura de les informacions
que arriben a les redaccions via “teletip”, un servei de notícies a la
carta que actualitzen permanentment les agències d’informació. La
virtut del sistema és que les informacions són breus i concises, i n’hi
ha moltes; justament el que esperen els mitjans. Però l’abús d’aquest

sistema i la lectura acrítica dels seus textos –actitud sistemàtica d’alguns mitjans– perjudica l’originalitat de la informació i també la seva
veracitat.
Un bon exemple el dóna Pascual Serrano –periodista–. Un teletip
de Reuters titulat així: “Mercats mexicans–Què diuen els analistes?”,
oferia una informació breu i senzilla, ideal per entrar en la roda dels
mitjans. El cas és que a posteriori, el periodista descobreix que els
“analistes” no eren ni tant sols persones físiques sinó el BBVA Bancomer, el grup financer Ixe i el banc d’inversió Dresdner Dank AG. És a dir,
una informació totalment condicionada pels interessos de les tres
entitats, que bé podia passar per un anàlisi objectiut d’aquella realitat.

Israel Gráfico qualifica de “toba”
la resposta d’Israel

E

s tracta d’una publicació digital que en la seva capçalera resa “perspectiva sionista des de las Islas Canarias”. Efectivament, és des de
les Canàries que es profereixen barbaritats com que la resposta
israeliana al segrest de dos soldats per part de Hesbol·lah no tant sols és
justa sinó insuficient. Així mateix pronostica conseqüències “realment
desastroses” si mor el soldat Gilad Shalit, doncs “ja s’han obert fronts cap
a règims islàmics autoritàries, enemics d’Israel”. A més afirma que si
aquesta “catàstrofe” que vaticina es produís seria responsabilitat de l’Autoritat Nacional Palestina per no aturar el “terrorisme”. Finalment, amenaça sense reserves al govern iranià: “El régim de Damasc ha estat avisat
convenientment. El missatje ha estat clar i contundent, i hauria d’obrar
en consequència si està darrera d’aquesta desgraciada operació terrorista des de territori transferit a la Autoridat Nacional Palestina”.
La prepotència dels editors d’aquest mitjà pamfletari té els mateixos
límits que l’exèrcit israelià per massacrar la població civil libanesa.

Lectors de La Vanguardia contra el ‘Top Less’

D

urant els darrers dies del calurós més de juliol hom ha pogut
llegir a la pàgina de ‘cartes al director’ del diari La Vanguardia
un seguitd’opinions, escrupulosament seleccionades, sobre
un mateix tema i en un sol sentit. Es tracta de la pràctica del ‘top less’
a les platjes catalanes, una opció que aquests lectors no veuen amb
bons ulls. A algú li semblarà una actitud antiquada i conservadora,
però en tot cas, les seves opinions són tant legítimes com les que
prediquen el nudisme total arreu de les costes catalanes. Aquí el més
extrany no són les opinions d’aquests lectors, doncs consta que hi ha

molta gen que pensa així. De cartes al director n’arriben cada dia a
centenars en una redacció com la de La Vanguardia, i el criteri de
selecció no és més que una mostra del que el diari considera oportú
debatre, del que preocupa o no a la ciutadania. Però és clar, si totes
les cartes publicades al respecte d’aquest assumpte van en el mateix
sentit, el de prohibir el top less a les platjes, potser la paraula “debatre” no s’acaba d’ajustar, ni tampoc sembla que representi a la pluralitat dels seus lectors... o tots són retrògrades?

L’altra informació

Masala, crítica social a Ciutat Vella
M

asala és una publicació bimestral (un exemplar cada dos mesos) i gratuïta que es publica a Ciutat Vella des de l’any 2001, i es distribueix pels comerços del districte. Aquest “periòdic crític
d’informació, denúncia i crítica social” s’escriu principalment en català i castellà, però també incorpora l’arab i l’urdú, idiomes ben presents a Ciutat Vella.
L’informació local és l’eix de la publicació. Tot i així, donat que el barri és un nucli important
d’inmigració, el “tema migratòri” hi té una gran presència. En consequència també s’aborden
temes com la religió i la convivència entre les diverses creences dels col·lectius inmigrants residents, de diferent procedència.

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)
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La publicació de la CGT de Catalunya
www.cgtcatalunya.org
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emergents
El Casal Popular La Turba, en lluita per
recuperar el patrimoni de Valls

Amnistia
Internacional
posa en marxa
una campanya
contra la
censura a la
xarxa

IRREPRESSIBLE.INFO

Casal Popular La Turba
Carrer Nou, 12 Valls
www.laturba.cat

✑ Enric Borràs Abelló
/espais@setmanaridirecta.info/

A

mnistia Internacional ha
endegat una campanya per
denunciar la repressió de
diversos governs de tot el món
contra els qui utilitzen internet
per expressar-se. Ho fa a través de
la pàgina Irrepressible.info, que
critica la vigilància dels xats, la
supressió de blocs, el blocatge de
webs, la censura als cercadors...
La campanya, que té el suport
del diari anglès The Observer,
demana als internautes que signin
un manifest que exigeix la fi de la
repressió a la xarxa i reclama als
governs d'arreu del món que no
coartin la llibertat d'expressió. A
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La Turba

E

n una casa tradicional rehabilitada al centre de Valls, hi ha
el Casal Popular La Turba, que
ara mateix impulsa la recuperació i
conservació del patrimoni de Valls
en tots els sentits. Davant la revisió
del pla urbanístic del barri vell i del
pla urbanístic general de la vila, des
de La Turba s'intenta documentar i
reivindicar el patrimoni de Valls per
evitar-ne la possible destrucció en
mans de l'Ajuntament. Entre les
activitats que es fan des de La Turba
per promoure la conservació del
patrimoni, hi ha la creació d’un bloc
a internet anomenat Patrimoni de
Valls [blocs.tinet.org/blog/patrimoni-de-valls], que vol servir per
conscienciar la ciutadania i ser un
aparador electrònic del patrimoni
local que, a més, pugui ser consultat per tothom. Al bloc s'hi afegirà,
poc a poc, documentació de patrimoni de tota mena (arquitectònic,
paisatgístic, industrial, desaparegut...). El gestionen professionals
relacionats amb el patrimoni o
interessats en la seva conservació.
A més però, La Turba també ha
encetat un concurs de fotografia
sobre el patrimoni de Valls obert a
tothom.
La lluita per la conservació del
patrimoni que fa La Turba, ja ve d'abans, i no es limita al patrimoni
físic, sinó que també s'encamina a
la recuperació de festes tradicionals o fins i tot, d'aliments típics
que ja s'havien perdut. Aquest
darrer és el cas d'una nova beguda
per a la qual encara no s'ha decidit
el nom. Consta de granissat, anís i
bolado. L'anís és la beguda alcohòlica més típica de Valls, on hi havia
hagut una indústria molt important d'aquesta mena de licor. D'una
altra banda, el bolado és un tros de
sucre esponjós i blanc, fet amb
clara d'ou muntada que es sucava
en un got amb aigua fresca a finals
del segle XIX. La nova beguda, que

recupera l'ús del bolado s'ha inventat just enguany, per Sant Joan.
El Casal Popular La Turba es
remunta al 1996, quan una sèrie de
persones de persones de la Candidatura d'Unitat Popular, Maulets, La
Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans i el Jovent Independentista Revolucionari van unir-se per
crear un nou espai a Valls. Actualment, dins La Turba hi ha l'Assemblea de Joves de Valls, la Candidatura d'Unitat Popular, l'ONG Acció
Solidària Igmon i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
La Turba però, la gestionen els
socis, a través de reunions setmanals i d'una assemblea general
anual. L'edifici té diverses sales,
entre les quals hi ha un bar, una
zona d'oficines, una cuina i, sobretot, una sala d'actes. Els col·lectius
que en formen part hi fan actes
polítics, però La Turba organitza
cada any, sola o amb d'altres
col·lectius, una sèrie d'actes que no
poden faltar: el 8 de març, Sant
Jordi, l'Onze de Setembre, el Correllengua, els actes de rebuig al dia de
la constitució espanyola, etc. A
més, també s'hi fan actes culturals
com ara tertúlies, sopars o cicles de
projeccions de pel·lícules. En el
marc de la lluita per recuperar el
patrimoni, La Turba ha recuperat la
segona festa major de Valls, Santa
Úrsula, que ja només es celebrava
amb la diada castellera. Ara, a més,
s'aprofita per commemorar l'aniversari del Casal i es fa un concert
per als joves. A més, La Turba
també h a recuperat la festa del
Carnestoltes, que s'organitza amb
la col·laboració de l'ajuntament i
inclou una rua i una festa, entre
d'altres actes. Des de La Turba,
també es fa la revista La Talaia, que
es pot consultar en format Pdf a
través de la web del Casal i que
mostra les activitats que s’hi fan.
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Sopar popular davant del Casal La Turba en el marc de la campanya contra l'estatut

més però, Amnistia Internacional
ofereix als qui tenen web la possibilitat d'afegir-hi una aplicació on
es mostra informació i expressions que s'han censurat a la xarxa,
i que canvien cada vegada que
s'actualitza la pàgnia.
La censura a internet és més
estesa del que els podria semblar
d’entrada i algunes de les empreses
més conegudes de la xarxa, com
Google i Yahoo han reconegut que
col·laboren activament en la censura dels seus motors de cerca en
països com Xina i en col·laboració
amb els governs respectius. S’excusen darrere de les “lleis locals” i
diuen que s’hi veuen obligats per
respectar la legislació vigent a
cada país. La censura a la xarxa

Espais a la xarxa
però, va més enllà, i tot just el dia
13 de juliol, poc després dels
atemptats al tren de Bombai, els
blocaires indis van començar a
acusar el govern de blocar centenars de blocs allotjats als proveïdors de blocs Blogspot.com i Typepad.com. Davant d'això, els
blocaires indis van arribar a fer servir PkBlogs.com, un servei paquistanès (país ambel qual el seu
govern és en guerra pel Caixmir)
que ajuda els blocaires paquistanesos a saltar-se la censura del seu
govern. A censorship.wikia.com és

possible trobar informació sobre
aquest cas i altres exemples de
censura a una quinzena de països
classificada segons el país o la
temàtica.
Hi ha d'altres exemples en què
la censura i la repressió per continguts publicats a la xarxa han arribat
més lluny, i aquest és el cas del blocaire egipci Alaa Abd el-Fatah, creador del principal agregador de
blocs del país, Manalaa.net, i que
ha arribat a anar a parar ala presó a
causa de la lluita per la llibertat
d'expressió.
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Diables de Sant Andreu: 25 anys de cultura popular

N

o ens hem d'estranyar si presenciem un
espectacle de teatre
al carrer, un cercavila
o alguna animació infantil protagonitzada pels Diables de Sant
Andreu. Aquesta colla de diables
abasta molt més que els seus
característics correfocs, i això és
fruit de les inquietuds de les persones que la conformen, del
desig d'obrir portes a d'altres
tipus d'expressió artística.
Aquest any en fa 25 del naixement dels Diables de Sant
Andreu, la primera colla d'aquest
barri de Barcelona. La primera en
existir, i la primera d'entre les
colles del món del correfoc en
trencar amb la tradició en quant
a estètica i contingut. Per primera vegada, els diables van sortir
al carrer amb granotes blanques
de treball i maquillats, i les màscares van convertir-se en un tret

Els Diables de
Sant Andreu
utilitzen
l'expressió
cultural com a
mitjà de protesta
i solidaritat
ben distintiu de la colla. Cadascú
crea el seu personatge: bèsties,
rèptils i dimonis en són alguns.
Aquesta ruptura va crear una
gran controvèrsia dins del món
de les colles tradicionals de diables, i va ser un motiu d'expulsió
de la Coordinadora General de
Diables de Catalunya, sumat al
desacord en efectuar el pagament de quotes per formar-hi
part.
Des de que varen consolidar-se
com a colla, abans de cada
correfoc es presenta un espectacle de petit format que vol
transmetre alguna reivindicació.
Per les festes del barri, el desembre de 2003, varen presentar l'espectacle Ferumcul, fent una crítica a l'imminent Fòrum de els
cultures a la ciutat de Barcelona,
i darrerament han presentat una
crítica a la creixent contaminació. Però aquesta no és l'única
via que els Diables de Sant
Andreu utilitzen per fer sentir la
seva veu. Alhora, han donat
suport a moltes iniciatives
socials i polítiques, com la participació al Correllengua del barri,
a la Jornada Gai-lesbiana-transsexual, a la Hamsa, o a les
Jornades Antifeixistes, utilitzant,
així, l'expressió cultural com a
mitjà de protesta i solidaritat.

SCDA0N0F00009
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✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

Diables de Sant Andreu

Malgrat els diversos canvis forçats de local, el projecte s'ha
pogut tirar endavant, amb una
trajectòria marcada per aquesta
manera trencadora i novedosa
de ser diables.
Uns diables escènics
Durant els 25 anys, els Diables de
Sant Andreu han recorregut 14
espais, entre locals i cases particulars. El primer local del projecte
fou Trialavia, el 1992, on es crea la
companyia artística amb el mateix
nom, que no va arribar a consolidar-se. En el moment en que han
d'iniciar-se les obres per a les cotxeres, l'Ajuntament els va fer fora,
i els diables van decidir plantar-se
i exigir un espai on poder realitzar
les activitats i guardar el material.
Així és com van anar a parar a l'actual local, al carrer Ramon Batlle
de Sant Andreu. Un espai cedit pel
Districte, que presenta un greu
deteriorament, amb uns baixos on
hi tenen gran part del material,
molt afectat per les humitats. Fa
uns quatre anys que mares i pares
vinculats als Diables van decidir
que calia omplir el buit existent al
barri d'oferta de teatre infantil.
Així, va néixer el Forat dels Somnis,
que transformava el local en un
espai per al joc i la fantasia tots els
segons diumenges de cada mes,
amb la participació d'una colla de
gent del món de l'espectacle. Tot i
que a posteriori l'Ajuntament va
crear dos espais amb oferta per la
mainada, a Can Fabra i el SAT (Sant
Andreu Teatre), no va repercutir en
l'assistència al Forat dels Somnis, ja
que segons el diables, no tan sols

hi havia una diferència en el preu,
ja que els diables tan sols cobraven
una quantitat simbòlica per tal de
cobrir despeses, sinó que l'oferta
era completament diferent. El cosnsistori programava un altre tipus
d'espectacles, més comercials i
menys interactius. El Forat del
Somnis es va aturar degut al gruix
de feina que en comporta l'organització i accentuat per l'incendi
que va afectar greument el local,

Per primera
vegada van
trencar amb la
tradició estètica,
tot sortint al
carrer amb granotes de treball,
maquillats o
amb màscares
el 9 d'octubre de 2005. Els Diables
de Sant Andreu no descarten que
fos provocat, i denuncien la nul·la
resposta institucional, que fins al
cap de dos mesos, quan els propis
Diables ja s'havien fet càrrec dels
desperfectes, no van aparèixer per
fer-hi front. Malgrat l'absència institucional, a nivell associatiu, els
Diables asseguren que la resposta

va ser immediata, i es va treballar
conjuntament en l'organització
d'actes per recaptar diners.
La cultura municipal
El passat mes de març, els Diables
de Sant Andreu s'endugueren una
sorpresa en llegir al diari Ciutat
Nord una nota del Districte on es
feia referència a la seva possible
ubicació al nou espai de Can Galta
Cremada. El Districte presentava
un espai destinat a la cultura
popular, que segons els Diables
consistia en un espai "imposat",
"creat des de l'Administració i no
des de les entitats", en definitiva,
d'una visió de cultura popular
amb la que estaven en desacord.
L'espai volia encabir quatre entitats: els Gegants de Sant Andreu,
els Trabucaires, la Satànica (l'altra
colla de diables del barri), i els
Diables de Sant Andreu. El Diables
el consideren insuficient i creuen
que en la gestió sempre hi sortirien perdent degut a les divergències amb la resta d'entitats.
Consideren que es tracta d'una
"institucionalització forçada" dels
Diables, que històricament s'han

autogestionat en tots els aspectes, i hi ha renunciat. El Districte
va comunicar que si no acceptaven l'oferta, haurien d'abandonar
l'espai on eren i buscar un de nou
assumint-ne els costos. Els Diables
de Sant Andreu continuen a l'espai on eren, tot i que el Centre
Municipal de Cultura Popular es
va inaugurar el passat 10 de juny
amb les altres tres entitats.
Segons afirmen alguns membres
dels Diables, hi ha un descontent
entre aquestes entitats degut a les
males condicions de l'espai tot i la
seva recent inauguració.
El Diables de Sant Andreu valoren molt positivament que
durant aquests 25 anys hagin
continuat consolidant-se com un
grup de gent diversa amb diferents inquietuds, en un espai de
cultura popular on tothom s'hi
troba bé. Aquest fet, els atorga
un gran recolzament del barri, i
una certa prudència per part del
Districte. Uns diables, que a diferència del rol de maldat atorgat
per l'Església, esdevenen bondadosos, innovadors i carregats de
reivindicacions. d

Per contactar
Local dels Diables de Sant Andreu:
c/ Ramon Batlle, 9
Reunió cada dimarts a partir de les 21:30 h

www.sant-andreu.com/entitats/diables-stap/index.html
diablesdesantandreu@yahoo.es
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Contrapublicitat: Expressions dissidents
✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/
SCDA0NF000
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scampar missatges i
transformar-ne d'altres
existents. Interactuar
amb la gent del carrer
per generar reflexió i obtenir una
eina de resistència i lluita contra
els interessos de les grans corporacions. Aquests són els objectius
del col·lectiu Grafik Front, que
transforma la publicitat i la buida
del seu missatge inicial, una iniciativa que sorgeix de les inquietuds artístiques d'un grup de persones. Grafik Front pretén "crear
una escletxa al missatge alienador que el sistema capitalista
imposa des de les seves plataformes". Així, la tècnica consisteix en
utilitzar els espais de publicitat
per crear i difondre els propis
missatges mitjançant la transformació gràfica tant d'elements
visuals com de text.
Tot i que aquest col·lectiu
comença a constituir-se fa un

Salvador Martínez Puche / Malababa

Grafik Front
vol interactuar
amb la gent
del carrer per
generar reflexió
i obtenir una
eina de
resistència i
lluita contra
els interessos
de les grans
corporacions

any i mig a proposta de dues
persones lligades al disseny de
cartelleria dels moviments
socials, no és fins fa 6 mesos que
s'ha consolidat. Grafik Front no
funciona amb assemblees,
segons les persones que el conformen: "anem creant i escampant les idees que surgeixen
tant individual com col·lectivament". Plantilles, murals contrapublicitat, passant pel graffiti
més convencional, poden portar
darrera la firma de Grafik Front
que adopta una postura "radicalment enfrontada a les normes
socials existents". També abarquen varietat de disciplines: pinzell, spray i encolades, que
sovint es complementen per
aconseguir enriquir tant el procés com el resultat de creació.
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Malababa per contrapublicitat
En aquesta línia, s'ha organitzat
Malababa, el I Certàmen de
Contrapublicitat que acceptarà
participacions fins el 10 de
setembre d'aquest any. Aquesta
iniciativa sorgeix de l'Observatori de Resistències i Subcultures (www.observatori-risc.net)
en col·laboració amb el projecte Consume Hasta Morir
(www.consumehastamorir.org),

Des de
l'organització
del Certàmen
de Contrapublicitat es creu
necessària
aquesta forma
d’expressió per
fer front a la
comercialització
i a l'èmfasi en
el consum com
a mitjà de
realització
personal

d'Ecologistes en Acció, i d'un
grup de dissenyadors gràfics,
activistes i periodistes. Des de
l'organització es creu necessària
la contrapublicitat per fer front
a la comercialització i a l'èmfasi en el consum com a mitjà de
realització personal. Des de
Malababa veuen el Certàmen
com una de les maneres de treure expressions dissidents de la
clandestinitat, visibilitzar-les,
fomentar-les i donar-les a
conèixer sense intervenció en
contingut.
Per a fer posible aquesta iniciativa també ha calgut la
col·laboració de Sabotaje Contra el Capital Pasándoselo Pipa
(www.sccpp.org),
Adbusters
(www.adbusters.org), Résistance
a
l'Agression
Publicitaire
(www.antipub.net), així com
altres persones a títol individual.
Aquest dijous 27 de juliol la
Malababa en format paper surt
al carrer, i serà en la revista de
finals de 2006 on es publicaran
les millors intervencions del
Certàmen que també formaran
part destacada de les diferents
exposicions que Malababa organitzarà durant l'any 2007.
Una d'aquestes veus dissidents, Grafik Front, a través de
les seves intervencions, vol
qüestionar allò establert utilitzant l'art com a arma d'atac
declarant una guerra oberta a
les multinacionals. d

Per contactar
Grafik Front
www.grafikfront.tk
( en breu els canviaran de domini)

Mural de Grafik Front a la fira de Cornellà

Grafik Front

Malababa
www.malababa.org
malababa@malababa.org
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DEU ANYS EN MARXA PER LA LLENGUA I LA CULTURA DELS PAÏSOS CATALANS

Llengua viva, poble en marxa

El català en
xifres

E
Acte del Correllengua 2005 al Camp Nou

El Correllengua
2006 arriba a la
desena edició
emfatitzant la
vitalitat del català
i reunint suports
arreu del planeta

✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

I

nspirada en la Korrika del País
Basc, el Correllengua va sorgir
l'any 1993 a l'illa de Mallorca,
amb la finalitat de demostrar la vitalitat de la llengua catalana i fomentar-ne l'ús social. El 1995 es comença
a fer al País Valencià i a partir del
1997, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua (CAL) agafa el
compromís de portar-lo a la resta
dels territoris de parla catalana.
Al llarg d'aquests deu anys, la situació de mobilització per la llengua
catalana ha canviat molt: si al principi només una dotzena de pobles
celebraven actes de Correllengua,
avui la flama del català ja passa per
400 municipis. Els actes organitzats per la CAL en el seu marc són
les iniciatives per la llengua que
anualment mobilitzen més persones arreu del país: el 2005 es van
dur a terme uns 600 actes, un
centenar més de l'any anterior, en
els quals hi van participar un total
de 500.000 persones.
Correllengua internacional
El Correllengua, segons la CAL, vol
posar èmfasi "en el dret legítim
dels catalans de viure plenament

en català, tal i com ho fa qualsevol
altre país del món en el seu propi
idioma". I ho vol fer, d'entrada,
"defensant la unitat de la llengua
des del reconeixement de les seves
modalitats dialectals". Segons la
CAL, "el conflicte de diferenciació
entre català i valencià, originat
amb l'únic objectiu de dividir el
poble català des d'interessos polítics i d'esquenes al sentit comú i
als filòlegs", és una de les principals
problemàtiques per a la normalització social de la llengua.
El Correllengua d'enguany, amb el
lema "Una llengua viva, un poble
en marxa", vol reconèixer la tasca
que es duu a terme des de més
enllà del territori del país per tal
de conservar les arrels catalanes i
donar-les a conèixer arreu del
món. En la línia d'internacionalització, l'acte de l'inici se celebrarà
simultàniament des dels 4 punts
cardinals del món, aprofitant la
infrastructura dels casals catalans
a l'exterior: Buenos Aires, San
Diego, Xangai i Melbourne seran
les capitals on també arribarà la
flama de la llengua.
Moncada, Montllor, D'Efak, Tísner
Als Països Catalans, el Correllengua
començarà al Principat d'Andorra el

Oriol Clavera

2 de setembre. Andorra és l'únic
territori de parla catalana que té la
llengua pròpia com a única oficial.
Després, la CAL realitzarà actes
nacionals a València (9/10),
Barcelona (21/10), Fraga (21/10) i
Perpinyà (4/11), on es clourà el
Correllengua amb el tradicional
festival musical i festiu Rellamp!.
El Correllengua es divideix en
quatre columnes que porten el
nom de quatre personatges destacats per la seva dedicació a la
cultura i a la llengua catalana.
D'aquesta manera, la campanya
recorre les diverses comarques
durant el setembre i l'octubre i el
recorregut de la flama acaba a
Perpinyà. Enguany, les quatre
columnes prenen el nom de l'escriptor de Mequinensa (la Franja
de Ponent) Jesús Moncada, del
cantautor valencià Ovidi
Montllor, del cantautor illenc
Guillem d'Efak i de l'escriptor
català Avel·lí Artís Gener 'Tísner'.
A més a més la CAL celebrarà el
desè aniversari amb 10 grans actes
temàtics repartits per tot el territori. La política lingüística, la infància, la immigració, la universitat,
l'esport, les indústries culturals o la
música seran alguns dels eixos
temàtics de la desena edició.

ls darrers estudis confirmen
que el coneixement del català s'ha incrementat, però l'ús
social de la llengua tendeix a un
cert retrocés. A Catalunya,
segons dades del cens lingüístic
de 2001, un 94,5% dels ciutadans
entén el català i un 74,5% el sap
parlar, però només l'usen habitualment un 50,1%, una xifra que
entre els joves de 15 a 29 anys
baixa al 44,4%.
Al País Valencià, la situació és
de clar retrocés. Segons dades
de la Generalitat valenciana de
2005, un 51,6% dels enquestats
afirma entendre “perfectament” el valencià i un 37,5% el
sap parlar “perfectament”. Pel
que fa a l'ús social, en les zones
històricament valencianoparlants només un 32,6% afirma
que parla habitualment valencià, mentre un 48,1% ho fa
“sempre en castellà”.
Malgrat tot, el català segueix
generant expectatives de creixement, com per exemple a
Catalunya Nord. Segons les
enquestes més recents, els
nordcatalans són àmpliament
favorables a donar més impuls a
la llengua : un 61% “desitja
parlar català”, un 75,7% vol que
es seus fills siguin escolaritzats
també en català, i un 57% estaria “més aviat d'acord o totalment d'acord” en que tothom
parlés català a Catalunya Nord.

expressions pàgina 25

26 de juliol de 2006 / directa núm. 15
Pim-Pam-Pum

“A Catalunya hi ha el jaciment cerveser més antic d'Europa”
PABLO VIJANDE

CERVESER ARTESANAL

P

ablo Vijande és l'impulsor
de la pàgina www.cervezas.info, especialitzada en
tot el que fa referència al món
de la cervesa artesana. És coautor del llibre La Cerveza Artesanal. Cómo hacer cerveza en casa.
Quina és la diferència principal
entre una cervesa de fabricació
artesanal i una altra que poguem
comprar en un supermercat?
La principal diferència és que el
volum de fabricació és més petit i
per tant es fa amb més cura. A
més les cerveses artesanals solen
ser cerveses "vives", és a dir, sense
filtrar ni pasteuritzar. Això fa que
siguin més saboroses i nutritives,
perquè el llevat de la cervesa té
un alt contingut en vitamines.
Què és el que necessito per fer
la meva pròpia cervesa a casa?
La cervesa es pot fabricar amb els
estris de la cuina, però les eines més
específiques, com el fermentador,

MÚSICA >> 10 ANYS DE
PROPAGANDA PEL FET!

La cultura de la cervesa està
fortament arrelada a Catalunya,
però sembla que no té tan prestigi com podria tenir, per exemple, la del vi. Que caldria perquè
donar-hi més relleu?
A Catalunya hi ha un gran consum
de cervesa, però som un país de vi
per l'herència romana, tot i que
abans haviem estat cervesers tal i

Quines són les activitats que
promoveu des del portal
www.cervezas.info?
Recollim totes les activitats o
cursos on hi ha cervesa artesana,
ja siguin demostracions d'elaboració o tast d'elaboracions pròpies,
o cerveses artesanals d'importació o d'elaboració local com la
Glops de l'Hospitalet.

La bona música és rebel
✑ R. P
/cultura@setmanaridirecta.info/

E
PROPAGANDA PEL FET!. 10 ANYS
DISSABTE 19 D'AGOST.
PLAÇA MAJOR DE MANRESA.
19:30 H. GRATUÏT.
OBRINT PAS, FELIU VENTURA,
PIRAT'S SOUND SISTEMA,
REVOLTA 21, PLOUEN CATXIMBES I
RÀBIA POSITIVA
HTTP://WWW.PROPAGANDA-PEL-FET.INFO

Amb quines dificiutlats es
troben les persones que volen
fabricar la seva pròpia cervesa i,
a ser possible, distribuir-la?
Per produïr-la cap problema, però
per comercialitzar-la ja es tracta
d'una activitat econòmica que
requereix dels seus permisos d'activitat com a indústria, per molt
petita que sigui la producció. A
més s'han de tramitar les taxes
d'alcohol corresponents.

com demostren els jaciments de la
cova de Can Sadurní de Begues, les
restes arqueològiques cerveseres
més antigues d'Europa, de daten de
l'any 3000 abans de Crist. Potser
caldria un suport per part de l'administració per contemplar la
figura del mestre cerveser artesà,
que facilités la posada en marxa
d'aquesta activitat. Això faria més
conegut el món de la cervesa, que
fins ara pràcticament es limita al
coneixement de les marques de les
llaunes i ampolles d'on surt, perquè
hi ha poca gent que conegui els
ingredients o el procés.

el caldero de cocció, el serpentí per
refredar-la, el termòmetre i el
densímetre, faciliten molt la feina.

l 1996, un reduït grup de persones implicades en el món
de la música combativa i les
alternatives socials començaven a
treballar en la idea de crear una
discogràfica independent des de
l'històric Ateneu Popular de Vallcarca. Deu anys i moltes mogudes
després, Propaganda pel Fet! celebra el seu desè aniversari en plena
forma, amb un ventall de grups
que creix cada dia des de la base i
amb novetats discogràfiques a la
vista, com el nou treball de Feliu
Ventura, que veurà la llum al mes
de setembre, i les pròximes produccions de grups com Xerramequ Tiquis Miquis o At Versaris.

La tradicional festa del segell
independent català se celebrarà
aquest any el mes d'agost i, a
diferència del que és habitual,
serà gratuïta i a l'aire lliure. La
plaça major de Manresa acollirà
un festival en què participaran les
bandes més destacades de
l'"escuderia Propaganda". Així,
podrem disfrutar del hardcore de
base dels Ràbia Positiva des de
Sants, del reggae blanc dels
Plouen Catximbes des de
Manresa, de la cançó d'autor del
valencià Feliu Ventura, del hardcore i el metal dels vilafranquins
Revolta 21, l'skacore fusió dels
popularíssims Obrint Pas i el
ragga dels també santencs Pirat's
Sound Sistema, que tancaran la
festa a altes hores de la matinada.
"Durant 2006 -expliquen des de

L'art al carrer, la cultura gratuïta
✑ R. P
/cultura@setmanaridirecta.info/

E

LA PEIXERA 2006
FESTIVAL D'ARTS ESCÈNIQUES
29 DE JULIOL I 5 I 12 D'AGOST
TORDERA. PARC PRUDENCI BERTRANA.
HTTP://CRIT.BLOC.CAT

l col·lectiu de joves Crit de
Tordera presenta la setena
edició de La Peixera, un festival d'arts escèniques que té la
voluntat d'apropar alternatives a
l'oci comercial a la gent jove, i que
se celebrarà els propers 29 de
juliol i 5 i 12 d'agost.
Crit va nèixer l'any 1998 impulsat
per un grup de joves torderencs
amb inquietuds artístiques i
voluntat per millorar l'oferta d'oci
i cultura del municipi. La primera
Peixera va celebrar-se l'any 1999, i
des de llavors, cada estiu, sota la
carpa artesanal del Parc Prudenci
Bertrana, actuen pallassos, músics,
monologuistes, malabaristes,
contacontes, titellaires i moltes
altres bèsties de l'espectacle.

Propaganda- hem pogut organitzar o participar directament
de projectes interessants i enriquidors com l'homenatge a
Ovidi Montllor coorgantizat
amb l'Ateneu la Torna al Palau
de la Música fins al compromís
amb el poble de Chiapas i els
represaliats d'Atenco, en un
concert d'Obrint Pas amb Manu
Chao i Amparanoia". Però la
realitat politico-musical de
Propaganda pel Fet "no seria
possible sense els diferents
moviments socials que des de
l'activisme per la llengua, l'economia social, l'internacionalisme o les alternatives locals"
treballen en una línia transformadora i popular.

ARTS ESCÈNIQUES > LA PEIXERA

Cada any el festival creix en
infraestructura, recursos i nombre
d'actuacions i públic. L'objectiu
final del seus impulsors és treure
el teatre del teatre i la música
dels auditoris per dur la creació
al carrer i de manera gratuïta.
Màgia, clown, música
Entre els espectacles de l'edició
d'enguany destaca Yutt, de la
Good Idea Company, un espectacle que combina la màgia, la
percussió i el clown, i que ha estat
premi de màgia còmica al Festal
Internacional de Màgia de Santa
Susanna. La mateixa nit actuaran
el poeta Josep Pedrals i el músic
Guillamino, que presentaran l'espectacle En doll/Endoll, on fusionen versos i música electrònica
per anar a parar al hip-hop poètic,
i el cantautor argentía fincat a
Barcelona Sergio Makaroff.

El 5 d'agost actuaran la companyia arenyenca de titelles
Binixiflat, que oferirà l'espectacle Contes del Món, Planeta
Impro, que presentarà el seu
espectacle de teatre de petit
format La nit improvisada, i el
cantautor torderenc Txarli, que
amb humor i ironia parla de
l'amor, l desamor i el sexe a Vida
i miracles.
La tercera nit serà per als contes
de la companyia L'Espina de la
Sardina, amb l'espectacle Tot és
estupendo, el show La noche de
Eugenio, en que un torderenc
fidel imitador del desaparegut i
genial humorista repeteix a la
Peixera una de les actuacions més
valorades de les últimes edicions,
i el concert de Mr. Q. Jones, que
oferiran clàssics de blues, rock,
reggae o pop.

