
L’increment dels sous, la reducció
dels requisits mentals i la neteja

de la imatge de les forces armades,
claus per explicar el 10% d’augment del
nombre de soldats en tres anys i que

dels reclutats el 2006, un 37% siguin
immigrats. A sobre, i per no aixecar pol-
seguera sobre les condicions internes,
el govern indulta vuit “desertors” que
no compleixen el seu contracte.

Tornen les cassolades
>> Així està el Pati // Pàgina 13

SAS Abrera:
la plantilla
contra el 
tancament

>> Així està el pati //   Pàgina 10

Davant la preocupació pel tanca-
ment patronal de la planta al

Baix Llobregat, la plantilla de SAS
(fabricant de taulers de control i pro-
veïdora de Seat) ha denunciat la
manca d’informació, la manca de
material per continuar la producció i
la inactivitat de la Conselleria de Tre-
ball que deixa les empreses en una
mena de Far West on aquestes fan i
desfan a la seva conveniència sense ni
tan sols tenir en compte les regles
del joc més bàsiques. El gabinet d’ad-
vocats Garrigues Walker reprèn la
seva ànsia de tancar empreses, des-
prés de planificar la de Braun, però la
plantilla hi planta cara i es manté tan-
cada ocupant les instal·lacions per
evitar que la direcció segueixi fent
desaparèixer mitjans de producció
com passa des de fa ja tres mesos.

Mutilació
genital
femenina:
una tradició
contra la llei
L’arribada de població immigrada

des d’altres països ha portat,
també, les seves tradicions. Algunes
d’aquestes pràctiques xoquen, però,
amb les nostres percepcions més
arrelades sobre els drets humans i la
llibertat individual. Un dels exem-
ples més sagnants és, sens dubte, el
de la mutilació genital femenina,
coneguda mediàticament també
com a ablació.

Rodalies de Renfe ja té 
un pla de privatització 

>> Així està el pati // Pàgina 16

>> De dalt a baix // Pàgines 3 a 5

ELS SINDICATS CREUEN QUE LA SÈRIE D’AVARIES ÉS UN INTENT DE JUSTIFICAR-LO

Mariona Bros
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El creixement continu i desmesurat és,
en paraules d’Arcadi Oliveres, un dels
mites del sistema capitalista. Ara,
però, ja està xocant amb la limitació
dels recursos del planeta.

La propera cimera del G-8 a Heiligen-
damm (Alemanya) ha reactivat el
moviment antiglobalització, que pre-
para una jornada mundial de lluites
contra els “amos del món”

L’assassinat a Guatemala de tres dipu-
tats salvadorencs, i la posterior execu-
ció dels policies responsables, ha des-
tapat una extensa xarxa de corrupció
de mesures incalculables.

El PSOE facilita l’entrada a 
l’exèrcit amb incentius econòmics

>> Així està el pati // Pàgina 9

L’ajuntament de Tarragona i el Mi-
nisteri de Medi Ambient espanyol

són els padrins d’un projecte que vol
edificar més de 400 habitatges en a-
quest paratge natural. La plataforma

Salvem la Platja Llarga ha encapçalat
diferents mobilitzacions aquest cap
de setmana i continuarà amb les pro-
testes per exigir una consulta popular
sobre el futur d’aquesta zona.

Mobilitzacions per evitar la
cimentació de la Platja Llarga

>> Així està el pati // Pàgina 11

La que va ser la imatge de la revolta cívica contra la guerra d’Iraq, il·lustra avui la resistència del veïnat de la Barceloneta



Espanya pitjor que Algèria

El mes d’octubre passat, Youb Saudi, un dels integrants de l’esca-
mot Dixan, era extradit a Algèria per afrontar una cadena perpè-
tua per un delicte polític que s’havia comès mentre ell ja era a

Catalunya. Els esforços de la Plataforma Aturem la Guerra de les
comarques gironines, que havien aconseguit que el Tribunal Europeu
dels Drets Humans tombés l’ordre d’extradició del govern de Zapate-
ro per manca de garanties, van ser inútils quan es va fer efectiva l’ex-
tradició. Tres fets clau han coincidit al mateix temps. En primer lloc, el
reconeixement públic d’Aznar que a l’Iraq no hi havia armes de des-
trucció massiva (recordem que l’escamot Dixan va ser una excusa per
tal que l’Estat espanyol entrés a la guerra). En segon lloc, la sentència
parcialment condemnatòria de l’Audiència Nacional espanyola a l’es-
camot Dixan (tot i que el tribunal reconeixia públicament que el sabó
era, efectivament, sabó, i per tant no hi havia explosius, els condemna
contra tota lògica per pertinença a banda armada –banda sense
explosius, sense objectius, sense nom...). I en tercer lloc, la notícia de
l’alliberament, a Algèria, del veí saltenc Youb Saudi, que després de ser
jutjat és absolt; i d’aquesta manera, l’absolució es converteix en un ele-
ment més que desemmascara la gran farsa que ha estat i és l’Operació
Estany. Així, mentre l’Estat sagresta cada cop més veïns nostres apli-
cant-los la legislació antiterrorista i els condemna amb sentències
manifestament injustes, a nosaltres només ens queda el convenciment
que la persecució de la marginació, la immigració, la dissidència polí-
tica... és a l’ordre del dia, més que mai. I mentre badem, si badem, des
de l’Estat se segueix igual, a garrotades fins i tot amb la pastanaga.

El racó il·lustrat

✑ Mariona Ortiz
/directa@setmanaridirecta.info/

L’Oleguer Presas parlava fa
uns dies en aquest mateix
setmanari de “la bona fe” i

argumentava els seus dubtes sobre
el funcionament de l’estat de dret
des de la seva bona fe. La bona fe
és un tret molt característic de “la
bona gent”, altrament dita “la gent
de bé”. Parlo d’aquell sector social
que, solidari i sensible a la injustí-
cia, tendeix a fer una crítica mode-
rada i “assenyada” de l’Estat i del
seu funcionament. Gaudeixen
d’una comoditat, material i social,
que els permet sentir-se segurs i,
des de la bonhomia, creuen real-
ment que el sistema no està “tan”
malament ni és “tan” repressiu. La
bona gent pensa que determinades
coses no els passaran mai a ells i
elles: no es quedaran mai al carrer,
no rebran mai una pallissa de la

policia, no seran mai detinguts, no
els torturaran mai, no aniran mai a
la presó... Són coses que pensen
que mai els passaran perquè enca-
ra creuen que, si detenen algú, és

perquè “alguna cosa haurà fet” i, si
empresonen algú, és perquè “algu-
na prova de delicte tindran”. Doncs
no. Resulta que existeixen les
detencions i empresonaments

“preventius”, i que no necessites
“haver fet res” (en tot cas, res delic-
tiu) per patir qualsevol de les vicis-
situds que abans enunciava i que
practica el nostre Estat de no-dret.
El cas de la Núria Pòrtulas és el
darrer, però en podríem anomenar
molts més. Aquestes coses passen,
és clar, a la gent que lluita i es mou
per canviar aquest món i fer-ne un
de més just. I precisament per això
passen, no per casualitat sinó per-
què deixin de lluitar. Malaurada-
ment, és possible que en el cas de
la Núria, en lloc de posar el crit al
cel per una detenció tan barroera i
un empresonament sense proves,
la “bona gent” seguirà pensant que
alguna cosa deu haver fet i que a
ells mai no els passarà res sem-
blant. Els desitjo que sigui així per-
què, si no, a aquelles alçades de la
pel·lícula, potser els quatre que
sortim al carrer a solidaritzar-nos,
ja no hi serem.

La “bona gent”
Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

Aquesta setmana hem començat a aplicar algunes de les “rutines
de producció” decidides a l’última assemblea general. La més

important és el lliurament d’agunes parts del setmanari (Què es cou,
Expressions, Impressions i De dalt a baix, quasi la meitat de les pàgi-
nes) els divendres, amb la intenció de realitzar part del tancament
durant el cap de setmana i no concentrar-lo tot dilluns i dimarts,
com fins ara, perquè això fa augmentar el nervis i les presses, amb les
conseqüents errades i cansament.

A hores d’ara, en ple tancament, la valoració és irregular. Tot i que
sí que s’han lliurat alguns dels articles, els problemes de coordinació
entre les diferents tasques (redacció, correcció, fotografia i maque-
tació) ha fet endarrerir tot el procés, eixugant els possibles avenços.
És evident que, aquest, encara és un tema que cal millorar.

En un altre pla, durant aquesta setmana, s’ha posat en contacte
amb nosaltres gent de diferents comarques interessant-se per for-
mar corresponsalies i trobar punts de venda. Aquestes propostes, a
més de la injecció de moral que suposen, ajuden molt a la consolida-
ció del projecte i a la seva extensió pel territori. Des d’aquí, animem,
un cop més, a sumar-vos al projecte o a col·laborar-hi de la forma
que sigui, des de convèncer un amic perquè se subscrigui, a enviar-
nos qualsevol informació, o organitzar una presentació. La DIRECTA

només té sentit si la fem entre tothom.

Editorial

La “bona gent”
seguirà pensant
que alguna cosa
deu haver fet i
que a ells mai
no els passarà
res semblant
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Ruixats i calma

Entre dimecres i dijous 8 de
març una perturbació brus-

ca, amb ruixats curts però in-
tensos, i ventades fortes de
mestral creuarà Catalunya de
nord a sud. Les Illes Balears re-
bran tempestes més fortes. El
vent de Gregal serà molt fort a
Barcelona dijous a la tarda. A
partir de divendres les tempe-
ratures es recuperaran i torna-
ran a ser suaus després de la
refrescada. Dijous 8 de març de matinada les fortes ventades de gregal faran baixar la temperatura Dilluns 12 de març tornarà amb força l'anticicló i l'ambient assoleïat
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LA INTERPRETACIÓ
Occident ha volgut reduir la mutilació a una pràctica basada en creences i tra-
dicions, amb un rerefons supersticiós. Però aquest no és un acte puntual i aïllat,
en el qual interactuen una víctima (la nena o noia que pateix la MGF), una victi-
mària (sovint una dona gran de la família o propera a ella), i un còmplice (o
còmplices, que aporten la conjuntura per a la realització de la mutilació en
cada cas concret). La dimensió cultural i comunitària té un pes considerable_

EL FET
La qüestió de la mutilació geni-
tal femenina (MTF) arriba a
Catalunya a través dels movi-
ments migratoris procedents de
països on es practica_

✑ Pilar Palacio Sesé
/elcamp@setmanaridirecta.info/

El debat sobre la MGF és ben
ampli i, en canvi, s’ha parlat
poc dels seus orígens. En una

associació ràpida d’idees, es ten-
deix a vincular-la a l’islam. Però la
circumcisió (femenina i masculina)
és prèvia a aquest. Es practica des
de l’antiguitat, i originàriament
sense una vinculació necessària  al
pensament religiós, tot i que amb
l’aparició de les religions monoteis-
tes, la circumcisió va ser incorpora-
da dins dels discursos religiosos
(que no dels textos), presentant
arguments que van permetre man-
tenir-la viva. 

La circumcisió masculina es
practica com a signe físic distintiu
entre els seus seguidors en el marc
de l’islam (la masculina apareix a
l’Alcorà com a obligatòria i la fe-
menina com a desitjable o faculta-
tiva), entre la comunitat jueva (la
femenina es donava en alguns sec-
tors jueus d’Etiòpia) i la cristiana.
La mateixa Bíblia estipula el caràc-
ter obligatori de circumcidar els
infants mascles. Altrament, en al-
guns sectors de cristians coptes a
Egipte, Etiòpia i Sudan, la circum-
cisió femenina arriba a ser tan co-
muna com la masculina.

Aquesta feblesa de barreres
entre orientacions religioses i
context cultural és símptoma de
la funció social de la circumcisió
en la vida comunitària. Des del
punt de vista ètnic i indígena,
molts grups a Àfrica i Amèrica del
Sud continuen mantenint aques-
tes pràctiques com a punt d’infle-
xió del procés de socialització de
la persona dins del grup cultural.
En el seu imaginari, la circumcisió
esdevé ritual de pas del món ase-
xuat infantil al món sexual adult. 

I doncs, per què una polèmica
centrada en el tema de les cir-

LA SENTÈNCIA
L’aposta occidental ha estat dicta-
minar sentència en contra. Tot i
així, i com la història demostra, la
penalització legal no esdevé una via
per al canvi i, sovint, ni tan sols el
facilita_

cumcisions femenines, quan vei-
em que les masculines es realitzen
fins i tot de manera més generalit-
zada? Sense treure importància a
la primera, la reflexió ens porta a
nous debats, com ara que els dis-
cursos occidentalistes vers les
altres cultures van units a la visió
etnocèntrica i patriarcal de l’altre.
En aquest marc, no és la primera
vegada que les dones apareixem
com a objecte d’aquesta mirada
omnipotent i paternalista. 

Altrament, cal senyalar que la
circumcisió masculina és practica-
da avui en dia als EUA i Europa,
impulsada des d’esferes mèdiques
occidentals i realitzada en nens
que tampoc tenen veu per decidir.
Justificar-la per higiene no seria
argument de pes, si tenim en
compte que en aquestes societats
gaudim d’unes condicions de salu-
britat pública prou sofisticades (el
simple us d’aigua i sabó és sufi-
cient per evitar presumptes infec-
cions). Per tant, si la mutilació
genital esdevé un tema obert en
l’esfera dels drets humans, potser
també ens hauríem de plantejar
altres tipus de mutilacions patides
a les nostres societats avançades
(incloent-hi les psicològiques).

Beneficis per la salut versus
funció simbòlica
Així com són dubtosos el beneficis
de la circumcisió masculina com a
mètode estrella en la prevenció
d’infeccions i altres malalties de
transmissió sexual, resulta qües-
tionable el mateix argument per
justificar la mutilació. Si bé una de
les raons culturals d’aquesta pràc-
tica en les nenes i dones és la de
purificació o neteja, no és en un
sentit textual com en el significat
simbòlic. I assumir aquests signifi-
cats culturals des de la nostra
perspectiva és prou complex, per
començar perquè entenem coses
diferents per higiene i purificació. 

Alguns estudis també han a-
puntat l’objectiu de modelar la
funció del gènere dins del grup a
través de la circumcisió. A nivell
físic, això queda plasmat en l’equi-
paració del prepuci masculí al clí-
toris femení, de tal manera que si
a l’home se li escindeix el prepuci
per remarcar la funció procreado-
ra centrada en el penis, a la dona
cal escindir-li el clítoris com a
membrana que, conseqüentment,
no serà funcional, en la mateixa
línia reproductora. Per tant, l’argu-
ment vers la mutilació femenina

La solució definitiva no pot ser competència exclusiva de la llei

MÓN // CLAUS PER A L’ANÀLISI DE LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA

L’ablació és present també en l’art africà

Expressió que s’adopta per
primer cop al 1990, a la Con-

ferència Regional del Comitè
Inter-Africà sobre “Pràctiques
Tradicionals que afecten la Sa-
lut de les Dones i les Nenes”,
Addis Abeba (Etiòpia). Un any
més tard l’ONU assumirà aques-
ta nomenclatura oficialment.
Fins al moment, s’havia parlat de

circumcisió femenina, referint-
se a la intervenció mèdica per a
la realització de l’excisió, la infi-
bulació o ablació parcial o total
del clítoris. L’adopció del terme
MGF perfila semànticament a-
questa pràctica incidint en les
repercussions que té a nivell físic
i psicològic, així com en el pla
individual i comunitari.

de “salvar” i “protegir” aquestes
nenes i dones. 

Vies per afrontar la mutilació
És cert que, tant al nord com al
sud, cal revisar les pràctiques cul-
turals en termes de salut. Però,
precisament per ser activitats ar-
relades a la vida comunitària, cal
que aquesta revisió es plantegi
entre les persones que l’acullen i
la mantenen. Seria tòpic conclou-
re amb la importància que ha de
tenir un espai de negociació inter-
cultural, però en definitiva aques-
ta és la darrera alternativa que ens
queda si volem trobar una solució
eficient i amb la qual ens puguem
comprometre. 

Per començar cal reconèixer
la trajectòria d’aquestes dones,
cal veure-les com a actores i no
pas com a víctimes, perquè no-
més d’aquesta manera podran i
podrem entendre la cultura i el
context de les mutilacions se-
xuals, analitzar els seus efectes en
la salut física i mental i qüestio-
nar-les des de la coherència. No-
més així els canvis poden ser es-
tructurals i perquè siguin realitats
el pas del temps i les generacions
han de ser el testimoni en prime-
ra persona.

centrat en la voluntat d’exercir un
control sobre la sexualitat de les
dones no és prou sostenible.

No obstant això, des d’alguns
sectors feministes es continua
considerant la mutilació com un
atemptat al lliure gaudi sexual de
les dones en aquests països.
Aquest és un factor innegable,
inclòs quan alguns dels actors afe-
geixen que la mutilació té efectes
en la manca de desig sexual de les
dones i conseqüentment garantit-
za la seva virginitat (i per tant l’ho-
nor de la família i de la comunitat,
i en consonància integra les dones
en el seu rol com a dones-mares).

Per què no agrada a occident?
El que ha causat major impacte a
la mentalitat “moderna” són les
connotacions violentes de la
mutilació. Com a ritual viu en la
comunitat, sovint es duu a terme
a l’espai domèstic per les matei-
xes dones (poques vegades la rea-
litzen professionals mèdics). L’ac-
te no deixa de ser una intervenció
quirúrgica, raó per la qual com-
porta la possibilitat de complica-
cions, i especialment en el perío-
de de recuperació física posterior. 

Així, la principal controvèrsia
que ha trobat la mutilació a occi-
dent se sustenta en que cap pràc-
tica cultural que transgredeixi els
drets humans pot ser defensada.
La dictadura dels Drets Humans
Universals cau, així, com una a-
plastant llosa sobre aquells
col·lectius nouvinguts que recol-
zen i perpetuen aquesta pràctica,
amb la paradoxa que poden conti-
nuar practicant la circumcisió als
seus fills mentre que són perse-
guits i criminalitzats si pretenen
fer-ho a les filles. Amb tot plegat,
la mesura única i exclusiva centra-
da en legislar sobre aquest afer és
deficient. Instaurar una llei sense
preparar un enquadrament social
que inclogui altres estratègies és pa-
per mullat. Aquí hem establert un
marc legal prohibitiu, estipulat des
de dalt i amb el posat continuista de
l’Europa dels Drets Humans, ferma
en el rol paternalista i amb voluntat

Stan Freedman-Gurspan
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Mutilació Genital Femenina (MGF)

La principal
controvèrsia que

ha trobat la
mutilació a
occident se

sustenta en que
cap pràctica
cultural que

transgredeixi els
drets humans pot

ser defensada

Context i discurs dels Drets Humans

Per què una
polèmica

centrada en el
tema de les

circumcisions
femenines, quan

veiem que les
masculines es
realitzen de
manera més

generalitzada?

M.Cristina ÁLVAREZ DEGREGORI (2001): Sobre la mutilación genital femenina
y otros demonios. Barcelona: Universitat Autònoma de Bellaterra, p. 50.

LA FRIVOLITAT DE JUTJAR QUI ÉS O ACTUA DIFERENT
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>> A Europa hi ha alguns països que tenen legislació espe-
cífica sobre mutilació tot i que no hi trobem cap cas que
hagi arribat alsa tribunals. Altres apliquen la legislació
penal o civil, tot buscant la similitud de cada cas concret i
aplicant la legislació que li correspongui: codi penal, codi
civil, codi de família o llei de protecció dels menors_

>> Segons l’OMS, la mutilació genital femenina (MGF)
afecta entre 100 i 140 milions de dones i nenes a tot el
món, i es calcula que al menys dos milions més estan en
situació de risc. Tot i que principalment aquesta pràctica
es du a terme a 28 països africans, la migració internacio-
nal l’ha estès per bona part de la Unió Europea_

✑ Montse Aumatell
/elcamp@setmanaridirecta.info/

En aquest article intentarem
fer una radiografia de com
està el panorama legal. En

cap cas, des de l’opinió de qui
redacta aquest escrit, estarem
defensant l’aplicació d’aquestes
lleis ni la creació de noves, ja que
considerem que cap conducta, i
molt menys la motivada per ra-
ons culturals, tradicionals i reli-
gioses, es pot resoldre ni corregir
per la via cohercitiva. Així doncs,
prengueu aquest escrit simple-
ment com una exposició de com
els governs dels diferents països
afrontan, o intenten afrontar, el
problema. 

Als països d’origen, la prevenció
d’aquesta pràctica s’està enfocant
contra “una pràctica tradicional
danyosa”, que està profundament
arrelada en aquestes societats. Als
països occidentals, la pràctica de
la mutilació genital femenina és
considerada una vulneració dels
drets de les dones que no es pot
justificar sota cap circumstància i
s’ha optat per una triple via: infor-
mació, prevenció i, en darrera ins-
tància, penalització. Essent cons-
cients que aquesta darrera opció
és la menys viable, donat que, per

una banda un cop feta l’ablació ja
no hi ha marxa enrere i per l’altra
empresonar els teòrics “infrac-
tors” de la llei sumaria més llenya
al foc perquè desestructuraria el
nucli familiar i provocaria un xoc
d’enteniment entre cultures. Hem
de recordar que qui practica l’a-
blació a les seves filles ho fa per
profundes creences, perquè no
sigui repudiada pels seus, per
poder-la casar, per higiene i per
tradició. 

Legislació contra la mutila-
ció genital femenina a l’Àfrica
Alguns estats d’Àfrica han comen-
çat a legislar la mutilació, però no
podem oblidar que es tracta d’un
costum molt arrelat en aquests

països, ja que aquesta pràctica
consolida la societat patriarcal.
Posem uns exemples: a Burkina
Faso, la mutilació està prohibida
des de 1995, però sembla ser que
els programes d’acció social duts a
terme per a l’erradicació d’aquesta
pràctica han topat amb la por al
trencament amb la tradició, ja que
seguir les regles és fonamental per
assolir l’acceptació social, sobre-
tot a les zones rurals. Al Senegal, la
mutilació està prohibida per una
llei de l’any 1999, però aquesta no
s’ha començat a aplicar fins fa
relativament poc. A finals de l’any
2001 van ser arrestats cinc homes i
vuit dones acusats d’haver mutilat
més de vint nenes d’entre dos i
cinc anys. A Egipte, un decret de
1994 prohibia aquesta pràctica als
hospitals públics, però aquests
decret va ser derogat dos anys
després, el 1997 per una sentència
del Tribunal Administratiu d’El
Caire. Mesos més tard, el Ministe-
ri de Sanitat egipci tornava a esta-
blir la prohibició, tot castigant-la
amb penes de fins a tres anys de
presó. Les disputes de tot plegat
van arribar al Parlament Europeu,
que va dictar la resolució de 1997
on, en el punt 2 diu que “Deplora
la decisió del Tribunal Administra-
tiu d’El Caire, així com la decisió
del Consell d’Estat egipci sobre la
mutilació genital femenina; recol-
za decididament la decisió del
Govern egipci i del seu Ministeri
de Sanitat de recórrer contra dites
sentències i demana que facin tot
el possible per obtenir l’ abolició
total d’aquesta pràctica contrària

a la dignitat humana”. A Djibouti,
un petit país a l’est d’Àfrica, la
mutilació es va penalitzar l’any
1995. El codi penal ho condemna
amb penes de fins a cinc anys de
presó i multes de més de 5.000
dòlars. Tot i tenir aquesta legisla-
ció, a Yibuti el 100% de les dones
són objecte d’aquesta pràctica

sense que mai ningú no hagi estat
condemnat. A Tanzània, la “Llei de
mesures especials contra ofenses
sexuals”, que modificava el codi
penal de 1998 estableix penes de
fins a quinze anys. Malgrat l’exis-
tència d’aquesta llei el govern en
fa un seguiment nul. 

I què passa a Europa?
Els únics països pertanyents a la
Unió Europea que tenen legislació
específica que penalitza la mutila-
ció genital femenina són Suècia, el
Regne Unit i Bèlgica. Altres països
adapten la normativa jurídica vi-
gent al cas concret, com els proce-
diments de protecció del menor,
les lleis dirigides a l’obligació d’a-
judar una persona en perill, etc. A
Suècia, la llei penal contra aquesta
pràctica va entrar en vigor l’any
1982 i va ser ampliada l’any 1998,

augmentat les penes previstes.
Suècia penalitza aquestes inter-
vencions amb condemnes de fins
a quatre anys de presó. Ningú ha
estat condemnat per aquest delic-
te, ja que es topa amb la falta de
proves a l’hora de jutjar-lo. Però,
aplicant la llei del menor es pot
considerar com una agressió i els
pares poden quedar-se sense la
custòdia de les nenes. Al Regne
Unit, està penalitzat des de l’any
1985, amb penes que van fins a un
màxim de cinc anys de presó, més
una multa. Per als còmplices, la
pena no excedirà de sis mesos,
més una multa. Les lleis del menor
també diuen que cal estar alerta
amb les nenes en situació de risc i
és possible pendre mesures caute-
lars. A Bèlgica, castiguen qui prac-
tica la mutilació, tot evitant l’em-
presonament dels pares. Les
penes van de tres a quinze anys, en
funció de les repercussions que
hagi tingut en la víctima. 

Què passa a l’Estat espanyol 
A l’Estat espanyol, si es té coneixe-
ment que una nena ha patit muti-
lació s’haurà d’esbrinar si aquesta
ha estat comesa a l’Estat espanyol
o a l’estranger. També dependrà de
si les responsables de la mutilació
són espanyoles o han adquirit la
nacionalitat amb posterioritat als
fets. En el cas que els pares de la
menor arribessin a l’acord de rea-
litzar la mutilació a la seva filla,
tant si fos a l’Estat espanyol o a
l’estranger, aquest acord seria con-
siderat “conspiració” per cometre
un delicte de lesions.

El pes de la llei i el de la tradició
La coercitivitat no atura una pràctica arrelada

MÓN // LA NORMATIVA JURÍDICA ALS DIFERENTS ESTATS

Qui practica
l’ablació a les

seves filles ho fa
per creences

profundes 

A Yibuti el 100%
de les dones
són objecte
d’aquesta

practica sense
que mai ningú
no hagi estat
condemnat

Tipus d’ablació i
conseqüències1

Segons la declaració conjunta
que va fer l’OMS, la FNUAP i

UNICEF l’any 19932, “la mutilació o
excisió genital femenina comprèn
tots els procediments quirúrgics
que comporten l’extirpació par-
cial o total de l’aparell genital ex-
tern, o un altre tipus de lesions als
òrgans genitals de la dona per
raons culturals o no terapèuti-
ques”. Les conseqüències per la
salut variaren segons el tipus
d’ablació, n’hi ha quatre:
TIPUS I. CLITORIDECTOMIA
Supressió del prepuci amb o sense
supressió de tot el clítoris o part.
TIPUS II. EXCISIÓ
Supressió del clítoris amb extirpació
total o parcial dels llavis menors.
TIPUS III. INFIBULACIÓ
Supressió d’una part o de la totali-
tat dels òrgans genitals i sutura de
l’obertura vaginal
TIPUS IV. Inclou tots els que no es
poden classificar dins dels altres
tres tipus:
PUNCIÓ, perforació o incisió del clí-
toris i/o dels llavis. 
ESTIRAMENT del clítoris i/o dels llavis.
CAUTERITZACIÓ del clítoris i del tei-
xit circumdant. 
RASPAT del teixit que envolta l’ori-
fici vaginal (tall de l’angurya) o
tallat de la vagina (tall del gishiri). 
Introducció de substàncies o her-
bes corrosives a la vagina per pro-
vocar un sangnat o per estretar el
conducte vaginal. 
Qualsevol altre procediment que
s’adapti a la definició. 

Tot i que la mutilació genital
femenina no es realitza amb
ànim de perjudicar a les noies,
aquestes pràctiques comporten
uns efectes perjudicials per la
salut. Físicament: fort dolor,
shock emocional, hemorràgia,
retenció d’orina, ulceració de la
regió genital i lesions del teixit
adjacent. A llarg termini les
lesions poden produir quists,
lesions a la uretra, així com difi-
cultats sexuals (coit dolorós) i
durant el part. Psicològicament,
es troben situacions d’ansietat,
depressions, terror, sentiments
d’humiliació i transtorns sexuals.
Els sentiments contradictoris de-
guts a les diferències de valors
entre la societat en què viuen i la
cultura a la qual pertanyen, pro-
voquen por de ser rebutjades per
la seva pròpia gent, si no es sot-
meten a l’ablació. Aquestes con-
clusions, més difícils de demos-
trar, s’han tret a partir del relat de
les pròpies afectades. 
1 Segons el Protocolo de prevención de la
mutilación genital femenina en la demarca-
ción de Girona. Juliol 2002. VVAA.
2  Declaració conjunta de l’OMS, FNUAP i
Unicef, 1997, pàg. 3d
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La primera imatge que dóna
Fatou Secka, quan hi
parles, és la d’una dona

vital i alegre, amb un aspecte
molt dinàmic i entusiasta. Fatou
és mediadora intercultural,
agent de salut intercomuni-
tària, educadora de camp i
vicepresidenta de l’Associació
Equis. 

Quina és la tasca que realitza la
vostra associació?
L’associació Equis lluita contra les
mutilacions genitals femenines. És
una associació de dones de base
comunitària que treballa tant sen-
sibilitzant les comunitats que tra-
dicionalment realitzen aquestes
pràctiques com donant suport als
equips de professionals de l’àmbit
social i de la salut que intervenen
en situacions de risc, i també rea-
litzem tasques d’educació. 
Com detecteu que hi ha una si-
tuació de risc?
A través de Serveis Socials, dels
pediatres o de l’escola. A vegades
és la nena que explica que marxa-
ran de viatge al seu país. Alesho-
res, són aquestes institucions les
que truquen a l’associació i ens
plantegen el problema. 

I quin és el procediment?
Fem un treball de prevenció. Par-
lem amb la família. El pare vol
practicar la mutilació perquè ell,
com a home, no ha vist mai cap
dona del seu grup ètnic a la qual
no la hi hagin practicat. S’ha de
tenir en compte que la feina ha
de ser sempre preventiva, perquè
un cop realitzada la mutilació
genital, no hi ha marxa enrere. En
dos casos es va aconseguir pos-
posar el viatge de la nena. Va viat-
jar primer el pare i després la
mare. La nena es va quedar aquí
amb l’altre progenitor per tal d’e-
vitar la pressió social del país d’o-
rigen. Hem de tenir en compte
que és una pràctica molt arrela-
da, per tant els pares han d’estar
molt conscienciats del perquè no
s’ha de practicar. El que fem quan
parlem amb ells és exposar-los
tots els efectes que aquesta pràc-
tica comporta, pel que fa a la
salut, les complicacions en el
part, etc. Se’ls ensenya en mate-
rials amb fotografies sobre muti-
lació. Se’ls explica que la mutila-
ció genital femenina no garanteix
que la nena arribi verge al matri-
moni i que l’islam no té cap versi-

cle en què es recomani la mutila-
ció. Si aconseguim que en aques-
ta primera trobada s’ho re-
plantegin, reflexionin, ja tenim
molt de guanyat, però caldrà se-
guir treballant. 
No ho saben tot això?
Els homes no són conscients de
tot el que passa. Hem de tenir en
compte que, durant molt de
temps, la mutilació genital feme-
nina ha estat un tema tabú, això
vol dir que sempre s’ha practicat
però que ningú explicava a les
nenes perquè es feia. En explicar
tot això a l’home, se’l fa reflexio-
nar, si pren la decisió de no viatjar
amb la nena ja tenim molt de
guanyat. Si viatja i no està del tot
convençut, és molt possible que
no resisteixi les pressions fami-
liars i cedeixi al fet que la seva filla
sigui mutilada.
I si viatgen... no hi ha la possibili-
tat de mentir? De dir que la nena
ja ha estat mutilada?
Si vénen d’Europa es dóna per
suposat que la nena no ha estat
mutilada. Saben que aquí no es
practica. Hi ha hagut casos en què
la mare ha mentit, però les dones
grans del poble ho verifiquen, fan
una revisió a la nena. Una altra
possibilitat que hi ha és que, des
de l’ambulatori, es faci una carta
de suport, no jurídica, dirigida a la
família de la nena. En aquesta car-
ta se’ls explica que actualment el
seu fill està vivint a Europa i que,
allà, la mutilació està prohibida,
està considerada un delicte de
lesions i que els podrien condem-
nar a presó. 
I la mare? 
La pràctica de la mutilació és un
problema de salut. Molts cops les
dones no en parlen, no en saben
res perquè ningú no els ho ha
explicat. I, si a les dones ningú els
ho ha explicat, imagina’t als
homes.

Tot i que les mares l’han patit al
seu propi cos, elles no ho relacio-
nen amb tot el que els passa, amb
les seqüeles que deixa la mutilació.
No saben ni imaginen que pugui ser
conseqüència del fet que hagin
esta mutilades. Des de l’associació,
treballem molt l’espai de la con-

fiança, fem tallers per crear un
espai on elles puguin parlar, pre-
guntar, compartir... arribar al conei-
xement del propi cos, de com fun-
ciona, saber quina funció té
l’aparell genital femení, conèixer no
només l’aspecte que té sinó també
les conseqüències de la mutilació. 

I què passa aleshores amb les re-
lacions de parella?
En aquest tema crec que s’ha d’e-
vitar el morbo. Les relacions de
parella, elles les entenen com una
funció reproductora. No s’enfoca
amb l’objectiu de tenir un orgas-
me. El fet de tallar-los el clítoris
fa que aquesta sensibilitat des-
aparegui, la dona no rep cap
plaer. Però cal tenir en compte

que hi ha altres maneres de gau-
dir del plaer que no només l’esti-
mulació del clítoris. En la relació
de parella hi ha d’haver complici-
tat, comunicació i intercanvi. Si
no tenim aquests ingredients...
Quantes dones hi ha que no han
estat mutilades i tampoc saben
què és un orgasme? Quantes do-
nes hi ha que no saben què és
sentir plaer amb el seu company?
No podem oblidar que el sexe és
cosa de dos.
Com veus el futur?
Hi ha qui em titlla d’optimista, pe-
rò jo crec que en dues o tres gene-
racions podria ser que s’abolís. La
lluita que s’està duent a terme,
tant a Europa com als països afri-
cans, està ben encaminada. El tre-
ball que estem fent és molt lent,
però s’està construint sobre unes
bones bases. Estem treballant amb
les dones, estem trencant tabús.
No és fàcil, estem parlant d’una
pràctica molt arrelada i som cons-
cients de la dificultat que això
representa. Però els tallers que
realitzem sempre són plens, i les
dones que s’hi apropen sempre
tornen, això vol dir que les ganes
de canviar aquest fet hi són.

EQUIS-MGF
Equip de sensibilització sobre les
mutilacions genitals femenines

TELÈFON: 932 373 296
CORREU ELECTRÒNIC:
equis_mgf@yahoo.es

ENTREVISTA // FATOU SECKA, VICEPRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ EQUIS, BARCELONA

Montse Aumatell

“Un cop realitzada la mutilació
genital no hi ha marxa enrere”

El treball que
estem fent és

molt lent, però
s’està construint

sobre unes
bones bases

TOTAL DE POBLACIÓ PROCEDENT DE PAÏSOS ON ES
PRACTICA LA MUTILACIÓ A CATALUNYA, PER MUNICIPI

Menys de 10 dones

De 10 a 50 dones

De 50 a 100 dones

De 100 a 200 dones

Més de 200 dones

Treballem molt
l’espai de la

confiança, fem
tallers per crear
un espai on elles

puguin parlar
preguntar,
compartir...
conéixer el
propi cos 

d

Font: Kaplan, Adriana; Merino, Marta; i Franch, María. Informe: Construyendo un MAPA
de las mutilaciones genitales femeninas en España. Novembre 2002. http://mgf.uab.es
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En els darrers temps veiem
com la publicitat envaeix de
manera cada cop més agressiva
els nostres espais públics. Les
parades d’autobús incorporen
anuncis que s’il·luminen durant la
nit, a les voreres trobem mobi-
liari urbà que té la única funció
d’exhibir cartells publicitaris,
veiem banderoles que pengen
dels fanals, grans lones que
cobreixen les façanes dels edifi-
cis, i fins i tot, als transports
públics –vehicles i també esta-
cions– són literalment emboli-
cats de missatges publicitaris. 

Per una altra banda, al nostre
“espai privat” la publicitat també
té una presència molt important.
Aquesta no arriba només a través
dels mitjans de comunicació
(premsa, ràdio, televisió) que
llegim, escoltem i mirem per
voluntat pròpia. Rebem molts
missatges publicitaris de manera

Nacho Clemente. Dissenyador i professor a la UB

Davant
aquesta situació
ens podem fer

moltes
preguntes:
acceptem

que gran part
dels nostres

impostos
s’inverteixin en
la producció de

publicitat
institucional?

Excés de publicitat institucional

/opinio@setmanaridirecta.info/

Eleccions al camp, per què?

El sector agrari està de
ressaca per unes altres elec-
cions sindicals a cambres agrà-
ries. Des de l’Assemblea Pagesa,
vam decidir no anar-hi i vam fer
una crida a l’abstenció.

Els qui vivim de pagès no
tenim ni temps ni estómac per
seguir la veta a aquest sistema
d’agricultura sota control, que
procura –en tot i per a tot– que
ningú actuï fora d’un marc
perfectament institucionalitzat.

La tasca vital per fer com a
pagesos petits supera –i de
molt– la que puguin fer uns
quants mags des de llargs
despatxos enllaunats. Perquè,
dins aquesta bombolla de la
representativitat, és difícil aixe-

car el camp per veure un
horitzó d’esperança que renovi
il·lusions i actuï amb claredat en
els temes conflictius, com ara
els transgènics o la integració al
complex agroindustrial, per
posar dos exemples evidents,
sense marejar-nos amb ambigüi-
tats, manca de transparència o
traïcions de consciència.

Des de l’Assemblea Pagesa,
hem optat perquè ningú ens
representi, per fer-ho nosaltres
mateixos, i no tenim res a nego-
ciar amb una administració que
fa temps que s’ha rendit als
grans interessos agraris, amb els
quals col·labora per enfonsar-
nos directament, o per convèn-
cer-nos que ens fiquem de

quatre potes dins el seu engra-
natge per ser els seus produc-
tors obedients.

És evident que la pagesia
s’ha enganxat, durant temps, a
un sistema de representació
sindical corporatiu i paterna-
lista, que l’administració ha
deixat seure els sindicalistes
professionals en taules consulti-
ves i que, ara, ha començat a
traslladar tots els serveis
públics que oferia cap als sindi-
cats i cooperatives, per externa-
litzar tots els serveis i per fer
que tota pressió social també
estigui institucionalitzada. Però
la gent de l’Assemblea Pagesa
ens rebel·lem contra aquest
muntatge de submissió i volem

continuar obrint finestres amb
l’altra gent del món rural, amb
qui compartim preocupacions
sobre l’alimentació, el territori,
el consum, etc., persones treba-
lladores com nosaltres que
tenen un altre model agroali-
mentari local i de pagès al cap.

El que ens cal no són pastors
d’un ramat sinó una pagesia viva,
persones treballant des de baix
de tot en la construcció de peti-
tes alternatives, desobediència
civil a la imposició d’aquesta
agricultura industrial mons-
truosa i continuar la lluita pel
nostre dret de ser petits page-
sos, de tornar a ser amos de les
nostres terres i de com produïm
i de com ho venem.

Alexis Anglada. Pagès ecològic de l’Assemblea Pagesa /opinio@setmanaridirecta.info/

El que ens cal
no són pastors
d’un ramat sinó

una pagesia
viva, persones

treballant
des de baix
de tot en la
construcció
de petites

alternatives

totalment involuntària: missatges
al mòbil, correus electrònics i,
com no, molta informació a la
bústia. A la nostra bústia cada
cop arriben més i més papers.
Són fonamentalment de dos
tipus: les cartes amb factures
(gas, aigua, electricitat...) que
incorporen també anuncis de tot
tipus de productes i serveis; i
l’anomenada publicitat directa.
Aquest és un tipus de publicitat
que desagrada a molta gent
–tant és així, que és habitual
trobar adhesius a les bústies que
ho manifesten explícitament. 

La realitat, ens agradi o no és
aquesta. Cada cop vivim més
influenciats per la publicitat.
Però el que em preocupa més, és
que aquesta tendència en la
despesa publicitària s’està este-
nent de manera molt perillosa
cap a la comunicació institucio-
nal, que, cal recordar, paguem
entre tots i totes. Ara és normal
rebre a casa publicacions de tot
tipus que mai hem sol·licitat i
que, disfressades d’una intenció
informadora i fins i tot pedagò-
gica, són simplement anuncis
institucionals. Els missatges de
fons  a transmetre es repeteixen i
són molt senzills: “estem aquí”,
“estem fent moltes coses per a
que visquis millor”, “has de
confiar en nosaltres”, “volem
continuar treballant per a tu” i,
per què no?: “recorda’t de nosal-
tres quan vagis a votar”.

Ara que estem vivint una
època preelectoral –dintre de
poc arriben les eleccions munici-
pals– el ritme de treball als ajun-
taments s’accelera. S’han d’acabar
projectes, s’han d’inaugurar
moltes coses i el que és més
important per als que manen, la
gent s’ha d’assabentar de tot allò

que es faci. S’hauran de fer més
fotos que mai, a on apareguin els
polítics somrients i contents per
la gran feina feta. Aquesta infor-
mació s’haurà de difondre de la
manera més eficient, i per això
s’aprofitaran els canals habituals,
com per exemple les revistes
municipals. Aquestes es reparti-
ran amb suplements: díptics, tríp-
tics, o catàlegs monogràfics
que mostren els projectes que
s’han realitzat i també els que
es realitzaran en un futur. Una
estratègia emprada també és la
de “regalar” algun petit
objecte, com podria ser un
calendari amb fotos maques de
la ciutat o un adhesiu que
potenciï la “imatge de marca”

(que trist haver d’utilitzar
aquest terme!) de la ciutat. La
publicitat dels productes de
consum cada cop transmet
menys informació i més
emocions, i la comunicació
institucional fa exactament el
mateix, i inverteix molts dels
seus recursos a reforçar amb
símbols els vincles emocionals
amb els ciutadans.

I què passa al carrer? Al
carrer és molt probable que
durant aquests dies es comencin
algunes obres d’antics projectes
que havien quedat pendents, que
s’aixequin alguns carrers, que s’es-
borrin algunes pintades que feien
lleig... Però el que és també molt
probable és que s’engegui alguna

gran campanya de comunicació
amb qualsevol excusa: “campanya
de civisme”, “campanya d’orgull
de ciutat”, “campanya de som els
millors”,... no té gaire importàn-
cia el missatge aparent, perquè
el que interessa és que es vegi
que s’estan fent moltes coses
per la ciutat.

Davant aquesta situació ens
podem fer moltes preguntes:
acceptem que gran part dels
nostres impostos s’inverteixin en
la producció de publicitat insti-
tucional? No ens agrada, però
ens hi estem acostumant? Potser,
com diuen els pessimistes i els
conformistes, no podem lluitar
contra aquesta tendència perquè
“això passa a tot arreu”?

Nacho Clemente
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Amb el tema de l’homenatge a
la memòria de l’antifranquisme i
la reparació moral i material de
les víctimes del franquisme, el
govern del PSOE que presideix
José Luis Rodríguez Zapatero
s’ha vist, una vegada més, davant
la tessitura de voler generar una
llei necessària però incòmoda, i
se n’ha volgut sortir, com altres
vegades, amb una solució salo-
mònica. Ha volgut prescindir,
però, de l’autèntic final del
judici del mític rei, que establia
la legitimitat de només una de
les parts: la mare veritable de la
criatura renuncia als seus drets
per tal d’evitar que el nen sigui
partit en dos d’un cop d’espasa i,
així, el rei-sabi la reconeix com 
a tal.

Com en la paràbola bíblica,
la legitimitat jurídica no pot
tenir dues mares: o bé ho és la
lluita per defensar la II República

i la mobilització antifranquista
per recuperar el que el Règim
havia destruït, o bé ho és el
Franquisme per haver-se alçat
contra l’opressió republicana i
haver mantingut la ciutadania en
l’obediència i el temor durant
gairebé quatre dècades. En la
llei elaborada –primer
anomenada equívocament de
la memòria històrica i, avui,
amb un llarguíssim i incom-
prensible títol–, la legitimi-
tat queda partida: eren tan
legítims el bàndol dels que
defensaven la democràcia
com el dels que la volien
destruir i impedir. Algú podia
pensar que la criatura segui-
ria viva després de tal parti-
ció? Podia creure –el
govern– que les dues “mares”
aplaudirien mentre el fill era
esquarterat? Així, mentre la
gent que defensem la legitimitat

de la II República i de les lluites
per la recuperació de la demo-
cràcia quedem desconcertades
per formulacions tan absurdes
com que es prohibirà l’exhibició
pública dels símbols “només
d’un bàndol” –ja podem pensar
a enderrocar el monument a
Macià de la Plaça de Catalunya
de Barcelona i l’estàtua de Largo
Caballero del Ministerio de
Trabajo a Madrid–, els que
juguen a que el Franquisme era
tant o més legítim que qualsevol
altre règim es lamenten d’una
llei que impedirà el judici del
–segons ells– genocida Carrillo i
enaltirà als assassins de la FAI, la
CNT, el PSOE i ERC –altrament
anomenats rojo-separatistas.

És un cas patètic de “memòria
express”, posada al servei de la ja
vella estratègia dels governants
aparentment d’esquerres: el cone-
gut no-volem-fer-soroll-no-fos-

que-perdéssim-les-eleccions-si-
perdem-el-vot-del-centre. I el
soroll que hi haurà, tanmateix,
espero que els deixi sords
(almenys una temporada). Sembla
que ja no recorden el ridícul inter-
nacional d’haver reunit un veterà
antifeixista de la División Leclerc i
un veterà falangista de la División
Azul en una mateixa tribuna d’au-
toritats, durant una desfilada del
dia de les Fuerzas Armadas (coses
de l’enyorat ministre Bono).

No es pot encendre una
espelma a Déu i una altra al
diable sense socarrimar-se.
Tanmateix, no descarto una
proposta d’aliança de memòries
per a l’europa comunitària, on el
govern espanyol proposi un
homenatge compartit per als
membres supervivents de les
Waffen SS i els descendents de
les seves víctimes…

/opinio@setmanaridirecta.info/
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Memoria històrica “express”

/opinio@setmanaridirecta.info/Josep Puig i Boix. Membre del Grup de Científics i Tècnics per un futur No Nuclear

E
La proliferació nuclear (2a part)

n l’article anterior explicava
la primera via de proliferació
nuclear: l’enriquiment d’urani. La
segona via de proliferació d’arma-
ment nuclear són les plantes de
reprocessament del combustible
gastat a les centrals nuclears, per
extreure plutoni, un element
inexistent a l’escorça de la Terra,
però que té la propietat de ser
fissionable igual que l’urani-235. 

El material de la primera
explosió nuclear (realitzada, de
forma secreta, el 16 de juliol de
1945, al desert d’Alamo Gordo,
EUA) i la bomba atòmica que va
explotar sobre la ciutat japonesa
de Nagasaki menys d’un mes
després, eren de plutoni, extret
del combustible nuclear gastat,
reprocessat a la planta nuclear
de Handford (estat de
Washington). També les primeres
explosions nuclears realitzades
per la URSS, Gran Bretanya i
França eren de plutoni.

Fins fa poc, les preocupa-
cions referents a la proliferació

es centraven en el plutoni, ja que:
es necessita menys quantitat de
plutoni per fer una bomba que
no pas d’urani, el plutoni es pot
produir tant en reactors de
recerca com en reactors de gene-
ració d’electricitat i el seu ús
permet emprar dissenys d’armes
més sofisticades que s’adapten
millor als míssils que les trans-
porten. L’exemple de l’Índia ho
deixà ben clar quan el maig de
1974 va fer explotar el seu primer
giny nuclear a partir d’una
bomba de plutoni. El govern
havia comprat un reactor Candu
(tecnologia canadenca) i a canvi
del subministrament del
combustible per part de Canadà
s’havia compromès a no fer-lo
servir per a armament nuclear.
Tot i honorant aquest acord, van
fer servir el reactor per irradiar
urani procedent de jaciments del
país. Això va ser possible perquè
el reactor d’aigua pesant permet
que el combustible utilitzat sigui
urani natural i no pas urani enri-
quit. El combustible irradiat va
ser reprocessat (i se’n va extreure
el plutoni generat) en una planta
construïda a partir dels progra-
mes de la U.S. Atomic Energy
Commission, sota el paraigua
dels Àtoms per a la Pau.

Als orígens de l’era nuclear,
era una creença comú que l’urani
era un mineral escàs, i que per
alimentar un parc nuclear crei-
xent seria necessari emprar
plutoni. Per això es van dedicar
molts esforços de tota mena a la
recerca en reactors de neutrons
ràpids, també anomenats repro-
ductors. Aquests, refrigerats amb
sodi líquid, empraven U-238 com
a recobriment del combustible
fissionable (U-235). Els neutrons
produïts eren absorbits per
l’U-238 que es convertia en
Pu-239. Per tant, es produïa més
combustible nuclear que no pas

se’n gastava. Això, almenys, en
teoria, ja que la pràctica ha
demostrat que aquests reactors
eren un estrepitós fracàs tecno-
lògic (accidents al reactor Fermi,
a prop de Chicago, l’any 1966; al
reactor Monju, a la prefectura de
Fukui, al Japó, l’any 1995; clausura
permanent del reactor Superphénix, a
França, l’any 1998, després d’ha-
ver funcionat amb un factor de
càrrega de només un 6,3 %). 

El reprocessament comercial
del combustible gastat també va
experimentar dificultats: als EUA
solament en va funcionar una
planta, entre 1966 i 1972, localit-
zada a West Valley, Nova York,
operada per Getty Oil. Va ser
aturada per raons econòmiques,
deixant un llegat de 1.000
milions de dòlars en feines de
descontaminació. Després
d’aquesta desastrosa experiència,
el president G. Ford va declarar
que els EUA no preveien que el
reprocessament fos una part

essencial del cicle del combusti-
ble nuclear. A principis dels anys
80, el president Reagan va aixe-
car la prohibició oficial del
reprocessament comercial, però
els elevats costos de dipositar els
residus en formacions geològi-
ques profundes van fer que es
mantingués, a la pràctica, la
prohibició. Fins i tot,  l’informe
de la National Energy Policy,
preparat per un comitè presidit
pel vicepresident Dick Cheney,
concloïa dient: “Els EUA conti-
nuen descoratjant, arreu del
món, l’acumulació de plutoni
separat”. Però, des de l’any 2005,
el reprocessament ha tornat
agafar volada als EUA. La Energy
Policy Act (2005) destinava fins a
580 milions de dòlars, en tres
anys, per a la recerca de noves
tecnologies de reprocessament i
transmutació, l’anomenada
Advanced Fuel Cycle Initiative. I
al febrer de 2006, l’administració
Bush anunciava la Global Nuclear

Energy Partnership (GNEP) per a
promoure l’expansió de l’energia
nuclear arreu del món, on s’afir-
mava: “Els EUA i alguns socis
internacionals escollits accelera-
ran la demostració i el desplega-
ment de noves tecnologies de
reciclatge avançades, com ara
UREX+ i el piroreprocessament,
que reciclen el combustible
nuclear de manera que no
permet la separació de
plutoni –un risc inherent a
les tecnologies de reproces-
sament actuals”. 

Tot i la minsa economia del
reprocessament, a finals de 2001
hi havia acumulades arreu del
món 262,5 tones de plutoni
“civil” separat. Això vol dir que la
quantitat, fins a finals de 2001, és
equivalent aproximadament a
tot el plutoni separat per a ús
militar als EUA i a la URSS. Amb
aquesta quantitat de plutoni es
poden fabricar més de 32.800
bombes atòmiques.

A finals de
2001, hi havia
acumulades

arreu del món
262,5 tones de
plutoni ‘civil’

separat.
Amb aquesta
quantitat es

poden fabricar
més de 32.800

bombes
atòmiques

Martí Marín Corbera. Professor d’Història Contemporànea de l’UAB
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Jordi Sants, Barcelona

T inc 52 anys, dues hipoteques a mig
pagar i dos fills que no poden

marxar de casa perquè no troben res
que puguin llogar o comprar.

Davant de la polèmica alimentada
per l’alcalde Hereu, vull manifestar-li
que jo sí em sento solidàri amb el movi-
ment okupa de la nostra ciutat.

És clar que n’hi ha que fan bretola-
des, però això passa en tots els grups
humans, començant pels polítics.

Vull  dir-l i  que jo,  i  molta gent de

Sants,  hem començat a freqüentar
centres socials okupats,  com ara Can
Vies,  amb motiu de presentació de
llibres,  cicles de cinema, conferèn-
cies,  xerrades,  preparació d’activi-
tats al  barri  i  ens fem creus de quant
diferent és el que veiem amb els
nostres ulls de la imatge que vostè i
els diaris “del règim” donen d’aquest
moviment.  En lloc d’energúmens ens
trobem amb la punta de llança de la
joventut que lluita per un món
millor.  És clar que potser això és el
que molesta.

Sobre
l’entrevista de
J. Rodríguez a
A. Uriarte 

Teresa i Francesc Molinas Daví,
Barcelona

P roposo que es considerin
totes les causes i conse-

qüències del canvi climàtic i
es corregeixin les afirmacions
poc objectives; n’assenyalo
algunes:

Dir que entre els científics
“no hi ha en absolut unanimi-
tat”. Això passava abans, ara
gairebé tots els científics afir-
men que l’abast de l’acció
humana és global i greu,
precisament s’ha posat al
descobert que multinacionals
del petroli i l’armament finan-
cen estudis que neguen
aquesta relació.

Qualifica l’última apagada
d’idiota mostrant poc
respecte per la gent, però
l’electricitat produïda per les
nuclears és causa d’emissions
de CO2, perquè l’extracció de
l’urani de les roques que el
contenen en petites propor-
cions, necessita molt petroli;
i els processos de concentra-
ció de l’isòtop U235, que
generen residus tòxics, també
gasten molta energia.

Els hiverns són cada cop
més curts i les temperatures
mitjanes anuals augmenten
des dels últims 150 anys. La
calor és bona per a la vida
humana? Al 2003 es produï-
ren més de 10.000 morts a
causa de la calor.

Sobre el CO2, de l’atmos-
fera, durant més de mig milió
d’anys hi ha hagut
oscil·lacions, però mai ha
passat de 285 ppm. En canvi
des del S.XIX ha augmentat
fins a 400 ppm.

A la pregunta de l’afectació
sobre el planeta, si és real o
no, només cal considerar les
dimensions del planeta i el
volum atmosfèric limitat: si es
gasten 88 milions de barrils
diaris de petroli, afegits als
altres agents, és inevitable que
afectin el clima.

Considero que aquesta
entrevista desorienta els
lectors perquè és imprescin-
dible un canvi d’actituds i
hàbits de consum.

A qui votar

Dr. Carles Forns Ros

La política és imprescindible.
Amb diferents noms, sigui rei,

faraó o polític, sempre ha existit
“algú” que mani.

La democràcia és el
millor sistema polític; però
darrerament la política
s’està desprestigiant,
augmenta l’abstenció i s’ob-

serva un desencís per la
política. 

Raó, una i senzilla, els
polítics, fan malament la
feina; però recalquem, son
expressió de la societat que
representen. Els polítics
diuen respondre a uns
objectius ideològics; però la
realitat ens demostra que
van a remolc del “desig de
poder”; aquest és el justifi-
cador final de les seves
decisions i accions. La hipo-
cresia, la paraula que enllaça
el teòric valor ideològic i el
real desig de manar.

Els nacionalistes pactant
amb l’enemic antinaciona-
lista. Els populars, autode-
nominats demòcrates, fent
possible la matança a l’Iraq,
tot esperant el “Franco” de
torn. Els progressistes,
ecologistes o independen-
tistes light, burocratitzant
l’acció política o gestionant
fòrums i edificis de disseny
al servei del gran capital.
Un núvol de poder, icones
de la decadència ,adultera-
dors de valors i dignitats.

Les paraules –dretes,
esquerres, llibertat, demo-
cràcia, pau, justícia i, un
llarg etcètera– perden el
seu sentit , buidant-se de
significat. Impera una
“normopatía” col·lectiva que
relativitza qualsevol fet o
notícia. Els infectats mitjans
mediàtics parlen de solida-

ritat i a continuació ens
estimulen a un degradador
creixement econòmic
simbolitzat per unes estre-
lles beckamianesques o de
salsa rosa entronitzats en
uns narcisismes que
“eduquen” per obtenir la
màxima audiència.

Les persones que
voldrien un altre món, una
altra manera de fer, un altre
sistema; també existeixen,
però no surten a la tele,
treballen voluntàriament en
moviments socials, veïnals,
sobiranistes, partits minori-
taris o amb actituds indivi-
duals, buscant el benestar
social. Resisteixen a les
agressions diàries, defensant
veritables valors d’identitat
o de ciutadania.

L’alternativa al sistema
s’està esbossant. Però
concretar organitzacions de
canvi real, significa clarifi-
car el nucli dur del
problema, els tarannàs
dominants: el diner com a
motor funcional; utilitzar el
poder democràtic com a
eina d’explotació social i de
les consciències; els indivi-
dualismes o egolatria com a
simuladors de llibertat;
fonamentar el creixement
econòmic i la llei del mercat
com a dialèctica exclusiva.

Construir una opció de
canvi partint de les parcials
idiosincràsies de cada movi-

ment alternatiu, pressuposa
no entendre la complexitat
de la funcionalitat del
sistema; és caure en la
trampa de la seva pròpia
praxi política; la preponde-
rància del clan , del poder,
d’electoralisme, d’elitisme.

Fer una política per
conquerir una majoria,
comença per analitzar les
limitacions producte de la
pròpia història. S’ha de
comptar imperiosament,
malgrat les dificultats, amb
altres cultures que estiguin
treballant per al “canvi”, que
ningú sap, ho hem de reco-
nèixer, com serà, però que
s’ha de fer.

Partir de les veritats de
cadascú, buscant adhesions,
sols portarà a èxits conjun-
turals. Ens esperen temps
difícils i dolents. Al desig de
poder, s’hi ha d’oposar “la
participació” responsable
de la ciutadania com el
mecanisme prioritari per
executar les accions que ens
han de portar a aquest altre
món.

El repte a què ens
enfrontem planteja enorme
dificultat. Es necessiten els
pensaments, idees i accions
de tothom interessat. O
tenim consciència d’on
estem, on anem i on volem
arribar o, malauradament,
tindrem i deixarem un món
pitjor.

cartes

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

o per correu postal a
Juan Ramón Jiménez, 22, 08902 Hospitalet de Llobregat

Les cartes han de tenir una extensió
màxima de 1.500 caràcters (amb espais)

i han de portar:
signatura, localitat i contacte

Alto!

No som les úniques que nave-
guem per l’oceà de la xarxa.
També ho fan molts ciuta-

dans, que, queixosos, participen
dels fòrums policials. I els atents
agents, es dediquen a respondre,
amb aquella cordialitat que els
caracteritza...

Després d’algunes setmanes de
descans, hem tornat a entrar a l’espai
dels Mossos d’Esquadra i hem topat
amb un forumista que titula l’inici
del seu debat amb un revelador
“Violència innecessària” i explica
que, mentre es fumava un porro, va
topar de cara amb uns agents dels
Mossos d’Esquadra: “(...) Només per
l’únic fet de sortir corrents després
d’un alto policial, ens van perseguir a
mi i a tres companys més, i en sepa-
rar-nos, a mi m’esperaven tres
mossos a la cantonada del carrer per
on corria y em van colpejar amb la
porra a les cames, al cap i em van
reduir i em van estampar contra un
cotxe, i seguidament em van llançar
contra el terra violentament, i no
entenc aquest comportament
perquè anava desarmat i a més sóc
menor d’ edat (...)”. La història conti-
nua amb amenaces i amb una
disculpa final, per una presumpta
confusió. I en vista d’una denúncia
d’aquest tipus, què responen els
Mossos? Doncs, “que n’aprengui”
destaca la falta d’educació “d’algú
que surt corrents quan la policia li
diu que s’aturi”. D’altres diuen que
“les carreres es paguen” i n’hi ha
que amenacen: “Fes-me córrer quan
et dic que t’aturis i, el que t’han fet
els meus companys serà poc. La
gent dolenta que corre quan li dic
que s’aturi ha de saber que quan
l’agafi no li donaré una floreta.
Pensa que la pròxima vegada pot
ser molt pitjor”.

Psychop apel·la a la responsabi-
litat paterna: “Com tens la barra de
saltar-te un alto policial i connec-
tar-te a internet per dir que és
injust? I els teus pares què? No
t’han trencat la cara?”

I després d’aquesta lliçó tan
paternal, un tal És que... corro-
bora la possibilitat que pugui
anar a pitjor: “ Pensa que en
altres països, la policia potser
t’hauria disparat. No surtis
corrents mai, i fes el que et
diuen, que t’estalviaràs molts
maldecaps”.

Mai falta el qui apel·la a la
presumpció d’innocència: “Si és
cert el que dius, demostra-ho,
mentrestant les teves paraules no
valen”. Ni els qui defensen la cara
més dura de la llei: “Això és el que
hauria d’haver passat: Diuen que
t’aturis i corres, doncs delicte de
desobediència. Et porten a comis-
saria, s’avisa el fiscal, els teus
pares, declares amb l’acompanya-
ment d’un advocat i se t’apliquen
les mesures previstes per la llei
orgànica de responsabilitat penal.
Això sí, només fumaves un porro... i
no estaves traficant... A més, com
vols que aturin algú que està
corrents? Doncs almenys s’ha de
produir algun tipus de violència!”.

I sempre n’hi haurà que
confien en la premsa: “Ves als
matins del Cuní”.

Navegant
per la xarxa

Els “okupes”



✑ Mariona Ortiz/Roger Palà
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El ministre espanyol de
Defensa, José Antonio Alon-
so, es felicitava el dijous 28

de febrer que l’exèrcit espanyol
ha augmentat un 10% el nombre
de soldats des del 2004, com a
resultat d’un seguit de mesures
urgents aplicades pel govern del
PSOE per pal·liar el desinterès que
l’exèrcit professional ha generat
fins a data d’avui entre els ciuta-
dans. El ministre va citar la nova
llei espanyola de ‘Tropa y Marine-
ría’ com a exemple d’aquestes
mesures per canviar la tendència
de reclutament i explicar que avui
hi hagi 78.058 soldats en nòmina
de l’exèrcit professional. 

Però les mesures a les quals es
referia el ministre van molt més
enllà i ja van començar amb el
darrer govern del PP, quan l’aboli-
ció del servei militar obligatori va
generar una crisi per cobrir les
places vacants de soldats profes-
sionals. Per això, ja el govern
encapçalat per José María Aznar
va rebaixar el coeficient intel·lec-
tual dels aspirants a soldats d’un
90 a un 70, llindar que segons
l’Organització Mundial de la Salut

(OMS) s’associa a una deficiència
mental lleugera i pertorbacions
afectives freqüents (la normalitat
es considera entre el 90 i el 100).

D’altra banda, la política d’in-
crements salarials dels membres
de les forces armades ja va comen-
çar durant la mateixa legislatura i
es va accentuar amb l’arribada del
PSOE al govern. El 2005, l’exminis-
tre de Defensa José Bono va anun-

ciar un augment dels sous del 25%
a tot el personal militar, una xifra
que s’ha vist complementada amb
els beneficis inclosos en la llei de
‘Tropa y Marinería’, aprovada el
desembre passat. Aquesta llei pre-
veu, a banda de més increments
salarials, una paga mensual a partir
dels 45 anys compatible amb altres
percepcions excepte el subsidi d’a-
tur, i també facilitats per accedir als

cossos policials (Guàrdia Civil, poli-
cia espanyola o policia local) a par-
tir dels cinc anys de servei i sense
passar les oposicions habituals. 

Reclutament d’immigrats
Amb la professionalització de l’e-
xèrcit el 2001 i els problemes de
reclutament, el govern va obrir
les portes als estrangers. Al prin-
cipi només podien ser el 2% del
total de tropes i quedaven limi-
tats a les unitats més dures, com
la Legión, la Brigada Paracaigudis-
ta, el Terç de l’Armada i l’Esqua-
dró de Sapadors de l’exèrcit de
l’Aire. Però veient que això tam-
poc solucionava la manca de sol-
dats, el Ministeri de Defensa es-
panyol va decidir ampliar fins al
7% el percentatge d’estrangers  i
ampliar el ventall d’unitats a les
quals podien accedir.

El benefici per als immigrats
és clar: entrar a l’exèrcit no
només suposa estabilitat econò-
mica, sinó facilitats per reagru-
par la família i per aconseguir la
nacionalitat espanyola. Això fa
que actualment els soldats
immigrats ja siguin un 4,6% del
total de les tropes, principal-

ment, equatorians i colombians.
El 37% dels reclutaments de
2006 són immigrats. 

Maquillatge humanitari
Des del Centre Josep Maria Delàs
d’Estudis per la Pau, vinculat a l’en-
titat Justícia i Pau, es denuncia la
inversió que ha fet Defensa a
maquillar la imatge de l’exèrcit, de
manera que es presenti el soldat
professional com un heroi que va a
fer missions humanitàries i mereix
el reconeixement social. El cost
publicitari engrosseix els 49,25
milions d’euros diaris que es gasta-
rà l’Estat espanyol en concepte de
despesa militar durant el 2007. La
campanya Per una acció humanità-
ria no militar, impulsada per Justí-
cia i Pau, pretén denunciar l’actua-
ció de l’exèrcit a l’exterior, que
disfressa com a humanitaris inte-
ressos que no ho són.  Igualment, el
Centre Delàs denuncia que el
govern pretén equiparar els estu-
dis militars a estudis universitaris
amb la nova llei de la Carrera Mili-
tar, que preveu una Universitat de
la Defensa amb seu a Toledo i que
suposaria l’entrada dels militars al
món acadèmic universitari. 
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L’exèrcit creix amb incentius 
econòmics i rebaixes intel·lectuals
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> Pàgina 12
Després d’aconseguir-ne una abso-
lució d’allò més dubtosa jurídica-
ment, Algèria ha absolt el veí de
Salt Youb Saoudi, deixant en ridí-
cul el govern espanyol.

> Pàgina 10
Les sospites del possible tanca-
ment de SAS Abrera s’han fet rea-
litat. Aquest fet ha mobilitzat la
plantilla, que ha ocupat la fàbrica
per lluitar per la seva feina

> Pàgina 12
La reordenació salvatge del barri
de la Barceloneta ha revoltat gran
part del seu veïnat, perquè sospi-
ten que tot plegat és una manio-
bra per expulsar-los del barri.

ESTAT ESPANYOL // EL PSOE PREPARA UNA LLEI PER EQUIPARAR ESTUDIS MILITARS ALS UNIVERSITARIS

Justícia i Pau
denuncia el
‘maquillatge

humanitari’ de
l’exèrcit

professional
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Exterior d'una oficina d’allistament de l’exèrcit espanyol al Passeig de Colom de Barcelona
Arnau Bach

L’increment dels sous, la reducció dels requisits mentals i la neteja de la imatge
de les forces armades, claus per explicar l’augment de soldats del 10% en tres anys

Ser soldat de l’exèrcit espanyol
no és una feina qualsevol. No

perquè requereixi una especial
entrega i dedicació a la pàtria, si-
nó per les peculiars característi-
ques del contracte laboral que
vincula el militar professional
amb les forces armades, que no
pot trencar-se així com així. De
fet, un soldat professional que
vulgui deixar l’exèrcit abans de
complir la totalitat del seu con-
tracte no només s’exposa a no
percebre l’atur, sinó a un procés
penal per un delicte tipificat al
codi penal militar com ‘abandona-
ment de destí’, que vindria a ser el

mateix que la deserció però en
temps de pau. L’abandonament de
destí es produeix quan un militar
s’absenta del seu lloc de treball
sense justificació durant tres o
més dies. La justícia penal militar
preveu penes de presó per a
aquests casos, que suposen el 70%
del total de la criminalitat en
l’àmbit castrense, segons les da-
des de la fiscalia espanyola. Una
xifra que creix any rere any de
manera significativa, malgrat que
l’exèrcit és professional i se supo-
sa que, teòricament, tothom hi va
perquè vol. El govern del PSOE ha
optat per la via de l’indult. El BOE

del 28 de setembre passat publi-
cava les amnisties a diversos sol-
dats rasos condemnats per aques-
ta causa a tres mesos i un dia de
presó militar. Es tracta de Francis-
co Rojas Sánchez, Luis Alberto
Mejuto Viñas i Mohamed Abdel
Lah Habib, condemnats pel Tribu-
nal Militar de Sevilla, Nuria Nava-
rro Herández, condemnada pel
Tribunal Militar de Madrid, els
soldats Vicente Hernández Her-
nández i Ayoze Domingo Travieso
i la soldat Pino Dheiva Falcón Tor-
res, condemnats pel Tribunal Mili-
tar de Tenerife, i Manuel Aniorte
Morán, condemnat a Barcelona. 

El govern indulta vuit ‘desertors’



✑ Directa Baix Llobregat
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

La direcció de l’empresa SAS
fa un pas més en la seva
voluntat d’acomiadar a les

més de 300 persones que treba-
llen a la planta d’Abrera (Baix Llo-
bregat). La plantilla no vol perdre
el seu lloc de treball i ha decidit
mantenir la producció i quedar-
se a les instal·lacions forçant res-
postes a la Conselleria de Treball
i a la patronal. CGT, majoritari en
la representació al Comitè d’Em-
presa, ha denunciat el “tanca-
ment salvatge” d’una de les pro-
veïdores de taulers de control de
Seat que aprofita una aturada
productiva de Seat per buidar
instal·lacions i deixar de submi-
nistrar material.

El Comitè d’Empresa ha
denunciat la manca de material i
informació al Jutjat de Guàrdia i a
Inspecció de Treball. Aquest
últim requereix a la direcció de
SAS que abans de dimecres al
migdia presenti documents i
explicacions sobre on són els
mitjans de producció desapare-
guts en els darrers tres mesos i de
qui va ser la idea de deixar de
produir per Seat. A més, s’obliga a

la direcció a disposar dels medis
per a treballar dilluns 12 amb nor-
malitat. Queda clar que si l’em-
presa vol tancar haurà de presen-
tar un Expedient de Regulació i
seguir la normativa vigent.

Condicions laborals
Com explicava un jove obrer de
SAS, en els darrers temps “s’ha
explotat a la gent, usant-la com un
material més, al més pur estil fei-
xista, sense deixar parlar ni descan-
sar quan compleixes la teva feina”.
La plantilla va decidir treballar fins
que es va esgotar el material
necessari. Ara es troben i parlen
amb els companys per entendre i
fer front a aquesta lluita mentre
juguen i riuen tot mantenint els
torns de vuit hores. L’empresa que
ha de rebre la producció de SAS
per a Seat serà Peguform on,
segons CGT, “els salaris i les condi-
cions laborals i socials estan molt
per davall de SAS”.
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La plantilla de SAS Abrera es
mobilitza davant el tancament

BAIX LLOBREGAT // TANCAMENT PATRONAL A LA FILIAL DE SEAT

El Comitè
d’Empresa ha
denunciat la

manca de
material i

informació al
Jutjat de Guàrdia

i a Inspecció 
de Treball

CGT

CATALUNYA // ERRORS MÈDICS, RESPONSABILITATS JUDICIALS

La Generalitat pagarà 77.000 euros
a una dona que ha perdut la matriu
✑ Directa Baix Llobregat
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

El Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya (TSJC) ha
condemnat el Servei Català

de la Salut a indemnitzar Marta
A.B. amb 77.000 euros, en quedar
provat que va rebre una “quantitat
excessiva d’energia” a la capa
mucosa que envolta la matriu
durant una intervenció. Les cre-
mades li van provocar la perfora-
ció del còlon i la pèrdua de la
matriu, l’òrgan femení on es des-
envolupa el fetus, fruit d’un error
tècnic o humà, segons la sentèn-
cia del TSJC. Al cap de pocs dies,
Marta va acudir a l’hospital d’ur-
gència amb una perforació uteri-

na, per la qual cosa li van extirpar
l’apèndix i li van alterar el trànsit
intestinal. El TSJC afegeix les se-
qüeles de les operacions al perju-

dici estètic, la depressió postqui-
rúrgica i les disfuncions sexuals de
la pacient per a determinar que la

Generalitat l’ha d’indemnitzar
amb 77.000 euros, per les lesions i
seqüeles. Els fets van succeir el
gener de 1998, a l’Hospital privat i
religiós Sant Joan de Déu, d’Esplu-
gues (Baix Llobregat), que tenia un
conveni amb la Generalitat quan
la pacient va ser sotmesa a una
operació ginecològica.

Contagi d’hepatitis a Can Ruti
El desembre passat, la secció quar-
ta del TSJC va condemnar la Gene-
ralitat i l’Institut Català de la Salut
a indemnitzar Santiago D.C. pel
contagi d’hepatitis C. La malaltia,
la va adquirir després d’una trans-
fusió de sang a l’Hospital públic
Germans Trias i Pujol de Badalona
(Can Ruti), on rebia quimioteràpia

des de 1994, fruit d’una patologia
pulmonar. El març de 1999 se li
detectà la infecció d’hepatitis C,
que li produí un dany progressiu i
irreversible que va fer que acabés
essent declarat en situació d’inva-
lidesa permanent absoluta pels in-
formes mèdics aportats. Segons
els pèrits, el tractament mèdic va
ser correcte, però el pacient va
rebre sang infectada. El TSJC diu
que ja existien els mecanismes
adequats per determinar aquesta
anomalia a la sang transferida i
l’administració hauria d’haver a-
doptat les mesures preventives
necessàries. L’alt tribunal català
determina que, per la malaltia
crònica i els danys morals, haurà
de percebre 150.000 euros.

Les cremades
li van provocar
la perforació

del còlon
i la pèrdua

de la matriu
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✑ Directa El Prat
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

El passat 28 de juliol de 2006 els
treballadors d’Iberia es van

declarar espontàniament en vaga i
van ocupar les pistes de l’aeroport
després d’una assemblea molt
tensa feta aquell mateix matí. Pro-
testaven per l’intenció de la com-
panyia de deixar perdre el han-
dling i l’amenaça d’acomiadament
que això suposava sobre una plan-
tilla de més de 2.500 treballadors,
a més de denunciar públicament
el paper dels sindicats que no van
informar als treballadors fins que
aquests s’en van assabentar per la
premsa. Nou treballadors acaba-
rien sent detinguts per la guàrdia
civil a les mateixes pistes.

Fins al moment un total de 78
treballadors han estat sancionats
per aquells fets per la companyia,
arran de les diligències obertes
pel jutjat de primera instància
número 1 del Prat de Llobregat.
Les sancions van començar-se a
aplicar el desembre passat i van
suposar penes de suspensió de
sou i feina d’entre 16 i 60 dies. A
més d’aquestes sancions, els 78
treballadors s’enfronten a una
causa encara oberta on són acu-
sats dels delictes de “sedició,
desordres públics, desobediència
a l’autoritat i alteració greu de
l’ordre públic” que pot compor-
tar-los penes d’entre 4 i 10 anys
de presó.

El passat 27 de febrer el mateix
jutjat del Prat va ampliar les impu-
tacions a 130 treballadors més, tots
ells del torn de matí, acusant-los
dels mateixos delictes que als
anteriors i ampliant la llista dels
acusats a més de 200 persones.
Tots ells hauran de ser interrogats a
les dependències de la Guàrdia
Civil de l’aeroport i es preveu que
actuïn com els seus companys que
es van negar a declarar, al·legant
que no coneixien els motius pels
que havien estat citats.

Des d’aquells moments han
estat nombroses les iniciatives
sorgides des de diferents col·lec-
tius socials en solidaritat amb els
treballadors per evitar les san-
cions i contrarestar la campanya
mediàtica de criminalització i
manipulació. Xerrades, comuni-
cats, recollides de signatures, au-
toinculpacions, caixes de resis-
tència i d’altres iniciatives que
continuen endavant per minimit-
zar les possibles condemnes i
pressionar contra els acomiada-
ments i recol·locacions previstos. 

La jutge amplia
les imputacions a
130 treballadors
més per la vaga
d’Iberia 

EL PRAT // LABORAL

Acusant-los dels
mateixos delictes
que als anteriors

i ampliant la
llista dels

acusats a més de
200 persones

SAS, Garrigues Walker, Zapatero...

La Inspecció de Treball obliga
a SAS a esclarir qui ha decidit

que la planta d’Abrera deixi de
produir. Segons explica el dele-
gat de CGT a SAS, Antonio Aran-
da, “la direcció de SAS animava
a la plantilla a aturar la produc-
ció per així poder declarar una
vaga il·legal i acomiadar a tre-
balladors”. El Comitè d’Empresa
té clar que entre SAS, Seat i
Peguform s’ha planejat el tanca-
ment i la desviació de la produc-
ció cap a la darrera empresa. La
direcció de SAS no respon a cap
mitjà de comunicació i fins i tot
l’alcalde d’Abrera declarava no
saber res dijous passat.

D’altra banda, el gabinet
d’advocats Garrigues Walker
torna a ser protagonista d’un
tancament a terres baixllobre-
gatines. El gabinet que va ne-

gociar recentment l’acord per
cessar l’activitat de Braun a
Esplugues i que aprofita qual-
sevol oportunitat per a pro-
moure una modificació del
dret de vaga ja participa a les
reunions entre patronal, plan-
tilla i administració.

El dimecres passat més d’un
centenar de treballadors es ma-
nifestaren davant SEAT aprofi-
tant la visita dels presidents dels
governs espanyol i català. Uni-
tats antiavalots van impedir que
els obrers els hi poguessin lliurar
un document demanant infor-
mació sobre el tancament. La
Guàrdia Civil va detenir un tre-
ballador durant les càrregues
policials i el dimarts de tanca-
ment d’edició ha tingut lloc una
vista oral a jutjats.

Treballadors de SAS a les portes de la nau ocupada

d
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CIUTADELLA // PRECIPITADA ADSCRIPCIÓ DE LA LÀMINA D’AIGUA I LA LICITACIÓ DE LES OBRES

La pressió política
accelera l’aprovació del dic
✑ Directa Menorca
/menorca@setmanaridirecta.info/

El Govern Balear i el Consell
Insular de Menorca (CIME)
varen apressar-se a registrar

–el matí del dia 21– la documenta-
ció requerida, tan sols cinc dies
abans, pel Ministeri espanyol de
Medi Ambient. La documentació
sol·licitada per avançar en el pro-
jecte d’ampliació del port de ciu-
tadella constava d’un Pla Insular
d’Infraestructures Portuàries, un
estudi de viabilitat econòmica i un
estudi d’impacte sobre la dinàmi-
ca del litoral, una documentació
que el ministeri trobava de vital
importància per a concedir l’ads-
cripció de la làmina d’aigua i que
les tres administracions promoto-
res no havien presentat el dia 23
de setembre de 2006, quan va ser
publicat el projecte en el BOIB.

Una hora de reunió, i aprovat
El capvespre del mateix dia, a la

seu del Ministreri espanyol de
Medi Ambient, la consellera d’O-
bres Públiques del Govern Balear,
Mabel Cabrer, i la presidenta del
CIME, Joana Barceló, acompan-
yades del gerent de Ports, Pedro
Iturbide, i el conseller insular,
Marc Pons, es van trobar en una
reunió amb el director general
de costes del ministeri. A la reu-
nió també hi va ser present JM
Berenguer, de Berenguer Ingenie-
ros, l’empresa que ha dissenyat el
dic del port comercial projectat
a la zona de Son Blanc, al munici-
pi de Ciutadella.

Una hora després de la troba-
da institucional, saltava la notícia:
el ministeri comunicava la inten-
ció de formalitzar la concessió de
la làmina d’aigua, fent palès que la
pressió política havia facilitat
passar –en cinc dies i una hora de
reunió– d’un procés aturat per la
falta d’uns documents importan-
tíssims a la llum verda del mateix
ministeri, en ser entregada la

documentació, “o sigui, sense
haver-la ni llegit”, manifestava el
Grup d’Ornitologia i defensa de la
natura Balear (GOB).

I, dit i fet, el divendres 23 es
feia oficial l’autorització a la Con-
selleria d’Obres Públiques del
Govern Balear per poder construir
el dic de 435 metres a la zona de
Son Blanc. El dia després –i davant
la mirada incrèdula de molts via-
nants–, una manifestació convo-
cada pel PP i el PMQ, amb el lema
“Jaume Matas, PMQ i es poble de
Ciutadella et donen les gràcies per
sa feina ben feta”, aplegava un cen-
tenar de persones, que recorre-
gueren els carrers de Ciutadella.

Frissera i documentació oculta
En ser entregada directament al
ministeri, la documentació no ha
passat cap tràmit d’informació pú-
blica; és per açò que el GOB ha
dirigit escrits a les administracions
implicades, per demanar poder
consultar tota la nova documen-

tació que s’ha afegit a l’expedient
del dic i que, per ara, la ciutadania
no ha pogut consultar. A més, ha
manifestat que “està molt bé que
hi hagi consens polític, però açò
no és cap excusa per fer les coses
de pressa i donant mostres molt
clares de saltar-se les normes vi-
gents; així, ha quedat clar que l’ú-
nic que importa dins les institu-

cions és el calendari electoral”. I la
frissera no s’atura, el dilluns 26, el
Consell d’Administració de Ports
de les Illes Balears aprovà, tot
d’una, la licitació en concurs pú-
blic per la contractació d’empre-
ses, en una inversió que –assumida
íntegrament pel Govern Balear–
està valorada en seixanta-cinc
milions d’euros.

TARRAGONA // EL PROJECTE DE CIMENTACIÓ D’UN PARATGE NATURAL

✑ Directa El Camp
/elcamp@setmanaridirecta.info/

Ara cal no afluixar i posar to-
ta la carn a la graella. I així
va voler demostrar-ho la

plataforma Salvem la Platja Llarga
diumenge passat. Més de 400 per-
sones es van manifestar a la tarda
des del Balcó del Mediterrani fins
a la plaça de la Font, fent-se sentir
i mostrant pancartes en què es
podien llegir diversos missatges,
com “La Llarga també és patrimo-
ni de la humanitat”, “No cimenteu
les platges”, “El passeig cap a la
Química” i “Les waikiki, ni tocar-
les”. Diumenge va ser una jornada
farcida de protestes: al matí es va

organitzar una sortida d’embarca-
cions des de la platja Llarga fins a
la del Miracle per reivindicar la
retirada del projecte de l’Ajunta-
ment per construir més de 400
habitatges a la zona de Llevant. 

I es preveu que continuïn les
protestes. Una vegada engegats els

tràmits administratius i esperant
que es vagin resolent les ex-
propiacions, els padrins del pro-
jecte –el matrimoni convenient-
ment lligat entre l’Ajuntament de
Tarragona i el Ministeri de Medi
Ambient espanyol– es pretén co-
mençar les obres la primavera
d’enguany, i tenir-lo enllestit la tar-
dor de 2008. L’Estat inverteix 6,5
milions d’euros en una zona de gai-
rebé 3 km de llargada. 

En el punt final de la manifesta-
ció es va fer públic un comunicat de
la plataforma en què s’estenien les

accions a reivindicar la protecció
del conjunt de platges de Llevant
fins a l’àrea del Pla Especial d’Interès
Natural dels Muntanyans, a Torre-
dembarra. També hi van haver refe-
rències als projectes urbanístics que
es pretenen construir al llarg del
litoral en municipis propers, com el
Catllar. Tot seguit es va donar torn
de paraula a les persones que ho
desitgessin, i en aquesta cas, va par-
ticipar un membre de la plataforma
que va criticar que organismes
internacionals alertin sobre el canvi
climàtic i els danys irreparables que

l’home està causant al planeta en
aquestes tres darreres dècades
mentre l’acció d’una determinada
classe política “sembla que es des-
entengui d’aquests afers”. Aquesta
nostra generació podria ser ben bé
la que es coneixerà per la destruc-
ció del nostre patrimoni natural i
ambiental. Per donar com a acaba-
da la protesta, membres del Casal
Popular la Sageta de Foc van esce-
nificar en una performance l’apro-
piació dels valors naturals i el
patrimoni col·lectiu pels especu-
ladors i promotors afamats de di-

ners. Una oda als temps que ens ha
tocat viure en què els especula-
dors, constructors i els interessos
polítics confraternitzen amb l’ob-
jectiu d’obtenir suculents ingres-
sos a compte de la destrucció i el
negoci del totxo.

Al seu torn, els responsables
polítics de la ciutat no han fet cap
declaració respecte de la mobilit-
zació organitzada i tan sols ens
podem remuntar al mes d’abril
passat per trobar alguna declara-
ció respecte del cas. L’alcalde de
Tarragona, Joan Miquel Nadal, va
defensar-se de les crítiques al pro-
jecte assegurant: “El projecte de la
platja Llarga va ser consensuat
entre el Ministeri de Medi Am-
bient i diferents entitats ecologis-
tes. El problema és que quan no
participen totes les organitzacions
ecologistes, sempre n’hi ha alguna
que es queixa. I ara diuen que hi ha
interessos urbanístics. Com sem-
pre”. Diverses entitats ambientals,
com DEPANA i la Lliga per la
Defensa del Patrimoni Natural, van
fer pública en un comunicat la seva
alegria per l’acceptació de les
al·legacions presentades al Minis-
teri de Medi Ambient espanyol a
un projecte que, amb les aporta-
cions fetes ?i segons l’entitat? “per-
metrà garantir tant l’ús públic de
l’espai com la conservació i millora
dels seus valors naturals”.  La plata-
forma, al seu torn, continuarà amb
les diferents accions de protesta i
de recollida de firmes per exigir
una consulta popular sobre el
futur de la zona de Llevant.

Creixen les mobilitzacions
per salvar la platja Llarga

Sergi FranchLa manifestació per exigir la protecció de la platja Llarga va reunir 400 persones

Es va reivindicar
la retirada del

projecte de
construcció de

més de 400
habitatges a la
zona de Llevant

d
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Algèria deixa en llibertat
sense càrrecs Youb Saoudi

SALT // VA PASSAR QUATRE ANYS EN PRESÓ PREVENTIVA PER L’OPERACIÓ ESTANY

✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

El veí de Salt Youb Saoudi, que
va ser extradit a Algèria l’octu-
bre del 2006 després de

romandre gairebé quatre anys en
situació de presó preventiva a l’Es-
tat espanyol, va ser posat en lliber-
tat sense càrrecs la setmana passa-
da per les autoriats algerianes. Així
ho va informar el seu advocat,
Sebastià Salellas, en una roda de
premsa conjunta amb la Plataforma
Aturem la Guerra el dijous dia 1 de
març passat, en què el lletrat va
anunciar que estan estudiant la
possiblitat d’ampliar la demanda
que van presentar al jutjat central
del contenciós administratiu nú-
mero 5 de Madrid i demanar res-
ponsabilitats a l’Estat pels quatre
anys que el veí de Salt va romandre
privat de llibertat a l’Estat espanyol.

Saoudi va ser un dels veïns de
les comarques gironines detingut
a principis del 2003 en el marc de
l’operació Estany, coneguda po-
pularment amb el nom de l’esca-
mot Dixan. Després de dos mesos
en presó preventiva, va sortir en
llibertat sense càrrercs, però l’11
de setembre del 2003 va tornar a
ser arrestat en relació amb una
causa que tenia pendent a Algè-
ria. Les autoritats algerianes
reclamaven el veí de Salt per un
suposat delicte de terrorisme, pel
qual havia estat jutjat al seu país
en rebel·lia i condemnat a cadena
pèrpetua sense dret a la defensa.
Des d’aleshores i fins a l’octubre

del 2006, data en què va ser
extradit a Algèria per les autori-
tats espanyoles, Saoudi va roman-
dre empresonat. L’advocat del veí
de Salt va explicar, durant la roda
de premsa, que Saoudi va tornar a
ser jutjat a Algèria a principi de
març pels mateixos fets pels quals
se l’havia condemnat a cadena
pèrpetua i va ser absolt de tots els
càrrecs i posat en llibertat. El lle-
trat també va explicar que estan
estudiant com fer tornar Youb
Soudi a Salt, on viu la seva família,
al més aviat possible. Sobre a-
questa qüestió, la Plataforma
Aturem la Guerra ha demanat una
entrevista amb el subdelegat del
govern espanyol a les comarques
gironines, Fransces Francisco-Bus-
quets, perquè faciliti el retorn de

El lletrat 
està estudiant 
la possibilitat

d’ampliar 
la demanda per
responsabilitats

a l’Estat
Saodui a Salt amb l’objectiu que
es pugui “reunir com més aviat
millor amb la seva família”. Segons
la Plataforma Aturem la Guerra, la
resolució judicial demostra que el
cas de Youb Soudi no va respon-
dre a criteris legals sinó que va ser
un “qüestió política”, de la matei-
xa manera que els empresonats
per l’escamot Dixan també respo-
nen a “qüestions polítiques”. 

Així, la Plataforma Aturem la
Guerra considera més important
que mai mobilitzar-se per recla-
mar l’absolució i l’excarceració
dels processats per l’escamot
Dixan, un dels quals va ser posat
en llibertat sense càrrecs, mentre
que els altres cinc encausats van
ser condemnats a 13 anys de presó
per l’Audiència Nacional espan-

yola; sentència contra la qual la
defensa dels processats ha pre-
sentat un recurs davant el Tribu-
nal Suprem espanyol.

Manifestació per la llibertat
de l’‘escamot Dixan’
Entre els diferents actes organit-
zats per reclamar l’absolució de
l’escamot Dixan, la Plataforma
Aturem la Guerra va convocar dis-
sabte passat, dia 3 de març, una
manifestació a Girona. Centenars
de persones van participar en la
marxa per l’absolució dels proces-
sats per l’escamot Dixan. Una pan-
carta en què es reclamava l’abso-
lució i la posada en llibertat dels
processats, obria la manifestació,
que va sortir del pont de Pedra de
Girona i va recórrer els principals

Una membre de la plataforma i l’advocat d’en Youb Saoudi Mireia

L’Ajuntament de Girona manifesta
el seu suport a Núria Pórtulas

GIRONA // MOBILITZACIONS PER LA JOVE ANARQUISTA EMPRESONADA DES DEL 6 DE FEBRER

✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

El ple de l'Ajuntament de Giro-
na va aprovar dimarts passat
dia 6 una moció de suport a

Núria  Pórtulas, amb el vot favora-
ble de tots els grups a excepció del
PP, que ho va fer en contra. En el
text,  l'Ajuntament de Girona mani-
festa el seu suport a la jove de
Sarrià de Ter, en presó preventiva
des de gairebé fa un mes sense
saber de quins càrrecs concrets se

l'acusa. També expressa la seva soli-
daritat amb la família de la noia i
reclama respecte pel dret a la pre-
sumpció d'innocència. A més, amb
l'aprovació d'aquesta moció, l'Ajun-
tament de Girona  expressa la seva
preocupació  per la situació d'inco-
municació i aïllament que va viure
Núria Pòrtulas durant els primers
dies de la seva detenció, el 7 de
febrer passat pels Mossos d'Esqua-
dra. D'aquesta manera, el text fa
al·lusió, tot i que indirectament, a la
llei antiterrorista, que li va ser apli-

cada a la jove pels  Mossos d'Esqua-
dra. I és que el grup municipal
d'ERC havia presentat una moció,
que finalment va retirar,  en què es
demanava la derogació d'aquesta

llei, així com de l'Audiencia Nacio-
nal, per ser “hereva del Tribunal de
Orden Público franquista”. Esquerra
va retirar la moció davant el rebuig
que aquests dos punts havien gene-
rat en la resta de grups i que feia
impossible que pogués tirar enda-
vant. CiU també va retirar  la moció
que havia presentat i es va redactar
un nou text, que va ser el finalment
aprovat i al qual fins i tot s’hi va
sumar ICV, ja que en cap moment fa
referència al fet que la detenció de
Núria Portulas fos executada pels

Mossos d'Esquadra, cos policial de-
penent de la Conselleria d'Interior,
de la qual és titular el dirigent d'ICV,
Joan Saura. Només el PP hi va votar
en contra. D’altra banda, s’ha con-
vocat una nova manifestació al Por-
tal de l’Àngel de Barcelona el 17 de
març a les 19h.

carrers de la ciutat fins a arribar
davant la Subdelegació del Go-
vern espanyol, on es va fer la lec-
tural del manifest final. Durant el
recorregut, els manifestants van
cridar consignes de suport als
processats i van exigir-ne la im-
meidata excarceració. “Els volem
a casa ja”, “Absolució escamot
Dixan” i “No hi són tots, falten els
presos” van ser algunes de les
consignes que els manifestants
van corejar. Els manifestants tam-
bé van reclamar la posada en lli-
bertat de la jove de Sarrià de Ter
Núria Pórtulas, detiguda el 7 de
febrer passat pels Mossos d’Es-
quadra i que ja fa gairebé un mes
que està en situació de presó pro-
visional sense saber de quins càr-
recs concrets se l’acusa. d

La primera moció
presentada per

ERC va ser nego-
ciada a la baixa
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✑ Roger Rovira 
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Es consolida el moviment
veïnal contra el pla urbanís-
tic de la Barceloneta que

pretén desenvolupar l’Ajunta-
ment de Barcelona. És el Pla Ge-
neral Metropolità (PGM), que
repren l’inacabat PERI (Pla Espe-
cial de Reforma Interior) dels
anys 80. Amb el pretext d’ins-
tal·lar-hi ascensors, es faran fora
del barri més de mil famílies, el
20% de les quals, unes 200 famí-
lies, de forma definitiva. I és que
als edificis de l’antic barri marí-
tim no hi cap un ascensor si no
és buidant un pis per cada replà.
Molts pisos, per tant, es trans-
formaran en el forat de l’eleva-
dor. El consistori tornarà a que-
dar en entredit si no compleix
les promeses que “no es perdrà
habitatge” i que “cap veí haurà
de marxar del barri”. Des de la
regidoria del districte s’ha afir-
mat que el pla neix per “millorar
la vida de la gent gran”, però es
dóna el cas que les inconformes
més actives són dones de més
de 60 anys.

Lloguer i hipoteca alhora
El principal problema és que l’A-
juntament no pot garantir una
vivenda a les persones afectades.
Sols disposa de 120 pisos i encara

no compta amb els terrenys per a
construir-ne de nous, tot i asse-
gurar que reubicarà els veïns al
barri. Tampoc se sap si els que
marxin hauran de continuar pa-
gant la seva hipoteca a part del
lloguer de la vivenda provisional
–fins i tot els propietaris dels pi-
sos que desapareixeran- ni si els
reubicats hauran de pagar més
pel nou pis. No existeix cap estu-
di sobre l’impacte social al barri.

Llogaters sense veu ni vot
Tot i que l’Ajuntament afirma que
el pla és voluntari, sols calen la
meitat més un dels propietaris
d’un agrupament de finques per
aplicar-lo. Els llogaters no tenen
veu ni vot, tot i portar dècades
visquent al barri. Això facilita

l’entrada de les immobiliàries.
Així, si un edifici pertany a un sol
propietari, el del costat no podrà
negar-se al pla. A més, recone-
guts arquitectes afirmen que si es
fa caure una finca poden caure
les del costat. Quan es comença a
saber del PGM es funda l’associa-
ció de veïns i veïnes de L’Òstia,
davant el que denuncien com a
manifesta passivitat, casual o no,
de l’AVV de la Barceloneta. A par-
tir d’aquí s’exigeix un procés d’in-
formació i de participació, i es
promou les primeres assemblees
de barri. Els veïns tenen altres
prioritats i veuen altres maneres
d’instal·lar els ascensors. S’inicia
una lluita veïnal que aconsegueix
aturar la intenció inicial del con-
sistori: expropiar les vivendes.

Reunions i al·legacions
Mercè Tatjer i JM Vilanova, geòlo-
ga i arquitecte urbanista que parti-
ciparen en l’antic PERI, i l’advocat
de la FAVB (Federació d’Associa-
cions de Veïns i Veïnes), José Mo-
lina, han fet xerrades als veïns so-
bre les afectacions del Pla,
conjuntament amb Arquitectes
Sense Fronteres i l’Oficina pel
Dret a l’Habitatge. Tatjer, a més,
dona suport a les al·legacions
presentades. El 21 de febrer l’AVV
de L’Òstia, la Plataforma d’Afec-
tats en Defensa de la Barceloneta,
Barceloneta + Història, l’Associa-

ció de Comerciants, Barceloneta
Alerta i l’AVV de la Barceloneta,
demanen una moratòria i una
reunió amb el regidor de Distric-
te, Carles Martí. El dia 22 se cele-
brà la reunió, però es va refusar
la moratòria. Martí afirmà: “les
al·legacions no s’han fet bé per-
què no heu entès el pla”. S’apro-
ven uns acords que la Plataforma
i l’AVV de L’Òstia es neguen a sig-
nar, perquè no s’aclareixen els
dubtes ni es garantitza el reallot-
jament dels afectats. Hi ha divisió
al barri i s’han produït alguns en-
frontaments entre veïns, alimen-
tats per l’Oficina de d’Informació
que l’Ajuntament ha instal·lat a la
Barceloneta. La presidenta de
l’AVV de l’Òstia els acusa d’insul-
tar-los en dir als veïns que des de
l’entitat veïnal s’enverina la infor-
mació i el barri, “si hi ha una bara-
lla ells seran els responsables”. Va
anar-hi personalment a queixar-
se, acompanyada d’una veïna que
va rebre aquella opinió per part
del personal de l’Oficina. El dis-
curs que van rebre era d’esperar:
“respectem totes les entitats, no-
més donem informació tècnica,
no som responsables de les im-
plicacions polítiques o socials”. Es
mostraven nerviosos davant la
presència del redactor de la Direc-
ta i volien tancar el tema amb la
contundent afirmació: “No és una
oficina de queixes”.

✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Un grup de joves de Vilanova,
implicats en les lluites socials i

polítiques de la vila, van okupar diu-
menge 4 de març una antiga fàbrica
tèxtil. L’edifici, al c/Sogues, 23, era
propietat del regidor d’Urbanisme
Jordi Valls (ICV) i ara és del consisto-
ri. L’Assemblea de Joves recorda que
hi ha 500 cases buides a la vila men-
tre molta gent continua sense sostre.

Centre social 
a Vilanova

EL GARRAF // OKUPACIÓ

✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El 29 de març està previst que es
celebri el judici civil contra el

centre social La Ôpera, situat al
carrer Josep Prats i okupat des de fa 3
anys, després d’11 anys d’abandó. Han
presentat un recurs però no saben si
això aturarà el procés judicial.  

Judici al centre
social La Ópera

HOSPITALET // REPRESSIÓ

✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Centenars de persones es van
manifestar el 3 de març a Caste-

lló per denunciar els fets de la granja
de Roquetes. Un jove va ser retingut
durant la marxa i alliberat poc des-
prés. Protestaven per la pallissa que
un grup de matons a sou va donar a
cinc okupants de la granja dies abans. 

Manifestació 
a Castelló

LA PLANA // PROTESTA

✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Dijous 1 de març un fort disposi-
tiu de furgons de Mossos d’Es-

quadra va desallotjar el centre social
El Barco, al carrer Pere Pau 26, d’Hor-
ta. Poca estona després s’okupava el
número 28, també abandonat i sense
ordre judicial de desallotjament.
Volen netejar l’espai i fer un hort
ecològic obert al barri.  

Reokupació del
CSO El Barco

BARCELONA // OKUPACIÓ

BARCELONA // LA MEITAT MÉS UN DELS PROPIETARIS TINDRAN EL DRET DE DECIDIR

La reforma de la Barceloneta
deixarà 200 famílies sense habitatge

Davant la manca d’informa-
ció que es dóna per part

del districte i de l’Oficina de
l’Ajuntament (molta gent en-
cara es pregunta si és cert això
del 50% més 1), trobem un
moviment de protesta genuï-
nament veinal. Els actes grans i
les assemblees de barri es con-
voquen carrer per carrer. El
mateix dia que s’aprovà el pla,
el 24 de febrer, aparegué una
marxa espontània que va aca-
bar tallant les rondes. Des de
llavors, cada dia a les 6 de la

tarda es realitza una passejada
reivindicativa pel barri, tot
recollint signatures. Es va pro-
duir un fet curiós i simptomà-
tic. Una petita reunió va que-
dar desbordada per la gran
afluència de veïns i veïnes in-
dignats, convocats per la carta
d’una veïna que els animava a
defensar el barri. El dimecres 8
de març a les 8 de la tarda hi ha
una nova assemblea a l’esglè-
sia de la Pl. Sant Miquel, i di-
vendres 10 a les 7 es manifesta-
ran a la plaça de Sant Jaume.

S’organitzen carrer per carrer

Pere Albiach
Reunió de veïns preparant les mobilitzacions, a la Barceloneta

“Em volen prendre el pèl?”

Els llogaters no
tenen veu ni

vot, tot i portar
dècades

visquent al
barri. Això

facilita
l’entrada de les
immobiliàries

“Tot i que a l’Oficina d’Infor-
mació de l’ajuntament ho

pinten molt bé, el problema és
que els edificis són súperestrets,
no hi entro amb dues bosses de la
compra. Així, la reforma d’un edi-
fici afecta el del costat, tot i que
el regidor ho nega. Fins i tot li
molesta que es parli de veïns
afectats. Vaig aconseguir parlar
amb ell per telèfon i em pregun-
ta, quina edat tens? I després em
diu el teu piset es transformarà
en un gran pis. Que em pren per
tonta?”

d
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Son. Molta son a les set del matí quan
ens reunim per agafar l’autobús cap a
Picassent. Abraçades i petons amb

els companys i companyes que, a vegades,
fa temps que no veiem.

Tensió. Limitada, però per la rutina,
quan arribem al control policial. Rutina a
les dues bandes. Per a l’agent que puja
–tot encaputxat– i diu: “Control policial,
entreguen el DNI, por favor” i per a
nosaltres, que ja el tenim a la mà. Tothom
vol que acabi ràpid, nosaltres volem
seguir, ells no volen treballar gaire. El
conductor també se n’adona: “Això ja
sabeu de què va, oi?”

Primeres emocions. En arribar a Beni-
faió i trobar-nos amb la gent valenciana
esperant-nos per començar la marxa.
Alguns aplaudiments i salutacions. Per als
que coneixem personalment el Diego i la
Laura, aquesta solidaritat anònima té
doble valor.

Primeres passes i primeres gotes de
suor. Fa un sol que espetega i molta calor.
Creuem el poble demanant la llibertat
dels presos i preses. El veïnat surt als bal-
cons amb curiositat, aquesta no és una
imatge habitual. I més calor. A mesura que
anem creuant els camps de tarongers, la
marxa s’allarga, el caminar és més lent i s’a-

paguen els crits. Però el dia és immillora-
ble i la companyia també. Ve de gust cami-
nar. Indignació. L’ànima se’ns revolta quan
descobrim un camp de golf construït
davant la presó. Les dues cares de l’absur-
da moneda d’aquesta societat cara a cara.

Nova càrrega emotiva. La presó de
Picassent. A dins hi ha el Diego i la Laura,
empresonades des de fa ja sis anys. Diuen
que ara estan “bé”, que pitjor van ser els
talegos de Badajoz i Almeria, però sabem
que aquesta és una comparació odiosa.
Que no hem de descansar fins que siguin
lliures. Des de les cel·les ens reben amb
aplaudiments i samarretes onejades. Els
crits de “llibertat! llibertat!” ressonen a les
dues bandes del mur. És un moment
impressionant. Cridem amb totes les nos-
tres forces i saludem amb les mans.

I després encara vindrà el concert d’At
Versaris, dalt un camió, just davant el mur
odiós, el manifest, el dinar de germanor
sota una ombreta, Pau Alabajos i Feliu
Ventura, els petons i abraçades de comiat
i la tornada a casa. Enrogits pel sol, asse-
degats, cansats, entristits per haver de
reivindicar la llibertat dels companys en
lloc de gaudir-la, però orgullosos d’haver
pogut anar a dur-los una mica d’escalfor i
solidaritat.

Marxa a Picassent
TEXT

Guillem Sanchez i Barrull
FOTOGRAFIA

Edu Bayer, Idoia Calabuig i Guillem Sanchez i Barrull



✑ Xavier Martí
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

Ja fa mesos, fins i tot anys, que
els trens de rodalies no fun-
cionen bé. Això provoca

retards i tot un seguit d’avaries
que han perjudicat els usuaris del
tren. Els últims episodis d’anoma-
lies a Rodalies s’han produït al
llarg de les darreres setmanes. Els
usuaris van fer actes de protesta
a diverses localitats i van envair
les vies de l’estació del passeig de
Gràcia durant una hora per
denunciar que no els donaven el
servei que ells havien pagat.

El dimecres passat, dia 28,
l’Administrador d’Infraestructu-
res Ferroviàries (Adif) va denun-
ciar tres actes de sabotatge en
forma d’incendis. Un al túnel que
uneix les estacions de Sants i la
plaça de Catalunya, el segon a
l’estació de Sant Andreu Comtal i
el darrer a l’estació de Castellbis-
bal. Però l’endemà, des del mateix
Adif, es va desmentir el que s’ha-
via dit hores abans i es va afirmar
que l’únic sabotatge va ser el del
túnel situat entre Sants i la plaça
de Catalunya. 

Adif va passar a dir l’endemà que
l’incendi de Sant Andreu Comtal va
ser un accident provocat per uns
obrers d’una empresa subcontracta-
da i que les avaries de Castellbisbal
eren “efectes col·laterals” del sabo-
tatge de Barcelona. Des de la Confe-
deració General del Treball (CGT) es
creu que la manca d’inversió i de
manteniment dels trens de Rodalies
–que són els culpables de les avaries

i dels retards–respon a una voluntat
que busca trobar justificacions al
procés de privatització del tren, que
va començar l’any 2003. El presi-
dent del govern espanyol, José
Luis Rodríguez Zapatero, veient
les avaries de la setmana passada,
va demanar disculpes als usuaris
de Renfe i va legitimar la tesi que
relaciona avaries amb incendis en
declarar: “Posaré tots els esforços
a castigar els suposats autors dels
sabotatges”.

Sense interès general
L’any 2003 el PP va aprovar la Llei
del Sector Ferroviari, que posava
fi a un model de transport d’un
sector que havia funcionat de
forma integrada i que, com a ser-
vei públic, garantia l’interès gene-
ral dels ferrocarrils. Amb aquesta
llei es van segregar infraestructu-
ra i explotació, es va fer possible
privatitzar el transport i es va
obrir el ferrocarril a l’entrada
d’empreses privades.

Renfe va canviar de nom i va
passar a anomenar-se Adif.
També va néixer, l’any 2004, una
nova entitat amb el nom de
Renfe-Operadora, la qual, amb la

nova llei, ja podia començar a
desfer-se d’unitats de negoci de
la seva infraestructura i conver-
tir-les en societats anònimes.
Amb aquesta conjuntura comen-
çava la mort del servei públic i el
Ministeri de Foment espanyol
podia iniciar el tancament d’esta-
cions o línies no rendibles econò-
micament o bé traspassar-les a
les comunitats autònomes.

El PSOE, que l’any 2003 es va
oposar a la Llei del Sector Ferro-
viari, va posposar l’entrada en
vigor d’aquesta disposició fins a l’1
de gener del 2005. Tant el PP com
el PSOE, doncs, han fet possible
l’aplicació d’una política de tanca-
ment de línies i d’estacions, de
desaparició de serveis, de des-
mantellament de tallers, de des-
trucció de llocs de treball, de dis-
minució del nombre de trens,
d’increment de tarifes i de menys
manteniment de la infraestructu-
ra, la maquinària i els vagons. Amb
el govern del PP, i ara amb el del
PSOE, s’ha donat prioritat a l’AVE i
s’han oblidat els avantatges
socials, ambientals i energètics del
tren convencional.

Tres dècades acomiadant
La plantilla de Renfe l’any 1970 era
de 85.000 treballadors. El 1980 la
xifra es va reduir a 71.000 i l’any
2003 la plantilla només disposava
de 31.000 assalariats. A la demarca-
ció de Tarragona hi ha 21 estacions
sense personal, en un context de
prejubilacions i recol·locacions
dels treballadors i externalització
de determinats serveis. Renfe
només té en compte els criteris
economicistes i tanca les estacions
on no és rendible mantenir una

plantilla fixa i fa ofertes a empre-
ses privades que busquen resultats
amb l’explotació integrada de la
venda de bitllets, premsa i serveis
de restauració. 

Els grans a escena
Aquesta setmana Acciona, Com-
sa, FCC i ACS han començat a
competir per trencar el monopoli
de Renfe en el transport de mer-
caderies. Aquest sector mou, a

l’any, 300 milions d’euros. Acciona
Rail Services ja ha iniciat el trans-
port de carbó entre les localitats
de Xixón i Lleó. L’empresa ha in-
vertit 12 milions en la compra de
maquinària de transport per aten-
dre el contracte que té signat amb
Unión Fenosa. Els nous competi-
dors de Renfe podran utilitzar –a
canvi d’unes tarifes– les infraes-
tructures ferroviàries que deter-
mini Adif.
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Sindicats de Renfe denuncien que
les avaries busquen la privatització 

CATALUNYA // MESOS DE RETARDS I INCIDÈNCIES AL SERVEI DE FERROCARRILS

Des de CGT es
creu que la

manca d’inversió
pretén justificar
la privatització

del servei

De la desesperació a la ràbia
✑ Guillem Sànchez i Barrull
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Les contínues avaries, els
retards i les cancel·lacions en

els trens del servei de Rodalies i
que afecten els usuaris comença
a generar situacions de tensió i
amotinaments espontanis. El 28
de febrer, arran de la fallida
quasi absoluta de tota la xarxa
es va produir una asseguda a les
vies de l’estació del passeig de
Gràcia de Barcelona, i a la de
Sants alguns passatgers van ape-
dregar un tren. El mateix dia hi
havia convocada, de forma anò-
nima, una vaga de bitllets. 

Però aquests només són els
fets més greus d’una situació
que s’allarga des del “novembre
del 2005” segons diferents usua-
ris de les línies del corredor sud,
“coincidint amb les obres del
TAV”. Aquests passatgers asse-
guren que abans anava “súper
bé”, i que des de llavors els re-
tards d’un quart o mitja hora són
“diaris”. “Aquests ja els comp-
tes com a normalitat, ja ens hi

hem acostumat” asseguren. Als
retards s’hi ha de sumar l’aug-
ment d’usuaris generat per l’apli-
cació de l’àrea verda a Barcelona,
que ha augmentat la massificació
del servei. “Anem com anxoves”
denuncien, “molt pitjor que el
metro, i si hi ha un retard la gent
comença a marejar-se. És molt
desagradable”.

Aquesta situació fa que la
tensió sigui molt alta als trens i
les andanes, i que “qualsevol dia
pugui passar-hi una desgràcia”.
Asseguren que quan hi ha pro-
blemes els informadors de Ren-
fe “desapareixen”, i això seria
fins i tot comprensible “ja que
perilla la seva seguretat física”.
Un viatger va ser testimoni d’un
intent d’agressió a un maquinis-
ta, que va haver de defensar-se
amb una clau anglesa. Segons els
usuaris consultats, la vaga de
bitllets no funciona per falta
d’organitzacions que la recolzin
amb informació i piquets i per
les desenes d’agents de segure-
tat a les estacions centrals, i no
“per falta de ganes”.
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Un model importat

La Gran Bretanya i Alemanya
han privatitzat els ferroca-

rrils. La reforma dels trens brità-
nics fa que més de 100 empreses
privades gestionin el servei. Això
ha provocat increments cons-
tants de tarifes –que són les més
altes de la UE–, la pèrdua total
de seguretat i la mort de diver-
sos usuaris. La separació d’in-
fraestructura i transport trenca
els sistemes integrats de segure-
tat. Quan una empresa gestiona
les vies i una altra, els vagons i
les màquines, la seguretat dels
usuaris és la primera a esvair-se.
El model britànic ha rebut les
crítiques del seu propi govern, el
qual l’ha arribat a qualificar
“d’autèntic fracàs”.

Andana estació de Sants a Barcelona Arnau Bach

Tant el PP com el
PSOE, doncs, han

fet possible
l’aplicació d’una

política de
tancament de

línies i d’estacions

d
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Accidentada inauguració
del nou Teatre Municipal 
✑ Directa Sabadell
/sabadell@setmanaridirecta.info/

El passat dissabte 3 de març
agents de la Policia Municipal

de Barberà del Vallès i dels Mos-
sos d’Esquadra impediren l’accés
d’una cinquantena de joves a la
plaça Cooperativa durant la inau-
guració del nou Teatre Municipal. 

Des del Casal de Joves Obriu
Pas i l’Ateneu de Barberà s’havia
preparat una acció informativa
que amb el lema “Menys manio-
bres electorals i més solucions pel
jovent” pretenia fer arribar al veï-
nat el què al seu entendre és “una
gran deficiència en equipaments
municipals per a entitats i col·lec-
tius juvenils”. Després que un
agent municipal fes una ullada al
contingut de les octavetes, sota
l’atenta mirada del regidor res-
ponsable del cos de policia muni-

cipal Antonio Báez (PSC-PSOE),
decidí impedir amb un cordó poli-
cial la difusió d’aquesta informa-
ció a la via pública.

En el comunicat emès després
dels fets, ambdós col·lectius de
joves barberencs mostren el seu
agraïment a “tots els veïns que van
trencar el bloqueig policial per
interessar-se per la nostra protes-
ta” i sobretot aquells que van
renunciar a la invitació consisto-
rial per entrar al teatre per “la
indignació que sentiren davant
d’aquests fets”. El dilluns es cele-
brà una assemblea informativa on
es decidí exigir a l’alcaldessa i a l’e-
quip de govern “un posicionament
clar davant del molt greu episodi
de censura que es va viure dissab-
te”. Per la seva banda, l’Ajuntament
no ha volgut fer declaracions a LA
DIRECTA fins el tancament de la
present edició.

BARBERÀ DEL VALLÈS // LLIBERTATS

Declaren per un
delicte d’usurpació

✑ Directa Terres Ponent
/terresponent@setmanaridirecta.info/

El dimecres 28 de febrer,
vuit veïns i veïnes del nú-

mero 12 del carrer Sant Martí
de Lleida declaraven al jutjat
d’Instrucció nº1 acusades d’un
delicte d’usurpació. Aquesta
denúncia es suma a la deman-
da efectuada el desembre pas-
sat pel consistori municipal on
se’ls diu que abandonin les
seves vivendes. El motiu, un
informe tècnic del juliol que
declara l’edifici en ruïna -veure
DIRECTA núm.39-. 

Les famílies afectades es
troben en una situació molt
complicada i pendents que el
consistori o els serveis socials
els aportin solucions per no
quedar-se al carrer, ja que no

disposen de recursos econò-
mics per llogar un habitatge a
preu de mercat. Ara, a més a
més, se’ls suma una denúncia
interposada per la via penal
que podria suposar-los una
pena de presó. Els hereus de
l’antic propietari, mort a prin-
cipis de l’any 2004, van inter-
posar la denuncia per coaccio-
nar i fer que aquestes famílies
abandonessin les seves viven-
des. Els actuals propietaris
afirmen no conèixer les perso-
nes que hi viuen tot i que
alguns d’ells fa més de 20 anys
que paguen els seus lloguers.
Segons els propis veïns, l’advo-
cat de l’acusació va intentar
confondre’ls durant les decla-
racions i algunes van haver de
ser rectificades perquè no s’a-
justaven al que havien dit.

Al·legacions
contra el parador
del Roser
✑ Directa Terres Ponent
/terresponent@setmanaridirecta.info/

La Candidatura d’Unitat Popular
de Lleida va presentar el 26 de

febrer passat un recurs conten-
ciós administratiu contra la reso-
lució de la junta de govern local
del 29 de desembre de 2006, a
través de la qual es desestimava
l’anterior recurs que la CUP havia
interposat i que pretenia evitar la
renúncia  al dret d’usdefruit i la
desafectació d’ús cultural de l’e-
difici històric del Roser.

El pla general de Lleida esta-
bleix que els usos preferents per a
l’edifici del Roser han de ser  edu-
catius, socioculturals i publicoad-
ministratius, i en tot cas comuni-
taris, motiu pel qual en cap cas
l’establiment d’un hotel privat es
pot entendre com un compliment
d’aquest pla. Així mateix, la CUP
també considera que el projecte
de parador nacional provocarà
una sèrie d’actuacions que com-
portaran un greu impacte territo-
rial, social, econòmic i paisatgístic
en l’entramat urbà del centre his-
tòric de la ciutat. Aquests fets i
tot un seguit d’incompliments de
requisits legals en els tràmits de
cessió de l’edifici del Roser han
incentivat la CUP a realitzar
aquesta nova iniciativa per tal d’a-
turar el projecte de convertir el
Roser en un parador nacional.

LLEIDA // PATRIMONI

✑ Directa El Camp
/elcamp@setmanaridirecta.info/

El carrer de la Cort és una de les
principals vies comercials de

la capital de l'Alt Camp. Pastisse-
ries amb els tradicionals "peto-
nets" -uns pastissos de pasta de
full-, botigues de fotografia, lli-
breries, cafeteries i algun estanc
dibuixen un dels carrers més tran-
sitats en els vespres de passeig
per la ciutat. Dissabte passat,
però, aquest  mar de quietud va
tenir un parèntesi per a la reflexió
col·lectiva. Membres de l'Assem-
blea de Joves de Valls van realitzar
una acció de boicot contra el bar
del Centre de Lectura, una entitat
cultural regentada per Antonio
Molero, el cap de llista de la Pla-
taforma per Catalunya (PxC). Una
vintena de joves varen dirigir-se a
la cafeteria amb l'objectiu de
denunciar la gerència del bar per
part del candidat d'aquesta for-
mació ultradretana. Els joves van
fer arribar als curiosos allí pre-
sents un manifest juntament amb
la transcripció d'una entrevista al
líder de la formació, el vigatà
Josep Anglada, on afirmava sentir-
se fidel a les idees de Blas Piñar i
del Front National de Jean Marie
Le Pen. Els joves van mantenir una
pancarta desplegada on reclama-
ven l'extinció del contracte de
gestió del bar de l'entitat. L'As-
semblea de Joves de Valls anuncia
que aquests actes no es repetiran
en aquest espai mentre no s'hi

realitzin actes públics de la Plata-
forma per Catalunya. A més, reite-
ren la seva crida al boicot contra
el bar de l'entitat. Antonio Mole-
ro, per la seva banda, ha afirmat
públicament que la seva candida-
tura aspira a obtenir 2 regidors en
les properes eleccions municipals
a Valls. A banda de la capital
vallenca, Plataforma per Catalun-
ya presentarà candidatura a Brà-
fim, una població de poc més de
600 habitants on fins al moment
el concurs a les eleccions s'havia
fet pel sistema de llista única.

✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El centre social Can Vies, al carrer
Jocs Florals 42, de Sants, continua

denunciant l’operació especulativa
que hi ha darrere el procés judicial

contra la casa. En roda de premsa, els
delegats del comitè d’empresa de
metro i autobusos metropolitans van
donar suport a la casa, que havia
estat seu social de la CNT als anys 80.
També es va presentar la plataforma
d’entitats “El Barri vol Can Vies”.

Els treballadors de  metro i autobús
donen suport a Can Vies

SANTS // SUPORT SOCIAL

Es manté l’acusació fiscal pel
bloqueig d’un tren militar 
✑ Guillem Sànchez Barrull
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Ala tercera ha anat la vençuda. I és
que després de dues suspen-

sions, el dimarts 6 de març es va
celebrar el judici a les quatre perso-
nes que el 17 d’octubre del 2004 es
van encadenar a una via per impedir
el pas d’un tren militar que, des de la
base de Bétera, es dirigia a unes
maniobres a Saragossa.

Abans de la vista el fiscal ha
intentat que els antimilitaristes
assumissin els càrrecs a canvi de
canviar la petició a faltes, cosa que

aquests han rebutjat per conside-
rar que “aturar les guerres no és
cap delicte”. Un cop començat el
judici, el fiscal ha canviat l’acusació
de danys a desobediència, doncs
aquests primers s’han vist que eren
incomprobables; les greus contra-
diccions dels agents que han testi-
ficat, però, tampoc li han posat
massa fàcil aquesta estratègia. La
nota divertida la va posar un dels
policies, que va dir “encanonats”
quan volia dir “encadenats”, el que
va fer esclatar en rialles tota la sala,
motiu pel qual el jutge va expulsar
dues persones.

VALÈNCIA // JUDICI A ANTIMILITARISTESLLEIDA // EL DRET A L’HABITATGE, EN ENTREDIT

Veïns de Sant Martí número 12 als Jutjats Directa Ponent

d

Presentació del Llibre Blanc d’Habitatge. Jordi Hereu va
presentar al Col·legi d’Arquitectes el Llibre Blanc de l’Habitatge. Durant
l’acte, diversos membres del col·lectiu V de Vivienda van desplegar cartells
convocant a la manifestació per un habitatge digne del proper 24 de març. 

VALLS// DENÚNCIA DELS GRUPS FEIXISTES

Boicot al bar del cap de llista de PxC

Bar del Centre de 
Lectura de Valls
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438 dones mortes des de l’any 2000. El mateix nombre
de dones vestides de negre i amb una màscara blanca van participar
d’un acte simbòlic a Rubí el passat 3 de març. La xifra d’assassinades per
parelles o exparelles correspon a dades oficials de l’Estat espanyol.  
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✑ Blanca Camps / SODEPAU
/Xaouen (Marroc)/

El govern de Zapatero parla
de l’aliança de civilitzacions i
d’una futura llei de memòria

històrica. Però, paral·lelament a
aquests discursos, la Comissió
Constitucional del Congrés dels
Diputats a Madrid ha desestimat
la proposició presentada per ERC
per tal d’esclarir els fets de la gue-
rra del Rif i la violència de l’exèr-
cit espanyol contra la població
civil rifenya, que en aquells mo-
ments lluitava per la seva inde-
pendència, amb la mítica figura
d’Abdelkrim Khattabi al capda-
vant. La proposició, recolzada per
IU i PNB, va ser rebutjada pels
trenta-tres vots en contra del
PSOE i el PP.

La proposta no de llei pel reco-
neixement de les responsabilitats
de l’Estat espanyol i la reparació
dels danys causats a conseqüència
de l’ús d’armament químic al Rif
demanava que es facilités la inves-
tigació dels historiadors, que s’or-
ganitzessin actes de reconciliació i
de solidaritat amb les víctimes i els
seus descendents i que s’obrissin
vies a possibles compensacions
econòmiques.

ERC ja ha anunciat que pre-
sentarà una esmena a la llei de la
memòria històrica en relació a a-
questa etapa.

La història desconeguda 
i no reconeguda

Però mantenir un discurs huma-
nista i negar-ho a través dels fets
no és una pràctica recent. El 1925,
l’Estat espanyol es va adherir al
Protocol de Ginebra sobre la pro-
hibició d’armes químiques i bacte-
riològiques. Ja feia quatre anys,
però, que menava una estratègia
de massacre sobre les poblacions
rifenyes amb armes químiques.

A partir de 1912, i amb el Trac-
tat de Fez, l’Estat espanyol va pas-
sar a ser la potència dominant de
la zona nord del Marroc, amb la
connivència del sultà marroquí.
Les tribus rifenyes, però, van en-
degar una revolta contra les for-
ces ocupants.
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RIF // L’EXÈRCIT ESPANYOL VA USAR ARMES QUÍMIQUES CONTRA ELS REVOLTATS ALS ANYS VINT

La desmemòria històrica

Després de la ignominiosa des-
feta d’Annual, el 1921, en què l’e-
xèrcit espanyol va ser derrotat
virulentament, les tropes espan-
yoles –amb l’ajuda francesa– van
decidir utilitzar mètodes més
expeditius contra la revolta inde-
pendentista de la població local
–que ja havia constituït una Repú-
blica Confederada de les tribus
del Rif– i van començar a utilitzar
armes no convencionals, prohibi-
des per les convencions de la Haia
de 1899 i 1907. Les armes quími-
ques, de fabricació alemanya en
una primera etapa, van ser utilit-
zades per primera vegada per part
de l’artilleria el novembre de 1921,
als voltants de Tànger, i de mane-
ra més sistemàtica a partir de
1923, amb la batalla de Tizi Azza.
Segons alguns historiadors i testi-
monis de l’època, es va utilitzar
fosgen, difosgen, cloropicrina i,
sobretot, iperita, el conegut gas
mostassa. Existeix, per exemple,
el testimoni del primer pilot d’a-
vió que va descarregar bombes
amb càrrega química sobre la
població rebel. Així, el “Gernika
africà” passaria a la història com
la primera vegada en què es van
utilitzar les armes químiques con-
tra la població civil. S’atacaven
les poblacions els dies de mercat
o festivitats, tot causant vícti-
mes innocents, amb l’excusa que

aquestes concentracions eren els
llocs habituals on les forces d’Ab-
delkrim reclutaven nous contin-
gents o organitzaven nous atacs.

Tota aquesta estratègia es va
dur a terme amb el consentiment
de l’aleshores monarca espanyol
Alfons XIII i fins i tot es van crear
dues fàbriques per aquestes armes:
a Melilla i a La Mañosa (Toledo).

Conseqüències actuals
El Rif és la zona del Marroc amb un
índex més alt de tumors cancerí-
gens. La correlació entre aquests
fets i la guerra del Rif no és clara,
però sí que ho és que el dèficit
d’infraestructures sanitàries i els
alts costos de les teràpies fan que

la malaltia sigui un factor impor-
tant de mortalitat a la zona. Al
Marroc, actualment, només hi ha
dos centres oncològics –un d’a-
dults i un infantil– i tots dos es
troben a Rabat. Un tractament
oncològic, a més, pot costar prop
de 8.000 euros anuals, que han de
ser costejats pel malalt, a causa de
la inexistència de seguretat social
al país. Així doncs, una de les rei-
vindicacions principals de les
associacions que lluiten pel reco-
neixement dels actes contra la
humanitat perpetrats els anys vint
del segle XX és que l’Estat espan-
yol participi en la creació d’unitats
oncològiques allà on fan més falta,
a Nador i la zona d’Alhuceimas. La
veritat, però, sembla que interessa
a poca gent, ja que el govern del
Marroc tampoc mostra molt d’in-
terès a conduir investigacions
sobre les conseqüències de les
armes químiques al Rif, ja que Has-
san II també està acusat d’haver
utilitzat Napalm i fòsfor blanc a la
mateixa zona, però als anys setan-
ta, per reprimir les revoltes anti-
monàrquiques dels rifenys.

Reparar el passat 
per construir el futur

El Grup d’Amistat Hispanomarro-
quí, una comissió que agrupa mem-
bres dels senats d’ambdues ban-
des de l’estret, ha demanat a les

Nacions Unides, a Ginebra, que es
dugui a terme un estudi sobre què
va passar realment durant la gue-
rra del Rif, però també perquè
s’estudiï el reclutament de marro-
quins per reprimir el moviment
obrer i els republicans espanyols
durant la Guerra Civil.

Si la suposada aliança de civilit-
zacions que pregona Zapatero, amb
l’auspici de les Nacions Unides, és
alguna cosa més que paraules bui-
des, sembla poc coherent aquesta
negativa a debatre la guerra del Rif
al Congrés espanyol. Segons tots
els experts, un dels focus d’interès
per a l’entesa entre els pobles hau-
ria de ser una veritable col·labora-
ció entre els estats marroquí i
espanyol en matèria de revisió de
la nostra història comuna, una his-
tòria en què la població civil –sigui
d’una ribera o de l’altra– mai no ha
pogut fer sentir la seva veu.

Potser si l’Ambaixador espan-
yol al Marroc, Luis Planas, hagués
conegut una mica millor la histò-
ria, hauria evitat assistir –el maig
de l’any passat– a la inauguració
d’un museu dedicat a la memòria
del General Mezian, col·labora-
cionista marroquí al servei del
règim franquista, acusat de terri-
bles massacres entre la població
rifenya de la zona de Nador. O,
com a mínim, s’espera això, que
sigui simplement ignorància.

El Congrés dels
Diputats ha

desestimat la
proposició

d’esclarir els fets
de la guerra

del Rif

d

Uruguai //Reforma agrària

>> Els productors lleters de Bella Unión, a l’Uruguai, han fet
una crida internacional a la solidaritat per evitar que els desallot-
gin de les 388 hectàrees que ocupen des d’aquest gener. Aquestes
terres estaven abandonades en un país on 8.000 persones posse-
eixen el 75% de la terra. Es dóna el fet que en aquest mateix muni-
cipi es va començar a gestar la guerrilla dels Tupamaros.

Navarra //Itoiz

>> Des que s’està omplint l’embassament d’Itoiz se succeeixen
els terratrèmols, ja que és una zona inestable geològicament. Els
dos darrers han estat el 26 i 27 de febrer, amb una intensitat d’1,4
graus en l’escala Richter. Si continua la situació, podria despren-
dre’s una part de la muntanya i crear un desastre de magnituds
incalculables. S’ha demanat que es deixi d’omplir.

/internacional@setmanaridirecta.info/

Exemplar de La Vanguardia de l’1 de novembre de 1921

El “Gernika
africà” passaria

a la història com
la primera

vegada en què
es van utilitzar

armes químiques
contra la

població civil
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✑ Edu Ponces / elfaro.net
/El Salvador/

Ales 10 del matí del 19 de
febrer, Luís Arturo Herrera
López, cap de la Secció

Anti Crim Organitzat de la policia
guatemaltenca, va recollir un To-
yota Yaris de color gris destinat a
operacions encobertes de l’apar-
cament de la policia. Quatre ho-
res després, en un camí secundari
a trenta-sis km de Ciutat de Gua-
temala, Herrera i, com a mínim, sis
oficials més de la mateixa divisió
executaven, amb ametralladores
M-16 y AK-47, tres diputats salva-
dorencs i el seu conductor.

Sis dies després, Luís Herrera i
tres policies més, arrestats pel
crim contra els parlamentaris van
ser assassinats a trets i ganiveta-
des a l’interior de la presó de mà-
xima seguretat d’El Boquerón, a

GUATEMALA // L’ASSASSINAT DE TRES DIPUTATS SALVADORENCS DESTAPA UNA POLICIA CORRUPTA

✑ Sílvia Moya
/Barcelona/

Des de fa una setmana, Na-
blus pateix la invasió mili-
tar israeliana més gran en

tres anys. El motiu d’aquesta ope-
ració, batejada primer com a
“Hivern càlid” i després com a
“Hivern calent”, és la detenció de
militants de les Brigades d’Al-
Aqsa, la branca militar d’Al-Fatah.
El diumenge 25 de febrer, l’IDF
(Força de Defensa Israeliana, en les
sigles angleses) es va fer amb l’e-
missora de ràdio de la universitat
de Nablus, An Najah, des d’on va
decretar el toc de queda indefinit.
Aquest toc de queda està essent
total a la ciutat antiga, on viuen
més de 20.000 persones. A la resta
de la ciutat, hi ha un fort control
militar i escoles i universitat estan

tancades. Durant aquests dies,
l’IDF ha fet servir tot tipus de
mètodes inhumans i degradants:
l’ocupació de nombrosos habitat-
ges, que converteixen en parades
militars, mentre tanquen els seus
habitants en una sola habitació o
els desallotgen; l’ocupació de và-
ries escoles, per convertir-les en
centres de detenció i interrogato-
ri; l’assassinat d’un home de qua-
ranta-dos anys a casa seva, on
també va resultar ferit el seu fill,
de vint-i-quatre anys; la prohibició
d’accés dels malalts crònics als
centres hospitalaris i la sortida
d’ambulàncies; l’ús d’escuts hu-
mans (obligant un noi de vint-i-
quatre anys a anar de casa en
casa); forçar homes palestins a
despullar-se al carrer; la detenció
de familiars de milicians buscats
(entre les detingudes, hi ha la mare

d’un d’ells) per obligar-los a rendir-
se; o la destrossa de propietats,
botigues i infraestructures.

Segons dades de l’OCHA (O-
ficina per la Cordinació dels A-
fers Humanitaris de les Nacions

Unides, sigles en anglès), durant
aquesta setmana, quaranta-un
palestins han estat detinguts
(sense comptar els retinguts),
tres cases han estat destruïdes i
dues cremades, un home ha mort
i hi ha dotze persones ferides, la
majoria nois que tiraven pedres
als soldats.

L’última notícia que arriba és
que l’exèrcit ha creuat Nablus des
d’Hwara (entrada sud) a Beit Iba
(entrada nord-oest), disparant ba-
les, granades i bombes sòniques a
les cases.

Tot i que l’IDF assegura que
ha detingut algun dels homes
buscats i ha trobat tres suposats
laboratoris d’explosius, als mit-
jans de comunicació d’Israel, els
analistes descriuen l’operació
com un autèntic fracàs quant a
objectius.

Entre els palestins existeix el
convenciment que aquest és un
intent de fer fracassar la creació
d’un govern d’unitat palestí.

Jenin
Alhora, a Jenin, les Forces Especials
de l’IDF han assassinat tres perso-
nes mentre viatjaven en un taxi,
dos membres de les Brigades d’Al-
Quds, la branca militar de la Jihad
Islàmica, i el taxista. Les Forces
Especials són un cos d’elit i s’enca-
rrega d’operacions com els assassi-
nats selectius. Els soldats anaven
vestits de civil dins un cotxe amb
matrícula palestina. Van disparar
els tres homes a matar, de cintura
cap amunt. Quan va començar el
tiroteig, van aparèixer trenta jeeps
militars i un helicòpter per prote-
gir els assassins.

Nablus, de nou ocupada
PALESTINA //MÈTODES CADA COP MÉS DURS EN LES OPERACIONS MILITARS ISRAELIANES

66 quilòmetres de la capital gua-
temaltenca. Cap de les set portes
de seguretat que protegien els
policies havia estat forçada.

Aquesta successió de fets,
confirmada per les autoritats gua-
temaltenques i salvadorenques,
ha generat una de les pitjors crisis
de seguretat a Guatemala des del
final de la guerra civil, el 1996, i ha
iniciat una escalada de tensió
entre els governs dels dos països. 

Però, per sobre de tot, les últi-
mes dues setmanes han desvetllat

una profunda vinculació entre la
policia nacional civil (PNC) guate-
maltenca i el crim organitzat que
opera a l’Amèrica Central, una de
les regions més violentes del món. 

Xifres criminals de la policia
En els dies posteriors al brutal crim,
a més del cap de policia detingut i
posteriorment assassinat, dos alts
càrrecs policials més han estat des-
tituïts per la seva presumpta vincu-
lació amb el narcotràfic. La crisi
continua oberta i moltes veus, a

Guatemala, apunten cap al minis-
tre de governació, Carlos Viel-
mann, a qui s’acusa de permetre (i
fins i tot emparar) grups d’extermi-
ni coneguts com a  “esquadrons de
la mort” dins la PNC.

El mateix president de Guate-
mala, el conservador Óscar Berger,
va reconèixer públicament que es
tractava d’un assumpte de narco-
tràfic “amb llaços a ambdós països
i en el qual estan incrustats ele-
ments de la PNC”. El Director Gene-
ral de la Policia, Erwin Sperisen,

afirma que “dins del cos hi ha al-
menys 2.000 policies directament
involucrats en delictes”, xifra que
suposa més d’un 10% dels efectius.
Els propis números de la PNC ofe-
reixen més llum sobre quina és la
realitat del cos. La corporació po-
licial comptabilitza 1.244 delictes i
faltes greus comeses per policies
durant el 2006. Dins d’aquestes
xifres, s’inclouen 30 casos de des-
aparició forçada, 50 detencions
il·legals, 50 extorsions i 25 casos de
complicitat amb narcotraficants. La
Fiscalia per la Defensa dels Drets
Humans, organisme encarregat de
controlar el respecte als drets hu-
mans al país, inclou també dins la
seva llista de denúncies quatre exe-
cucions extrajudicials, atribuïdes a
policies. Els mitjans de comunica-
ció guatemaltecs, informaven a-
questa setmana que havien rebut
amenaces anònimes incitant-los a
deixar de tractar un tema que, des
de fa quinze dies, ocupa els titulars
i les columnes d’opinió de la majo-
ria de diaris dels dos països més
violents d’Amèrica Llatina. El cas
dels parlamentaris, que el jutjat
havia arxivat després de l’assassinat
dels quatre policies a presó, va ser
reobert el dia 28. Un altre dels poli-
cies que presumptament va partici-
par en l’execució es va entregar
(segons la versió oficial) a les auto-
ritats. Un dels pocs homes que
podrien donar llum sobre els mo-
tius del crim es troba, ara mateix,
empresonat, sota la qüestionada
custòdia dels seus excompanys. d

d

Edu Ponces

El director de
la Policia de
Guatemala

reconeix
que 2.000

policies estan
involucrats
en delictes

L’altre feina de la policia

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

Grow-shopLa Maria de Valls

Tot per el cultiu del cannabis

C/ Forn Nou, 26 
43800 Valls (Tarragona) 
Telèfon: 977 608 329
lamariadevalls@hotmail.com
www.lamariadevalls.com

Existeix el
convenciment
que l’operació
és un intent de

fer fracassar
la creació

d’un govern
d’unitat palestí

Els policies acusats de l’assasinat dels 3 diputats salvadorenys, escoltats a jutjats



directa núm. 40 / 7 de març de 2007

Observatori dels mitjans Observatori dels mitjans 

pàgina 20 l’observatori

Periodista enxampat

Germinador,
una eina de
creació
col·lectiva

✑ Enric Borràs Abelló

L’art també fa servir inter-
net, i no només per pu-
blicar-hi fotografies de

quadres de pintors famosos... la
xarxa ha generat la seva pròpia
mena d’art. Des de la pàgina
enlloc.org/germinador podeu ac-
cedir al wiki del projecte Germi-
nador, un recurs obert i col·labo-
ratiu sobre creació col·lectiva en
xarxa encarat, sobretot, a inter-
net. L’objectiu principal del wiki
és el de donar a conèixer expe-
riències, identificar oportunitats i
propostes d’experimentació artís-
tica i crear les condicions propi-
cies perquè es puguin generar
noves propostes i se’n puguin dur
a terme prototips. 

Si entreu al wiki, d’entrada,
podreu trobar quatre grans apar-
tats amb els títols “Ganes d’apor-
tar”, “Ganes de desenvolupar”,
“Ganes d’experiència” i “Ganes de
debatre i reflexionar”. Els títols
són prou descriptius del que hi
podeu trobar i, si us hi deixeu per-
dre, podreu trobar propostes com
Argila, un projecte de creació d’un
paquet de programari modifica-
ble per qualsevol en qualsevol
moment i que té una metàfora
artística: un bloc d’argila que pot
modelar qui ho vulgui a sobre del
que els altres ja hagin fet. 

Si busqueu una mica més, a
part, també podeu anar a parar al
Wikipool (enlloc.org/wikipool)
un espai de creació col·lectiva on
diversos usuaris poden publicar-
hi i moure-hi, alhora, fragments
de text i imatges. Segons David
Gómez, un dels responsables de
Germinador, ara busquen recur-
sos per dur a terme algunes de
les propostes sorgides arran del
projecte, que continua obert
com a laboratori d’idees.

Sobre els delinqüents albanokosovars

El periodisme s’aboca en la mort de Huertas Claveria

Freqüències de ràdios lliures o populars 
Ràdio Bronka 104.5FM (Bcn Nord, Gramanet i Badalona) i 104.45FM (Bcn Sud i Hospitalet), Contrabanda 91.4FM (Barcelona), Ràdio Línea IV 103.9FM (Barcelona), Ràdio Pica 96.6FM (Barcelona),

Radio 90 101.4FM (Olot), Ràdio Barraka 103.1FM (Terrassa), Ràdio Kaos 90.1FM (Terrassa), Ràdio Klara 104.4FM (València), Ràdio Malva 105.0 FM (València), La Tele 52UHF (www.okupemlesones.org)

✑ Enric Borràs Abelló

SuportPonent.net és un portal que va néi-
xer el 2002 amb la voluntat de ser un

punt de contrainformació per a les Terres
de Ponent. Es tracta d’un espai que pretén
fer públic allò que no surt als mitjans de
comunicació més generalistes i hi publiquen
membres dels moviments socials de les

comarques de Ponent i redactors indivi-
duals. A la pàgina, hi podeu trobar notícies
sobre campanyes, educació, antifeixisme,
independentisme, etc. Però també hi ha una
agenda amb tota mena d’actes, una bibliote-
ca amb documents que es poden descarre-
gar, enllaços als col·lectius de Ponent i un
apartat –anomenat “Zona lliure”– dedicat a
promoure el programari lliure.

L’altra informació

Contrainformació a les comarques de Ponent

/observatorimitjans@setmanaridirecta.info/

✑ Enric Borràs Abelló

Últimament, han sortit diverses notícies als mitjans de comuni-
cació sobre detencions de suposats membres de grups de
delinqüència organitzada formats per albanokosovars. Bé, de

fet, ja fa temps que apareixen notícies en què els albanokosovars són
els dolents de la pel·lícula: lladres de xalets, especialistes a obrir cai-
xes fortes, etc., sempre membres d’organitzacions internacionals
dedicades a delinquir. Una de les últimes notícies que han parlat d’al-
banokosovars és la de la detenció de dues persones acusades de l’as-
salt a la casa de la família Tous. Però, n’hi ha més i, en molts casos, se
cita el suposat origen ètnic dels delinqüents al títol. Es fa així, per
exemple, a la notícia “La franquícia del delicte albanokosovar”, publi-
cada el 4 de març al diari del País Valencià Las Provincias. En aquesta
darrera notícia, s’hi diu que els detinguts eren de “nacionalitat alba-
nokosovar”; i també ho feia la nota de premsa de l’agència EFE sobre
els detinguts respecte al cas Tous.

D’una banda, doncs, es parla de “nacionalitat albanokosovar”,
com si Kosovo fos un país independent, tot i que més aviat és un
país que lluita per separar-se de Sèrbia i que es troba sota el con-
trol de l’ONU des de 1999. Hi ha més països que lluiten per la inde-
pendència, però a la majoria de diaris, no es parla de nacionalitat

catalana o escocesa, per posar dos exemples. A més, cal dir que
“albanokosovar” és un terme gairebé redundant perquè, a Kosovo,
el 90% dels dos milions d’habitants són d’origen albanès. N’hi hau-
ria prou de dir kosovar, o kosovar d’origen serbi quan es parlés del
10% de la minoria sèrbia que viu a Kosovo. Ara, qualsevol podria
pensar que, com que hi ha tants delinqüents albanokosovars en
màfies internacionals repartits pel món, Kosovo ja deu haver que-
dat força buida d’albanesos…

D’altra banda, és bastant poc útil destacar tant la nacionalitat
dels detinguts. Segons el Manual d’estil sobre minories ètniques
del Col·legi de Periodistes de Catalunya “No s’ha d’incloure el grup
ètnic, el color de pell, el país d’origen, la religió o la cultura si no és
estrictament necessari per a la comprensió global de la notícia”. És
evident que, per la majoria de lectors, saber si els que han detingut
en relació a una sèrie de delictes són eslovens, albanesos de Koso-
vo, russos o suecs té poc valor informatiu. Però el problema és que,
en la majoria de notícies, no només se cita l’origen albanokosovar
dels detinguts sinó que, a sobre, es destaca al títol o a l’entradeta.
Es tracta l’origen dels detinguts com si fos una peça clau per enten-
dre la notícia, s’estigmatitza un grup ètnic que només apareix als
diaris quan es parla de detencions o dels problemes de Kosovo per
independitzar-se de Sèrbia.

>Obert de dilluns a divendres de 18 a 22 h.
>Col·lectius: ATECAT, Contra-Infos, Biogràfic,
Polémica, Ateneu Llibertari del Poble Sec,
Artesano, Cooperativa de consum crític.
>Tallers de ball flamenc i informàtica.
>La coordinadora es reuneix els dimarts a les 20 h.
Vine per participar i fer propostes.  Fes-te sòcia! 

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

Ds 17 de març 17 h - Barcelona: Pça. Universitat - Pça. Sant Jaume
Convoca: Plataforma Aturem la Guerra info@aturemlaguerra.org
www.aturemlaguerra.org   Telèfon: 933 010 171

Recollir cartells: Passatge del Crèdit 7, principal. Barcelona
Ajut econòmic a la Plataforma: 2013-0371-85-0200957332

✑ Enric Borràs Abelló

La mort dissabte passat del degà del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Josep Maria Huertas Claveria, ha aparegut a tots els
mitjans de comunicació del Principat. Ha rebut tota mena d’elo-

gis pertot i és que ningú pot dir que no fos una figura destacada del
periodisme català; va treballar a El correo catalán, Tele/eXpres, Diari
de Barcelona, El Periódico, La Vanguardia i a l’Avui, a més de diverses
revistes i de publicar desenes de llibres. Però una de les accions que
el van fer més conegut i que el van convertir en un defensor de la lli-
bertat d’expressió als ulls de tothom, va ser l’article publicat el 1975
en què es deia que molts mueblés de Barcelona els dirigien vídues de
militars franquistes. Arran d’allò, es va passar nou mesos a la presó
Model i, per a molts, es va convertir en un símbol.

De fet, bona part de la feina que feia es centrava en el moviment
veïnal, les protestes obreres o els problemes de la joventut; periodis-
me centrat, sobretot, a Barcelona. Però per a molts dels periodistes
que treballen als mitjans de comunicació actuals, va ser, com a
mínim, algú que calia tenir en compte. Un nom de referència. Per això

no és estrany que el maig de l’any passat, després de la dimissió de
Sebastià Serrano, arribés a degà del Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya, una institució amb prestigi però que cada vegada és més dis-
cutida entre els professionals del periodisme. Cal dir que la candida-
tura dirigida per Huertas es va enfrontar i va guanyar per poc a la que
encapçalava Pilar Antillach i que defensava una renovació completa
del Col·legi que abordés a fons els problemes que afecten el perio-
disme. D’entrada, doncs, Huertas, tot i que no feia ni un any que era
en el càrrec, no havia fet grans canvis; hi havia arribat amb una candi-
datura que pretenia continuar amb la manera com s’havia actuat al
Col·legi fins llavors.

De fet Huertas Claveria va ser una figura polèmica que no deixa-
va indiferent. Per exemple, si d’una banda no va dir res com a degà del
Col·legi arran de les crítiques a Oleguer Presas per l’article que havia
publicat a la DIRECTA, sí que va escriure un article sobre el cas. El
podeu llegir al diari Avui del dilluns 5 de març, es deia “Oleguer i Bue-
nafuente” i defensava el dret d’opinar i d’expressar-se de tots dos
personatges mediàtics encara que –sobretot el futbolista– ho fessin
d’una manera poc ortodoxa.
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Punts de venda

La 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. 
Ens pots enviar les teves dades a: <subscripcio@setmanaridirecta.info>, 
o entrant a la web i omplint el formulari: www.setmanaridirecta.info
O bé, truca’ns al 935 270 982 ó al 661 493 117.

-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> 

Corresponsalies

BALAGUER
Indi Bar Del Pont, 35
BARCELONA
GRACIA

Cap i Cua Torrent de l’Olla, 99 
Infoespai Plaça del Sol, 19
Taifa Verdi, 12
Llibreria Distrivinyes De l’hort, 8
GUINARDO

Rocaguinarda Xiprer, 13
EIXAMPLE

Quiosc Manu Nàpols-Roselló
El Maské Comte d’Urgell, 256
Xarxa Consum Solidari Rocafort, 198
POBLENOU

Ítaca Pallars, 230
Cus-Cus Rambla Poblenou, 77
SANT ANDREU-SAGRERA

Patapalo Rubén Dario, 25
Andyblue Bar de la Biblioteca de Can Fabra
Trèvol Antonio Ricardos, 14
NOU BARRIS

Ateneu Popular 9 Barris Portlligat, 11-15
El Tinter La Plana, 10
Can Basté Passeig Fabra i Puig, 274
Llibreria Xoc Passeig Fabra i Puig, 325

CIUTAT VELLA

AQUENI Méndez Núñez, 1 principal
Xarxa Consum Solidari Pl. Sant Agustí Vell, 15
Pròleg Dagueria, 13
El Lokal Cera, 1 bis
La Rosa de Foc Joaquim Costa, 34
1917 Pintor Fortuny, 30
Quiosc Colom Rambles
Quiosc Santa Mònica Rambles
Quiosc Canuda Rambles
Quiosc Tallers Rambles
Llibreria Medios Valldonzella 7
SANTS

Espai Obert Violant d’Hongria, 71
La Ciutat Invisible Riego, 35
Terra d’Escudella Premià, 20 
Teteria Malea Riego, 16
Entropiactiva Socors, 7

BELLATERRA UAB  
Quiosc de Ciències de la Comunicació
Quiosc de Lletres
CARDEDEU
Quiosc del Centre Cànoves, 4
CASTELLDEFELS
Casal de Joves Plaça Joan XXIII
CORBERA DE LLOBREGAT
Llibreria Corbera Pssg. dels Arbres, 4

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
GRANOLLERS
Llibreria La Gralla Plaça 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
HOSPITALET DE LLOBREGAT
Quiosc Montserrat Pl. Mare de Déu de Montserrat
La República Rosalía de Castro, 92
Centre d’Estudis de l’Hospitalet Major, 54 1º
LLEIDA
Ateneu La Maranya Parc, 13
La Falcata La Panera, 2
MATARÓ
Arcàdia Cafè Cultural Pujol, 26  
Llibreria Robafaves Nou, 9

MANRESA
Cafè l’Havana Plaça Gispert
MOLINS DE REI
Llibreria Barba Rafael Casanoves, 45
La Bodegueta Pintor Fortuny, 45
PIERA
Vie Victis - Ciber Garito De la Plaça, 31
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 S. Esteve, 17, local B
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Teteria Índia Jacint Verdaguer, 9
SANT JOAN DESPÍ
Llibreria Recort Major, 60 
TARRAGONA
CGT Tarragona Rambla Nova, 97-99, 2n pis
TERRASSA
Kasalet Societat, 4
CSO La Impremta Plaça Jacint Verdaguer, 9
VIC
Llibreria La Tralla Riera, 5 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
La Fornal Sant Julià, 20 

Subscripcions
Presentacions
Si voleu organitzar una presentació del setmanari, truqueu o
escriviu un mail a internacional@setmanaridirecta.info
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gènics, migració i antiracisme, o-
posició a la guerra i el militaris-
me). Aquestes accions, les estan
organitzant diferents col·lectius
que treballen de forma específica
cadascuna de les temàtiques. A
més, la jornada d’accions contra
les guerres i el militarisme pren
una rellevància important, i no
sols per les moltes guerres que hi
ha al món sinó perquè, molt a
prop d’on se celebra la cimera, hi
ha la zona militar més gran de l’O-
TAN a la UE. Aquest fet implica
que una mobilització popular
molt important participi en la
campanya contra la cimera.
Has dit que, en les mobilitza-
cions contra la cimera, s’espera
la participació de molts sectors
de l’esquerra alemanya. Però,
com s’organitzarà tota aquesta
varietat?
El març i el novembre de l’any pas-
sat, es van realitzar dues confe-
rències que van reunir persones
de tots els sectors. Aquestes tro-
bades tenien l’objectiu de planifi-
car una resistència unitària contra
la cimera. El resultat va ser, com
he descrit abans, la convocatòria
de la manifestació internacional,
les jornades temàtiques i els blo-
quejos massius.

Ara, cada sector està organit-
zant activitats pròpies; més o
menys hi ha tres grans xarxes. A la
xarxa Dissent s’agrupen els movi-
ments anarquista i autònom. Els
moviments socials de l’anomena-
da esquerra intervencionista s’or-
ganitzen en una segona xarxa. I a
la tercera –i la més oficial– hi ha
vàries ONG’s com Metges sense
fronteres o Greenpeace i organit-
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Gira de xerrades contra el G-8
✑ Directa Terrassa
/terrassa@setmanaridirecta.info/

l proper mes de juny,
se celebrarà la cimera
anual del G-8 a Heili-
gendamm (Alemanya).

En aquesta trobada, els repre-
sentants dels set països més in-
dustrialitzats del món (Estats
Units, Regne Unit, Canadà, Fran-
ça, Alemanya, Itàlia i Japó) més
Rússia, reunits a l’hotel de luxe
Kempinski, analitzaran i deba-
tran sobre la implementació de
polítiques neoliberals de perpe-
tuació de l’actual sistema eco-
nòmic. Mentre els caps d’estat
debaten sobre aquestes políti-
ques, un enorme dispositiu poli-
cíac prendrà les immediacions
de la trobada, per intentar fre-
nar i silenciar les protestes que
pretenen denunciar la genera-
ció de pobresa, desigualtat i
manca de llibertat inherents al
sistema capitalista.

Aquest mes de març, alguns
membres d’Antifaschistische Ak-
tion (Acció Antifeixista) faran u-
na gira de xerrades sobre la cam-
panya contra la cimera del G-8
arreu de l’Estat. L’objectiu de
les xerrades és, per una banda,
animar la gent a desplaçar-se a
Alemanya a participar de les
mobilitzacions de resistència
anticapitalista i, per altra banda,
animar la gent perquè organitzi
actes, manifestacions o altres
accions en qualsevol país, ciutat,
universitat o escola. La idea que
volen transmetre és que la pri-
mera setmana del proper mes de
juny és un moment perfecte per
“unir les lluites locals en contra
del capitalisme global”.

Lars Laumeyer és membre de
l’Antifaschistische Linke de Ber-
lín (www.antifa.de) i forma part
del grup de persones que ha vin-
gut a fer les diferents xerrades.

Com a moviment antifeixista,
quins són els motius que us por-
ten a participar en les mobilitza-
cions contra la cimera del G-8?
Acció Antifeixista és en primer
terme un col·lectiu anticapitalis-
ta. Tanmateix, la importància que
té per nosaltres l’antifeixisme
s’explica per l’experiència viscuda
a Alemanya amb el nacionalsocia-
lisme i la segona guerra mundial.
En aquest sentit, l’existència avui
de l’extrema dreta i de neonazis
ens preocupa molt i esdevé una
lluita bàsica. Per posar un exem-
ple proper, seria com la lluita per
la independència a Euskal Herria o
als Països Catalans, és a dir, cada
lloc té lluites pròpies, a part de
l’anticapitalisme.

Nosaltres som part de l’es-
querra radical i anticapitalista
d’Alemanya i, per això, junt amb
d’altres moviments socials, estem
preparant la resistència contra la
cimera del G-8.
En el marc d’aquesta resistència,
quines són les principals mobilit-

E

Per contactar:

Esquerra intervencionista (Interventionistische Linke)
> www.g8-2007.de
Campanya dels “bloquejos massius”
> www.block-g8.org
Festival de música a Berlín del 20 al 22 de abril
> www.move-against-g8.org
Manifestació internacional el dia 2 de juny a Rostock
> www.heiligendamm2007.de
Informacions generals contra el G8
> www.info-g82007.tk

zacions previstes i quin és el seu
objectiu?
Hi ha dos actes molt importants.
En primer lloc, el dissabte 2 de
juny, s’ha convocat una manifes-
tació internacional a Rostock. A-
questa és una manifestació unità-
ria que inclou tots els sectors: des
del Black Blok i els moviments
socials fins a ONG’s i sindicats ofi-
cials. La intenció és demostrar
que en les lluites bàsiques com el
rebuig a la pobresa, les guerres
imperialistes, o les reformes labo-
rals estem totes i tots junts.

En segon lloc, hi ha els blo-
quejos massius contra la cimera i
la seva infraestructura, durant els
dies 6 i 7 de juny. L’objectiu d’a-
questa acció no és només mani-
festar-se simbòlicament, sinó que
es pretén interrompre la cimera.

Entre aquests dos actes, hi ha
diversos dies d’accions amb dife-
rents temàtiques (ecologia i trans-

zacions grans com els sindicats
oficials, Els Verds o Attac.
Quina valoració en feu, de tota
aquest pluralitat?
La valorem de forma positiva, de
fet, en els bloquejos massius con-
tra la cimera, estem amb algunes
seccions dels sindicats oficials. A
més, pensem que és molt impor-
tant estar en una xarxa gran amb
molta gent, sobretot per qües-
tions antirepressives. No obstant
això, aquesta pluralitat pot ser un
problema, sobretot amb les for-
mes de protesta i el tema de la

“violència”. Nosaltres no condem-
nem l’acció directa, en tot cas,
condemnem les injustícies del sis-
tema capitalista i les seves conse-
qüències.
Podríem dir que hi va haver un
abans i un després en les mobi-
litzacions contra la globalitza-

ció, marcat per l’assassinat de
Carlo Giulani. En quin moment
penseu que es troba l’esquerra
radical dins dels moviments
antiglobalització?
L’assassinat d’en Carlo va ser horri-
ble. Hi va haver molta gent d’Ac-
ció Antifeixista que va anar a
Gènova i ho vam viure de molt a
prop. Tanmateix, per nosaltres, el
moment clau amb el moviment
antiglobalització va ser l’expe-
riència de la cimera del G-8 que
va tenir lloc l’any 1999 a Aleman-
ya. Aquell va ser el mateix any de
la cimera del “World trade organi-
zation” a Seattle, i l’any següent la
trobada de l’FMI a Praga. En amb-
dues trobades, van haver-hi fortes
resistències i disturbis i amb a-
questes protestes va néixer, a Ale-
manya, un fort sentiment antiglo-
balització.

Xerrades previstes

> 07-03-2007 | 12.30h
UAB (Universitat Autònoma) 

> 07-03-2007 | 20.30h
Associació Cultural La Fornal
C/ Sant Julià, 20
Vilafranca de Penedès

> 09-03-2007 | 20h
La Barraqueta
C/ Tordera, 34 | Barcelona

> 10-03-2007 | 19h
Ateneu Popular de l’Eixample
Passatge Conradí, 3 | Barcelona

> 15-03-2007 | 20h
Casal Independentista de Sants
C/ Premià 31 | Barcelona

> 16-03-2007 | 21h
Ateneu Llibertari del Berguedà
C/ Pinsania, 7 baixos | Berga

Manifestació contra el G8 a Gènova Orianómada
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Manifestació contra el G8 a Gènova Orianómada
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✑ Roger Palà
/campanyes@setmanaridirecta.info/

l Noi i el Xic de la Bar-
raqueta van ser dos re-
volucionaris graciencs
del segle XIX que varen

protagonitzar diversos episodis
insurreccionals en aquesta vila
sempre combativa del Pla de Bar-
celona, avui integrada (hi ha qui
diu que més per força que per
grat) a la gran urbs de la capital.
Des de l’any 2000, els germans
de la Barraqueta donen nom a la
seu local d’Endavant del barri de
Gràcia, que al mateix temps és la
seu nacional d’aquesta organitza-
ció de l’esquerra independentis-
ta catalana. 

Després de sis anys al seu
emplaçament original del carrer
Virtut, La Barraqueta va quedar
petita i va tancar les portes per fer
un salt endavant, que ara s’ha
materialitzat en un local més am-
pli al carrer Tordera, recentment
inaugurat. Un nou espai a tocar de
la popular plaça del Raspall que, a

més a més, si continua sent la seu
local d’Endavant del barri de Grà-
cia, serà escenari de tres projectes

diferents: la llibreria Sirga, el punt
d’accés a internet Gnode i el
periòdic de comunicació popular
L’Accent. 

A contracorrent
Una sirga és una corda usada per
fer avançar una xarxa o una embar-
cació a contracorrent, des de terra
i en paral·lel a la riba. També és el
nom de la novel·la Camí de sirga,
de l’escriptor de Mequinensa Jesús
Moncada, mort el 13 de juny de
2006. I ara també és una llibreria
d’esquerres especialitzada en la
història dels Països Catalans.

La Sirga vol esdevenir una lli-
breria de referència en l’àmbit de
la història, però també hi tindran
cabuda estudis, assaigs, narrativa
i audiovisuals especialitzats en
les lluites d’emancipació de tota
mena. Disposarà d’un fons biblio-
gràfic que abraça els autors d’a-
rreu del territori, les editorials i
els estudis historiogràfics locals.
Hi trobem obres de referència
obligada en diferents seccions,
traduïdes sempre que sigui possi-
ble al català, dels pensadors clàs-
sics i contemporanis que han
aportat marcs teòrics, experièn-
cies i claus per a l’emancipació
social en diferents camps. His-

tòria dels Països Catalans, pensa-
ment crític, dones i moviment
feminista, alliberament nacional,
clàssics de la literatura catalana i
publicacions periòdiques i víde-
os documentals. La llibreria tam-
bé funcionarà a còpia de subs-
cripcions populars. 

A La Barraqueta també hi tro-
bem Gràcianode, un nou espai
per a l’accés a les noves tecnolo-
gies. Els seus impulsors creuen
que cal facilitar l’accés dels gra-
ciencs i dels col·lectius populars
a la revolució tecnològica que
estem vivint, per fer-nos tots més

partícips dels avenços tècnics i
científics i fer veritablement lliu-
re l’accés al coneixement. Per
això Gràcianode es basa exclusi-
vament en programari lliure. Cre-
ació de webs, disseny gràfic i edi-
ció, ofimàtica i de totes aquelles
iniciatives favorables a la socialit-
zació del coneixement. 

I des de la inauguració de la
nova Barraqueta, la redacció del
periòdic popular L’Accent també
es trasllada a aquest local de Grà-
cia. Una publicació quinzenal i gra-
tuïta que just ara acaba d’arribar al
número 100.

✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

ls conreus de monocul-
tius transgènics de soia,
de blat de moro i pal-
mell augmenten, sobre-

tot als països del sud. No tan sols
per a usos alimentaris, sinó per a la
producció de biocombustibles (ús
pel transport) i biomassa (usos tèr-
mics i elèctrics). Aquest tipus d’e-
nergia pretén substituir els com-
bustibles fòssils (carbó, cru i gas) i,
tant alguns governs com empreses
multinacionals petrolieres i auto-
mobilístiques, la presenten com
l’energia de transició cap a un mo-
del energètic més sostenible.

Una part del moviment ecolo-
gista, científics i acadèmics posen
en dubte aquesta tesi. En aquesta
línia, l’Observatori del Deute en la
Globalització ha organitzat el
seminari “Biocombustibles: nous
bionegocis al sud davant la crisi
energètica?”.

Assenyalen el sud perquè, en
referència als monocultius trans-
gènics, hem d’afegir que els països
del nord no disposen de prou ter-
res conreables per a la produció
dels conreus que generen bio-
combustibles, i això fa que els paï-

què es cou pàgina 23

superior a la invertida i que, des
del punt de vista de les emissions
de CO2, tenen un efecte neutral
(generen a l’atmosfera el diòxid
de carboni que, prèviamet, han
absorvit en la fotosíntesi). També
conceben els cultius energètics
com una manera de frenar la des-
població rural. En referència a l’e-
nergia obtinguda, hi ha estudis
(per exemple de David Pimentel i
Tad Patzek) que donen resultats
negatius en el rendiment dels bio-
combustibles. Alhora, també hi ha
grups que destaquen que s’ha de
tenir en compte l’energia que s’u-
tilitza directament o indirecta-
ment (maquinària agrícola, del
procés de destil·lació i fermenta-
ció, etc.) per produir etanol o bio-
dièsel. Pel que fa a les emissions
de CO2, cal tenir en compte que,
tant el procés de cultiu com les
fàbriques de destil·lació i fermen-
tació, utilitzen combustibles fòs-
sils (generadors de CO2) pel seu
funcionament, igual que en el
procés de recollida i transport de
les collites fins a la planta indus-
trial. Enfront de la promoció dels
biocombustibles i la biomassa
com a resposta davant la crisi
ambiental planetària, el semina-
ri vol qüestionar la conveniència
d’aquesta opció energètica.

Acció de Santander; o “Impactes
socials i ambientals: una mirada
des del sud”, a càrrec d’Stella Se-
mino, del Grup de reflexió rural
d’Argentina.

Els partidaris de la biomassa i
el biocombustibles remarquen
que l’energia obtinguda sempre és

sos del sud siguin l’objectiu de les
empreses del sector. Aquest fet
ha provocat la substitució de
camps de cultiu d’aliment per
“deserts verds”, i petits cultius i
boscos per extensos monocultius
per a la producció de bietanol i
biodièsel biocombustible. Aques-
ta tendència afecta la necessitat
d’alimentar-se dels més pobres,
com va quedar palès en les mani-
festacions de principis de febrer
d’enguany a Mèxic, per l’encari-
ment del preu de les tortillas. En
aquest país, la principal comercia-
litzadora de gra del món, la nor-
damericana Cargill, va començar a
preferir vendre el blat de moro a
companyies energètiques que fa-
briquen etanol, tot reduint la pro-
ducció per al consum humà i ani-
mal (DIRECTA, núm. 39).

L’objectiu del seminari és de-
batre sobre els impactes socials,

E

com els conflictes respecte la
sobirania alimentària, però també
ambientals, tant al sud com al
nord. Per generar aquest debat,
l’Observatori ha organitzat xerra-

des com “Biocombustibles i PAC
(Política Agrícola Comuna): pro-
duir aliments o gasolina”, a càrrec
d’Isabel Bermejo, d’Ecologistes en

La Barraqueta reneix per triplicat

E
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Per contactar:

L’OBSERVATORI DEL DEUTE EN LA GLOBALITZACIÓ

www.observatorideute.org
formacio@debtwatch.org
Dissabte 10 de març: 
SEMINARI BIOCOMBUSTIBLES: NOUS BIONEGOCIS

AL SUD DAVANT LA CRISI ENERGÈTICA?
Masia de Torreblanca 

Pla del Vinyet, Sant Cugat del Vallès

Per contactar:

ATENEU INDEPENDENTISTA LA BARRAQUETA
C/ Tordera 34, Gràcia (Barcelona)

www.graciaviva.cat

Blat de moro

Biocombustibles: alternativa sostenible o bionegoci?
L’Observatori del Deute en la Globalització ha organitzat un seminari per reflexionar sobre els impactes dels biocombustibles

Edu Bayer

“La nova seu
local d’Endavant

a Gràcia, és
la seu de tres

projectes
diferents: la

llibreria Sirga, el
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internet Gnode

i el periòdic
L’Accent” 
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monocultius
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REFERÈNCIES:

Un altre món
ARCADI OLIVERES

ANGLE EDITORIAL,
2006

“EL DECREIXEMENT,
UN MOT OBÚS”
PAUL ARIÈS I

CASSEURS DE PUB,
A ILLACRUA Nº140

DECREIXEMENT.NET

La balança crítica
ELS PARTIDARIS DEL DECREIXEMENT IMPULSEN UN NOU IDEARI CONTRARI AL CREIXEMENT
CONTINU CAPITALISTA I CRÍTIC AMB L’ANOMENAT DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

✑ Jordi Vidal / Jordi Panyella
/cultura@setmanaridirecta.info/

El creixement continu i
desmesurat de l’economia
mundial, com bé s’encarrega

de recordar l’economista Arcadi
Oliveres en tots els seus textos i
xerrades, és un dels mites del
sistema capitalista en el que
vivim. Els països capitalistes
desenvolupats fan mans i màni-
gues per créixer continuadament,
i ho fan a una velocitat que
resulta, segons molts experts,
insostenible i innecessària.
Enfront d’aquesta situació, el
decreixement es presenta com
una alternativa real que està
prenent forma i força entre els
sectors més crítics envers la
societat del benestar i el sistema
desenvolupista que en marca el
rumb.

El sistema està patint en els
últims anys la coexistència de
diverses crisis que el posen en
evidència, com la crisi medioam-
biental que es detecta en l’altera-
ció dels climes, o les crisis social i
política que comporten l’aug-
ment de les desigualtats i la
manca d’interès en la democràcia.
Tot plegat afecta directament la
integritat i la dignitat de l’ésser
humà i deixa constància de la
destrucció que s’està portant a

terme del medi on l’home es
“desplega” i es relaciona. Enfront
de totes aquestes problemàti-
ques, fins ara, els partidaris d’una
desacceleració del creixement o
d’un desenvolupament sostenible
consideraven que calia seguir
gaudint dels avantatges del crei-
xement i centrar-se a eliminar
certs inconvenients. Però aquesta
tesi, des de les òptiques decrei-
xentistes, és contradictòria i, a
llarg termini, igualment insosteni-
ble, ja que perpetuaria la gallina
dels ous d’or i la seva malaltia
endèmica. El decreixement es
presenta com un camí per a
donar sortida al cul de sac cap on
es dirigeix el creixement per a la
comoditat i el benestar d’una
ínfima part de la població del
planeta.

Repartiment de la riquesa
El decreixement ataca directa-
ment el capitalisme i el seu
problema de fons: el repartiment
de la riquesa. És per això que
actua com una balança crítica
respecte a l’estat de l’economia.
No és un decreixement de tot i
de tots, sinó que s’ha d’aplicar als
sobredesenvolupats, a les socie-
tats i classes socials la riquesa de
les quals passa per l’apropiació de
la riquesa dels més dèbils.  El
principi fonamental del decreixe-

ment és el repartiment equitatiu i
realment democràtic dels recur-
sos planetaris. Perquè aquest
repartiment no sigui nociu per al
còmput general de la població,
els països rics han de portar a
terme un procés de restricció
econòmica i de reinvenció social i
política, procés que, acompanyat
d’un tipus determinat de creixe-
ment per part dels països més
pobres, comportaria una estabili-
tat en la situació econòmica
mundial i una frenada important
en la destrucció del medi. “A
partir d’aquí”–comenta Paul
Ariès, en un article a la revista
Illacrua– “el moviment a favor del
decreixement ha de treballar a
tres nivells: a nivell individual,
mitjançant la simple voluntat; a
nivell d’alternatives col·lectives,
que permetin crear altres formes
de vida que es puguin generalit-
zar; i a nivell polític, és a dir, el
dels debats i el de les opcions
col·lectives fonamentals de la
societat”. 

Consells pràctics
L’adhesió personal al decreixe-
ment passa per un discurs, però
sobretot per la posada en pràc-
tica d’una sèrie d’actituds que
disminueixin la nostra participa-
ció en el creixement. Casseurs de
Pub, en el mateix article

d’Illacrua, n’exposa algunes:
desfer-se de l’automòbil (la indús-
tria automobilística condueix al
suïcidi ecològic per l’exhauriment
dels recursos naturals i provoca
guerres pel petroli); desfer-se de
la televisió com a mitjà de la
passivitat i per la seva mancança
d’un discurs de fons; boicotejar
les grans superfícies (que, entre
altres coses, no es poden disso-
ciar de l’automòbil, deshumanit-
zen el treball, concentren el
capital i ataquen el funcionament
dels centres de les poblacions) i
menjar poca carn i consumir
productes locals, perquè l’alimen-
tació carnívora és també un greu
problema ecològic, i perquè el
consum de productes foranis
comporta un ús innecessari de
petroli  i altres recursos per fer-
los arribar a les nostres mans i, en
canvi, l’economia local fomenta
la capacitat de cada poble per
autoabastir-se. L’actitud indivi-
dual dels habitants dels països
sobredesenvolupats, seguint la
terminologia decreixentista, és un
factor determinant en la portada
a terme d’un possible decreixe-
ment. No només passa per una
lluita política i ideològica, sinó
també, i sobretot, per una cons-
ciència diària de la pròpia capaci-
tat d’escollir cap a on volem
avançar.

Jornades sobre
decreixement
a Barcelona

Entre els dies 7 i 11 de març es
celebraran a Barcelona les

jornades “Desfer el creixement,
refer el món”, que han estat
organitzades per l’Entesa pel
Decreixement, qui estan
“gestant una teranyina d’objec-
tors del creixement”.
Començaran el dia 7 març amb
la conferència “Descolonitzar
l’imaginari del desenvolupa-
ment sostenible”, que anirà a
càrrec de Serge Latouche,
animador de la revista
alemanya MAUSS, i tindrà lloc a
l’Aula Magna de la Universitat
de Barcelona.

La següent sessió serà el
divendres 9 de març, tindrà
lloc al restaurant Brindem,
brindola per les lluites i
començarà a les set de la tarda
amb la conferència “La crítica
al creixement des de l’econo-
mia ecològica”. Després es
projectarà Aritmética, pobla-
ción y energía, que parteix de
les conferències del professor
de física Albert Bartlett, de la
Universitat de Colorado, que
reflexiona sobre el que defi-
neix com “la mancança més
gran de l’espècie humana”, 
que és “la falta d’habilitat 
per a entendre la funció 
exponencial”.

El cap de setmana (dies 10 i
11), les sessions es faran al
Centre Social de la Vall de Can
Masdeu. Al matí del dia 10,
Xavier Montanyès dinamitzarà
el taller “Sobirania alimentària
al nord del món?”, mentre Enric
Tello s’encarregarà d’un que du
per nom “Del tsunami de
ciment a una nova cultura del
territori”, on s’explicarà que “la
petjada urbanística dels darrers
vint anys a l’Estat espanyol és
equivalent a la devastació de la
segona guerra mundial al
centre d’Europa”. Les sessions
de tarda seran el taller “Crisi
energètica, una oportunitat?”,
dinamitzat per Daniel Gómez,
de l’Associació per a l’Estudi
dels Recursos Energètics i
editor de <www.crisisenerge-
tica.org>; i “Hipermobilitat
sostenible?”, dinamitzat per
Helena Diaz.

Petroquímica de Tarragona Sergi Reboredo
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Jordi Jubany. Membre de la coope-
rativa d’animació infantil Pa Sucat

“El públic
és més
receptiu
si no ets
pamfletari”

La història del nostre teatre

Punys tancats contra la por
✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

Revolta 21 s’ha convertit en
un dels noms amb més
projecció de la nova fornada

de bandes que creuen indestriable
el binomi de música i combat
social. Ja porten tres discos, el
darrer, El cor en un puny (Propa-
ganda pel Fet!), acaba de sortir al
mercat i té el concepte de la por
com un dels eixos centrals. Para-
frasejant Raimon, ‘si no trenquem
el silenci, morirem en el silenci’: el
grup del Penedès no trenca el
silenci, sinó que l’esmicola amb un
grapat de cançons on aprofundei-
xen en la seva línia de hardcore i
metal melòdic, emmirallats en
referents internacionals com Berri
Txarrak, Rise Against o Deftones.
“La por és l’eina repressiva més
efectiva”, expliquen. “La factoria de
por són els mitjans de comunica-
ció: ens l’han feta assumir com una
cosa normal. Perquè la por ven: un
dia serà el terrorisme, després els
robatoris, els okupes... Vivim en

una societat marcada per la por, i
qui té por no es rebel·la”. El grup va
nèixer l’any 2000 a la comarca del
Penedès, bressol de tota una gene-
ració de grups de rock combatiu
apadrinats pels grans Inadaptats. Es
plantegen aquest nou disc només
com un pas endavant, en què volen
fugir de les lletres més pamfletà-
ries tipus “independència i socia-
lisme”. Afirmen, però, que no és
moderació, sinó intel·ligència:
“amb l’edat ens hem fet encara
més radicals. De fet, el món està
pitjor ara que quan vam començar
a tocar. Només cal obrir un diari o
engegar el televisor... Evidentment,
ara no pensem igual que quan
teníem disset anys. La vida et fot
moltes hòsties, però guanyes
intel·ligència i experiència. La
guerra que estem fent no la guan-
yarem a curt termini”. 

Cap lectura simple
Així, el grup elabora missatges que
puguin tenir una doble lectura,
com “P.O.D.E.R.” , que parla del
poder fent un símil amb un virus

que acaba dictant tots els nostres
passos, però al mateix temps
també pot estar parlant d’una
addicció a qualsevol mena de dro-
ga. També hi ha temes, com Invisi-
bles, que toquen qüestions més
quotidianes, conflictes que poden
sortir a les converses dels treballa-
dors a la fàbrica o al bar.  El títol
del disc està extret d’una cançó, La
Revolta, en què parlen de les seves
vivències dalt d’un escenari. “És
més una expressió que fa referèn-
cia a l’estat de xoc a què estem
sumits davant l’actualitat. Quan es-
tem compungits no podem lluitar,
estem anul·lats com titelles. Però
el cor i el puny també simbolitzen
tot el que ens fa avançar: el senti-
ment i la lluita que impregnen tota
la nostra vida”. El disc ha estat enre-
gistrat per Marc Bòria, tècnic de
directe del grup, a l’estudi RIP Re-
cords de Terrassa, mesclat per Kaki
Arkarazo (Negu Gorriak) a Garate
Studios d’Andoain (Euskal Herria), i
masteritzat per Marc Parrot i
Santiago Latorre a Gravaciones
Silvestres de Sant Quirze Safaja.

ELS PENEDESENCS REVOLTA 21
PUBLIQUEN EL SEU TERCER DISC,
‘EL COR EN UN PUNY’ 

REVOLTA 21. EL COR EN UN PUNY

(PROPAGANDA PEL FET!, 2007)
JORDI SECALL (VEU), FÈLIX CORTÈS

I JOAN MONSARRO (GUITARRES),
MAGÍ BATALLA (BAIX) I ÀLEX

SUÀREZ (BATERIA).
PRESENTACIÓ: 13 D’ABRIL, SALA LA

MIRONA (SALT, GIRONÈS)

✑ Directa El Camp
/elcamp@setmanaridirecta.info/

L’any 1986 neix Pa Sucat, u-
na companyia que treballa
els espectacles encarre-

gant-se de la totalitat del procés
creatiu, composició i construcció
de tot el que és necessari per
donar vida a les seves propostes. 

Per què aquest nom de tints
gastronòmics?
L’any 86 neix el cor del projecte,
érem un grup d’aficionats i els
nostres referents de l’època tenien
noms de menjar, com els Rovell de
l’Ou. Després d’una pluja d’idees
amb xorrades diverses va quedar
aquest.
Com sorgeix el projecte?
Érem tots estudiants, i treballàvem
de monitors. Se’ns va acudir
començar amb això de l’animació.
Al principi fèiem actuacions a l’es-
tiu, vam adaptar unes quantes
cançons conegudes. Vam tenir la
sort de entrar a formar part d’un

catàleg de la Diputació de Tarra-
gona que subvencionava un de-
terminat nombre d’actuacions.
Això ho anàvem compaginant amb
altres feines. Vam començar com a
associació i a la llarga ens vam po-
der legalitzar com a cooperativa. 
Quina va ser la idea inicial? Hi
seguiu fidels?
Al principi fèiem espectacles
infantils, actualment estan pensats
per a tots els públics. Vam voler
recuperar el titella tradicional
catalana, el que utilitza tota la mà.
Això va implicar fer un treball de
recerca per poder fer un especta-
cle sencer. I amb el boom de la
música tradicional dels anys
noranta també ens vam posar a
tocar. Amb la combinació de tot
això, hem creat espectacles prou
potents. 
Quin missatge voleu transmetre
amb els vostres espectacles?
Vam tenir una època més pamfle-
tària, però ara fem un control de
l’espectacle des del punt de vista
pedagògic. Vigilem tenir un contin-

gut políticament correcte i ecolò-
gic. El públic és més receptiu si no
ets pamfletari. 
Heu notat un canvi en el públic
infantil?
Sí. Abans un crio de 10 anys no
tenia cap vergonya de sortir a
ballar o a fer el pallasso. Ara l’edat
del públic ha baixat en picat. Els
nens i nenes més grans poden ser
de 6 o 7 anys com a màxim.
Feu els espectacles sempre en
català?
Utilitzem sempre el català, malgrat
que la zona on actuen sigui majori-
tàriament castellanoparlant, com
per exemple pobles o barris perifè-
rics de Barcelona i Tarragona. I
sempre ha anat molt bé, només a
la costa, on els turistes no són gaire
receptius a la llengua pròpia d’aquí,
ens han escridassat alguna rucada. I
per la resta de l’Estat, on hem
traduït l’espectacle,  hem pogut
constatar que no riuen en els
mateixos moments que el públic
català. Això que tenen un humor
diferent, deu ser veritat....

Pim-Pam-Pum

VIRUS EDITORIAL
c/Aurora núm. 23
08001 Barcelona
www.viruseditorial.net

Kike Turrón y Kike Babas

El sol y la rabia
Biografía de Reincidentes

Prólogos de El Cabrero,
Fermín Muguruza y Fito
Cabrales contribuciones de
Hebe de Bonafini, Á. del Río
Sánchez, M. Sáez, J. M.
Sánchez Gordillo, A. Segura y
R. Maíllo, A. Camacho, Á. L.
Lara, N. Elkennani y E. Forest
208 pàg. 18 €
ISBN: 978-84-96044-83-8

Publicitat

NOVETATS
Celeste Arella, 
Cristina Fernández Bessa, 
Gemma Nicolás Lazo, 
Julieta Vartabedian

Los pasos (in)visibles de
la prostitución
Estigma, persecución y vulneración
de derechos de las trabajadoras
sexuales en Barcelona

280 pàg. 12 € Col.Ensayo 
ISBN: 978-84-96044-82-1

AROLA EDITORS PUBLICA LA

‘HISTÒRIA DEL TEATRE CATALÀ’ DEL

TORTOSÍ FRANCESC MASSIP

Història del teatre català
Dels orígens a 1800
FRANCESC MASSIP

AROLA EDITORS. TARRAGONA,
2007. 366 PÀGINES

✑ Jordi Martí Font 
/cultura@setmanaridirecta.info/

Francesc Massip, el professor
universitari, assagista i crític
flagelador de les misèries del

món teatral català, acaba de treure
al carrer el primer volum d’una
obra que esdevindrà de referència
inexcusable dintre del nostre món
cultural, la Història del teatre
català. Aquest primer volum, publi-
cat per l’editorial tarragonina Arola
Editors, inclou l’esdevingut en
aquest àmbit des dels orígens
precristians fins a l’any 1800, en un
total de 366 pàgines.

Massip és un reconegut crític
teatral, que publica els seus articles
al diari Avui i a la revista italiana
Drammaturgia, alhora que impar-
teix classes d’Història del Teatre a
l’Institut del Teatre de Barcelona i a
la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona. La seva tasca com a

crític i professor la combina amb
una incessant i reputada feina com
a autor de nombrosos estudis al
voltant de les arts escèniques.

Autor respectat i temut
Fins ara teníem altres històries del
teatre a casa nostra, com la de
Francesc Curet: erudita en les
dades, molt ben il·lustrada però
poc analítica, i la de Xavier
Fàbregas, bon manual i anàlisi
ampli sobre aquest món però
sense una edició recent que ens
permeti aconseguir-la si no és en
alguna llibreria de vell. Així doncs,
el volum de Massip es convertirà,
per necessitat i per virtut, en una
de les obres de referència de la
cultura catalana en els propers
anys. D’elements a favor no n’hi
falten, perquè parlem d’un autor
respectat i alhora temut per les
seves opinions clares, contundents
i raonades quan exerceix la crítica

teatral, entenimentat i ampli
coneixedor del terra que xafa.
L’obra s’adreça a estudiar no només
el text sinó l’art escènica que és el
teatre en la seva totalitat, per això
s’hi inclouen espectacles teatrals
que no necessàriament tenen text.
Massip defensa, al pròleg i en la
realització de la seva obra, el
gènere teatral com a gènere que té
en el text una part però que no hi
és imprescindible.  Cal assenyalar
també que aquesta és una història
nacional, és a dir que quan l’autor
diu “català” està dient “dels Països
Catalans”. I el fet d’adreçar-se a tot
l’àmbit nacional català és una
virtut que cal tenir en compte i
que cal tornar a reivindicar, per la
seva poca freqüència en uns temps
de ciutadanies mal enteses i de
regionalismes que es diuen sobira-
nistes. Així que, tal com diuen les
dames i vells de Tarragona, “Toca,
Perón!” i benvinguda sigui l’obra.
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✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

“El Circ, per mi, és una
manera de viure, de
viatjar, de sentir, d’es-

timar, de compartir, de patir, de
lluitar, de guanyar, de perdre; en
definitiva, una manera de ser i
de viure la vida”, explica Tortell
Poltrona. La història del Circ
Cric –des de les primeres gires,
al principi dels anys vuitanta,
fins avui– és plena de noms
propis d’artistes i col·laboradors
que donen l’autèntica dimensió
de l’aventura itinerant d’aquest
petit “espai rodó sense fronte-
res”: els germans Claret i Tortell
Poltrona, la Senyoreta Titat, el
Dr. Soler, Vitore i Nani, Boni i
Caroli, Los Los, Los Galindos... El

món fascinant del Circ Cric ens
proposa un viatge ple de llum i
de color pels vint-i-cinc anys
d’història d’aquest circ a la
recerca sempre del “més difícil
encara”. 

El llibre esdevé una mostra
esplèndida de la màgia que
envolta el circ i conté les
col·laboracions de personatges
emblemàtics vinculats a aquest
art, com ara Leo Bassi, Jordi
Juanet, Manel Trias, Victor
Ammann, Josep Ventura,
Marceline Kahn i Claret Papiol,
entre d’altres. També inclou
aportacions teòriques de
directors d’escena de renom
internacional, com ara Michel
Cerda, Raffaele de Ritis i Joan
M. Gual, així com les reflexions
dels seus principals impulsors,

el Jaume Mateu (Tortell
Poltrona) i la Montserrat Trias
(Senyoreta Titat), que han
convidat a gaudir de l’encant
del circ diverses generacions
d’espectadors. 

Amb una acurada edició,
més de dues-centes fotografies,
cartells i material gràfic divers,
el llibre recull els moments més
significatius dels espectacles
del Circ Cric i es tracta d’un
fabulós homenatge a tots els
qui han fet possible aquest
quart de segle de Circ Cric:
pallassos i comediants, trapezis-
tes, malabaristes, il·lusionistes,
ensinistradors, músics, tècnics
de tota mena i, sens dubte, el
públic amb el seu suport
sempre càlid i entusiasta. 
SANTI EIZAGUIRRE

La cerca fascinant més difícil encara
El món fascinant del Circ Cric
AUTORS: TORTELL POLTRONA, SENYORETA TITAT I ALTRES

MÉS DE 200 FOTOGRAFIES EN COLOR

FORMAT: 21 X 21, TAPA DURA FOLRADA | PÀGINES: 240 | PVP: 29,95 EUROS

Alfred
Hitchcock, más
que un perfil 

(INCLOU: AVENTURA MALGACHE,
1944; BON VOYAGE, 1944)
DIRECTOR: ALFRED HITCHCOCK

GUIONISTES: ANGUS MACPHAIL;
ANGUS MACPHAIL, J. O. C.
ORTON

DURADA: 30; 26 MINUTS

IDIOMES: VOSE (FRANCÈS), VE

Per primera vegada al país es
comercialitzen dues interes-

sants rareses realitzades en plena
II Guerra Mundial, quan el
Ministeri d’Informació britànic va
encarregar a Hitchcock la filma-
ció de dos migmetratges de
suspens bèl·lic amb finalitats
propagandístiques: rodats en
francès, havien de servir per
estrènyer els llaços entre la
França resistent i l’Anglaterra
aliada. No hi ha gaire brillantor,
però sí, molta professionalitat, i
la saviesa en l’aplicació de marcs
narratius funcionals i fórmules ja
assajades prèviament. Tot i ser un
encàrrec amb intencions políti-
ques, Hitch va mantenir certa
distància, i va encertar a incloure
algun gag, com el del col·labora-
cionista que, en vista de la immi-
nent arribada dels aliats, amaga
una ampolla de Vichy, per no
evocar el govern de Pétain. El
DVD inclou, a més, un documen-
tal sobre la filmografia del cine-
asta, amb enfocament de
biografia. IGNASI FRANCH

La publicació de les cançons en
català de les Hermanas

Serrano seran, per a un determi-
nat públic, un refinat delicatessen
nostàlgic. Mandolino de Texas o
El dia dels enamorats remeten a
temps més feliços de gramola en
blanc i negre, amb tota la carrin-
cloneria del gènere. La virtut
d’aquesta reedició, però, és que
també es pot entendre com un
pas decidit en la configuració
d’un univers kitsch i freak neta-
ment català. Com canten els

Antiherois (res a veure amb els
Herois de la Katalunya Interior),
Recuperem les nostres dives: que
les veus de Núria Feliu i
Guillermina Motta sonin amb
normalitat als casals populars
dels Països Catalans. Perquè si la
cosa petarda és moda a tots els
països normals... Per què la
“gresca catalana” no pot triom-
far? Un intent (llavors no reeixit)
que el català ocupés les pistes de
ball. cincuanta anys després,
encara hi som... ROGER PALÀ 

Hermanas
Serrano

EN CATALÀ

(DISCMEDI)
MÚSICA DE BALL

Llach, la revolta permanent

DIRECTOR: LLUÍS DANÉS

GUIONISTA: LLUÍS ARCARAZO, LILA PLA

DURACIÓ: 90 MINUTS

GÈNERE: DOCUMENTAL

ESTRENA: 9 DE MARÇ

cultura@setmanaridirecta.info

Mamamilotas és un nom més
amb què s’engrandeix l’es-

cena de la música mestissa amb
base al barri barceloní del Raval.
El grup va néixer l’any 2005 i està
format per immigrats argentins
que ja havien compartit una
banda al Mar del Plata (Argentina)
anomenada Correcaminos.
Després d’un llarg temps, es
retroben a la capital catalana i
comencen a gestar aquest
projecte, també amb la participa-

ció de músics locals. Més centrats
en el reggae i en el sound system,
també tenen descàrregues guita-
rreres mesclades amb rap al més
pur estil de Rage Against The
Machine, i un cert aire punk en
tot el que fan. Lletres que criti-
quen la situació dels més desfa-
vorits i transmeten la força, els
ideals, els pensaments i els senti-
ments dels seus autors.
ANTÒNIA ANDREU

Mamamilotas

ALTER EGO

(AUTOEDICIÓ) 
FUSIÓ MESTISSA

El març de 2007 serà molt
especial per a Lluís Llach.

El cantautor realitzarà el que
s’ha anunciat com el seu
darrer concert el proper 24
de març a la seva localitat
natal, Verges, i amb un recital
a benefici de Salvem
l’Empordà. Llach acaba la seva
carrera artística després de
quaranta anys sense fer grans
estralls, amb un espectacle
com i., en què recupera
alguna de les cançons menys
explorades de la seva extensa
discografia. I just ara s’estrena
també la pel·lícula Llach, la
revolta permanent. Aquest
darrer film, obra del director
Lluís Danés, arriba als cine-
mes el proper 9 de març i es
presenta com “un clam
permanent contra l’oblit” i

que, a través de la figura de
Llach i de les seves cançons,
narra els fets que van succeir
el 3 de març de 1976 a Vitòria,
en què una brutal actuació
policial va causar la mort de
cinc treballadors que partici-
paven en una assemblea.
Aquells fets van motivar que
Llach compongués una de les
seves cançons més emblemà-
tiques, Campanades a morts.
Danés, que ha treballat en
l’escenografia de diversos
espectacles amb Llach –el
darrer el Tranuites que es va
poder veure durant el mes de
gener al TNC–, presenta el
film com “un viatge en l’espai
i en el temps conduït per la
música i les paraules del
mateix Llach”. 
BLANCA BALANYÀ
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PINTADA D’UN MURAL REIVINDI-
CATIU EN MOTIU DE LA SETMANA
DE LA DONA TREBALLADORA
Divendres 9. 18 h. Reus
Tothom que vingui podrà partici-
par en la pintada d’aquest mural
Organitza: Casal Despertaferro,
Assemblea de Joves de Reus i
Assemblea de Maulets del Baix
Camp

JORNADES ESPECULACIÓ
URBANÍSTICA I CORRUPCIÓ ALS
PAÏSOS CATALANS 
Del 20 de febrer al 15 de març.
Lleida
Dimarts 13 de març:
La Línia de Molt Alta Tensió
(M.A.T.) i l’especulació urbanística
a la Costa Brava.
Ponent: Tavi Llorente 
(Membre de Salvem l’Empordà).
Totes les xerrades es realitzaran al
Rectorat, a la sala de juntes del
2on pis, i l’horari serà de 18 a 20h
Més informació:
udl@sepc.cat 
www.sepc.cat

MANIFESTACIÓ PER LA LLIBERTAT
DE NÚRIA PÓRTULAS
Dissabte 17 març. 19 h.  
Portal de l’Àngel. Barcelona

MANIFESTACIÓ
ATUREM LA GUERRA
Dissabte 17 març. 17h. 
Plaça Universitat. Barcelona.

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

Cicle de xerrades “Memòria històrica
del moviment llibertari i la CNT a
l’Estat espanyol”.
CNT Manresa- CNT Valldaura. 17. 30 h.
Dels inicis del moviment llibertari i la CNT fins
els anys 30.

Passi del Documental 
Doble injusticia, feminicidio y tortu-
ra en Ciudad Juárez.
Casal Popular La Turba. Plaça de la Zeta. 
Valls. 20.30 h.
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DIVENDRES 9 

Xerrada “L’estació? On sempre i la via
soterrada”
Centre Cívic de Portbou. 19h 

Xerrada sobre Atenco
IES Miquel Tarradell. Dels Angels, 1 bis.
Barcelona. 19. 30 h.
Amb dos membres del Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra
Org: Col·lectiu de Solidaritat amb la Rebel.lió
Zapatista

Xerrada: “Dones i participació política”
Biblioteca Pública. Lleida. 19. 30 h.
Intervindran: Ainhoa Aznarez i altres represen-
tats del col·lectiu Ahotsak Mariona Lladonosa
(politòloga) i Ester Sancho (CUP).
Organitza: CUP Lleida

Xerrada antirepressiva
Ateneu Popular de l’Eixample. Passatge
Comradi. Barcelona. 20 h. 
A càrrec de David Fernàndez de temàtica antire-
pressiva a propòsit del seu llibre Cròniques del 6

Concert de Mall
La Falcata. Panera 3. Lleida. 23 h.
La banda de hard-core de Bellpuig presenten el
seu nou treball Crèixer

DISSABTE 10 

Taller de rols per evitar
actituds sexistes
Casal Independentista l’Ocell Negre. Sant
Carles número 8. Lleida. 18.30 h.

Xerrada a càrrec d’un membre
d’Acció Antifeixista Alemanya sobre
les accions contra el G8
Ateneu Popular de l’Eixample. Passatge
Comradi. Barcelona. 20 h.

Concert en suport a Kan Mireia
i la revista ‘Barrio’
Ateneu Libre pensamiento. Parc de les Aigües.
Trinitat Vella. Barcelona. 22 h.
Amb El pogo del organillo, Los gorriones, Que
pum que pam i Dj Perlita.

Jornada: GNU/Linux facil
Centre Cívic La fàbrica. Celrà.
Jornada de xerrades, instal·lació i contacte amb
el programari lliure.
Organitza: GiLUG (Girona Linux Users)

V Calçotada Popular de Sabadell
Diumenge 11 de març 
En el marc del 6è aniversari del Casal Independentista Can Capablanca. 
Plaça Creu Alta. 
12 h: Jocs per a totes les edats amb “El Traginer de Jocs”, 
bitlles catalanes i Bastoners.
14 h: I Concurs de Romesco de Sabadell
14. 30 h: A taula! Preu: 13  (11  socis/es). Calçots / Carn a la brasa, 
botifarra i mongetes / Postres, pa, vi, i cafè. 
I després... Lliurament de premis del I Concurs de Romesco i ballaruca
amb “Sants&fot” (músiques i danses d’arrel tradicional)
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ISRAEL: 
UNA SOCIETAT EN CRISI
Dissabte 10 de març. Centre de Cultura
Contemporànea. Barcelona
La darrera guerra contra el Líban i el
fracàs d’Israel en la consecució dels
principals objectius militars i polítics
plantejats (fracàs dels serveis d’infor-
mació que van subestimar l’estratègia
político-militar d’Hezbollah, fracàs de
la temptativa d’alliberament dels dos
soldats israelians capturats per la
mateixa organització i que suposada-
ment va originar la guerra del Líban del
juliol, etc...) han posat de manifest que
la societat israeliana no és monolítica.
Diversos moviments socials del país i
entitats, entre les quals cal destacar 

l’Alternative Information Center (AIC),
porten anys manifestant-se en contra
de la política israeliana envers els
palestins, i denunciant la militarització
d’una societat que és vista com una
“moderna Esparta” per alguns sectors
occidentals, en oposició al món àrabo-
musulmà que l’envolta en una regió de
gran importància geoestratègica. Per tot
això és clau conèixer les dinàmiques
socials i polítiques a l’interior d’aquest
estat, per on passa necessàriament
qualsevol alternativa a una pau justa i
durable a la regió del Pròxim Orient.
Més informació: 
Sodepau. Ptge. del crèdit, 7 Pral. 
Telèfon: 933 010 171 www.sodepau.org

DIUMENGE 11 

Dinar i cabaret
CSO L’Opera. Josep Prat 52. L´Hospitalet
15h Dinar vegà.
19h Cabaret “Dia de Sol”. entrada: 3 euros
+ info http://www.lamakabra.org
info@lamakabra.org

DILLUNS 12 

Xerrada sobre la Campanya contra
la cimera del G8 a Alemanya
CSA La Maranya. Carrer del Parc, 13. Lleida
20 h.  

DIMARTS 13 

Repensar Barcelona
Recuperar la Ciutat
Nostromo. Ripoll, 16. Barcelona. 19:30h
“Sobre la participació ciutadana”, amb
Fernando Pindado, advocat.

DIJOUS 15 

Presentació Llibre 
Barcelona, mayo 1937
Testimonios desde las barricadas
CCCB Montalegre 5 Barcelona. 19.30 h.
Amb Manel Aisa, de l’Ateneu Enciclopèdic
Popular, C. García, H. Piotrowski i S.Roses.

Exposició de pintures “artlab” de
Marc Faixedas
Cafè del Born Plaça Comercial, 10.
Barcelona. Tot el dia. 
Quadres que combinen acrílics i metalls
sobre suport de fusta. Ferralla, coure, alumi-
ni,... recuperats de l’oblit per crear art.
Aquesta és la idea de l’obra d’aquest pintor
gironí. Al cafè del born durant el mes de
Març...inexcusable!!
Més informació a www.artlabweb.com

Documentals dels dijous al Barrio
Candela.
Barrio Candela. Carrer de l’Om 6.
Barcelona. 21. 30 h.
Tercera sessió del cicle: Euskal Pilota. Larrua
Harriaren Kontra.Un altre capítol del docu-
mental: 4. PALA. (De la transició a l’assassinat
de Miguel Ángel Blanco)

DIA DE LA DONA TREBALLADORA
Divendres 9 de març. 19h Sala d’actes de l’Escorxador.
Vilafranca del Penedès.
Dona i defensa del territori 
Presentació del llibre “Dones en moviment”, un
anàlisi de gènere de la lluita en defensa de l’Ebre a
càrrec de Eva Alfama i Neus Miró. 
Xerrada i passi de vídeo a càrrec d’un membre del
Movimiento Sin Tierrade Brasil.
Xerrada a càrrec de les dones en lluita contra el Pla
CAUFEC d’Esplugues de Llobregat.
Organitza: Endavant (OSAN)
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L’ENTREVISTA // IMAN JAMAS, PERIODISTA I REFUGIADA IRAQUIANA

✑ Sergi Picazo
/entrevista@setmanaridirecta.info/

És periodista, escriptora i
traductora d’àrab. Va néixer
a Bagdad fa 50 anys, però la

seva vida va quedar truncada
definitivament arran de l’atac
militar dels Estats Units al seu
país. Després que l’exèrcit nord-
americà tanqués el diari on
treballava, va decidir posar en
marxa l’Observatori de
l’Ocupació de l’Iraq per contro-
lar la situació dels drets humans,
econòmics i polítics. Va haver de
sortir del país arran de les
amenaces de mort que rebia
diàriament i ara és sol·licitant
d’asil a l’estat espanyol. Avui viu
com a refugiada a Barcelona
juntament amb les seves dues
filles. El seu únic objectiu, però,
és tornar a l’Iraq, tornar a casa
seva. Ha escrit dos llibres en
castellà, Crónicas de Irak y
Diario de la Resistencia.

Per què va tancar, l’Observatori
de l’Ocupació?
Per raons de seguretat. Però des-
prés, durant un temps, jo vaig se-
guir fent la feina de l’Observatori
per mi mateixa. Vaig viatjar a les
ciutats que estaven sent bombar-
dejades, com Fal·luja, Najaf o Ker-
bala, per veure què estava passant
de veritat. Vaig parlar amb la gent,
vaig conèixer les seves històries i
vaig fer fotos de la destrucció.

Això era molt perillós!
Ningú hi anava, ni tan sols la
premsa internacional. Per això els
diaris d’aquí només mostren el
punt de vista dels Estats Units.
No van al lloc dels fets. Els perio-
distes surten al carrer enganxats
a les tropes americanes.
I què és el que vas poder veure tu?
Allà on anava sempre em vaig tro-
bar el mateix: violacions constants
dels drets humans. Les forces d’o-
cupació i el govern imposat a l’Iraq
estan trepitjant els drets polítics, i
econòmics, els drets de les dones i
dels infants... No compleixen ni un
sol punt de la Carta dels Drets
Humans de Nacions Unides. Això
sense parlar dels milions de refu-
giats i desplaçats. Les dones, per
exemple, no tenen cap dret, no
poden protestar i han de tenir cura
de la família; no estan segures
enlloc, ni tan sols a casa seva; i, a
més, moltíssimes d’elles han estat
violades per les tropes americanes
i iraquianes... I ara, em diuen, la

situació a l’Iraq és pitjor i, encara
serà molt pitjor. 
Ets molt pessimista...
No! Tot al contrari, sóc optimista.
Crec que la resistència està guan-
yant la guerra i que el govern d’Es-
tats Units ha fracassat absoluta-
ment en el seu intent de controlar
el país. Estan perdent econòmica-
ment, política i estratègica, i a
més, estan morint milers de sol-
dats nord-americans. 
L’últim informe de l’ONU asse-
nyalava que a l’Iraq moren un
centenar de civils de mitjana
cada dia.
És un número molt conservador,
però encara que fos aquesta xifra
seria una tragèdia. No es poden
saber les xifres reals perquè ca-
dascú diu una cosa diferent. Però
no és un problema de números.
L’Alcorà diu que si mates una per-
sona, és com si haguessis matat
tota la Humanitat. 
Què sents quan veus la destruc-
ció del teu país a la televisió?
Un profund i frustrant senti-
ment d’injustícia i tristor. La in-
justícia de l’ocupació, la injustí-
cia de la destrucció, la injustícia
dels assassinats...  
Parles sovint amb la teva família
i amics, allà. Què t’expliquen?
El problema d’ara a l’Iraq és com
sobreviure. El país no funciona.
No hi ha mercats, no hi ha benzi-
na, no hi ha electricitat. L’atur ha
pujat fins quasi al 60% de la
població perquè la gent no pot
guanyar-se la vida. I, a sobre, nin-
gú se sent segur enlloc. El món ens
mira sense dir res, i Bush decideix
enviar encara més soldats a l’Iraq.
Quant de temps més pot durar?
No ho sé, però la clau està als
Estats Units. D’una banda, ells
estan fent sacrificis, gasten milers
de milions de dòlars i no crec que
vulguin quedar-se gaire temps

més. Cap soldat americà vol que-
dar-se a l’Iraq: tenen por, no sur-
ten de les zones militars des de fa
un any i només pensen a tornar a
casa seva. Però d’altra banda, l’o-
cupació de l’Iraq és una part fona-
mental del seu projecte econò-
mic, polític i militar a l’Orient
Mitjà, i necessiten triomfar a
qualsevol preu. Quan els ameri-
cans vegin que estan donant més
del que podran rebre a canvi, s’a-
niran de seguida. Però, enmig de
tot això, la resistència iraquiana
creix i cada dia és més forta.

Quina és la teva opinió sobre el
que anomenes resistència? Hi ha
molts grups i, sovint, enfrontats. 
No! Hi ha molts grups, però no
tenen diferències importants.
Tots els que lluiten contra l’ocupa-
ció militar són la resistència. Però
aquí jo no hi incloc les milícies
dels partits polítics ni dels grups
terroristes... La resistència no a-
taca mai civils, al contrari, ells
estan defensant la població da-
vant l’exèrcit més poderós del
món. 
Però, aleshores, qui és el cau-
sant de les morts de civils en els
atemptats bomba de cada dia
als mercats, als carrers o a les
cues per treballar a la policia?
Actualment a l’Iraq hi ha uns
50.000 mercenaris. Hi ha els ser-
veis secrets de tot el món. Hi ha

els iranians. I, també, és veritat hi
ha milers de paramilitars ira-
quians a sou dels partits polítics
o de les empreses estrangeres. 
No hi ha cap guerra civil a l’Iraq?
No! Els iraquians no s’estan matant
entre ells. Això és el que et fa
creure la televisió. La guerra a l’I-
raq és, en cert grau, una guerra
mediàtica. Això és un joc brut! Els
Estats Units estan intentant crear
divisions a l’Iraq, però aquells que
posen bombes no pertanyen a la
resistència. Potser hi ha iraquians
que hi participen, però aquests
defensen interessos d’altres països
o dels partits polítics enfrontats
pel poder. Les milícies dels partits
són les que estan matant gent,
expulsant famílies i cremant cases. 
Creus que es pot parlar de vio-
lència ‘ètnica’ o ‘sectària’?
Al mateix edifici de Bagdad on jo
vivia, hi havia dues famílies sunni-
tes i una de xiïta. I vivim i ens pro-
tegim els uns als altres. Les diferèn-
cies entre sunnites i xiïtes són una
mentida. Mai no hi ha hagut cap
enfrontament entre aquestes dues
comunitats en la història de l’Iraq.
Però ara, estan intentant dividir-
nos, i potser ho aconsegueixen. Per
exemple, el govern iraquià ha
enviat soldats kurds per lluitar
contra la resistència i defensar
Bagdad. Per què? Per crear odis
entre kurds i musulmans. Si un sol-
dat kurd mata un bagdadí musul-
mà, això provocarà un sentiment
irracional de revenja. El mateix van
fer per controlar Fal·luja, i van
crear un gran conflicte entre sunni-
tes i xiïtes. Ara els iraquians tenen
por dels iraquians d’altres grups,
quan mai no hi havia hagut cap
problema. A més, en molts casos,
l’única manera de saber si una per-
sona és xiïta o sunnita és pel seu
cognom,  pot ser que en la pràcti-
ca no sigui gens musulmà.

“Les diferències entre sunnites
i xiïtes són una mentida”

Som
dones-subjecte
✑ Esther Sancho
/opinio@setmanaridirecta.info/

Malgrat que néixer dona en
aquest món de merda
–cal parlar amb propie-

tat– segueix essent una marca que
t’acompanyarà tota la vida; en paï-
sos fonamentalistes et castrarà
tota expectativa de desenvolupa-
ment personal, professional i so-
cial; en indrets on la vida val ben
poc potser seràs assassinada no-
més comprovar que no tens els
genitals desitjats per uns pares
masclistes; la misèria que regna en
moltes regions et prostituirà, et
violarà, t’embarassarà sense pre-
guntar-te; o simplement, en el nos-
tre paradís occidental, cobraràs
menys salari que els teus companys
homes, carregaràs amb més feines
domèstiques i suportaràs veure’t
estereotipada un i mil cops en els
mitjans de comunicació fins a no
reconèixer-te. Malgrat tota aquesta
immundícia, som massa les que no
ens resignarem encara ni mai a ser
dones-objecte d’un sol ús.

Per això hi ha una Hebe de
Bonafini, hi ha una Lola Iturbe, hi
ha una Maria Mercè Marçal, i hi
ets tu, perquè el món és ple de
dones disposades a seguir afir-
mant-se dia a dia, pas a pas, per
trencar tots els miralls que defor-
men encara la nostra imatge i que
obliden el poder real de les do-
nes, un poder que sosté el món,
encara que sigui des de la base
invisible, desheretada, silenciada.
Som dones-subjecte i el món ca-
pitalista de les desigualtats en el
que vivim no es transformarà
sense els nostres passos, rostres i
veus. Perquè el canvi ha de venir
de baix i les dones sempre hi hem
estat, sigui quina sigui la nostra
ètnia, edat o consideració social,
ben avall, on es troben les arrels
de les coses.

d

“Els iraquians
no s’estan

matant entre
ells. Això és el

que et fa creure
la televisió”

El canvi ha de
venir de baix

i les dones
sempre hi
hem estat
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Irene Fernández

“Tots els que
lluiten contra

l’ocupació
militar són la
resistència”
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