
Cada any que passa les protes-
tes contra el Barcelona Mee-
ting Point són més massives i

nombroses. Enguany, enmig d’un fort
debat social sobre la impossibilitat
d’accedir a l’habitatge, s’han realitzat
accions quasi cada dia, mentre ha
durat la trobada.

Immobilàries siliconades, pan-
cartes despenjades, excrements a

les portes d’entitats bancàries, enca-
denaments, clausures simbòliques i,
com a punt final, una manifestació
molt participativa, han servit per
animar el debat al voltant de les
polítiques especulatives que amena-
cen el nostre patrimoni natural i
arquitectònic. 

També s’ha intentat crear un
espia de coordinació de les diferents

lluites contra l’especulació, les grans
infraestructures i els camps de golf,
així com pel dret a l’habitatge que
s’estan reproduint arreu de tot el
territori.

Aquest any no s’ha aconseguit
tancar el Meeting Point, però es va
donar un toc d’atenció sobre el que
representa i visualitzar que la gent
afectada ja s’està mobilitzant.

La Fira Immobiliària de Barcelona enfronta les protestes
>>> Així està el pati // Pàgina 9

20-N,
70 anys de
la mort
de Durruti

>>> Expressions //   Pàgina 24

El 20 de novembre es cumpliran
els setanta anys de la mort de
Bonaventura Durruti. El revolu-

cionari anarquista va morir lluitant al
front de Madrid el 1936. Amb la seva
mort es perdien bona part de les
esperances de la Revolució; pel que
ell representava, però també perque
va ser una mort molt misteriosa que,
encara avui, no s’ha aclarat del tot.

El 22 de novembre es va fer el
funeral a Barcelona amb els carrers
plens de gom a gom. Tal i com ho
descriu H.E. Kaminski en el seu relat:
“Des del principi era evident que la
bala que havia matat Durruti havia
arribat també al cor de Barcelona”.

Zapatero i
Chirac alcen
passions a
Girona

Milers de persones es van
manifestar diumenge 12
de novembre a la capital

de l’Onyar en motiu de la propera
Cimera Hispano-francesa. La pri-
mera convocatòria, contra la línia
de Molt Alta Tensió, va ser la més
nombrosa, i la que més polseguera
política ha generat. Però el mateix
dia, un miler de persones van mar-
xar darrere el lema “Els Països Cata-
lans per l’Europa dels pobles i la
classe treballadora”. Dijous 16 de
novembre, dia de la cimera, hi ha
més protestes.

Estudiants europeus en lluita
contra la reforma universitària

>>> De dalt a baix // Pàgines 3 a 5

>>> Així està el pati  // Pàgina 11

EL PLA DE BOLONYA PERSEGUEIX LA PRIVATITZACIÓ DE L’ENSENYAMENT SUPERIOR

Una setmana carregada de mobilitzacions. A dalt i d’esquerra a dreta, penjats d’un arbre al camp de golf de Vilalba (Vallès
Oriental), dues imatges del teatre realitzat durant la manifestació i la capçalera de la mateixa. A sota, la policia protegeix
l’accés al recinte del Meeting Point dels “perillosos antisistema”.

Marc Barceló
Eloy de Mateo

setmanari de comunicació 
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Des que una plataforma veïnal aconse-
guís l’expropiació d’una masia d’Horta i
els seus jardins, a Barcelona, la immobi-
liària propietària dels terrenys intenta
capgirar la situació.

Un jutge desmunta la versió de la poli-
cia municipal de Bilbao segons la qual
dos joves van intentar cremar un agent
el 10 de novembre. La pròpia Ertzaintza
nega que es tracti de kale borroka.

El desplegament dels Mossos d’Esqua-
dra al Vallès Occidental ja ha generat
les primeres denúncies per maltracta-
ments. Un jove va ser agredit per pre-
guntar el motiu de la identificació.

S’ha intentat
crear un espai de
coordinació de

les diferents
lluites contra
l’especulació



Que tanquin el Meeting Point!

Durant tota aquesta última setmana s’ha realitzat a Barcelona
la fira immobiliària més gran del sud d’Europa, durant la qual
s’han arribat a tancar acords comercials per valor de més de

5.000 milions d’euros. Pensant-ho bé, no és estrany que se celebri
aquí. Des que l’Estat espanyol va entrar a la Unió Europea, i aques-
ta li va adjudciar el rol de centre turístic i de serveis, hem anat
veient com les fàbriques tanquen i la pagesia s’enfonsa, i sols creix
un sol monocultiu econòmic: el turisme i les seves germanes, l’es-
peculació i la construcció.

Així, els súbdits d’aquest estat, i els que vivim en zones “de
moda” encara pitjor, hem anat veient com la bombolla immobilià-
ria s’ha convertit en el motor de tota l’economia. El preu? La des-
trucció del nostre patrimoni arquitectònic i natural, la impossibili-
tat d’accedir a l’habitatge per a moltíssima gent, la concentració de
la riquesa en cada com menys mans, una corrupció rampant, el
blanqueig de diners i, fins i tot, un greu risc de desertització que
amenaça la futura  habitabilitat d’aquests territoris.

Hem de començar a construir una nova economia solidària,
sostenible i que serveixi per cobrir les necessitats de la gent. Ha
arribat l’hora de rebelar-se contra la dictadura del ciment. Per això,
el tancament del Meeting Point, és una primera reivindicació, molt
raonable, en la llarga lluita per impedir que ens encimentin el futur
i ens assequin l’esperança

El racó il·lustrat

✑ Jesús Rodríguez
/directa@setmanaridirecta.info/

El PSC ja sap que és comandar
un Departament d’Interior.

Montserrat Tura n’ha estat la
màxima responsable durant els
últims 3 anys.  A banda dels cossos
d’emergència civil, bombers i
agents rurals, des d’Interior es
dóna ordres a més de 14.000 fun-
cionaris policials dels Mossos
d’Esquadra. Ara han volgut passar
la pilota a la teulada d’IC-EUiA.
Joan Saura serà el responsable de
les àrees policials territorials,
però també de tots aquells cossos
especialitzats. La Brigada Mòbil
(antiavalots), amb prop de 500
efectius i seu central a Sabadell,
els serveis d’informació que fan
seguiments sense ordre judicial i
punxen telèfons de sospitosos.
També tindrà l’última paraula res-
pecte els protocols de tracte als
detinguts (amb els precedents de

múltiples denúncies per maltrac-
taments i tortures). L’ocultació
il·legal del número de placa dels
agents, una pràctica ordenada per
Montserrat Tura amb l’argumen-
tari de “si els radicals van enca-
putxats, nosaltres anem sense
placa, estem empatats”, també
serà sobre la taula de Joan Saura. 

Iniciativa sap que ara serà el
braç armat en defensa de multina-
cionals, empresaris, constructores
i immobiliàries. Que els desallotja-
ments i desnonaments, les càrre-
gues policials contra treballadors i
estudiants estaran a l’ordre del dia.
Jordi Guillot, un dels màxims res-
ponsables “ecosocialistes” va afir-
mar fa pocs dies que la política de
seguretat de Saura anirà en defen-
sa dels més afeblits.  És evident
que alguna cosa aquí serà incom-
patible. Però potser alguna ment
espavilada ja està preparant la
campanya per col·locar a les vícti-
mes al lloc dels botxins i viceversa.

Així tot serà més senzill. Ens hau-
rem d’anar acostumant a les rodes
de premsa on es parli dels “pobres
mossos” que són agredits, insultats
i amenaçats pels radicals. 

Però ara Saura també s’anirà
acostumant al llenguatge que gas-
ten aquells que van armats. Al dis-
curs fred –glaçat– de Joan Delort,
el cervell pensant d’Interior, com-
pany de viatge de Xavier Pomés a
l’era CiU, mà dreta de Tura a la pri-
mera etapa de tripartit. S’anirà
impregnant de la visió del món que
tenen aquells que juguen dia i nit
amb la llibertat dels altres, d’a-
quells que assalten cases, esbotzen
portes i vigilen calabossos i pre-
sons. Observarà de molt aprop les
polítiques de seguretat vulnerado-
res de moltes llibertats i impregna-
des de la màxima tecnologia. Però
també serà observat i vigilat. Farà
allò que vulguin aquells policies
que també el controlaran a ell.
Benvingut a la jungla, Joan Saura.

Joan Saura, benvingut a la jungla

Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

Sense debats per la portada ni, això ja és més nou, tan sols per la
fotografia. Així que sense el seu tema estrella, aquesta secció
s’ha de reconèixer que perd molt. En fi, suposem que aquesta

setmana ens tocarà més escriure del que no ha sortit. 
I és que ens hem deixat dos temes importants, que teniem en

cartera, però que per falta de temps, gent i espai no han sortit aquest
número, prometem que en farem seguiment les properes setmanes.
Un és les avaries que tenen crucificats els usuaris del servei de roda-
lies de Renfe de Barcelona; l’altre és l’anunci de l’Ajuntament barce-
loní de regular l’ús de la bici a la capital catalana. Ambdós són qües-
tions que afecten la vida quotidiana de molta gent, i sobre les que hi
ha molt a dir, però hem preferit abandonar una mica l’actualitat per
afavorir la publicació de reportatges més treballats. Encara que tot
es podria combinar millor si el nombre de gent que formem el
col·lectiu editor del SETMANARI DIRECTA creixés. I aquest espai és tan
bo com qualsevol altre per animar a la gent a sumar esforços per fer
realitat el vell somni d’un mitjà des dels i per als moviments socials,
escrit per la gent que patim els problemes i, sobretot, posat al servei
dels i les que lluiten.
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Ponent i núvols

Els vents de ponent i les tem-
peratures suaus seran la tòni-

ca fins dilluns 20 de novembre.
Les baixes pressions, sobre Galí-
cia amb pluges molt fortes a tota
la península Ibèrica. La conca
mediterrània quedarà al marge,
amb vents reescalfats i núvols
alts i mitjos, tant a Catalunya
com al País Valencià. L’excepció
serà al pirineu de Lleida, amb
pluja moderada. Dilluns al ves-
pre sí arribarà la pluja a la resta.Diumenge 19 de novembre els vents ja seran marcats de sud i ponent Dilluns 20 de novembre a les 8 del vespre, les pluges s'estenen per Catalunya
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>> Durant la setmana prèvia a les mobilitzacions contra el Procés de Bolonya, la
Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública (PMDUP), ha organitzat
diferents actes de protesta per denunciar les conseqüències de les reformes universi-
tàries i per convocar la manifestació del dijous 16 de novembre que duu per lema:
(Re)constrïm la pública: canya a Bolonya_

✑ Marc Sanjaume
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Des de fa uns quants anys l’a-
plicació progressiva de l’Es-
pai Europeu d’Educació Su-

perior ha marcat l’agenda dels
moviments estudiantils i també
dels òrgans de govern i administra-
ció a nivell europeu, estatal, re-
gional i universitari arreu d’Europa. 

La transformació de l’educa-
ció superior que suposa el Procés
de Bolonya s’explica per un canvi
de l’estructura productiva euro-
pea fordista al postfordisme arran
de les crisis de la dècada dels
setanta. Aquests canvis es poden
resumir en el pas del sector indus-
trial al terciari com a forma cen-
tral i hegemònica de producció
als països occidentals, i la pro-
gressiva liberalització d’aquest
sector per a fer-ne un nou mercat.
En aquest sentit, des del món
empresarial, s’ha requerit una
modificació qualitativa i quantita-
tiva de les universitats per a
poder formar la nova mà d’obra
requerida, i s’ha optat per imple-
mentar el discurs encapçalat per
allò d’“acostar la universitat a la
societat”.

Els objectius bàsics de la
reforma, que ja compta amb la
participació de quaranta-cinc
estats europeus i fixa el 2010 com
a horitzó,  es fan explícits en les
declaracions signades pels minis-
tres d’educació estatals i repre-
sentants de la Unió Europea: aug-
ment de la competitivitat entre
centres educatius, transformació
dels sistemes educatius per a fer-
los equivalents, aposta per a la
formació en habilitats i capaci-
tats i no en continguts, major
proximitat de la universitat amb
el món de l’empresa i el mercat
laboral. Amb aquests objectius, el
Procés de Bolonya s’encara a pro-
duir treballadores i treballadors
dúctils al servei d’un mercat flexi-

Elitització i mercantilització
de l’accès al coneixement
El Procés de Bolonya amenaça l’accés de les classes populars a les universitats

continguts i centrat exclusivament
en les capacitats que poden arri-
bar a ser un 50 o 75% dels crèdits.
L’especialització –els continguts–
es deixa pel postgrau o master. No
obstant, l’accés al postgrau no es
fa obert com en el pas del primer
al segon cicle actuals sinó que pre-
senta barreres de diversa naturale-
sa: el preu de matrícula és el doble
de car, les places són limitades i en
competència amb estudiants d’a-
rreu d’Europa, es fan requeriments
d’idiomes, i s’exigeixen currícu-
lums i cartes de recomanació.

D’altra banda, l’opció d’apos-
tar per l’estudiant a temps com-
plet –full time student– sense
preveure un salari estudantil o un
sistema de beques universal, com-
porta un nou filtre socioeconòmic
clar. El curs de seixanta crèdits
ECTS (European Credit Transfer
System) previst per al grau, repre-

La progressiva
liberalització
de l’educació 

pretén convertir
el sector de 

l’educació en
un mercat més

senta una càrrega de treball de
quaranta hores setmanals per l’es-
tudiant, comptant teoria, classes
pràctiques i treballs. Es crea així
un “tipus ideal” d’estudiant que
s’ha de poder dedicar de manera
exclusiva a cursar el grau. Els estu-
diants que no encaixin en aquest
tipus ideal queden exclosos de l’e-
ducació superior.  

Mercantilització
L’acostament de la universitat a la
societat que busca el Procés de
Bolonya s’enfoca cap el sector
empresarial. Un exemple és el
finançament dels postgraus pú-
blics, ja que si són finançats total-
ment per l’administració hi hauria
una despesa pública molt eleva-
da, i es permeten totes les facili-
tats al sector empresarial per
penetrar a la universitat oferint
préstecs a l’estudiantat. Aquests

EUROPA // EN DEFENSA DEL DRET A L’EDUCACIÓ

Edu Bayer

ble i precari però necessitat de
mà d’obra, desqualificada en
coneixements i esperit crític,
però qualificada en habilitats:
control de programes informà-
tics, coneixement d’idiomes, lide-
ratge, treball en grup, gestió de
persones... 

Les conseqüències que es
deriven de tota aquesta transfor-
mació portarà, segons indiquen
diferents experts, cap a una uni-
versitat més elitista, mercantilit-
zada i uniformada.

Elitització
Bolonya comporta una elitització
per diversos factors, el més clar,
però, és el del canvi estructural
que dividirà la llicenciatura en
dues etapes: grau i postgrau. D’a-
questa manera, sorgeixen noves
barreres en l’accés al coneixement
ja que el grau es planteja buit en

préstecs són ofertats en condi-
cions millors que a la resta de
clients no estudiants, però tenen
com a contrapartida poder oferir
serveis bancaris dins mateix de les
universitats.

Una de les idees clau de l’EEES
és el longlife learning. Això signifi-
ca que a la universitat es va a
“aprendre a aprendre” i que la for-
mació haurà de fer-se al llarg de la
vida del mateix treballador. Així,
l’aprenentatge passa a ser exter-
nalitzat i privatitzat a través dels
serveis e-learning que ofereixen
formació a distància, i responsabi-
litza els mateixos treballadors de
formar-se per a poder adaptar-se
a les exigències patronals en un
mercat precari i flexible.

Uniformització
La convergència europea s’enfoca
des d’una lògica mercantil a l’hora
de dissenyar els plans d’estudis.
Per tant, és d’esperar que les
carreres amb menys aplicació
directa al mercat laboral i més
centrades en el coneixement i el
saber siguin apartades dels cir-
cuits d’excel·lència i qualitat. A
l’Estat espanyol ja hi va haver la
proposta del Ministerio de Educa-
ción i Ciencia d’establir un catàleg
de titulacions tancat que va ser
rebutjat des del moviment estu-
diantil i des del professorat, ja que
amenaçava de manera directa
estudis com història de l’art o
humanitats. No obstant, la lògica
de competència entre universitats
pot acabar a la pràctica forçant la
desaparició d’aquests estudis. L’ús
inqüestionable de l’anglès com a
lingua franca en tot el procés
també comporta una amenaça
directa a la diversitat lingüística
d’arreu d’Europa. Llengües minori-
tàries a nivell europeu, com la
catalana, queden indefenses
davant l’allau d’estudiants es-
trangers que consideren superflu
l’aprenentatge d’una nova llengua
que no els aporti beneficis econò-
mics. D’altra banda, les particulari-
tats culturals i nacionals de cada
país queden eliminades dels plans
d’estudis si no van lligades a cap
aplicació mercantil concreta. Un
últim aspecte a destacar del Pro-
cés de Bolonya és que es duu a
terme de forma molt opaca. L’úni-
ca participació estudiantil que hi
ha hagut en el procés es basa en
una coordinadora de consells
d’estudiants que no és representa-
tiva i que no rendeix comptes
davant de ningú. d

Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, al campus de la Ciutadella
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>>> La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha denegat la sol·lici-
tud d’un local on poder desenvolupar les seves tasques al
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Aquest és
un exemple més de les polítiques de participació estudiantil
que diuen fomentar les diferents universitats catalanes_

>>> El governs català ha denegat el permís de la manifestació d’estu-
diants en contra el Procés de Bolonya, a Girona. La mobilització
coincideix amb la cimera de Zapatero i Chirac. Segons el govern, la
manifestació posaria en perill la seguretat de la cimera. De totes
maneres, els convocants mantenen la mobilització a les 12 hores a
la Plaça dels Països Catalans de la capital gironina_

✑ Lluc Salellas
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La declaració que signen
alguns ministres d’educació
europeus a la Sorbonne l’any

1998 va ser el tret de sortida al
procés que actualment està trans-
formant les universitats europees
i que és popularment conegut
com el Procés de Bolonya. Aquest
pla inclou grans reformes en els
sistemes universitaris dels dife-
rents estats europeus per tal
d’harmonitzar-los i fer un sistema
universitari comú a tot Europa.
D’aquesta manera, el Procés de
Bolonya significa, a excepció de
casos aïllats com les beques eras-
mus, la primera vegada que es
tracta de forma conjunta a nivell
europeu l’àmbit  universitari i per
tant, la primera ocasió en què
milions d’estudiants europeus es

veuran afectats per les mateixes
directrius. Aquest fet és molt im-
portant ja que vol dir que Bolonya
incoorpora al terreny del movi-
ment estudiantil l’àmbit europeu,
i el fa present en el dia a dia dels
diferents col·lectius estudiantils.

El moviment estudiantil cata-
là, però, va tardar a captar la lógi-
ca del nou procés i va reaccionar
tard en aquest sentit. No va ser
fins l’eclosió dels primers Fòrums
Socials Europeus, que el movi-
ment estudiantil va començar a
treballar per articular una respos-
ta conjunta des dels diferents
col·lectius d’arreu d’Europa. Des-
prés, a poc a poc, s’ha anat avan-
çant en aquesta línia a través de
diferents trobades. Algunes s’han
fet coincidint amb la cimera cada
dos anys dels ministres d’educa-
ció europeus, Berlín 2003 o Ber-
gen 2005, altres coincidint amb

altres tipus de fòrums, Barcelona
2005 (Fòrum Social de l’Educa-
ció) o, fins i tot, en trobades
expresses com les de Madrid
l’any 2005 o les de Bakaiku (Eus-
kal Herria) i París aquest 2006.
Tots aquests espais comuns de
discussió i treball entre els dife-
rents col·lectius estudiantils han

El Procés de
Bolonya

significa la
primera vegada
que es tracta de
forma europea

l’àmbit
universitari

permès articular un discurs comú
de mínims  a nivell europeu. Així,
l’oposició a Bolonya s’ha concre-
tat a través de diferents docu-
ments com la Declaració de
Bakaiku o la Declaració de París. A
més, en les diferents trobades
s’ha acordat fer mobilitzacions
arreu d’Europa el mateix dia. D’a-
questa manera, el 17 de novembre
de l’any passat, o l’11 de maig i el
16 de novembre d’aquest any són
dies de mobilitzacions i lluita
convocats arreu d’Europa per
protestar contra el model d’uni-
versitat que s’està imposant al
continent. Aquesta capacitat d’ar-
ticular-se conjuntament ha estat
una primera victòria pel movi-
ment estudiantil ja que s’ha acon-
seguit fer un discurs crític des de
la base, tot i les grans diferències
que hi ha entre els col·lectius estu-
diantils d’arreu d’Europa.   

Als Països Catalans, els dife-
rents col·lectius estudiantils com
les assemblees de facultat i els
sindicats SEPC i AEP han apostat
des d’un primer moment per uni-
ficar les lluites a nivell català i
europeu. Així, el passat 17 de
novembre més de 15000 persones
van sortir al carrer als Països Cata-
lans. A Barcelona, més de 8000
persones van secundar la mani-
festació organitzada per la Plata-
forma Mobilitzadora en Defensa
de la Universitat Pública (PMDUP),
que aglutina les assembles de
facultat de les universitats barce-
lonines i els sindicats AEP i SEPC.
La manifestació va ser un èxit,
però la marxa va coincidir amb el
primer desplegament dels mos-
sos en una manifestació a la capi-
tal catalana i això va derivar en

EUROPA // MOBILITZACIONS CONTRA LA MERCANITLITZACIÓ DE L’EDUCACIÓ

Jordi Garrigós

Els estudiants europeus
s’uneixen per aturar Bolonya
La igualtat de problemàtiques que comporta el Procés arreu d’Europa 
ha obligat els i les estudiants europees a bastir una lluita conjunta

Continua a la pàgina següent >>

Concentració davant la Conselleria d’Ensenyament, el dilluns 13 de novembre
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>> El proper dimarts 21 de
novembre se celebrarà un
Claustre extraodinari i
monogràfic sobre l’aplicació
del Procés de Bolonya a la
Universitat Pompeu Fabra_

✑ Andreu Font
Plataforma Mobilitzadora
en Defensa de la Universitat
Pública (PMDUP)

ra fa tres anys, diversos
estudiants d’arreu de Catalunya
ens reuníem al Campus Nord
de la UPC per elaborar el que
havia de ser el primer docu-
ment de la PMDUP sobre el
Procés de Bolonya. Aquell
mateix curs, a la primavera del
2004, vam organitzar xerrades
a diverses facultats per presen-
tar el document i discutir amb
els rectors, degans, professors
o estudiants enlluernats amb el
procés, que ja aleshores ens
titllaven d’alarmistes, incendia-
ris o senzillament no ens
feien ni cas.

Aquelles xerrades van venir
seguides de trobades d’estu-
diants, de jornades de mobilit-
zació i manifestacions, però
sobretot més xerrades, moltes
xerrades. Al moviment, però, li
costava arrancar, en gran part

pel suport quasi unànime que
tenia en la majoria de recto-
rats catalans, que veien en el
procés l’oportunitat de recu-
perar prestigi i renom davant
les altres universitats euro-
pees, i la possibilitat d’obrir-se
a la resta del món.

Pel que fa al professorat, la
façana en forma de reforma
pedagògica amb que se’ls
presentava el procés, ha anat
desapareixent davant la consta-
tació que el finançament per a
fer-la possible no arribarà mai.
Darrera la façana, ha anat
apareixent la crua realitat del
procés, les dificultats per a
adaptar-s’hi i la poca capacitat
de participació que té la comu-
nitat universitària.

I és que com ja avisàvem
en aquella Proclama davant el
Procés de Bolonya, les conse-
qüències que aquest podia
comportar al sistema universi-
tari català anaven més enllà de
les estrictament docents. Està
en joc l’accés universal als
estudis superiors, la indepen-

dència respecte els interessos
empresarials i, en definitiva, el
mateix caràcter públic de la
universitat.

El model docent que
proposa el procés de Bolonya
planteja, tal com afirmen orgu-
llosament els seus defensors,
un estudiant a temps complert
(ho diuen en anglès, full time,
que queda més modern), que
pugui assistir a les classes i

alhora portar al dia els “deures”
(elaboració de treballs, pràcti-
ques, seminaris, tutories...).
Aquest plantejament, que pot
tenir uns resultats més o menys
bons en un país on els estu-
diants reben un sou per estu-
diar, es converteix en un filtre
econòmic quan va acompanyat
d’un sistema de beques que
avergonyiria a qualsevol país
europeu.

En tot cas, aquells estu-
diants que aconsegueixin supe-
rar aquest primer filtre, es
trobaran després que el seu
títol de grau els servirà de ben
poca cosa si no va acompanyat
d’un master europeu. I és clar,
aquí els preus ja es dupliquen i
les beques passen a ser
d’excel·lència, és a dir, segons la
nota obtinguda durant la
carrera, sense tenir en compte
la situació econòmica ni si has
hagut de fer malabarismes per
poder compaginar feina i estu-
dis. Així és la Bolonya que ens
volen vendre. Benvinguts a
Bolonya!

(Re)construïm la pública, canya a Bolonya!

“Enlluernats
amb el procés,

ja aleshores
ens titllaven
d’alarmistes,
incendiaris o
senzillament
no ens feien

ni cas”

una actuació dura i repressiva de
la policia autonòmica envers els i
les estudiants. Les mobilitzacions
van acabar amb 48 detinguts que,
finalment, no han hagut d’anar a
judici perquè el jutge ha decidit
arxivar el cas per manca de proves. 

A la resta d’Europa, també hi
va haver manifestacions. A Ma-
drid per exemple, 5000 persones
van sortir al carrer convocats per
l’Asamblea Contra la Mercantili-
zación de la Educación (ACME). El
passat 11 de maig també es van
repetir les mobilitzacions amb
actes diversos. Mentre en algunes
ciutats europees es feien manifes-
tacions, a Barcelona es va fer una
tancada a l’edifici històric de la
UB i una concentració davant del
Departament d’Universitats de la
Genralitat de Catalunya.

Un cop superada la parada
estiuenca estudiantil, el treball a
les assemblees i col·lectius ha
continuat i també a nivell euro-
peu. Després de la trobada de
París, els diferents col·lectius
d’estudiants es van posar d’acord
per repetir l’experiència de l’any
anterior, i s’han convocat mobilit-
zacions europees en contra el Pla
de Bolonya el dijous 16 de
novembre. A Barcelona, amb el
lema “(Re) Construïm la Pública:
Canya a Bolonya”, la manifestació
començarà a les 12 del migdia a la
Plaça Universitat. Amb aquesta
mobilització, la PMDUP que és la
plataforma que convoca, vol
denunciar la “cara dolenta” del
Procés de Bolonya on, segons el
seu parer, els rectors i les adminis-
tracions volen amagar sota una
pressumpta renovació pedagògi-
ca. A part de la manifestació, la
setmana anterior al 16 de novem-
bre s’ha desenvolupat una “setma-
na de lluita” a les diferents univer-
sitats de Barcelona. Així, a la
Universitat Autònoma (UAB)
s’han fet cercaviles, xerrades o
dinars populars, a la Universitat
Pompeu Fabra (UPF) s’han organit-
zat tallers, concerts, xerrades,
passaclasses o performances, i a la
Universitat de Barcelona (UB)
s’han desenvolupat moltes activi-
tats del mateix estil i altres de
caràcter més simbòlic. 

Altres ciutats del territori
català com Mallorca, Lleida,
València o Girona també acullen
aquest 16 de novembre mobilitza-
cions contra l’Espai Europeu d’E-
ducació Superior. Un cas especial
és el de Girona. El mateix dia de la
manifestació, hi ha la Cimera His-
pano-francesa a la ciutat amb la
presència de Zapatero i Chirac. La
cimera, que bloquejarà el funcio-
nament normal de la ciutat, ha
provocat que l’administració de-
negués el permís de manifestació
als estudiants al·legant questions
de seguretat.

Més informació:
www.pmdup.tk
www.sepc.cat
www.aep.pangea.org

d

>> Ve de la pàgina anterior

Els perills del
nou model

Aquest gràfic ens permet
comprovar com el “Model

Bolonya” implica un augment
clar dels costos per accedir a
l’educació superior. Amb a-
quest procés, els postgraus,
que passaran a ser “obligatoris”
per accedir a professions que
actualment només necessiten
de llicenciatures (professor,
advocat...), augmenten de preu
ja que els nous crèdits euro-
peus valen quasi el doble. De
fet, mentre actualment els
estudiants paguen entre 9 i 13
euros per crèdit, amb el nou
model en pagaran entre 13 i 28
com a mínim. El nou sistema
també implica un canvi en el
model docent. Fins ara, els
coneixements eren l’eix de les
llicenciatures. Amb Bolonya,
els graus basaran els continguts
a ensenyar habilitats i tècni-
ques per formar treballadors
que siguin flexibles per a un
mercat laboral precari. Per
últim, el gràfic destaca l’aug-
ment de les barreres que el nou
model europeu imposa en l’ac-
cés al postgrau, un cop finalit-
zat el grau. Així, mentre a l’ac-
tualitat, la selectivitat és
l’escull que han de superar a-
quells que volen accedir a l’en-
senyament superior, amb Bo-
lonya, un nivell molt elevat
d’anglès, o el fet que s’ofertin
molt poques places en dificul-
taran molt més l’accés.

>>> Els bancs i les caixes van poc a poc inva-
dint els centres universitaris. Destaca el fet
que els carnets d’estudiant es fan des des les
entitats bancàries_

>>> La Llei Orgànica d’Universitats (LOU) que va aprovar el govern
d’Aznar i la reforma que vol fer el govern del PSOE segueixen la
mateixa línia. En els dos casos es deixa el control de les universi-
tats al Consell Social. Aquest és un òrgan teòricament destinat a
relacionar societat i universitat, però que acaba sent un espai on
les grans empreses i les entitats bancàries escullen el model uni-
versitari que els interessa pels seus beneficis_

La reflexióLa reflexió
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Els mecanismes de presa de
decisió pública sobre la gestió
dels recursos hídrics i el cicle
de l’aigua, el que s’anomena
governança de l’aigua, són de
gran importància per a aconse-
guir el sètè Objectiu del
Mil·lenni relatiu a l’aigua i a la
sostenibilitat mediambiental
que proposa reduir a la meitat
la proporció de persones que
no tenen accés sostenible a l’ai-
gua potable.

Les polítiques neoliberals
derivades del Consens de
Washington, en la seva obsessió
per minimitzar el paper de
l’Estat tendeixen a disminuir el
caràcter de l’aigua com un bé
públic essencial i que es tracti
com a una mercaderia, deixant
que el mercat siga el principal
mecanisme de distribució del
recurs i fent que la capacitat de
pagament dels usuaris adqui-
reixi un paper fonamental en
l’accés a l’aigua potable. 

Això ha provocat que les

Jaume Delclos i Ayats. Tècnic d’Enginyeris Sense Fronteres

Aigua i governabilitat

/opinio@setmanaridirecta.info/

No donem per a més

El parlament que es consti-
tueix aquest divendres a
Catalunya serà el més plural des
del postfranquisme. Als partits
lligats a les tradicionals corrents
ideològiques nascudes el segle
XIX, s’ha sumat un cos estrany.
Tres diputats pendran possessió
del seu escó representant un
nou partit que s’allunya
aparentment de les històriques
formes d’entendre la gestió de
la cosa pública. No deixa clar de
quin peu calça, si dreta o esque-
rra. Tot un exemple del pensa-
ment modern, que no vol

esquemes i s’adequa a les neces-
sitats lluny del llast ideològic
que tant obliga. 

El seu nom és tota una
declaració d’intencions:
“Ciutadans. Partit per la
Ciutadania”. Una mena d’ambi-
güitat volguda que amaga les
veritables intencions dels qui hi
estan darrera. Però més enllà
dels seus objectius, han quallat,
fins al punt de convèncer
90.000 ciutadans. 

D’entrada hi ha un element
positiu. A Catalunya, es trenca
el monopoli d’aquells que fins
ara s’havien quedat en exclusiva
la representació política dels
ciutadans. I sempre respectant
els mateixos esquemes, amb
discursos, que no per aparent-
ment antagònics, són semblants
i amb una música monòtona.
Ara bé, no sembla que el seu
principi fundacional, lluitar
contra els nacionalismes que tant
els molesten a partir d’un mateix
nacionalisme –espanyol–, faci
molt per canviar la melodia,
encara que la lletra sigui dife-
rent. Amb tot, hi ha ciutadans
desencantats amb els partits
tradicionals que hi han apostat,
i això ens ha de fer pensar.
Quan la política aparentment
seriosa no és capaç de generar
més que desencís i, com a
mostra una abstenció inèdita
fins avui, les opcions més
estrambòtiques poden ser una
alternativa. 

I, ai paradoxa! Buscant el
discurs únic sobre la definició
de Catalunya i els catalans i
sobre la llengua, amb el sa
objectiu d’evitar conflictes per
raó d’origen o per motius
lingüístics, hem aconseguit que
ara al Parlament s’escolti una
veu que d’això en farà el princi-
pal cavall de batalla. 

Aquells que sempre hem
pensat que els drets dels ciuta-
dans, que els serveis de la gestió
pública i la solució als nous

problemes socials haurien de
ser la principal prioritat dels
governs, veurem estorats com
després del farragós i realment
inexistent debat identitari sobre
l’Estatut, ara entrem en altres
batalles sobre drets col·lectius
que moltes vegades obliden que
els col·lectius estan formats per
persones, i que els seus drets
individuals són el principi per
sustentar un sistema de drets
més complex. 

Catalunya no deu donar

massa més de sí, perquè l’alter-
nativa a la política tradicional
és prou desencisadora. Més
nacionalisme contra naciona-
lisme d’una banda i de l’altra,
més debat sobre què som o què
hem de ser. 

Algú ens deixarà ser el que
volguem i es preocuparà que ho
poguem ser en unes condicions
d’igualtat d’oportunitats?  

Joan Julibert. Periodista /opinio@setmanaridirecta.info/

Quan la
política

aparentment
seriosa no és

capaç de
generar més
que desencís

les opcions més
estrambòtiques
poden ser una

alternativa

capes socials amb menys recur-
sos vegin dificultat el seu accés
a l’aigua, i per tant que cada
vegada s’estiga més lluny de
poder complir els Objectius del
Mil·lenni.

La pràctica política a partir
del Consens de Washington i
els conflictes de l’aplicació de
nous models de gestió, han
portat sovint a confondre la
descentralització de la gestió
–retorn de les competències
als nivells locals operatius–
amb la privatització de la gestió
de l’aigua. 

Qualsevol reforma del
model de gestió de l’aigua ha de
garantir unes mínimes condi-
cions de seguretat institucional
que garanteixin una continuïtat
entre models, i que no descartin
les modalitats públiques de
gestió i els sistemes de solidari-
tat econòmica existents, ja que
en l’actualitat la gestió pública
de l’aigua en el món representa
el 90% del total, enfront del

10% de gestió privada, i com va
assenyalar el president del
Consell Global d’Assessors en
Aigua i Sanejament del secretari
general de Nacions Unides
“millores modestes en els
sectors públics d’aigua tindran
una gran repercussió global en
els serveis d’aigua”.

Les diferents peculiaritats
de la sostenibilitat de l’accés a
l’aigua potable i la seva correcta
gestió en el medi rural, urbà i
periurbà, han de ser previstes
en el complex panorama de la
governabilitat de l’aigua. Les
debilitats institucionals i la falta
d’apoderament ciutadà han de
ser tingudes en compte quan es
tracta de trobar les millors
solucions per a una adequada
gestió pública de l’aigua, en
especial les zones rurals i les
periurbanes. 

A les zones rurals, que es
caracteritzen per concentrar els
índexs de cobertura de serveis
més baixos, i unes administra-

cions locals dèbils tècnicament,
econòmica i democràtica, la
construcció d’espais polítics
des de la societat civil són
imprescindibles per al procés
de reforç de l’estat de dret, i
l’aparició i legitimació de les
institucions que garanteixen
l’accés i l’ús just dels recursos
hídrics, com un element clau
per al desenvolupament humà i
la governabilitat en els països
del Sud.

Malgrat que el dret a l’aigua
va ser reconegut pel Consell de
drets econòmics i socials de
Nacions Unides en el 2002,
estem molt lluny que aquest
dret sigui reconegut, protegit i
obligat a complir per tots els
estats, com ho demostra la no
inclusió a la Declaració
Ministerial del IV Fòrum
Mundial de l’Aigua.

L’aplicació
de nous models
de gestió, han
portat sovint a
confondre la

descentralització
de la gestió de
l’aigua, és a dir,
el retorn de les
competències

als nivells locals
operatius, amb
la privatització

d’aquesta 
gestió
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El proper dia 30 de novembre
són les eleccions sindicals. Els
mestres de l’escola pública hem
de decidir qui seran els nostres
representants davant el
Departament d’Educació durant
els propers quatre anys. 

Els sindicats que han estat
aquest anys a la mesa negociant
amb el Departament (USTEC,
CCOO i UGT)  ens han venut.
Una gran part del col·lectiu de
mestres no se sent representat
per tot el que han fet i sobretot
pel que han deixat de fer per
l’escola pública. Han signat
acords (pla de pensions obliga-
tori, sisena hora, pla de secundà-
ria, etc.) i no han demanat
l’opinió als que estem dia rere
dia a l’escola. Tenen alliberats
sindicals a jornada completa que

perden tot contacte amb allò
què passa a les nostres escoles,
amb els problemes i necessitats
que es generen dins i fora de les
aules. Per tant, sembla difícil
que, a l’hora de negociar, facin
propostes que tinguin molt a
veure amb allò que realment es
necessita. 

D’altra banda, tenim sindicats
com ara la CGT, amb idees i
formes d’actuar potser més
properes als mestres però sense
els vots necessaris per fer pressió
i així portar a terme les idees que
sí ens demanen al professorat.
Aquest sindicat, a diferència amb
els citat anteriorment, únicament
allibera mitja jornada als seus
sindicalistes per tal que no es
perdi el contacte amb la vida real
de l’escola. 

Davant d’aquesta situació, els
mestres ens trobem amb quatre
opcions clares: la primera podria
ser no votar (mostrant el nostre
descontent però així beneficia-
ríem els grans sindicats que ja
tenen els seus fidels seguidors), la
segona seria votar en blanc (així
perjudiquem els sindicats no
majoritaris perquè aquests vots
sumen pels guanyadors), la
tercera seria votar als sindicats no
majoritaris (aquí pensem que
potser no val la pena perquè no
guanyaran i no podran fer res) i
per últim, podríem votar als de
sempre (amb la qual cosa tampoc
no es canvia res).

Sota el meu punt de vista,
s’ha de donar un vot de confiança
a aquells que mai no han tingut el
poder i esperar que no ens

defraudin com ho han fet els que
el tenen ara. No és el moment
d’oblidar-nos de les eleccions
sindicals i pensar que tots els
sindicats són iguals. Potser, amb el
canvi, arribarà la millora que tots
els professionals de l’educació
estem esperant. 

Durant els darrers mesos hi ha
hagut diverses manifestacions i
concentracions de mestres
(contra la sisena hora, contra la
violència als centres, etc., però no
sentim que els sindicats majorita-
ris ens donin el seu suport. Tant si
volem com si no, hem de reconèi-
xer que sense ells no aconsegui-
rem grans fites. Per això hem de
triar bé ara que se’ns presenta
l’oportunitat. 

/opinio@setmanaridirecta.info/

S’ha de
donar un vot

de confiança a
aquells que mai
no han tingut el
poder i esperar

que no ens
defraudin com
ho han fet els
que el tenen

ara

Eleccions sindicals a l’escola pública

/opinio@setmanaridirecta.info/Antón Corpas. Coredactor de Masala i membre del Taller contra la Violència Immobiliària i Urbanística

D
Escamot urbà i vodevil

iu Quim Monzó: “Les autori-
tats es veuen incapaces de
controlar els nens de papà que
han fet del turisme antisistema
un esport d’aventura a l’abast de
qualsevol que aterri a Barcelona”
(La Vanguardia 12/10/2006). Els
escriptors i els poetes “de l’expe-
riència” primer engoleixen i
després escupen, i així passa el
que passa. Aquest enfant terrible
embalsamat fa com vint anys que
no pensa, i la seva última expe-
riència no ha estat altra que l’edi-
torial del seu cap i els tres
fascícles sobre escamot urbà,
amb fotos a tot color, editats pel
grup Godó. 

Qualsevol que hagi observat
detingudament els vídeos sobre
l’ocorregut una vegada finalitzada
la manifestació del 5 d’octubre en

suport als sis anys d’existència i
autogestió del Forat de la
Vergonya, pot concloure que es
pot parlar de qualsevol cosa
menys de “grups organitzats”.
Però com una imatge val més que
mil paraules, sobretot quan es
tracta de construir una notícia de
laboratori; la fotogènica, pirotèc-
nica i mediàtica imatge d’algú
llançant coets contra el MACBA,
va ser suficient per inventar un
suposat grup de 250 violents, que
haurien obligat a suspendre la
Cimera de Ministres d’Habitatge
que s’havia de celebrar el 16 d’oc-
tubre a Barcelona. 

Sota el foc d’artifici hi ha una
petita dosi de vodevil institucio-
nal, i sobretot, un greu problema,
la responsabilitat del qual les
administracions prefereixen
ocultar amb maniobres de

distracció com aquesta. 
Les mesures en matèria d’habi-
tatge després de dos anys de
govern, s’han mogut entre l’efec-
tisme dels minipisos o les kelly
finder i una pràctica continuista
respecte als governs anteriors,
que es reflecteix en l’augment
d’un 60% del preu dels habitat-
ges de protecció oficial, el major
increment en sis anys del preu de
les hipoteques, o l’augment del
preu de l’habitatge el triple que
l’Índex de Preus al Consum (IPC). 

Consta, des de fa mesos, que
les institucions catalanes —les
mateixes que van exigir després
la celebració de la cimera— no
sabien o no volien saber ni la
data, ni els objectius de la
trobada, i ni tan sols s’havien
preocupat per l’espai físic on es
faria. Tot indica que a Madrid hi

havia massa cura en la prepara-
ció, i que Generalitat i
Ajuntament tampoc guardaven
un particular entusiasme per l’es-
deveniment. 

D’altra banda, la reunió no
era ni oficial ni resolutiva, no
tenia cap missió concreta i, tal
com indicava algun periòdic
aquests dies, a Brussel·les ni tan
sols sabien que se celebrés. 

De tot plegat, l’única cosa
que se’n desprèn és que la convo-
catòria era una plataforma propa-
gandística de la ministra Trujillo,
absolutament desprestigiada i
deslegitimada per les dades
objectives, i necessitada d’abric
mediàtic després de dos anys de
nul·litat política i d’augment de la
gravetat del problema. Però
mentre el Ministeri d’Habitatge
es preocupava per la supervivèn-

cia del seu titular, la multitudinà-
ria mobilització del 30 de setem-
bre pel dret a l’habitatge,
generava un context políticament
incòmode, afegit al nyap institu-
cional. El que hagués estat un
simple increment en el pressu-
post de canapès i despeses de
representació, ara podria tenir
repercussions polítiques i medià-
tiques que, si no havien de ser
molt profundes, sí són difícils
d’amidar. 
Les maniobres per ressuscitar
Trujillo podien convertir-se, si no
en el cop de gràcia, sí en la prova
del rotund fracàs del govern de
Zapatero en aquesta matèria, o
millor, del seu indubtable èxit per
empitjorar la situació. Aquesta és
la veritable raó de la suspensió
de la cimera.

La
convocatòria

de la Cimera de
l’Habitatge era
una plataforma
propagandística

de la ministra
Trujillo,

absolutament
desprestigiada i
deslegitimada
per les dades
objectives, i
necessitada

d’abric mediàtic
després de dos
anys de nul·litat

política

Javier Barba. Mestre de primària
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Avui he fet diverses classes i no he rebut cap
amenaça, ni cap agressió, ni cap falta de
respecte (de fet, en deu anys de docència

mai m’han  amenaçat o agredit). Tot i que avui sí
que hi ha hagut, repetidament, alumnes que par-
laven a classe i els he hagut de cridar l’atenció
(cosa que no els ha agradat), però m’han fet cas i
hem seguit les classes amb normalitat. Crec que
avui, com en els altres dies, els alumnes han après
forces coses amb mi. Us escric això, que no surt de
la normalitat, perquè penso que s’està donant una
imatge distorsionada de la realitat, com si agres-
sions greus fossin freqüents en una situació des-
bordada i  insostenible.

Aquestes amenaces o agressions a professors
o a alumnes que han sortit a la premsa i d’altres
que no han sortit, passen de tant en tant. I malgrat
que això no representa una anomalia perquè
també es donen en altres àmbits de la societat, sí
que s’han de valorar com a inacceptables i no
s’han d’estalviar mesures per tal de posar-hi
remei. Però no fa falta que fem veure que són
habituals per justificar la necessitat de buscar
solucions.El que sí que s’aprecia en els alumnes és
una tendència a la disminució del respecte envers
els altres (a imatge i semblança de la societat), tot
i que es mantenen, en general, força respectuo-
sos. I també s’hi observa, en general, una menor
capacitat de tolerància a la fustració dels seus
desitjos, per tant seria convenient que, els pares
que no ho fan, s’esforcessin a marcar més els
límits als seus fills i treballessin amb ells la mane-
ra d’integrar emocionalment el que poden fer o
no fer amb aquests límits.

Havent dit això, també és honest reconèixer
que hi ha professors cremats per diverses causes

a qui se’ls fa molt feixuc el dia a dia exigent i gens
fàcil de l’educació i tenen tendència a la queixa
envers els alumnes. Desitjarien (i qui no?) que els
alumnes estiguessin callats tota l’estona, que
mostressin interès per totes les matèries inde-
pendentment de les seves motivacions personals
o de la manera d’ensenyar del professor, que
resignadament acceptessin qualsevol indicació
dels professors -sensata o no-, etc.... Però aquest
serien alumnes d’una altre planeta. Els nostres
alumnes són fills d’una societat que vol ser demo-
cràtica, per tant, discuteixen les decisions que
troben injustes, però en general les accepten
finalment si se’ls 

argumenten les coses. A més els nostres
alumnes són fills d’una societat capitalista amb
moltes desigualtats socials i un consumisme
desmesurat, per tant, molts dels pares ho tenen
difícil laboralment, per arribar a final de mes i
per pagar la hipoteca, i això els alumnes ho acu-
sen. I, encara un detall més, els programes edu-
catius que hem de seguir als centres no ens per-
meten tenir en compte, encara, tot
l’aiguabarreig emocional que els nostres alum-
nes tenen dins seu: complexes, timideses, sepa-
racions dels pares, desavinences amb amics, les
explosions hormonals, les expectatives dels
pares, la publicitat manipuladora, l’estimulació
exacerbada dels mitjans de comunicació, la cul-
tura del no-esforç, etc.... Sabent que els alumnes
tenen tants conflictes emocionals irresolts dins
seu, encara trobo sorprenent que mostrin tant
d’interès pels àtoms, els electrons, els ions i tota
la química que els ensenyo. Penso que l’escola
hauria de permetre que aquests aspectes emo-
cionals també es treballessin.

Quan el CAC
prohibeix
incentivar
el vot

Toni Reig i Casassas, president
del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya. Taradell.

Ara que sentim lamentacions
múltiples davant de l’índex

d’abstenció en aquestes elec-
cions, fem una crida als partits
perquè facin una forta aposta per
afavorir la participació en els
propers comicis. Volem denun-
ciar el fet que, com a Consell
Nacional de la Joventut de
Catalunya (CNJC), la zarza d’enti-
tats juvenils del país, vam veure
com el 23 d’octubre el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC)
prohibia la campanya “GUANYA
TU” per fomentar la participació
de la gent jove en les eleccions,
tal com el CNJC ha fet altres
cops. El CAC va realitzar una
lectura restrictiva de la llei
22/2005 en tractar la campanya
com a publicitat institucional. El
Consell  Nacional de la Joventut
no és administració pública sinó
una entitat de dretpúblic amb
personalitat jurídica pròpia i amb
plena capacitat per cumplir els
seus fins. Per tant, la campanya
no es pot considerar com a publi-
citat institucional sinó com a
projecte, acordat per el movi-
ment associatiu juvenil, de
promoció de la participació juve-
nil. L’any 1979 es va crear el CNJC
com a xarxa d’entitats juvenils
amb la voluntat de ser l’altaveu
de la gent jove en la societat. Per
potenciar la tasca i garantir la
independencia i pluralitat del
CNJC, l’any 1985 la plataforma va
ser regulada i reconeguda per la
llei 14/1985 del Parlament com a
interlocutor entre la Generalitat i
les organitzacions juvenils en tot
allò que afecta la gent jove, i cal
dir que, amb la prohibició de la
campanya a ràdio i televisió, el
CAC obstaculitza les finalitats
essencials del CNJC: el foment de
la participació juvenil i la inci-
dència política.  La campanya no
suggeria ni directa ni indirecta-
ment, cap opció de vot –és més,
totes les joventuts polítiques
formen part del CNJC i hi estan
d’acord– ni destacava la gestió o
els objectius assolits pels poders
públics (art. 109.2 de la llei
22/2005, de Comunicació
Audiovisual de Catalunya).
L’espot es pot veure a www.guan-
yatu.cat o a www.youtube.com.
Esperem que en les pròximes
eleccions també elpuguem veure
a la televisió.

Internet i el
sobiranisme
Marc Roca Verdaguer, Terrassa

Internet, no deixa de ser una
eina més, però pot esdevenir

molt poderosa. Evidentment, no
tot el què es cou a Internet es
pot dir que és un reflex de la
“societat real” -per dir-ho d’al-

guna forma-. Ara bé, cada
vegada hi ha més gent connec-
tada a la xarxa i cada vegada és
més fàcil que coses que es
couen per la xarxa arribin a
formar part de la “vida real”
(pensem en casos recents com
ara “el robatori de la cadira de
ZP” o l’èxit de la cançó “Opá”,
ambdós van néixer a internet i
van passar a formar part de la
“vida real” amb un curt període
de temps). La xarxa és molt
activa en temes polítics (per
exemple, els blocs, els webs
dels candidats, els vídeos de
You Tube que es fan servir en
campanya per desacreditar els
altres partits...), potser més que
la “societat real” -tot i que aquí
hi ha molt a parlar-, i també és
la xarxa el lloc on neixen inicia-

tives polítiques que després es
concreten en actes públics,
com va ser el cas de la
Plataforma Sobirania i Progrés
(www.sobiraniaiprogres.cat), la
qual espera recollir 10.000
adhesions via internet (en
porten més de 6.000) per tal
de començar una recollida de
firmes que permeti fer una
iniciativaegislativa popular per
fer un referèndum d’autodeter-
minació.

Un altre exempled’activisme
polític a través d’internet és la
recent creació de la Xarxa de
Blocs Sobiranistes
(www.xbs.cat/). Aquesta xarxa
pretén ser una eina d’internet a
través de la qual s’aglutinin tots
els blocaires que se sentin iden-
tificats amb aquest lema: “Jo

també vull un Estat propi”. És
un lema, un objectiu, un desig
transversal i quepretén la inte-
gració de tots els sobiranistes
(siguin de la ideologia que
siguin), per tal de fer força a
través d’internet i, per què no,
obrir vies de debat que en qual-
sevol moment poder traspassar
del món virtual al real. Per tant,
animo a tothom que es senti
identificat amb aquest lema i
tingui un bloc (no és necessari
que parli de política) a registrar-
se al web de la XBS. I, alsque no
tingui bloc, els animo a entrar-hi
i llegir la gran quantitat d’arti-
cles d’opinió que s’hi pengen
diàriament. Actualment hi ha
registrats més de cent blocaires.

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

Patrullar amb
cogombres

La notícia que Joan Saura
serà el nou conseller
d’Interior ha generat, des

del primer moment, tot tipus de
comentaris. Des de proposar que
els Mossos d’Esquadra patrullin
en bicicleta fins a que canviïn les
armes per cogombres, passant
pel nou àlies que apunten que
rebrà el nou responsable de les
forces policial: Tiranosaura. 

Però un dels col·lectius més
enginyosos ha estat el dels
Mossos d’Esquadra. Només cal
entrar a l’habitual web mossosde-
quadra.com per trobar tota mena
de comentaris al fòrum. Alguns,
francament enginyosos, d’altres,
que demostren el tarannà dels
fins ara nois de la Tura.

Només cal entrar en aquest
espai de debat políciac per trobar
diferents aportacions que ja
assenyalen quina és la reacció dels
Mossos davant el fet que Saura
sigui el responsable del departa-
ment: “L’amic dels guarros” o “El
conseller antisistema”,  són els
temes més proposats i opinions
com les de Bemars, habituals:
“S’ha acabat carregar contra les
manifestacions que destrossen
Barcelona. S’ha acabat desallotjar
cases okupades. Més proximitat i
menys reacció. Més agents cívics i
menys policies. És a dir, més
pallassos i menys professionals”.

En Pep comença a planificar
el seu nou futur: “estic segur que
als ARRO ens enviaran a picar les
entrades de la canalla a
Portaventura... No, de debó,
segur que d’aquí a quatre dies
veurà que els seus amics peluts
no s’asseuen a dialogar i acabarà
donant-nos més feina a tots, fins
i tot al setè de caballeria!”

Però Warrior no ho veu tan
clar: “Els okupes, els antisistema i
els immigrants sense papers
tindran en la conselleria d’Interior
un amic disposat a deixar-los fer i
a mirar a una altra banda a l’hora
de fer complir les lleis, que és el
que li pertoca a la policia en qual-
sevol societat democràtica. Posar
al front de la policia un comu-
nista com Saura, que ha fet
apologia dels qui violen amb
impunitat les lleis i les més
elementals normes de convivèn-
cia, és com posar un llop a fer de
gos guardià de les ovelles. (...)
Catalunya esdevindrà el lloc de la
Unió Europea on un immigrant
il·legal tindrà menys possibilitats
de ser expulsat. Serem la reserva
índia dels okupes i antisistema de
tot el món occidental.”

Llampec hi veu la sempre
sospitosa amistat amb Euskal
Herria: “Vigilem, allà volien fer
desparèixer les Brigades Mòbils!”.
Una desgràcia per a la humanitat,
sense cap mena de dubte...

Finalment, i després de tant
de respecte als qui –per sort– no
pensem com els Mossos, un tal
XV aposta per donar una oportu-
nitat a Saura amb un argument
poc consistent: “va, deixeu-lo
començar. Qui sap. De vegades la
maria fa fer tonteries”.

Navegant
per la xarxa

Estem exagerant
Jordi Oriola Folch
Professor de secundària a l’IES Lluís Domènech i Montaner, Zona Franca (Barcelona)



Abans de la manifestació va
tenir lloc una trobada de dife-
rents plataformes i col·lectius
que van exposar els seus conflic-
tes. Pintades contra la màfia im-
mobiliària, cartells de les dife-
rents lluites, revistes explicatives,
fulls volants, una pancarta pen-
jant de la vuitena planta de l’Ho-
tel Plaza, burlant la presència po-
licial, una representació teatral i
el joc del Monopoly on un jove
precari patia els abusos immobi-
liaris. Les lluites en defensa del
territori i contra l’especulació van
desconvocar la manifestació amb
el crit: “Algun dia, tancarem el
Meeting Point!”.

La repressió policial
Sembla que alguns caps dels mos-
sos d’esquadra havien promès a la
consellera d’Interior en funcions,
Montserrat Tura, que tenien tot
controlat perquè la celebració
del BMP no fos perturbada pels
moviments socials. Així, l’acció al
Palau de la Generalitat i altres que
han esquivat la vigilància dels
seus serveis d’intel·ligència po-
drien haver provocat conflictes
interns dins l’organització arma-
da. La resposta ha estat intensificar
el control: Identificacions a una
vintena de persones implicades en
diverses accions, fortificació de
l’entrada del BMP i la presència
d’unitats de la BRIMO (espe-
cialitzades en seguretat ciutadana)
dels Mossos d’Esquadra als vol-
tants de la plaça Espanya.
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Activistes contra els amos del totxo
Les lluites en defensa del territori i contra l’especulació es manifesten davant la fira

✑ Oriol Matadepera
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Amb el lema “Es riuen de
nosaltres a la cara” ha tingut
lloc una setmana d’accions i

actes de rebuig a la fira immobilià-
ria Barcelona Meeting Point (BMP)
a càrrec de diferents lluites en
defensa del territori i contra l’es-
peculació. Encara que grans mit-
jans de comunicació estaven invo-
lucrats com a patrocinadors del
BMP, no s’ha pogut silenciar el
debat obert sobre els seus contin-
guts i el seu nexe amb l’administra-
ció pública. Els grups organitzadors
no van dubtar en qualificar-ho
com a “crim organitzat” i van pro-
moure accions autònomes a cada
poble i barri per a convocar a la
manifestació del dissabte 11.

Així, prèviament a l’inici de la
fira immobiliària es va fer una
xerrada a El Prat de Llobregat i
accions al Vallés Oriental. A Gra-
nollers, nou empreses participants
i col·laboradores del BMP van ser
encolades amb el cartell “Us tor-
nem la merda que ens imposeu dia
a dia” i es van omplir caixers i en-
trades d’establiments d’excre-
ments i brossa orgànica. També es
va entrar a tres espais buits de
Granollers amb el lema: “Jornada

Respostes policials a conflictes polítics
✑ Enriqueta López, encadena-
da al bidó de Sant Jaume

mb la resposta donada a l’en-
cadenament al Palau de la
Generalitat, es va confirmar el
que es pretenia denunciar en
aquesta acció: el paper de les
institucions davant la lluita que a
diari mantenim per a defensar les
nostres vides i el nostre territori
de l’explotació més absoluta a la
que la lògica capitalista ens
pretén sotmetre. Ja ni tan sols es
molesten en emmascarar el seu
paper, en intentar negar les
nostres afirmacions o justificar-

les amb la seva habitual retòrica.
No. Com denunciàvem amb
aquesta acció, simplement es
limiten a reprimir. A enviar contra
nosaltres, que la paguem, la seva
guàrdia pretoriana. Per a silenciar-
nos; per a treure’ns del mig el més
aviat possible, malgrat que
aquesta vegada se’ls hi va compli-
car. Primer, perquè van haver
d’afrontar el problema mental de
com fer-ho, i després, perquè ho
van haver de dur a terme: un
treball manual que no és el que
estan més acostumats a practicar.
I per suposat, no deixant passar
l’oportunitat d’intimidar i amena-
çar a qui s’atreveix a dissentir i

alçar la veu, una activitat a més,
que els Mossos d’Esquadra (ja ho
sabem), gaudeixen especialment.
Des de la seva presentació:
“Estem aquí per treure-les, i no
m’importa fer-vos mal” (òbvia-
ment ho van demostrar) fins a les
seves ofertes per anar a comissà-
ria  “a on ens divertirem més”,
durant el temps que durà la
nostra retenció. I menció especial
mereix l’actitud del servei mèdic
061, fent cas omís de les nostres
demandes d’ajuda, i inclús fent
comentaris com: “Veuràs que
ràpid baixen si connectem el
corrent” respecte als companys
encadenats als fanals.

Així
està
el pati

Així
està
el pati 
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La reflexióLa reflexió

> Pàgina 11
Milers de persones es mani-
festen contra la MAT a
Girona dies abans de la
Cimera Hispanofrancesa
d’aquesta setmana

> Pàgina 10
La nova Llei del Deute
Extern reforça el pes dels
crèdits FAD (Fons d’Ajuda al
Desenvolupament), qües-
tionats per les ONGs

> Pàgina 12
Els Mossos d’Esquadra s’es-
trenen al Vallès amb una pri-
mera denúncia per maltrac-
taments en només 48 hores.
Nova policia, mètodes vells.

BARCELONA //  LES PROTESTES DAVANT LA CELEBRACIÓ DEL MEETING POINT

de portes obertes. Patrocina Mee-
ting Point”. En un d’ells, un espai
buit emblemàtic de la ciutat on
tenien local algunes entitats so-
cials, es va penjar una pancarta
amb el text : “L’Ajuntament trafica
amb els moviments socials. Menys
ciment, més moviment”.

Una setmana d’accions diàries
Dimarts 7: Dues accions simultà-
nies van donar la benvinguda al
BMP. Al davant de l’esdeveniment
immobiliari de la plaça Espanya de
Barcelona, es van penjar dues pan-
cartes a una grua: “Crim organitzat
legal” i “Can Vies es queda”, en
referència al Centre Social Okupat

de Sants amenaçat de desallotja-
ment. A la plaça de Sant Jaume,
quatre persones s’encadenen a les
portes del Palau de la Generalitat.
(veure DIRECTA num.25) 

Dimecres 8: L’Assemblea Po-
pular per l’Habitatge Digne volia
comprovar que a l’interior de la
fira no es vulnerava cap dret com
el de la vivenda. A les portes i amb
les entrades suficients, la policia
va tancar l’accés i, tot seguit, el
grup observador va decidir clausu-
rar la fira per atemptar contra
drets fonamentals. A la nit, un
altre grup va omplir de silicona els
panys de 35 immobiliàries de San-
ta Coloma de Gramenet i dels bar-

ris de Poble Sec i Sant Antoni de
Barcelona, així com la seu d’Urba-
nisme de  Santa Coloma. També
van enganxar adhesius on es podia
llegir: “Tancat per especulació”.

Divendres 10. La setmana
acaba amb una acció al golf de
Vilalba on tenien previst jugar el
mateix dia 120 participants, en un
acte oficial del BMP. Tres persones
es van penjar d’un gran pi a les sis
del matí amb el desplegament d’u-
na pancarta i banderoles denun-
ciant la il·legalitat del camp de golf
i el rebuig popular a la urbanitza-
ció. Durant set hores van explicar
que el BMP havia triat un golf
il·legal, segons una sentència del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya de juliol de 2005 que va
anul·lar i deixar sense efecte l’exe-
cutivitat del Pla Parcial de la urba-
nització i camp de golf de Vilalba. 

Tancarem el Meeting Point
El dissabte 11, més de 2.000 perso-
nes van participar de la manifesta-
ció pel tancament del BMP. Mal-
grat que grans grups mediàtics
fossin patrocinadors de l’event, el
rebuig a aquesta fira de l’especula-
ció planetària ha estat més ampli
encara que l’any passat. Les lluites
en defensa del territori, contra els
camps de golf, en defensa dels
barris i pobles, per l’habitatge, a-
fectats per grans infraestructures,
projectes urbanístics o l’assetja-
ment immobiliari van culminar una
setmana d’accions amb una mani-
festació plena de color i soroll.

Més de 2.000
persones

participen a
la manifestació
pel tancament
del Barcelona
Meeting Point

d

La manifestació del dissabte 11 culminava tota una setmana d’accions exigint el tancament del Meeting Point Laia Gilabert



directa núm. 26 / 15 de novembre de 2006pàgina 10 així està el pati

La nova llei del Deute Extern
infla els qüestionats crèdits FAD 
✑ Roger Palà
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El proper dijous 23 de
novembre, el Congrès es-
panyol aprovarà per prime-

ra vegada  una llei que regula la
gestió del deute extern que els
països empobrits tenen contret
amb l’Estat espanyol. La llei,
impulsada inicialment per CiU
–en concret pel diputat Carles
Campuzano–, ja ha passat pel
Senat i encara el darrer tràmit
parlamentari també amb el
suport del PSOE i del PP. El que
hauria de ser un èxit de la mobi-
lització popular, però, té llums i
ombres: ERC, IU-ICV i la campan-
ya Qui deu a qui?, formada per
organitzacions i col·lectius so-
cials que des del 2000 s’han
mobilitzat per exigir la condona-
ció del deute, són molt crítiques
amb alguns aspectes i reclamen
múltiples modificacions.

Tot i que segons aquestes
organitzacions la nova normativa
recollirà qüestions positives, com
el compromís de legislar en el ter-
mini d’un any sobre els mecanis-
mes que faciliten la creació de
deute extern, i la inclusió en l’arti-
culat de la participació de la
societat civil en una comissió de
seguiment específica sobre la
matèria,  el cert és que el redactat
actual  contempla un increment
de 528 milions d’euros dels crèdits
a càrrec del Fons d’Ajuda al Desen-
volupament (FAD). Les ONG són
molt crítiques amb aquests crèdits
perquè en algunes ocasions gene-
ren encara més deute extern.
Segons Daniel Gómez-Olivé,
investigador de l’Observatori del
Deute de la Globalització, els FAD

ESTAT ESPANYOL // PSOE, PP I CIU DONEN SUPORT A UNA NORMATIVA POLÈMICA

“sovint no són crèdits a fons per-
dut, sinó que s’han de retornar
com un prèstec normal i corrent”. 

L’estat pot aportar fons a
càrrec del FAD a organismes inter-
nacionals –ja siguin financers,
com el Banc Mundial, o no finan-
cers, com Nacions Unides–, però
també pot atorgar-los direc-
tament als governs dels països del
sud per realitzar projectes con-
crets, teòricament d’interés pú-
blic. En aquests casos, el país re-
ceptor està obligat a contractar
sempre empreses espanyoles per
dur a la pràctica els projectes que
l’Estat espanyol li està finançant.
“Es tracta d’un mecanisme per-
vers: són una eina d’internaciona-
lització de les empreses espanyo-
les més que una eina de
cooperació”, diu Gómez-Olivé.

La llei del Deute
preveu 528

milions extres
per al FAD

‘Inicialment’
El redactat de la llei és, segons
Gómez-Olivé, “molt ambigu”
quan fa referència a quina ves-
sant concreta dels FAD anirà des-
tinada aquesta aportació extra.
Especifica que,“inicialment”, ser-
viran per finançar aportacions
futures a fons i programes del
sistema de Nacions Unides
(UNESCO, OMS, FAO, fons con-
tra la Sida, etc). És a dir, en comp-
tes de fer-hi aportacions di-
rectes com feia habitualment, el
govern ho farà via FAD. 

Però les ONG en recelen.
“L’advervi ‘inicialment’ creiem
que dóna peu a que en un futur
aquests recursos puguin acabar
sent fets servir per crèdits a l’ex-
portació”, explica Gómez-Olivé.
“No hi ha cap seguretat que el

pròxim govern no decideixi fer-
ho així, i en aquest cas la llei l’a-
valaria”. 

Segons aquest investigador,
“el problema sorgeix perquè en
els darrers anys el govern espan-
yol està fent servir els crèdits FAD
com un calaix de sastre: serveixen
per internacionalitzar les empre-
ses espanyoles, per fer aporta-
cions a organismes financers
internacionals, i per donar suport
a programes de Nacions Unides”.  

L’Observatori del Deute creu
que el govern espanyol hauria de
clarificar la seva política en a-
questa matèria i legislar sobre
els usos prioritaris que ha de
tenir el FAD.  

0,5% del PIB
Segons Gómez-Olivé, aquest
increment dels crèdits FAD té
com a objectiu que el govern de
Zapatero assoleixi la xifra del 0,5%
del PIB d’Ajuda Oficial al Desen-
volupament en acabar aquesta
legislatura, una de les seves pro-
meses electorals, lluny encara del
0,7% que s’ha marcat per a un
futur segon mandat. Cal tenir en
compte que els crèdits  FAD,
siguin del tipus que siguin, l’Estat
els comptabilitza com Ajuda Ofi-
cial al Desenvolupament (AOD). A
més a més, no generen dèficit
públic als pressupostos. 

Per complementar la nova
llei, el projecte de pressupostos
espanyols de 2007 contempla
operacions FAD de fins a 1.504
milions d’euros, una xifra que si es
concretés suposaria un incre-
ment d’un 54% respecte 2006.
Això suposa l’increment més
important en els 30 anys d’histò-
ria d’aquest polèmic instrument
creditici.  624 milions d’euros els
gestionaria el Ministeri d’Afers
Exteriors i Cooperació per reali-
tar aportacions a organismes
internacionals no financers, 230
milions serien per al Ministeri
d’Economia i Hisenda, per a rea-
litzar contribucions a organismes
financers internacionals (bàsica-
ment, Banc Mundial i bancs terri-
torials). 350 milions d’euros se-
rien gestionats pel Ministeri
d’Indústria, els crèdits FAD que
fins ara eren més habituals, per
internacionalitzar  l’empresa es-
panyola. 

Arxiu Qui deu a Qui?

D
Una llei que no satisfà
✑ Gemma Tarafa i Orpinell
Observatori del Deute en la
Globalització

esprés de més d’un any i mig
de tràmit parlamentari i d’un
intens debat social i polític, la
llei del Deute no satisfà les
aspiracions dels pobles
empobrits del Sud. Aquesta Llei,
malgrat recull alguna de les
demandes de la societat civil, no
considera cap responsabilitat de
l’administració espanyola en

l’origen de l’endeutament, per
tant, no anul·la deutes que van
ser contrets per a vendre armes
espanyoles a dictadors
corruptes, com és el cas del
deute de Somàlia i Angola, amb
l’Estat espanyol, o per a finançar
projectes fracassats, que no
pretenien buscar el benefici de la
població sinó el lucre d’uns pocs,
com és el cas de la paperera
Celgusa a Guatemala, per citar
alguns exemples. Aquesta Llei no
tan sols no anul·la deutes del
passat, que podríem considerar

il·legítims, sinó que possibilita
que es puguin continuar generant
deutes il·legítims en un futur.  Per
tant, fins i tot aprovada la Llei,
des de la societat civil caldrà
continuar reclamant i exigint el
reconeixement de la
corresponsabilitat de l’Estat
espanyol en la generació del
deute en els països del Sud, amb
l’esperança que algun dia pesi
més la voluntat de restitució de
la justícia que el cobrament de
deutes de dubtós caràcter
legítim.

La reflexióLa reflexió

“L’advervi
‘inicialment’

creiem que dóna
peu a que, 

en un futur,
aquests recursos
puguin acabar
sent fets servir
per crèdits a
l’exportació”,

explica 
Gómez-Olivé
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GIRONA // MOBILITZACIONS CONTRA LA CIMERA HISPANO-FRANCESA

El “no” a la cimera es fa sentir

✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

El diumenge 12 de novembre
dues manifestacions van re-
córrer els carrers de Girona

en els prolegòmens de la cimera
hispano-francesa que se celebrarà
el dia 16 a la ciutat. La primera,
amb quatre mil assistents, la va
convocar la Plataforma No a la
MAT, ja que la interconnexió ener-
gètica és un dels temes que es
tractaran en la trobada. La segona,
amb gairebé un miler de partici-
pants, la van organitzar diversos
col·lectius, entitats i partits d’es-
querres, entre ells el Centre Social
La Màquia, la Coordinadora d’ON-
G’s, Lluita Internacioanlista (LI) i la
CUP, i duia per lema “Els Països
Catalans per l’Europa dels Pobles i
la classe treballadora”. 

El dijous 16 de novembre, hi ha
convocades dues manifestacions
més, a les dotze del matí una d’es-

tudiantil i a les vuit de la tarda una
contra la cimera. En aquestes es
denunciarà que, en suposades
missions de pau, s’estableixin a-
cords que afavoreixen el poder i la
indústria armamentística, com en
els casos del Líban o l’Afganistan.
El president francès i el cap de l’e-
xecutiu espanyol també han d’a-
nalitzar la dramàtica situació que
viu Palestina. A la cimera, que
implicarà que la ciutat quedi sota
control policial, també s’ha de
tractar dels moviments migratoris,
matèria en la qual tant el Govern
francès com l’espanyol aposten
pel reforçament del control fron-
terer i les repatriacions. 

Els col·lectius, entitats i partits
d’esquerres de Girona denuncien
que aquesta política es redueix
precisament a “un nou reforça-
ment policial de vigilància i con-
trol de fronteres i a la col·labora-
ció, bàsicament repressiva, amb
els països d’origen i de trànsit”, i

que “tot plegat comporta la crimi-
nalització de la població immigra-
da i afavoreix la sobreexplotació i
l’exclusió social en les situacions
d’il·legalitat que aquesta política
genera”. Així, exigeixen la deroga-
ció de les lleis d’estrangeria i una
política d’acollida basada en l’e-
xercici dels drets polítics i socials
bàsics per a tothom. 

Una altra qüestió que figura a
l’agenda de la trobada és la lluita
contra el terrorisme. En aquest
punt, els col·lectius convocants de
la protesta consideren inaccepta-
ble que “ens acabin imposant un

control policíac, intensiu i sistemà-
tic, es vulnerin els drets humans i
es fomenti la criminalització i la
repressió contra l’activitat i els
moviments polítics dissidents que
lluiten en defensa del territori i
pels drets fonamentals de les per-
sones i els pobles”. Perquè, a més,
consideren que cal rebutjar el
seguidisme de la UE a la política
“antiterrorista” de l’administració
Bush, i per això reclamen l’absolu-
ció de l’Escamot Dixan, en consi-
derar aquest cas un clar exemple
de la retallada de drets civils i polí-
tics. Per expressar el rebuig a les
polítiques de retallada dels drets
individuals i col·lectius, al model
universitari i de recerca sotmès a
les multinacionals i als interessos
de mercat i per denunciar les
polítiques econòmiques que afa-
voreixen la precarietat laboral,
les entitats, col·lectius i partits
d’esquerres criden a participar en
la manifestació de dijous.

Quatre mil
persones

participen en la
manifestació

del No a la Mat
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Xavi F. Güell

✑ Eugènia Riera
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La Federació d’Organitzaci-
ons per la Llengua Catalana
(FOLC) ha enviat una carta

als consolats dels Estats Units de
Barcelona, València, Palma de
Mallorca i París per a queixar-se de
l’”Informe sobre els Drets Humans
a l’Estat espanyol”, de 2005, que ha
elaborat el departament d’Estat
nordamericà. L’informe fa referèn-
cia a la diversitat de llengües que
es parlen al conjunt de l’estat i
afirma, textualment, que “el fet
que algunes regions promoguin
l’ús de llengües no espanyoles fa
que sigui més difícil per als caste-
llanoparlants viure i treballar en
aquests territoris’ (pàgina 9, sota
l’epígraf minories ètniques). 

Informació falsa i tendenciosa
La  FOLC, que agrupa una seixan-
tena d’entitats com ara Òmnium
Cultural, el CIEMEN o Escola Va-
lenciana, ha denunciat que a-
questa afirmació és absoluta-
ment falsa i tendenciosa. Falsa,
en primer lloc, perquè en els
territoris on es parla català, l’es-
panyol es obligatori i àmpliament
conegut; i tendenciosa perquè
presenta l’ús del català com una
discriminació contra una altra
llengua, en aquest cas l’espanyol.

La Federació d’Organitza-
cions per la Llengua Catalana re-
corda que els catalano-parlants sí
que, en algunes circumstàncies,
estan discriminats lingüística-
ment a l’Estat espanyol, i subrat-
lla que l’informe inclou altres
informacions inexactes. Per e-

xemple, el text no diu que el
català és oficial a Catalunya, el
País Valencia i les Illes Balears i,
en canvi, sí que constata que la
constitució espanyola estableix
que tots els ciutadans ‘tenen el
deure’ de conèixer l’espanyol. 

Per tot plegat, a més de quei-
xar-se per carta als consolats que
els EUA tenen arreu de l’estat, la
FOLC ha recomanat els autors de
l’informe que, per a l’edició de
2006, es nodreixin de fonts més
fiables per a descriure la situació
lingüística als Països Catalans,
com per exemple la Secretaria de
Política Lingüística de la Genera-
litat de Catalunya o l’Observatori
per la Llengua. El Departament
d’Estat nordamericà elabora un
informe sobre el compliment
dels drets individuals i col·lectius
a l’Estat espanyol cada any.

Podeu llegir l’edició de 2005
a la pàgina web:

http://www.state.gov/g/
drl/rls/hrrpt/2005/61676.htm

PAÏSOS CATALANS // POLÈMICA LINGÜÍSTICA

Un informe dels EUA afirma que es
discrimina els castellanoparlants

La  FOLC ha
denunciat

que aquesta
afirmació és

absolutament
falsa i

tendenciosa
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GARROTXA //ALTERNATIVES

Mieres celebra
la 21a Fira de
l’Intercanvi
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

Aquest segon diumenge de no-
vembre es va celebrar la 21a

Fira de l’Intercanvi de Mieres. Any
rera any es repeteix l’encontre en
aquest poble de la Baixa Garrotxa.
Aquest any més de 300 paradetes
van omplir els carrers de Mieres i la
plaça dels Gronxadors, on es van
realitzar les actuacions musicals, es
va cuinar la tradicional sopa de
pedres, feta amb els ingredients
que porta tothom, i on es va
instal·lar la parada de pastissos i
cafès de l’AMPA de l’escola pública
de Mieres. És un dia on els diners de
poc serveixen, i on es descobreixen
altres maneres de funcionar i de
conviure. Un dia on el consumisme
desenfrenat queda apartat i l’alter-
nativa, l’intercanvi, el reciclatge, el
joc i la relació directa entre les per-
sones, es visualitza i pren força.

VALÈNCIA // MILITARS

Acció de crítica
als diners de la
“maquinària
de guerra”
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

Si la intenció del Govern espan-
yol era passar de puntetes

sobre l’aprovació dels pressupos-
tos militars més alts dels darrers
anys, sembla que els grups antimi-
litaristes estan disposats a treure-
ho com sigui a la llum pública.

L’última ha estat l’acció de
denúncia del col·lectiu Alternati-
va Antimilitarista-MOC, el dissab-
te 11 de novembre al Parc de
l’Oest de Valènci. En aquest parc
s’exhibeix un avió de guerra F-86
Sabre, com si fos un “monument”.
L’aparell va ser cedit per la base
aèria de Manises a l’Ajuntament,
que el va emplaçar en un lloc visi-
ble, fent una “veritable apologia
de la guerra”, segons els pacifistes.

L’acció va consistir en despen-
jar una pancarta, encara que la
policia espanyola en impedir que
fos penjada de l’avió, i en informar
al públic de l’anàlisi que han fet
dels Pressupostos Generals de
l’Estat 2007, amb les quantitats de
diners públics que aniran a parar a
diferents tipus d’armaments, així
com a diferents programes d’in-
vestigació militar.

Segons el grup antimilitarista,
“les xifres parlen clar: per al
Govern espanyol matar és més
important que cuidar, guarir, edu-
car o l’entorn”, doncs la “maquinà-
ria militar, policial i armamentísti-
ca” rebrà l’any que ve el 11’8% de
tots els PGE, 22.400 milions d’eu-
ros, 61 milions diaris, un 5,7% més
que l’any passat. Aquesta quanti-
tat representaria set vegades més
que la dedicada a Indústria i Ener-
gia, tretze més que a Agricultura,
Pesca i Alimentació, divuit vega-
des més que a Habitatge i tenta-
dues vegades més que a Cultura,
entre altres exemples.
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✑ Directa Terrassa
/terrassa@setmanaridirecta.info/

L’1 de novembre es va fer
efectiu el desplegament
dels Mossos d’Esquadra al

Vallès Occidental. El nou cos poli-
cial ha dividit la comarca en 4
zones d’intervenció, que anomena
Àrees Bàsiques Policials (ABP). Així
doncs, a part de Rubí i Cerdanyola,
l’ABP de Terrassa inclou Matade-
pera, Rellinars, Ullastrell, Vacaris-
ses i Viladecavalls, i la de Sabadell
cobreix Castellar del Vallès, Galli-
fa, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze
i Sentmenat.

A tot el Vallès hi ha uns 1.042
agents, i a Terrassa entre cinc i vuit
patrulles de reacció i entre tres i
quatre unitats de proximitat, sota
el comandament de Carles An-
fruns, cap de l’ABP Terrassa.

En aquest context, el 4 de
novembre, la consellera d’Inte-
rior en funcions, Montserrat Tura,
va fer un balanç “positiu” dels pri-
mers quatre dies de desplega-
ment dels Mossos d’Esquadra a
les comarques del Vallès Occi-
dental i el Baix Llobregat, i va dir
que “des del primer moment ens
hem fet càrrec de la seguretat
amb totes les seves conseqüèn-
cies”. El primer dia d’intervenció
van detenir, entre altres, dues
persones immigrants per la venda
“il·legal” de CD i els TEDAX van
desactivar una granada en un
magatzem. Però potser aquest
balanç no hauria de ser tan triom-
falista si es té en compte que en
48 hores els Mossos s’enfronten a
la primera denúncia per agressió. 

Cronologia d’una agressió
La matinada del 3 de novembre sis
joves terrassencs estaven en un
aparcament prop de la Zona Her-
mètica a Sabadell. Segons la seva
versió, dos dormien al seu cotxe i
quatre d’ells xerraven al costat.
Tot d’una van veure arribar una
unitat policial amb matrícula CME
2698 que va procedir a realitzar
tasques de control de trànsit prop
d’on eren. Moments després tres
agents van apropar-se als joves
anunciant un control rutinari i
sol·licitant-los la identificació.
Tres dels joves no portaven el DNI
i un dels agents en va apartar a un
per identificar-lo. Mentre la resta
de companys intentaven saber el
perquè de l’actuació van veure

com arribaven tres agents més,
entre ells el caporal de la unitat
amb número de TIP 5391. El jove al
qual s’estava identificant per
separat preguntava reiteradament
el motiu de la intervenció poli-
cial, ja que en cap moment se’ls va
donar una explicació, llavors el
caporal va perdre els nervis i, cri-
dant  “ya estoy hasta los huevos
de los niñatos estos”, li va etzibar
un fort cop a les cervicals.  

Després de l’agressió el jove li
va demanar el número de placa, i
el mosso va respondre amb evasi-
ves argumentant que, en tot cas, al
final del procés ja li facilitaria.
Davant la seva insistència el cap
de la patrulla el va agafar pel coll
escanyant-lo i arrossegant-lo lluny
del grup. 

Davant dels fets els com-
panys de l’agredit es van alarmar
i van intentar dirigir-se cap al seu
amic però els agents, que es van
tapar amb bragues, van reaccio-
nar violentament empenyent els
joves, un dels quals va anar a
terra, i amenaçant-los amb les
porres.

Quan la situació es va calmar
els Mossos van procedir al regis-
tre dels joves i del cotxe sense
trobar cap tipus de substància o
element il·legal. Un cop finalitzat
el registre els agents van avisar
una patrulla per a traslladar
només al jove que havien identifi-
cat per separat a la Comissaria

del carrer Sant Joan núm. 24 de
Sabadell. Allà, el cap de la unitat
es va treure les ulleres i amb una
aparença més tranquil·la va rete-
nir el jove fins que els seus com-
panys van portar-li el document
d’identificació.

Al sortir de comissaria l’agre-
dit va haver d’anar a urgències a la
Mútua de Terrassa per forts do-
lors cervicals. El metge que el va
atendre li va diagnosticar una
contractura cervical postraumàti-
ca que li dificultava la mobilitat
del coll.

Les denúncies
Uns dies després el jove agredit va
anar a la comissaria de Sabadell a
comprovar si tenia denúncia,

doncs els Mossos l’havien advertit
d’aquesta possibilitat. Allà el van
informar que ell i dos dels seus
companys estan denunciats i s’en-
fronten a un judici per “Falta de
respecte i consideració a agents
de l’autoritat”. 

Tanmateix, la seva sorpresa ha
crescut en llegir la denúncia dels
Mossos. Segons aquesta, els a-
gents que es trobaven a la zona
“realitzant tasques de seguretat
ciutadana”, van apropar-se al grup
de joves perquè van veure com un
d’ells “es trobava manipulant una
peça d’una substància de color
marró, presumptament haixix”,
tot i que no els van trobar res.
Segons les declaracions dels
agents, davant d’aquest fet van
requerir a l’individu que s’identifi-
quès i, altra vegada segons els
agents, aquest es va negar tot cri-
dant frases com: “Aquests ja
venen a tocar-me els collons” o
“els Mossos sou uns merdes i
passo de vosaltres”.

Però la denúncia dels mossos,
que inclou a dos joves més, també
els acusa de cridar, “Sois unos bor-
des y unos chulos, vaya policia de
mierda que nos ha tocado tener” i
“Sou uns fatxes, a veure si la ETA us
fica una bomba i us aneu a la
merda”. Els joves neguen rotunda-
ment que ells realitzessin aquests
comentaris i denuncien que ens
trobem davant d’un cas d’impuni-
tat policial on s’imputen càrrecs

sense proves i on els agredits
esdevenen agressors. Per aquest
motiu el 8 de novembre van pre-
sentar al jutjat núm.3 de Sabadell
dues denúncies pels fets i un
informe mèdic que acredita l’a-
gressió.

Així doncs, potser el “Semina-
ri Internacional sobre violència
entre joves en espais de festa”, que
organitza el 22 de novembre l’Es-
cola de Policia de Catalunya, hau-
ria de tractar sobre la violència
que exerceix el cos en aquests
espais.

TERRASSA // UN JOVE ÉS AGREDIT PER UN CAPORAL DELS MOSSOS D’ESQUADRA

El caporal va
perdre els nervis

i, cridant  “ya
estoy hasta los
huevos de los
niñatos estos”

li va etzibar
un fort cop a
les cervicals

Primer abús dels Mossos, a les 48
hores del desplegament al Vallès

Tres joves de
18 a 21 anys

s’enfronten a un
judici per “Falta

de respecte i
consideració
a agents de
l’autoritat”

“Ens trobem
altra vegada
davant d’un

cas d’impunitat
policial on
s’imputen

càrrecs sense
proves i on
els agredits
esdevenen
agressors”

d

Joves agredits pels Mossos d’Esquadra 
Directa Terrassa
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COLLSEROLA //ECOLOGIA

El Parc del
Tibidabo
amenaça 
els arbres
✑ Agències
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Una seixantena de veïns de la
muntanya del Tibidabo es

van manifestar el diumenge 12 de
novembre en contra l’ampliació
del parc d’atraccions. Segons l’As-
sociació de Veïns del Cim del
Tibidabo, la construcció d’una
nova muntanya russa significarà
la tala “indiscriminada” d’arbres,
“molts d’ells centenaris” a l’inte-
rior del recinte del parc. Segons
Francesca Graells, presidenta de
l’Associació de Veïns, seran “més
d’un centenar” les alzines, pins i
roures afectats. El Consorci del
Parc de Collserola, ha autorizat la
tala, doncs diu que “es tracta d’ar-
bres vells i malalts”, extrem que
neguen des de l’Associació, que
considera que s’hauria de tenir
més cura a l’hora defensar el parc.

Però aquest no és el primer
cop que es malmet la massa fores-
tal de Collserola. El mateix Parc
del Tibidabo ja va destruir més
arbres aquest estiu, quan va ins-
tal·lar una nova atracció. Una altra
tala es va produir arrel de la cons-
trucció de l’Hotel Florida, en el
lloc on avui hi té la piscina.

TORTOSA // TERRITORI

Concentració
contra el camp
de golf de
Vinallop
✑ Agències
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Continua la campanya que des
del Casal Popular Panxampla

estan duent a terme contra el
projecte de Tortosa Golf Resort i
el “model turístic i de territori”
que genera. El col·lectiu va con-
vocar una concentració a la plaça
de l’Àngel de la capital del Baix
Ebre el divendres 10 de novembre
a les 8 del vespre, on van convi-
dar els participants a jugar a bir-
les, per mostrar “de manera sim-
bòlica que hi ha altres maneres
de promoure el turisme al nostre
territori”.

L’ARBOÇ // TERRITORI

Tall de trànsit
contra el CIM
Penedès
✑ Agències
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Unes 400 persones van tallar la
carretera N-340 a l’alçada de

l’Arboç (Baix Penedès) el diumen-
ge 12 de novembre en una nova
protesta de la Plataforma No fem
el CIM, que s’oposa a la construc-
ció d’un gran centre logísitic en
una zona agrícola de la comarca.
La circulació va estar bloquejada
durant més d’una hora.

Augmenta l’assetjament policial
durant les Fires de Girona
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

Un any més, algunes orga-
nitzacions i col·lectius de
Girona han denunciat el

clima d’assetjament policial dut a
terme pels Mossos d’Esquadra i la
Policia Municipal durant les pas-
sades Fires de Sant Narcís a Giro-
na que van tenir lloc la darrera
setmana d’octubre. Les identifi-
cacions arbitràries i algunes a-
gressions així com altres situa-
cions d’abusos de poder han
estat relatades per una desena de
persones que han assistit al recin-
te de les barraques de Girona. La
impossibilitat de fer un llistat
exhaustiu d’aquestes situacions,
per la multitud de participants
en les festes i la falta d’organitza-
ció de moltes d’elles, fan pensar
que la xifra d’afectats podria ser
molt més alta.

El primer dia de les Fires, el
dia 27 d’octubre, el candidat de la
CUP de Girona va ser agredit per
un grup de caps rapats quan par-
ticipava en una acció de denúncia
contra Ciutadans de Catalunya,
agressió que va rebre la cobertu-
ra de la Policia Municipal quan
aquesta va anar a buscar-lo a casa

al cap d’unes hores ni més ni
menys que per denunciar-lo, amb
la inversió de posició de víctima i
d’agressor. Una situació que es va
repetir també el dia 31 d’octubre
quan un jove vinculat als col·lec-
tius antifeixistes del Baix Empor-
dà va ser també agredit per un
grup de caps rapats i la Policia
Municipal, en col·laboració amb
els Mossos d’Esquadra, va acabar
detenint l’agredit com si es trac-
tés de l’agressor. El jove, va estar
detingut fins el dijous 2 de
novembre al matí, quan el Jutjat
de Guàrdia va acordar-ne la lli-
bertat amb l’obligació d’acudir
cada quinze dies al Jutjat.

Complicitat feixista i policial
Algunes fonts consultades per la
DIRECTA posen de manifest l’es-

treta relació que darrerament
s’entreveu entre la Policia Muni-
cipal i les denúncies interposa-
des per caps rapats després de
cometre una agressió, una estra-
tègia que demostra un cert grau
d’organització que fins avui no
s’havia produït.

També s’han relatat agres-
sions dels membres dels cossos
policials cap a participants en les
festes, essent la més destacable
la protagonitzada per agents dels
Mossos d’Esquadra contra un
jove independentista de Figueres
menor d’edat la nit del 28 d’octu-
bre que va rebre una bufetada
d’un agent quan es disposava a
agafar el tren, acció que li va pro-
duir una lesió a la cara que ha
estat denunciada judicialment.
Aquest context, que es troba re-

lacionat amb el clima d’assetja-
ment policial als membres de les
organitzacions i col·lectius de la
ciutat en el desenvolupament
d’accions polítiques o d’activitats
lúdiques durant els passats me-
sos d’estiu ha provocat la creació
d’un espai de denúncia i de lluita
en aquest sentit impulsat per
Alerta Solidària i la resta d’orga-
nitzacions de l’esquerra indepen-
dentista, el Centre Social la Mà-
quia i Lluita Internacionalista.
Una coordinadora que ja ha a-
nunciat que desenvoluparà una
campanya contra aquesta repres-
sió policial “de baixa intensitat”
durant aquest hivern i que vol
posar fi a aquesta situació i acon-
seguir de l’Ajuntament de Girona
(PSC-ERC-ICV) un posicionament
clar contra els abusos policials.

GIRONA // REPRESSIÓ DE BAIXA INTENSITAT

BARCELONA // SOLIDARITAT INTERNACIONAL

Manifestacions per Oaxaca i Palestina
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El diumenge 12 de novembre Bar-
celona va tornar a demostrar el

seu esperit solidari amb qualsevol
poble del món. Dues manifesta-
cions van recórrer el centre de la
ciutat en suport a mexicans (al
matí) i palestins (a la tarda).

A les 12 del migdia estava con-
vocat l’acte de l’Assemblea en
Suport al Poble de Oaxaca, i hi
van assistir prop d’un miler de
persones segons els convocants.
Es va demanar l’alliberament dels
presos polítics, la fi de la repres-
sió i la renúncia del Governador
d’Oaxaca. També es va redactar
un missatge de suport al Congrès
de l’Assemblea Popular dels Po-
bles d’Oaxaca, que es realitzava el
mateix dia. Aquesta campanya ja
es va iniciar amb l’ocupació del
consulat mexicà, i altres concen-
tracions, i continuarà el dilluns 20
a la plaça Revolució del barri bar-
celoní de Gràcia, així com xerra-

des i jornades informatives a dife-
rents centres socials.

A la tarda Palestina
Els Joves de la Comunitat Palesti-
na a Catalunya van convocar a una

concentració a la plaça Catalun-
ya, emmarcada dins la IV Setmana
Internacional en contra del Mur
de Palestina, encara que l’acte va
quedar molt marcat per les
recents matances a Gaza, que han

tornat ha deixar palès la solitud
del poble palestí. 

En motiu d’aquesta setmana
també s’han realitzat manifesta-
cions i actes culturals a Reus,
València i Nou Barris (Barcelona).

d

Aquest context
es troba

relacionat amb
l’assetjament

policial a
les accions
polítiques

José L. Vecino

Lluís Serrat
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Beautiful
world

Fotografies i texte:
Pau Coll

En definitiva, podem afirmar que allò que més b
fum creada per a separar l’idoni i fantàstic mó
ciutat de Barcelona.
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En aquests últims temps la ciutat de Barcelona ha estat envaïda de forma desmesurada i imparable per
un xàfec de visitants. La frenètica obsessió de devorar icones arquitectòniques els impedeix conectar
amb la situació real de la ciutat i els seus habitants, donant l’esquena a tot allò que no emani ostento-

sitat i perfecció. El seu pas per Barcelona es converteix així en un cec recorregut en Bús Turístic. Els proble-
mes existents, com ara la marginalitat, l’especulació, la falta de recursos, etc, no estàn representats en
aquest circ. A la seva memòria quedarà l’agradable aroma que es respira en passejar per les Rambles, o de la
tremenda mariscada de congelats engolida a la Platja de la Barceloneta.

brilla en aquest model turístic de masses, és la gran cortina de
ón creat pels turístes, amb la complicada realitat social de la
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El grup ultra MSR convoca una
“acció” contra el McDonalds
✑ Directa Terrassa
/terrassa@setmanaridirecta.info/

El diumenge 12 de novembre
diferents organitzacions
feixistes de l’òrbita del

Moviment Social Republicà van
convocar una acció a les 11 del
matí contra el McDonalds del
Parc Vallès de Terrassa. L’objec-
tiu era denunciar els 10 anys que
fa que la cadena americana va
arribar a la capital vallesana. En

reacció a aquesta convocatòria
la Plataforma Antifeixista i Anti-
racista de Terrassa (PAFART) va
realitzar una roda de premsa per
demanar un posicionament
públic de l’Ajuntament contra
l’acte i el propi partit MSR.

Alhora es va convocar, pel
mateix dia 12, un acte de protes-
ta a la Plaça Vella de la ciutat.

El dispositiu policial del nou-
vingut cos repressiu dels Mossos
d’Esquadra va consistir en quatre
furgonetes de les unitats d’antia-
valots al McDonalds, patrulles
motoritzades a la ciutat i policies
de paisà a peu i en cotxe en amb-
dues concentracions. 

La suposada “acció” feixista
organitzada pel partit MSR-
Catalunya, Alternativa Jove,
Terra Verda i un comitè antiMc-
donalds no va durar molt més de
mitja hora, no hi van assistir més
de 20 persones i no es va desple-
gar ni una sola pancarta. L’acció
es va limitar a repartir unes 50
octavetes on s’hi podia veure
una creu cèltica. 

Des de les 10 del matí una
trentena de persones es van con-
centrar a l’acte convocat per la
PAFART desplegant pancartes i
banderes en contra de les últimes
agressions al Vallès. Mentrestant,
els Mossos d’Esquadra van identi-
ficar i multar per diferents mo-
tius a tres antifeixistes que
durant el matí van intentar apro-
par-se a l’acte del MSR.

TERRASSA // 3 ANTIFEIXISTES IDENTIFICATS EN LA CONCENTRACIÓ DE RESPOSTA

La suposada
“acció” feixista

no va durar
molt més de

mitja hora i no
hi van assistir

més de 20
persones

d

✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

“Caminan alrededor como
gente anormal. Se han
escapado del Zoológi-

co. Pretenden adueñarse de lo que
es nuestro. No saben que están
muertos...“  Aquesta és la frase de
presentació de la pàgina d’internet
www.barcelona-neta.tk. 

Fan referència directa als i les
immigrants, i segons diuen, en con-
cret als que viuen al districte de
Nou Barris de Barcelona. Hi podem
veure fotografies de ximpancés
amb les paraules “Latin” o “Ñeta”
escrites al damunt del seu cap. L’es-
cut i la bandera oficial de l’Ajunta-
ment de Barcelona també apareix a
la capçalera de la web. Asseguren
que els grups de llatinoamericans

són escòria que prové de la selva.
També mostren la fotografia d’un
subsaharià desallotjat per la policia
l’any 2003 de la plaça André Mal-
raux, amb el logo de BCNeta.
Segons han assegurat fonts jurídi-
ques a la DIRECTA, els continguts d’a-

questa web podrien incorrer en
diversos delictes tipificats actual-
ment al codi penal. Alguns d’aquests
relacionats amb les amenaces, la
xenofòbia i el racisme. D’altres més
tècnics vinculats a l’ús de simbols de
l’Ajuntament de Barcelona. Els Mos-

sos d’Esquadra són coneixedors de
la web, ja que un representant veïnal
els va informar i va demanar la seva
actuació. L’Ajuntament de Barcelo-
na també. De moment ningú ha
actuat d’ofici per investigar qui s’a-
maga darrera l’anonimat de la xarxa.

Una web que promou l’assassinat 
d’immigrants no és clausurada

NOU BARRIS, BARCELONA // LA IMPUNITAT A LA XARXA DELS GRUPS FEIXISTES

Imatge de la web nazi www.barcelona-neta.tk

L’assassinat del
jove marroquí
de Cervera és
revisat al TSJC

LA SEGARRA // JUDICIAL

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

La sala penal del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya

(TSJC) va revisar el 9 de novembre
la sentència absolutòria pel cas
de l’assassinat d’un jove marroquí
de Cervera. Ahmid Oulhadi fou
trobat a un descampat de la finca
dels Agoitx, a La Segarra, el cap
d’any de 2005. En un primer
moment van ser detinguts tres
nois de la comarca, un dels quals
va ingressar a presó preventiva.
Diverses persones de Cervera van
informar a DIRECTA de les ja cone-
gudes i reiterades agressions
xenòfobes i homòfobes per part
d’aquests presumptes assassins.
Però a la fase final del judici, tot
es va capgirar. El tribunal no va
investigar desenes d’indicis que
els inculpaven, el pare d’un dels
acusats va fer “visites” al principal
testimoni de l’acusació i el tribu-
nal popular finalment va optar
per l’absolució. La família i amics
de l’Ahmid no ho podien creure. El
seu advocat va presentar un re-
curs demanant l’anulació del judi-
ci i la investigació a fons del cas. El
TSJC aquest cop va escoltar les
argumentacions i va adjuntar els
documents provatoris. Els pro-
pers dies serà comunicada la reso-
lució a totes les parts. 

Hi ha fotografies
de ximpancés

amb les paraules
“Latin” o “Ñeta”
escrites damunt

Veïnat d’Horta i
Nou Barris alerta
de la impunitat
de grups ‘fatxes’
✑ J. R.
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Entre setembre i octubre d’en-
guany, diverses entitats veï-

nals, socials i culturals d’ambdós
districtes barcelonins han aler-
tat de la proliferació de grups de
joves amb actuacions feixistes.
L’aparició de pintades racistes
amb les sigles 9BKorps, enganxi-
nes i cartells, foren el primer toc
d’atenció. Però, últimament, ja
s’han produït fins i tot les prime-
res agressions físiques. El 7 d’oc-
tubre, mentre diversos col·lec-
tius juvenils del Turó de la Peira
realitzaven una jornada cultural
al Centre Cívic de Can Basté, una
quinzena de caps rapats van
aprofitar per agredir un noi que
havia participat de les activitats.
Durant una llarga estona, i quan
el noi s’havia refugiat al Centre
Cívic, els caps rapats van insultar
i amenaçar els prop de 200 assis-
tents a la jornada.d

Contramanifestació antifeixista a Terrassa Directa Terrassa
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Suprimida la figura del tècnic a la
Facultat de Comunicació de la UAB
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

El Consell de Govern del Rec-
torat de la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB) ha

decidit suprimir la figura del tèc-
nic a la Facultat de Ciències de la
Comunicació. Durant molts anys,
els tècnics d’aquesta facultat han
estat els encarregats d’ajudar els
estudiants en qüestions pràcti-
ques en el desenvolupament de
les classes de televisió i ràdio de
les llicenciatures de Periodisme,
Comunicació Audiovisual i Publi-
citat i Relacions Públiques. Ara, en
canvi, la figura del tècnic ha estat
canviada per la del professor
associat, que són estudiants que
s’acaben de llicenciar i que assu-
meixen el paper dels tècnics de
comunicació.

Un conflicte que ve de lluny
La supressió de la figura dels tèc-
nics implica el trasllat forçós
d’una dotzena de treballadors a
altres serveis de la universitat,
segons afirma Juanjo Bravo, pre-

sident del Comitè d’Empresa del
Personal Administratiu i de Ser-
veis (PAS). Per Bravo, el trasllat és
un càstig després de molts anys
de conflictes i demandes judi-
cials: “Fa molts anys que hi ha
situacions conflictives entre els
tècnics i la direcció. Molts dels
tècnics afectats havien deman-
dat els seus superiors per mob-
bing, i ara se’ls han carregat relle-
vant-los de les seves funcions.
No són treballadors de l’Autòno-
ma que fan no sé què; són tècnics
de platós i d’estudis de ràdio, i
ara diuen que se’ls enviarà a aules
d’informàtica”.

Juanjo Bravo també ha denun-
ciat un informe del deganat de la
Facultat de Comunicació “en el
qual asseguren que els problemes
del servei són culpa dels treballa-
dors, que no han volgut col·labo-
rar o no tenen bona disposició. I
encara més: hi ha dos treballadors
als quals se’ls hi ha obert un expe-
dient disciplinari pel simple fet
d’anar a esmorzar”.

D’altra banda, el degà de la
Facultat de Comunicació, Josep

Maria Blanco, ha relacionat la
supressió dels tècnics amb “un
nou model modern i versàtil, i
això significa un plantejament

respecte a les estructures que hi
havia, que creiem que no són ni
suficients ni satisfactòries”. Blan-
co nega, a més, que la decisió res-
pongui a un conflicte de la direc-
ció amb els tècnics.

Una nova figura polèmica
La figura del professor associat ha
resultat més que polèmica. Se-
gons Juanjo Bravo, “un professor
associat ha de ser algú amb expe-
riència i prestigi professional”, i
una persona que s’acaba de lli-
cenciar “amb prou feines ha
començat a desenvolupar la seva
professió”.

La falta d’informació sobre la
nova figura del professor associat
també ha estat molt criticada pels
estudiants de la Facultat de Co-
municació. En aquest sentit, Bravo
assegura que els estudiants no han
estat informats de la intenció de
suprimir la figura del tècnic: “No
només se’ls hi ha amagat la infor-
mació, sinó que també se’ls hi ha
negat el dret de vot no deixant-los
decidir sobre aquest canvi”.

Ara cal passar a l’acció
Bravo, com a president del Comi-
tè d’Empresa del Pas, ha assenya-
lat la defensa de tres principis:
“Primer, no es pot culpabilitzar la
gent dels conflictes que englo-
ben tota la institució i que aques-

ta no ha sabut resoldre; segon, no
es pot donar l’ordre per enviar la
gent on es vulgui perquè hi ha una
normativa; i tercer, s’ha de tenir la
participació de tots els esta-
ments afectats”.

El passat 2 de novembre, al
voltant de 100 persones, entre
personal administratiu i estu-
diants, es van manifestar davant
del Rectorat de la UAB per protes-
tar contra la supressió de la figura
del tècnic a la Facultat de Comuni-
cació. Òbviament, no se’ls hi va
escoltar.

La següent acció que durà a
terme el Comitè d’Empresa del
PAS és la realització d’una assem-
blea el proper dimecres 22 de
novembre. “L’assemblea ha estat
convocada pel Comitè d’Empresa,
però volem que hi participin tan-
tes veus com sigui possible”, asse-
gura Juanjo Bravo. I afegeix: “De
moment comptem amb la partici-
pació de l’assemblea d’estudiants
de la Facultat de Comunicació, a
qui no hem d’oblidar que també
afecta aquest conflicte”.

BELLATERRA // CONFLICTE LABORAL A LA UNIVERSITAT

“No es pot
culpabilitzar
la gent dels

conflictes que
engloben tota

la institució
i que aquesta
no ha sabut

resoldre”
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✑ Laia Alsina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

En pocs dies, l’ajuntament de
Barcelona ha rebut unes
quantes “clatellades” judi-

cials que posen de manifest la
manera d’actuar que té el consis-
tori.: Un modus operandi que
sovint no té en compte la llei i que
acostuma a sortir beneficiat per la
lentitud de la justícia, ja que en
moltes ocasions ja no s’ha pogut
fer marxa enrera.

L’últim toc d’atenció l’ha rebut
en referència a l’anomenat Eix Lla-
cuna, un dels principals àmbits
d’actuació del 22@. Una sentència

del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya dóna la raó a la
demanda presentada pel grup
municipal de CIU i anul·la tot el
Pla Estructural de Reforma Inte-
rior (PERI) destinat a aquesta zona.
El motiu és que el pla es va apro-
var incorporant aspectes de la
nova llei d’Urbanisme quan aques-
ta encara no estava aprovada
–una normativa que obliga els
propietaris a fer més cessions de
sòl a favor del consistori. L’ajunta-
ment ja ha anunciat que presenta-
rà un recurs a la sentència

La decisió judicial però, no és
necessàriament una bona notícia
pels als veïns que des de fa anys
lluiten perquè l’Eix Llacuna sigui un
espai per al barri i no pas un centre
de negocis amb oficines i grata-
cels. De fet, el pla que ara ha que-
dat anul·lat, havia estat pactat per
l’Associació de Veïns del Poblenou
i el consistori. Ara estan pendents
de com evolucioni tot el procés. I
no són massa optimistes, com
posa de manifest el president de
l’entitat, Salvador Clarós, qui con-
sidera que “aquesta sentència obli-
garà a rectificar procediments mal
fets, però no canviaran res subs-
tancial perquè la llei d’Urbanisme
de Catalunya aprovada posterior-
ment  validaria la legalitat del
22@”. I és que tenen por que, lluny
de castigar l’ajuntament, tot plegat
tiri per terra anys de lluita.

BARCELONA // URBANISME IL·LEGAL

El tribunal
considera que

l’ajuntament va
aprovar el pla

aplicant una llei
d’Urbanisme
que encara
no estava
aprovada

E
El problema real
✑ Marc Martí i Costa, sociòleg

l pla 22@bcn ha estat un pla
força contestat, tant en les seves
formes, com en els seus contin-
guts. Els casos més rellevants han
estat primer, el PERI Llacuna, i
després el del Parc Central, on
s’ubica el conjunt industrial de
Can Ricart, ja que el pla aprovat
(amb el vot favorable de tots els
grups municipals) preveia
destruir bona part del recinte
per fer-hi majoritàriament ofici-
nes. Després de dos anys de

mobilitzacions, en el proper
plenari municipal es vol aprovar
el nou pla per Can Ricart que
tampoc satisfà les expectatives
veïnals. Encara no s’han respost
les al·legacions presentades per
una trentena d’entitats i 260
persones a títol individual, que
demanen que el nou pla sigui
realment respectuós amb el patri-
moni cultural, industrial i arqui-
tectònic del la ciutat, que aporti
al barri els equipaments necessa-
ris i que Can Ricart i el seu entron
esdevinguin un nou referent
ciutadà per a tota la ciutat. Ni tan

sols s’ha aprovat de forma defini-
tiva encara el Pla de Patrimoni del
Poblenou, sis anys després de
l’inci del pla 22@bcn, ni s’ha
contestat la demanda al
Departament de Cultura de la
Generalitat perquè el recinte sigui
declarat bé cultural d’interès
nacional. En definitiva, un conjunt
d’irregularitats administratives i
legals, falta de transparència,
predomini dels interessos dels
propietaris i promotors i manca
d’una participació ciutadana són
les ombres que continuen planant
sobre el Pla 22@bcn.

La reflexióLa reflexió

Una sentència judicial invalida
part del Pla 22@ del Poblenou
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Les cases
baixes típiques
del Poble
Nou estan
desapareixent
degut als plans
urbanístics que
comprèn el
22@

Edu Bayer
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✑ Laia Alsina
/Barcelona/

Després que, una vegada
més, els mitjans de comu-
nicació s’han llançat massi-

vament a pregonar que dos joves
bascos van intentar cremar un
policia municipal al casc antic de
Bilbao i com això posava en perill
el procés que es viu a Euskal
Herria, sembla que es podrien
haver precipitat. 

El jutge que porta el cas d’Á-
lex García, detingut divendres  10
de novembre per aquests fets, ha
desmuntat la versió oficial. L’auto
assegura que ni ell  ni l’altre detin-
gut, que és menor d’edat, tenen
cap relació amb el presumpte
atac als agents. Així, García ha sor-

pàgina 18 roda el món

Roda
el món
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BILBAO // MANIPULACIÓ INFORMATIVA

sidera que els fets tinguessin rela-
ció amb la kale borroka o amb
actes de terrorisme” i assegura
que “es tracta de desordres
públics”.  Les mateixes fonts asse-
guren que “com a periodistes, ens
estan posant molts problemes
per obtenir informació sobre què
ha passat” i expliquen que diver-
ses trucades anònimes de joves
que havien participat als incidents
asseguraven que la versió de la
gasolina era mentida.

Fals escamot de kale borroka
Ja a finals de setembre, els mitjans
de comunicació es feien ressó
d’un incendi a un pis del barri de
Rekalde, també a Bilbao. Després
d’estar dos dies assegurant que la
causa era la manipulació de còc-
tels molotov per part dels tres
joves que vivien al domicili en
qüestió i de la desarticulació d’un
escamot de kale borroka “el pri-
mer des de l’anunci de l’alto-al-
foc” com explicava algun diari de
Madrid, el govern basc va des-
mentir-ho assegurant que els
diferents informes posaven de
manifest que es tractava d’un
accident a la cuina.

L’únic mitjà que va publicar la
versió de l’executiu va ser el Gara.
La resta de mitjans ho van passar
per alt i no es van molestar ni en
modificar les pàgines web.

L’Ertzaintza
considera que

“els fets no
tenen  relació
amb la kale
borroka o
amb actes

de terrorisme”

Alemanya // Nuclears

>> Com cada any, el tren nuclear “Castor”, que transporta els
residus radiactius de França al nord d’Alemanya, ha començat el
seu recorregut envoltat de policies i protestes. En només dos
dies ja s’han registrat desenes de sabotatges, protestes i blo-
queigs, que enguany es preveuen més intensos, doncs les auto-
ritats volen fer passar el comboi per la zona més organitzada.

Brasil // Sense Terra

>> Uns 150 integrants del Moviment de Treballadors Rurals
Sense Terra (MST) van ocupar, la matinada del 14 de novembre,
un latifundi a l’estat de Río Grande do Sul (a la frontera amb
Argentina), i es van mobilitzar per denunciar el "retard de la
reforma agraria" en aquella regió. És el tercer cop en el que por-
tem d’any que aquest terreny és ocupat per l’MST.

/internacional@setmanaridirecta.info/

Manifestació per l’autodeterminació a Bilbao Regino Hillera

També allà es fan els suecs...
✑ Rubén Ruiz Ramas
/Saragossa/

Suècia va representar durant
dècades el model de com
havia de ser un estat del

benestar i, en honor a la veritat,
encara manté una variant d’aquell,
infinitament més fort del que mai
hagi caigut per aquestes contra-
des. Tanmateix, els últims anys han
alleugerit la visió idíl·lica que s’hi
tenia. Inicialment perquè la seva
salvaguarda ha estat explotada
per defensar una legislació agres-
siva davant la immigració, a més
d’un discurs, no poques vegades,
obertament xenòfob. D’altra ban-
da, seguint a la tònica europea, els
últims anys han fet forat en un
projecte que va marcar el progrés
material de la societat sueca.

L’ajustada victòria electoral
de l’aliança de dretes, el setem-

bre, amenaça amb continuar a-
questa dinàmica a marxes força-
des. Mentre, la socialdemocràcia
sueca, poc acostumada a cridar a
la mobilització a unes bases prou
acomodades, ha delegat en el
sindicat llibertari SAC (Sveriges
Arbetares Centralorganisation)
la responsabilitat de defensar el
seu propi llegat. SAC ha convocat
a una vaga general de caràcter
polític per al 15 de novembre per
tal de pressionar el govern en
contra de la seva proposta de
retallar els subsidis d’atur i la
reforma total del fons de des-
ocupació. 

Encara que la convocatòria
oficial és a una vaga general de
dues hores (24 per als afiliats al
SAC), els límits de la legislació
sueca fa que aquesta només sigui
extensible a 2,5 milions de treba-
lladors, ja que el sector públic té
prohibit realitzar vagues políti-

ques; al contrari, tots els treballa-
dors al sector privat poden
seguir-la legalment doncs encara
que els grans sindicats, com l’OL,

estan lligats pels convenis col·lec-
tius i tenen prohibides les vagues
sindicals, no ocorre el mateix en
aquesta ocasió al tractar-se d’una
vaga política.

Una batalla política
En la recent lluita electoral la des-
ocupació es va convertir en un
dels principals punts del debat.
L’aliança de dretes, llavors a l’opo-
sició, va utilitzar la qüestió com a
arma llancívola en interpretar que
l’índex d’atur difós pel govern
socialdemòcrata era significativa-
ment més baix del real. En veritat
es tractava del tipus de càlcul uti-
litzat per quantificar les persones
a l’atur que, com succeeix a Espan-
ya, fa descendir la xifra real d’atu-
rats. Ara, de nou iniciada la legis-
latura, abans que el temps pugui
fer recaure sobre les seves espat-
lles qualsevol índex, la dreta
explota aquesta circumstància
per introduir aquest paquet de
reformes amb el pretext d’incen-
tivar l’ocupació. 

Així, si a França la desocupació
va ser l’excusa de Villepin per
intentar colar-la als joves france-

sos, amb el fallit Contracte de la
Primera Ocupació, a Suècia les
reformes encariran la participació
en els fons de desocupació i redui-
ran les prestacions als aturats.

En conclusió, mentre la resta
de sindicats estan fent diferents
tipus d’accions suaus: recollida de
firmes, comunicats de protesta,
amenaces de tirar escombraries
davant la seu del govern, etc., SAC,
amb una base minoritària, en un
Estat sense gran tradició de con-
flictivitat obrera, dóna la cara i
pren la responsabilitat de defen-
sar algunes bases d’un model
social que el va marginar, i que ara,
davant de l’omissió de qui el van
governar i l’amenaça de qui veuen
necessari la seva demolició, re-
quereix d’un moviment obrer amb
valor per defensar conquestes
comunes.

SUÈCIA // LA SOCIALDEMOCRÀCIA DEIXA AL SINDICAT LLIBERTARI SAC LA DEFENSA DEL SEU LLEGAT

SAC convoca en
solitari una vaga
general davant
les agressives
reformes del
nou govern
de dretes

d

tit de la presó de Martutene des-
prés de pagar una fiança de 6.000
euros perquè sí que se l’acusa de
desordres públics i atemptats
contra l’autoritat. El jove hauria
passat el mateix divendres per
l’hospital on li van posar diverses
grapes al cap per les ferides que
va patir en el moment de la
detenció. Sempre segons la versió
de la policia municipal, els fets
van passar cap a un quart de nou
de la nit quan l’Ertzaintza va
carregar contra un acte de Segi en
el qual, asseguren que un grup
d’encaputxats van llançar pedres
contra els agents municipals  que
estaven a la plaça Unamuno amb
l’habitual dispositiu que s’enca-
rrega de combatre el “botellón”.
Aleshores, segons la policia, un
parell de joves van ruixar amb un
esprai un guàrdia urbà i un altre
amb gasolina per, “intentar cre-
mar-los”. Gairebé tots els mitjans
se’n van fer ressó l’endemà crimi-
nalitzant els organitzadors de
l’acte i mentre el PP qualificava
d’”intent d’assassinat” el pre-
sumpte atac, l’alcalde penebista
de Bilbao, Iñaki Azkuna, parlava
d’”atemptat”.

Ara, el jutge que porta el cas
desmenteix els fets. I sembla que
l’informe de l’Ertzaintza, segons
fonts del diari Gara, va pel mateix
camí ja que “en cap moment con-

Els joves detinguts a Bilbao no van
ruixar amb gasolina un municipal

d
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✑ Jordi Sant Gisbert
Centre d’Estudis Africans
/Barcelona/

No sembla que al president
de Botswana, Festus Mo-
gae, li interessi molt el

futur dels gana i els gwi, dos dels
grups de l’ètnia bosquimana que
viuen a la Reserva de Caça del
Kalahari Central. Des del 1997, el
govern d’aquest país, reconegut
per part de l’opinió internacional
com un dels estats amb més salut
democràtica del continent africà,
intenta desplaçar els bosquimans
del seu territori tradicional
al·ludint a un fre pel desenvolupa-
ment del país i assegurant que cal
inserir-los en un estadi de civilitat-
zació que només  poden trobar
fora de la reserva. L’únic pecat dels
gana i els gwi és haver nascut en
una terra àrida potencialment rica
en minerals. La multinacional
dimantífera De Beers, implicada ja
en el comerç il·lícit de diamants

BOTSWANA // ELS BOSQUIMANS RESISTEIXEN DAVANT L’EXPULSIÓ DEL DESERT DEL KALAHARI

Ser poble, preservar la terra

✑ Silvia Moya
/Palestina/

Ha començat una política
no declarada per part d’Is-
rael que nega l’entrada o

la reentrada a persones estrange-
res, també si venen per poc
temps, però especialment aque-
lles que estan casades amb pales-
tins o aquelles que treballen i
volen viure als territoris ocupats
el 1967. La mesura inclou els
palestins expatriats que disposen
d’una altra nacionalitat o han nas-
cut fora a causa de l’exili, així com
la gent que vivia als territoris amb

visat de turista i havia de sortir
cada tres mesos. Moltes d’elles
s’han vist sense la possibilitat
d’entrar, mentre la seva família i
pertinences s’han quedat dins.
Les que encara poden entrar
viuen en estat d’angoixa, al no

saber si podran tornar. Els serveis
consulars dels diferents països,
tot i solidaritzar-se, es mostren
totalment incapaços d’enfrontar-
se per canviar aquesta política.

Des del 1967, Israel ha tingut
l’absolut control en els registres
de la població palestina als terri-
toris ocupats i en la concessió de
permisos de visites, i l’ha utilitzat
arbitràriament, controlant de ma-
nera unilateral les entrades inter-
nacionals i separant famílies i difi-

cultant el desenvolupament. A-
quest control s’ha mantingut a la
frontera Gaza-Egipte després del
conegut “desenganxament”.

Una política que s’endureix
Des del 2000, milers de sol·lici-
tuds per visitar Israel des de Jor-
dània han estat denegades i més
de 50.000 permisos de residència
als territoris estan sense aprovar i
milers són negats. La gran majoria
són per unificació familiar de pa-

lestins casats amb jordanes. Això
és donat per dos factors: el pri-
mer, que en la cultura àrab la
dona va a viure amb l’home i la
seva família. El segon, que des de
la creació de l’Estat israelià milers
de palestins han emigrat a Jordà-
nia, el que ha fet que la majoria hi
tingui família i, molt sovint, les
bodes són entre cosins llunyans.
A més, hi ha molts matrimonis de
palestins amb no àrabs degut als
contactes arreu del món, tant de

palestins exiliats com d’estran-
gers que treballen o viuen a
Palestina.

Fonts palestines acusen Israel
de buscar una despoblació silen-
ciosa de Cisjordània, Gaza i Jeru-
salem Est. Aquesta política no
seria nova. Ja el 1983 es va decla-
rar com a prioritat reduir el nom-
bre de permisos per evitar l’aug-
ment de la població dins dels
territoris ocupats. A més, aquesta
política té un fort component
racista. Si es comparen les dife-
rents lleis de nacionalitat, es
troba que un decret de juliol del
2003, “Nacionalitat i entrada a
Israel”, nega la nacionalitat i la
residència a Israel i Jerusalem Est
a les persones nascudes a territo-
ris ocupats casades amb nadius
de Jerusalem i als seus fills, la
qual cosa afecta a desenes de
milers de matrimonis palestins.
Mentre que, des del 1995, Israel
considera que una persona d’orí-
gen jueu, parella, fills i néts amb
les respectives parelles, poden
demanar la nacionalitat israeliana
sota la Llei de Retorn. 

Davant d’aquests fets, col·lec-
tius i ONGs de diferents països
han engegat una campanya inter-
nacional. Per més informació:
www.RightToEnter.ps

Israel tanca les portes
PALESTINA // IMPEDEIXEN L’ENTRADA D’ESTRANGERS ALS TERRITORIS OCUPATS

en situacions de guerra en països
com Angola o Serra Lleona, està
impacient perquè es desplaci
aquests últims grups de bosqui-
mans i d’aquesta manera comen-
çar a explotar la zona.

El Govern, com a mostra de la
seva benevolència, ofereix a les
poblacions desplaçades uns reas-
sentaments fora la reserva. Es trac-
ta d’uns pobles prefabricats amb
unes infrastructures, segons ells,
modernes i al servei de la població.
De moment, l’únic que el Govern
de Botswana ha aconseguit amb els
pobles que ha expulsat de la Reser-
va és la seva desestabilització social
i econòmica. Aquests han hagut de
transformar forçosament la seva
manera de viure ja que la seva inter-
acció amb el medi natural, d’on en
surten les seves dos principals
estratègies econòmiques, com són
la caça i la recol·lecció, és fa impos-
sible. A més a més, l’alcoholisme i la
SIDA  han aflorat amb força dins
aquestes poblacions.

Resistència als tribunals
Davant d’aquest panorama, un
grup de 250 bosquimans va deci-
dir denunciar les expulsions del
seu govern davant de la justícia.

Aquests demanen el dret a seguir
vivint  a la seva terra, dret que per
altra banda els reconeix la pròpia
constitució de Botswana. El judici
s’ha convertit en un dels més
llargs de la història del país i ha
sofert les pressions de la multina-

cional De Beers, que ha fet dona-
cions voluntàries a la justícia,
suposadament per millorar-ne el
funcionament. De Beers és acusa-
da d’ingerència. La resolució en
principi no serà pública fins el
mes de desembre i, davant d’una
possible resolució negativa, els
bosquimans demandants, ja han
anunciat que seguiran la seva llui-
ta presentant el cas al Tribunal
Suprem on, segons ells, jutges de
la Commonwealth potser són
més receptius. 

El gran perill que corren
aquests bosquimans és que el
llarg procés judicial ha deixat
enrere un gran esforç econòmic i
humà. Un 10% dels 250 deman-
dants han perdut la vida durant
el procés. La pèrdua humana i
cultural d’aquest membres en un
grup social tan reduït –es calcula
que actualment hi ha uns 65.000
bosquimans repartits pels dife-
rents estats de l’Àfrica Austral– i
on l’oralitat cultural, encara pre-

sent, és incalculable. A més a
més, al dia a dia, els gana i els gwi
s’han d’enfrontar a la repressió
dels funcionaris del parc davant
d’intents de tornar a entrar a la
Reserva per caçar-hi.

La pressió que fan els bosqui-
mans al seu propi govern es veu
recolzada per organitzacions com
Survival que dóna a conèixer la
situació de perill en què es troben
pobles indígenes d’arreu del món,
buscant la mobilització  social i la
pressió als poders fàctics.

Així, mentre el President
Mogae vol fer veure que els dia-
mants són la principal font de
riquesa del país i que no han d’e-
xistir barreres a la seva explota-
ció, els gana i els gwi alcen la veu
per discrepar sobre la forma de
vida que impera al nostre món.
Ells no estan disposats a marxar
de la seva terra, pel simple fet que
saben que sense el seu territori
deixarien de ser poble.
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Fonts palestines
acusen Israel
de buscar una
despoblació

silenciosa dels
territoris

La multinacional
diamantífera
De Beers està

impacient
perquè es

desplaci els
bosquimans
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Sandra Negre

Pastisseria Santacana

ESPECIALITAT EN PETONETS
c/ La Cort 18 43800 Valls Telèfon 977 601 468

Estades solidàries Nadal 2006 al Marroc:
Conèixer alguns projectes de Sodepau al Marroc, en
el marc del recolzament a iniciatives locals per a 
l'impuls del turisme rural
Sensibilitzar-nos sobre la realitat d'un pais del sud a
partir de l'acostament i l'intercanvi
Gaudir del viatge, conviure i compartir amb el grup

Solidaritat per al 
desenvolupament i la pau

Pstge del Crèdit 7 ppal 08002 Barcelona
Telèfon 933 010 171

sodepau@sodepau.org
www.sodepau.org
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La columna

✑ Enric Borràs Abelló

En una editorial del 13 de novembre, el diari Avui felicita el partit
Unió Democràtica de Catalunya per “75 anys d’història impeca-

ble”. En concret, hi diu que Unió és “qui ha aportat al projecte comú
de CiU el bagatge històric d’un partit que pot exhibir una història
impecable de conviccions democràtiques i de servei al país”. El curiós
de tot plegat és que l’Avui publica aquesta editorial quan tot just s’a-
caba de reobrir el “cas Pallerols” que esquitxa de ple Unió i en el qual
hi ha vuit persones acusades de participar en una trama de frau en
subvencions públiques, malversació de diners públics, tràfic d’in-
fluències i falsedat documental. Les empreses de la parella formada
per Fidel Pallerols i Maria de la Cruz Guerrero van rebre uns vuit

milions vuit-cents cinquanta mil euros en subvencions del Fons
Social Europeu entre el 1994 i el 1999 per fer tres-cents setanta-sis
cursos de formació ocupacional. Fins aquí, res d’estrany, però a ells
dos i a sis persones més se’ls acusa de donar un 10% d’aquestes sub-
vencions, a tall de comissió, als responsables d’Unió que els les van
donar. Els altres acusats són Santiago Vallvé, empresari i militant d’U-
nió; Lluís Gavaldà, exdirector general de Treball, Vicenç Gavaldà,
secretari d’organització d’Unió en l’època dels fets, Dolors Llorens,
exsubdirectora general d’Ocupació, Jaume Pallerols i Josep Enric
Millo Rocher, exdelegat territorial de Treball a Girona. Així doncs,
amb aquest cas damunt la taula, com l’Avui pot parlar d’història
impecable pel que fa a Unió? Com pot oblidar-se de notícies que el
mateix diari publica?

✑ Enric Borràs Abelló

El País, el diari espanyol que se situa a si mateix a l’esquerra polí-
tica, ha posat en marxa una campanya de promoció força

curiosa. No regala jocs de coberts, ni lectors de DVD, ni col·leccio-
nables, tal com fan altres diaris… Rifa vint-i-quatre cotxes Merce-
des de la classe A i, els diumenges, lofts al centre de Madrid. Ho fa
amb un mètode força estès: per participar a la rifa cal enviar un
missatge de mòbil (bé, el diari diu que com més missatges, millor)
que costa un euro i vint cèntims o fer una trucada a un número 806

(de pagament). Això sí, segons assegura, els beneficis de la rifa
seran per als programes de protecció de la infància d’UNICEF.
Resumint: un diari d’esquerres compra vint-i-quatre Mercedes,
diversos lofts al centre de Madrid, ho rifa entre els lectors dispo-
sats a gastar-se més d’un euro per missatge i els beneficis són per
als infants desvalguts protegits per UNICEF. Potser algú massa sus-
picaç podria pensar que això dels beneficis per a UNICEF només
intenta amagar una promoció poc pròpia d’un diari d’esquerres.
Però no, segur que no és més que la millor manera que ha trobat el
diari per protegir els pobres infants.

Unió Democràtica de Catalunya, un partit “impecable”
segons l’‘Avui’, però sospitós de corrupció

El País rifa Mercedes i lofts al centre de Madrid
per ajudar els infants desvalguts

Freqüències de ràdios lliures o populars de Catalunya
Ràdio Bronka 104.5FM (Barcelona), Contrabanda 91.4FM (Barcelona), Ràdio Línea IV 103.9FM (Barcelona), Ràdio Pica 96.6FM (Barcelona),

Ràdio Barraka 103.1FM (Terrassa), Ràdio Kaos 90.1FM (Terrassa), Ràdio Klara 104.4FM (València), Radioactiva 100.3FM (Baix Llobregat), La Tele 52UHF (www.okupemlesones.org)

/observatorimitjans@setmanaridirecta.info/

✑ Enric Borràs Abelló

El confidencial electrònic E-notícies, per fi, ha decidit pagar perquè
l’Oficina de Justificació de la Difusió (OJD) en mesuri l’audiència, i

això ha deixat clar que no és el diari digital més llegit en català, preci-
sament. Fins ara, mesurava les audiències basant-se amb comptadors
propis i en les dubtoses xifres d’Alexa.com, un servei gratuït poc rigo-
rós però que era l’audímetre preferit del director d’E-notícies, Xavier
Rius (també anomenat Javier Tejedor Rius). D’aquesta manera, E-notí-
cies, que duu el subtítol “El diari de referència en català”, havia arribat
a assegurar que tenia tres-cents mil lectors diferents al mes i que ser-
via quatre milions de pàgines cada mes. Així, amb aquestes afirmacions
se situava al capdavant de les publicacions digitals en català, però ho
feia sense comparar-se amb el mateix barem que les altres, l’OJD.

Les empreses de publicitat, quan miren les audiències d’un mitjà
per a posar-hi anuncis, fan servir, sobretot, índexs com el de l’OJD per-
què són sistemes de mesura independents que ja es consideren un
estàndard. La Generalitat també ho fa a l’hora de donar subvencions.
Tot i això, E-notícies s’havia resistit sempre… Fins ara. Finalment, s’hi ha
afegit, segurament perquè no tenia més remei si volia contractar més
publicitat o rebre subvencions. I les dades són prou reveladores: el
mes d’octubre E-notícies ha tingut menys de vuitanta-tres mil lectors
diferents i ha servit un milió quatre-centes mil pàgines. D’aquí als tres-

cents mil lectors i els quatre milions de pàgines vistes, hi va un bon
tros. Això deixa ben clar que E-notícies no és el diari de referència en
català. L’Avui, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i VilaWeb,
per exemple, el superen de llarg en el nombre de visites i pàgines vis-
tes. I cal tenir en compte que a la web de l’Avui només es poden lle-
gir les notícies del diari imprès i que ni tan sols s’actualitza durant el
dia! Qui vulgui comprovar les dades, ho pot fer des de la pàgina de
l’OJD [ojdinteractiva.ojd.es/alfabetico.php]. Cal destacar que el bloc
E-brutícies [ebruticies.blogspot.com], que denunciava alguns aspectes
del diari E-notícies perquè els considerava poc ètics des d’un punt de
vista periodístic, ja va calcular que E-notícies tenia uns vuit mil lectors
diferents al dia, una xifra que s’acosta molt a la que ha donat l’OJD.

E-notícies: el diari de referència en català?

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

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

Egipte entra
de ple a la
llista de països
que censuren
internet
✑ Enric Borràs Abelló

Dos dies després que els
Reporters Sense Fronteres
[rsf.org] publiqués la llista

negra dels països que censuren la
llibertat d’expressió o d’accés a
internet, Egipte va detenir Abdul-
karim Nabeel Sulaiman [freekare-
em.org], un estudiant de 22 anys
acusat de criticar alguns símbols
islàmics al seu bloc [karam903.
blogspot.com]. No és, però, el pri-
mer blocaire detingut a Egipte, i
per això Reporters Sense Fronteres
acabava d’incloure Egipte a la llista
negra de països que censuren
internet, que s’actualitza cada any i
on enguany també hi ha Aràbia
Saudita, Bielorússia, Birmània,
Corea del Nord, Cuba, Iran, Uzbe-
quistan, Turkmenistan, Vietnam i la
Xina. A Egipte, al mes de juny ja es
van detenir tres blocaires que
demanaven reformes democràti-
ques i durant aquest any s’han fet
tancar diversos blocs per ordre del
govern. Per una altra banda, s’ha
aprovat una nova llei que permet a
les autoritats tancar qualsevol web
que amenaci la seguretat nacional.
Aquest és tan sols un exemple més
de censura a internet, però no es
pot oblidar que hi ha països, com la
Xina, on la censura arriba a nivells
insospitats. De fet, el sistema de
censura xinès és el més avançat del
món i compta amb la col·laboració
de grans empreses com Google,
Microsoft o Yahoo!.
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Punts de venda

Presentacions i parades Si voleu organitzar una presentació del projecte al vostre
barri o vila us podeu posar en contacte amb nosaltres a:
internacional@setmanaridirecta.info o trucant per telèfon.

Subscripcions

L
a subscripció és la manera més efectiva per poder
llegir DIRECTA setmanalment i també per donar el teu
suport al projecte. Durant un any i per un cost de 60
euros, amb la teva subscripció el setmanari guanya en
qualitat i presència al territori. Un cop hagis omplert

la butlleta ens la pots fer arribar a: 
c/Juan Ramón Jiménez, 22, 08902, Hospitalet de Llobregat. 
També pots enviar les teves dades a:
<subscripcio@setmanaridirecta.cat>, 
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.

Si voleu rebre la DIRECTA el mateix dia que es distribueix als punts de venda, també hi
podeu passar a buscar-lo sense cap mena de recàrrec. Només ens heu de trucar o
enviar un correu a subscripcio@setmanaridirecta.info. Per a proposar-nos un nou punt de venda us podeu adreçar a

distribucio@setmanaridirecta.info o per telèfon i mirarem de fer-ho possible.

-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
Cap i Cua Torrent de l’Olla, 99 
Infoespai Plaça del Sol, 19
Taifa Verdi, 12
Cat Guinardó Plaça Guinardó, 13
Quiosc Manu Nàpols-Roselló
El Maské Comte d’Urgell, 256
Rocaguinarda Xiprer, 13
Xarxa Consum Solidari Rocafort, 198
Ítaca Pallars, 230
Cus-Cus Rambla Poblenou, 77
Trèvol Antonio Ricardos, 14
Patapalo Rubén Dario, 25
Andyblue Bar de la Biblioteca de Can Fabra
Ateneu Popular 9 Barris Portlligat, 11-15
El Tinter La Plana, 10
Can Basté Passeig Fabra i Puig, 274
Llibreria Xoc Passeig Fabra i Puig, 325
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
Llibreria Medios Valldonzella 7
Espai Obert Violant d’Hongria, 71
La Ciutat Invisible Riego, 35
Terra d’Escudella Premià, 20 
Teteria Malea Riego, 16
BELLATERRA UAB  
Quiosc de Ciències de la Comunicació
Quiosc de Lletres
CARDEDEU
Quiosc del Centre Cànoves, 4
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
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Quiosc Montserrat Pl. Mare de Déu de Montserrat
Bar Gaudim Avinguda del Carrilet, 64
La República Rosalía de Castro, 92
LLEIDA
Ateneu La Maranya Parc, 13
La Falcata La Panera, 2
MATARÓ
Arcàdia Cafè Cultural Pujol, 26  
Llibreria Robafaves Nou, 9

MOLINS DE REI
Llibreria Barba Rafael Casanoves, 45
La Bodegueta Pintor Fortuny, 45
REUS
Bat a Bat Kultur Sant Elies, 29
Galatea Llibres Jesús, 5-7
RIBES DEL GARRAF
Can Gabaldà Plaça de la Font, 2
RIPOLLET
Llibreria Caraboc Rambla S. Esteve, 17, local B
SABADELL
CSO Calamarsa Convent ,102-104 
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
VIC
Llibreria La Tralla Riera, 5 
Ronda Ronda de Camprodon, 3 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
La Fornal Sant Julià, 20 

ATENCIÓ, SUBSCRIPTORES

Cada subscripció fa durar
la DIRECTA 6 hores més
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otorguen al mercat la distribució
de recursos, fet que provoca que
la capacitat de pagament dels
usuaris determini qui té dret a l’ai-
gua i qui no.

Participació social 
Davant d’aquesta tendència en la
gestió de l’aigua, des d’Enginyers
Sense Fronteres remarquen l’exis-
tència d’una pressió social que
impulsa una gestió pública i efi-
cient de l’aigua amb la participa-
ció i control social. En aquest sen-
tit, s’han organitzat les ponències
que compten amb activistes que
han lluitat en els seus respectius
països per a evitar la privatització
de l’aigua. 

Adriana Marquisio, d’Uruguai,
és una de les ponents que partici-
pa durant la Setmana de l’Aigua i la
Governabilitat. Com a destacada
dirigent sindical va prendre part

pàgina 22 què es cou
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✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

s una obvietat que l’ai-
gua és necessària per
viure. La mancança d’ai-
gua, o d’aigua potable,
deriva en una cadena

de problemàtiques: malalties, de-
sescolarització, desplaçaments, i
tot el que se’n deriva.

Malgrat tot, tal i com remarca
Enginyers Sense Fronteres, les po-
lítiques neoliberals tendeixen a
disminuir el caràcter de l’aigua
com a bé públic essencial, i a trac-
tar-la cada vegada més com a sim-
ple mercaderia. Davant d’aquesta
realitat, Enginyers Sense Fronte-
res presenta la Setmana de l’Aigua
i la Governabilitat. Aquesta Set-
mana s’enmarca en la campanya
“Aigua per tothom: un dret i no
una mercaderia” amb l’objectiu de
sensibilitzar la societat i les admi-
nistracions públiques per a acon-
seguir que s’apliqui el reconeixe-
ment de l’accés a l’aigua com un
dret humà universal.

La dimensió política
El dimarts 14 de novembre s’ha
celebrat una conferència a Giro-
na sobre els moviments socials
colombians i el reconeixement
del dret a l’aigua. A Lleida, l’ende-

Per contactar:

CINQUENA CONFERÈNCIA INTERNACIONAL
Dates: 16, 17 i 18 de novembre 2006
http://agua.isf.es/semana_agua/CAST/index.php
Lloc: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Barcelona,

PC, Avinguda Diagonal, 647, Barcelona

mà, la conferència ha girat entorn
la problemàtica de l’aigua a El
Salvador. A Barcelona, institu-
cions, universitats, activistes i
experts de 35 països es reuneixen
entre el 16 i el 18 . Aquesta cin-
quena conferència, reprèn un
debat, ja tractat a la segona edi-
ció, entorn l’accés públic i univer-
sal a l’aigua potable i el saneja-
ment, però hi afegeix la dimensió
política de l’accés als recursos
hídrics. 

Per una banda, l’ONU marca
els Objectius de Desenvolupa-
ment del Mil·leni, entre els quals
apareix en setena posició “Garan-
titzar la sostenibilitat del medi
ambient”, que inclou “reduir a la
meitat el porcentatge de perso-
nes que no tenen accés a aigua
potable”. Per una altra banda i, en
contradicció, molts dels governs
dels estats membres de l’ONU

de la campanya popular que va
culminar amb l’aprovació, en un
plebiscit, el 31 d’octubre d’enguany,
d’una reforma constitucional que
impedeix la privatització dels ser-
veis d’aigua potable i sanejament.
Una fita aconseguida gràcies a l’è-
xit de la participació ciutadana. 

Un membre de l’organització
Maithri de l’Índia també hi partici-
pa com a ponent per explicar el
cas de l’empresa Coca-cola a l’Es-
tat de Kerala. La població d’aquest

estat va començar a denunciar
l’extracció d’aigua del subsòl per
part de l’empresa i la conseqüent
reducció i contaminació de l’aigua
potable. D’aquesta manera el
govern local no va renovar la llicè-
nica d’explotació da  Coca-cola,
per tal de defensar l’interès públic.

La Cinquena Conferència In-
ternacional s’organitza en quatre
blocs: geopolítica de l’aigua i con-
flictes locals; els moviments
socials: cap al reconeixement dels
drets bàsics; tecnologia i governa-
bilitat: desenvolupant capacitats;
i institucions i drets per tots i
totes. Des d’Enginyers Sense Fron-
teres, amb aquests blocs temàtics
evidencien, que no tan sols prete-
nen abordar la dimensió política
de l’accés als recursos hídrics, sinó
que tenen la voluntat de construir
alternatives i impulsar models de
gestió pública participativa de
l’aigua. d

ESF

Els moviments socials participen en el debat sobre el dret a l’aigua
En el marc de la Setmana de l’Aigua i la Governabilitat, Enginyers Sense Fronteras han organitzat tallers i conferències

É

✑ Directa Girona
/campanyes@setmanaridirecta.info/

ou-te en bici”, que
és com es coneix la
Plataforma cívica
per a l’ús de la bici-

cleta, va néixer a Girona el 1996 amb
l’objectiu d’incentivar l’ús de la bici-
cleta com a mitjà de transport i per
lluitar per tal d’aconseguir millores
per a la gent que l’utilitza, pressio-
nant a les administracions perquè
col·laborin en aquest objectiu. Ac-
tualment l’entitat compta amb
180 socis i diversos col·lectius que
s’hi han sumat com l’Associació de
Naturalistes de Girona o Aritjol. La
seva àrea de treball es centra
sobretot a les ciutats de Girona i

Salt, però amb l’objectiu d’organit-
zar-se a nivell de totes les comar-
ques gironines; és per això que en
aquests moments ja tenen contac-
te amb ciutats com Blanes o Santa
Coloma de Farners. També editen
un butlletí d’informació propi que

surt cada dos mesos on es tracten
diferents temes sobre la mobilitat
sostenible. 

En l’any del seu aniversari han
estat treballant en l’elaboració
d’un plànol-guia ciclista de les
ciutats de Girona i Salt, on s’indi-
quen els carrils-bici, els enllaços
amb les guies verdes, els aparca-
bicis, botigues de bicicletes, i
moltes altres informacions útils
per a la gent que utilitza la bici-
cleta com a mitjà de transport
habitual. Han fet una tirada de més
de 5.000 exemplars del plànol, que
es poden trobar a diferents punts
de les ciutats de Girona i Salt i,
també es pot descarregar des de
la seva pròpia pàgina web en for-
mat pdf. 

Entre les últimes accions que
han realitzat destaquen, per e-
xemple, l’organització de la marxa
a Girona, dins la campanya “Millor
amb Bici”, que organitza a nivell
estatal la Plataforma ConBici. En
aquesta campanya s’intenta cons-
cienciar principalment del benefi-
ci que representa l’ús de la bicicle-
ta davant els vehicles a motor pel

que fa a l’emissió de CO2. A més,
organitzen periòdicament dife-
rents bicicletades per les vies ver-
des del voltant de Girona o per
circuits urbans, com la ja tradicio-
nal bicicletada de Reis, a part de
l’original Bici-Crucis que es va
celebrar per les Festes de Girona i
que aquest any va comptar amb
més de 100 participants.

Mou-te en bici, 10 anys lluitant per una mobilitat sostenible

d

Per contactar:

MOU-TE EN BICI es reuneixen els dimarts a les 21h
al Centre Cívic Can Ninetes (Girona)
e-mail: info@moutenbici.org

web: http://www.moutenbici.org/

“M

“Enginyers
Sense Fronteres

enmarca la
Setmana dins
la campanya

“Aigua per
tothom: un

dret i no una
mercaderia”

“La pressió
social impulsa

una gestió
pública i

eficient de
l’aigua  amb la
participació i

control social”

Editen un 
butlletí on 

tracten diferents
temes sobre la

mobilitat 
sostenible

Manifestació en motiu del Dia Mundial de l’Aigua



15 de novembre de 2006 / directa núm. 26

✑ Jordi Panyella
/campanyes@setmanaridirecta.info/

a cooperativa de mis-
satgeria Trèvol es va
constituir l’any 1984
per dignificar un sector

molt precaritzat. Actualment,
són molt més que això. L’any 1993
van implantar l’ecomissatgeria
(bicicleta i ara vehicle elèctric),
demostrant l’eficàcia que pot
oferir el transport en bici a la ciu-
tat de Barcelona. Després van
ampliar els seus serveis a la nete-
ja absorvint una empresa de
neteja fallida. I ara impulsen la
distribuïdora de productes

socials SMS (Serveis de Mercat
Social), entre els quals hi ha
aquest setmanari. 

El proper dia 25 de novembre
presentaran el llibre Trèvol, corre-
dors de fons, editat per eCOS, i
que recull el testimoni d’aquesta

trajectòria d’economia autoges-
tionària. L’acte serà a les 19:30 h a
la seu de la Federació de Coope-
ratives de Treball de Catalunya
(c/ Premià 15), i serà acompanyat
d’una degustació de productes de
comerç just, que és la nova activi-
tat on s’ha embrancat Trèvol dar-
rerament. Després, la celebració
seguirà amb una festa a l’Espai
Obert (c/ Violant d’Hongria 71, 1r).

22 anys corrent a fons
Igual que en el cas de moltes coo-
peratives, el naixement de Trèvol
té un fort component de combati-
vitat obrera. A finals dels 70, els
treballadors de missatgeria es van

enfrontar a la patronal per recla-
mar certes condicions bàsiques
(contractes, seguretat social...). La
resposta fou una cacera de brui-
xes. Els missatgers acomiadats van
guanyar algunes readmissions, pe-
rò també havien guanyat cons-
ciència: “no tornar a dependre de
cap altre patró que no fos d’ells
mateixos”, diuen al llibre. Així nai-

xia Trèvol.  L’any 1993 incorporen
la bicicleta en els serveis de mis-
satgeria. Arriben a temps? Pot una
persona superar una jornada de
vuit hores damunt d’una bicicleta?
No només es va demostrar que sí,
sinó que des d’aleshores s’han
creat catorze empreses d’ecomis-
satgeria a l’Estat espanyol. Dotze
són cooperatives.

✑ Jordi Panyella
/campanyes@setmanaridirecta.info/

a immobiliària Unicomp-
ta, propietària de la
masia Can Fargas del
barri d’Horta de Barcelo-

na, no ha acceptat que l’Ajunta-
ment hagi assumit les reivindica-
cions de la Plataforma Salvem
Can Fargas per a salvar la masia.
Des que l’alcalde va anunciar el
nou projecte que consisteix en
instal·lar-hi una escola de música,
i l’obertura dels jardins al públic,
la immobiliària Unicompta ha
interposat dues querelles a diver-
ses persones del barri.

Primer va ser a set dels deu
membres de la Junta de l’Associa-
ció de Veïns i Veïnes responsabi-
litzant-los d’uns insults durant
una manifestació veïnal. Els fets
referits es van succeïr durant la
manifestació del dia 7 de maig
d’enguany, Dia de la Masia, on es
podien llegir pancartes amb

lemes com “mafiosos” o “menti-
ders”. En un comunicat, l’AVV va
denunciar “l’estratègia d’assetja-
ment” que havia iniciat Unicomp-
ta. El judici, però, va quedar
anul·lat a temps indeterminat per
malaltia de la demandant. La que-
rella prescriurà si en 6 mesos la
denunciant no pot comparèixer
als jutjats. Ara, Unicompta s’ha
decidit per les tres autores del lli-
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bre “Font d’en Fargues, gènesi, his-
tòria i records d’un barri en 100
anys”, que explica, entre moltes
més coses, la cronologia de les
reivindicacions de la Plataforma.
Unicompta ha sol·licitat un acte
de conciliació el dia 16 d’aquest
mes. Les denunciades però, ja han
anunciat que no hi haurà concilia-
ció possible a no ser que Uni-
compta retiri les acusacions, ja
que en el llibre “ni difamem, ni
insultem a ningú”. 

L’adquisició de Can Fargas
Unicompta va adquirir la Masia de
Can Fargas i els jardins que l’envol-
ten l’any 1997 per 190 milions de
pessetes –1 milió cent-trenta mil
euros aproximadament. En aquell
moment, l’Ajuntament –repre-
sentat al Districte per la socialista
Imma Moraleda– no va fer efecti-
va la seva capacitat de retracte
per aconseguir-ne l’expropiació.

L

‘Salvem Can Fargas’ intimidada per la immòbiliària Unicompta

Des d’aleshores, dues sentències
judicials obliguen l’Ajuntament a
acceptar els projectes presentats
per la immobiliària o a descartar-
los. Finalment, en un Ple del Dis-
tricte celebrat abans de l’estiu, es
va presentar i aprovar el nou pro-
jecte de l’Ajuntament, amb el
suport de tots els grups polítics.
Ara falta que aquest projecte s’a-
provi al Ple Municipal. 

El 9 de novembre, en el marc
d’una assemblea informativa con-
vocada per la Plataforma, un mem-
bre d’Unicompta es va presentar
en actitud provocadora per anun-
ciar que “el nostre projecte es farà”.
Durant les seves intervencions,
entre les quals va acusar a diverses
persones del barri de mentir, va dir
que disposa d’un document signat
per responsables polítics de l’Ajun-
tament on es dóna suport al seus
plans per Can Fargas. Una de les
dones demandades li va preguntar

Trèvol celebra el seu 22è aniversari 

L
d

Per contactar:

Assemblea informativa de la Plataforma Salvem 
Can Fargas. 23 de novembre a les 19:30 h. Lluïsos 

d’Horta: Carrer Feliu i Codina 7 i 9. Barcelona

casalffargas@yahoo.es

Per contactar:

TRÈVOL, COOPERATIVA DE MISSATGERIA I NETEJA
www.trevol.com i www.mercasol.net. 

El naixement de
Trèvol té un fort
component de
combativitat

obrera

Pati interior de la masia de Can Fargas al barri de Horta

que si realment tenia aquest paper,
primer, per què no l’ensenyava, i
segon què hi feia a l’assemblea, ja
que es tractaria d’un paper legal
que atorga validesa al seu projecte.
El subjecte d’Unicompta no va res-
pondre. Membres de la Plataforma
van dir que tot semblava indicar
que es tractava d’un “farol més” en
la seva “estratègia d’intimidació”. 

Amb el temps, el projecte
d’Unicompta ha patit algunes
variacions. Si al principi havia de
ser escola d’hosteleria i restau-

rant de luxe (a càrrec del cuiner
Carles Gaig), ara hi ha afegit un
centre de dia, una residència de
cent llits per a gent gran i un pàr-
quing subterrani. Una de les
maniobres d’Unicompta està
essent utilitzar signatures que
donaven suport al seu primer pro-
jecte, per mostrar la legitimitat
del segon. 

Salvem Can Fargas 
La Plataforma Salvem Can Fargas
va néixer fa 6 anys davant del
perill que una de les últimes
masies que es conservaven al
barri d’Horta desaparegués sota
les urpes de l’especulació i l’os-
tentació. La que era en aquells
moments regidora del Districtre,
la socialista Imma Moraleda, es
va mostrar partidària del projec-
te de la immobiliària, però passa-
des les darreres eleccions munici-
pals, la regidoria del Districte fou
assumida per Elsa Blasco (ICV),
qui va aturar el projecte i va
donar suport a les reivindicacions
del veïnat. 

I què volia el veïnat? Agru-
pats a la Plataforma, l’AVV, l’Es-
plai, l’Agrupament Escolta, el
Grup de Joves, el Casal, i moltes
persones més a nivell particular,
entenien que les masies d’Horta
formen part de la història i la
identitat del barri. Volien la con-
servació de la masia i l’obertura
pública dels seus més de 2.000
metres quadrats de jardí. 

La immobiliària
Unicompta

ha interposat
dues querelles

a diverses
persones 
del barri d

Edu Bayer

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
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La publicació de la CGT de Catalunya

www.cgtcatalunya.org
www.usuaris.tinet.cat/cgt.cat

Lapsus Espectacles
Sensibilització i crítica social

www.lapsusespectacles.com 
info@lapsusespectacles.com

93.310.60.95

distribuïdora
Roba, pedaços, pins,
xapes, clauers...

distriacr@mixmail.com
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✑ Roger Costa
/cultura@setmanaridirecta.info/

Durruti neix el 14 de juliol de
1896 al barri de Santa Ana
de la ciutat de Lleó. Amb 16

anys inicia la activitat sindical a la
UGT. Després d’intervenir activa-
ment a la vaga general revolucio-
nària de 1917, la repressió, junt amb
l’expulsió de la UGT per defensar
posicions revolucionàries, forcen
Durruti a exiliar-se a l’Estat fran-
cès, on entra en relació amb mili-
tants anarquistes catalans. El 1920,
retornat a l’Estat espanyol, Durruti
coneix a l’aragonès Francisco
Ascaso, des d’aleshores insepara-
ble amic, i es trasllada a Barcelona,
al barri del Clot. 

Aquí comença el mite de
Durruti. La situació a la ciutat és
terrible, les bandes de pistolers a
sou de la patronal provoquen el
terror. En paraules de Manuel
Buencasa, militant cenetista: “El
millor del millor dels nostres mili-
tants estava assetjat pel dilema:
matar, fugir o caure pres”.

Durruti justicier 
Per fer-hi front, el 1922, Durruti i
els seus companys creen el grup
“Crisol”, que després es dirà “Los
Justicieros”, “Los Solidarios”, “Los
Errantes” i, ja en la República,
“Nosotros”. D’aquests grups en
surten molts dels futurs revolucio-
naris del 36. 

El seu objectiu és ajusticiar
els més alts dirigents de la repres-

sió, i així ho fan. Primer cau el
gobernador de Biscaïa, tinent
coronel José Regueral; després el
president del govern espanyol
Eduardo Dato. El 1923 li toca el
torn al Cardenal de Saragossa,
Juan Soldevilla, feixista organitza-
dor de bandes de pistolers.
També realitzen l’expropiació més
gran fins el moment, assaltant el
Banc d’Espanya a Xixon el 1923.
Segons algunes fonts, els diners
d’aquest assalt s’inverteixen en
les armes que, anys més tard,
seran les primeres en disparar
contra l’alçament franquista a
Barcelona. L’acció definitiva havia
de ser contra Alfons XIII, el 1924 a
l’Estat francès. Però la policia
frustra el pla i deté Durruti,
Ascaso i Jover. 

Durrut revolucionari
Amb la proclamació de la
República el 1931, i després de
passar per Amèrica Llatina,
Durruti torna a Barcelona. El 1932
és proclamat el comunisme lliber-
tari a la conca minera de l’Alt
Llobregat. Durruti és detingut i
deportat a Fuerteventura com a
organitzador de la revolta. Amb el
fracàs de la insurrecció de gener
de 1933 és de nou empresonat al
Puerto de Santa María i després al
penal de Burgos. Més tard allibe-
rat, el militant anarquista també
tindrà un paper destacadíssim en
la lluita contra l’aixecament mili-
tar a Barcelona, del 19 al 21 de
juliol de 1936.

Defraudat pel que considera
un excessivament burocràtic
Comité de Milícies Antifeixistes,
del que és nomenat cap del depar-
tament de transports, Durruti
decideix unilateralment alliberar
Saragossa. “En la meva opinió els
càrrecs importen poc —deia–. El
més  important és la base, a fi de
poder obligar als de dalt, des
d’ella, a que respectin els seus
compromisos”. Abandona el càrrec
i forma la famosa Columna
Durruti, que surt de Barcelona el
dia 24 de juliol amb 4.000 volun-
taris de la CNT i no poques mili-
cianes, entre les que es trobava la
seva companya Emilienne Morin.

La columna fixa el seu cuar-
tell general a Bujaraloz (Aragó)
davant la impossibilitat d’assolir el
seu objectiu militar pel reiterat
boicot dels diferents governs
republicans en el subministrament
d’armes, denunciat per figures tan
importants com el secretari gene-
ral de la AIT, Pierre Besnard, o l’es-
criptor George Orwell. Des de
Bujaraloz, Durruti plasma la seva
frase més famosa, responent a una
entrevista del Montreal Star: “Si
destruïm, també som capaços de
construir. (...) La burgesía pot fer
saltar pels aires i arruinar el seu
món abans d’abandonar l’escenari
de la història. Però nosaltres
portem un món nou als nostres
cors”.

Fracassat l’objectiu militar i a
l’espera de reforços, Durruti es
centra en la tasca revolucionària.

Per on passa la columna els page-
sos colectivitzen les terres. La
col·lectivització aragonesa arribà a
més del 70% de la població i el
nombre de col·lectivitats supera
les 450. Durruti proposa que
aquest procés es doni a coneixer
entre els milicians perque
col·laborin en les tasques comu-
nals, com la recollida del blat.
Aviat es topa, però, amb l’oposició
dels comunistes. I aquí comença el
misteri de la mort de Durruti,
doncs existeixen interessos
oposats en el sí del bàndol antifei-
xista i ell, amb la seva actuació a
l’Aragó, és un element cada cop
més molest.

‘Milicians si, soldats mai!’
El 24 d’octubre de 1936 la
Generalitat aprova el decret de
militarització de les milícies. El
decret havia estat apassionada-
ment discutit a la Columna
Durruti, que havia decidit no
acatar-lo, oposant a la disciplina
cuarterària la superioritat de la
disciplina revolucionària.
“Milicians si, soldats mai!”, diuen. 

El 4 de novembre hi ha molta
expectació per escoltar l’improvi-
sat discurs que Durruti ha de fer
per Radio CNT-FAI. Diu: “Ja que
parleu de disciplina de ferro, us
dic que vingueu amb mi al front.
(...) I veureu el nostre ordre i la
nostra organització. Després
vindrem a Barcelona i us pregun-

LA MORT DE BONAVENTURA

DURRUTI, EL 20 DE NOVEMBRE

DE 1936, ESTÀ ENVOLTADA DE

MISTERI. JA NO PERQUÈ

COINCIDEIX AMB LA DELS SEUS

DOS PRINCIPALS ENEMICS, JOSE

ANTONIO PRIMO DE RIVERA,
EL MATEIX DIA, I FRANCO, 39
ANYS MÉS TARD. SOBRETOT,
PERQUÈ SETANTA ANYS DESPRÉS

ENCARA NO S’HA ACLARIT COM

ES VA PRODUIR. EXISTEIXEN SET

VERSIONS, DE LES QUALS,
SEMBLA SER QUE LA CERTA ÉS

LA MÉS HUMANA, LA QUE

PARLA D’UN ACCIDENT.

AMB LA MORT DEL MILITANT ANARQUISTA, ENVOLTADA DE MISTERI, MORIEN GRAN PART DE LES ESPERANCES DE LA REVOLUCIÓ DE 1936

Continua a la pàgina següent >>

Tombes de Ferrer i Guàrdia, Ascaso i Durruti al cementiri de Montjuïc a Barcelona Pau Coll (Ruido)

20-N, 70 anys de la mort de Durruti
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tarem per la vostra disciplina, pel
vostre ordre i pel vostre control,
que no teniu. Estigueu tranquils.
Al front no hi ha cap caos”. 

La conseqüència immediata
del discurs radiofònic és la
convocatòria d’una reunió
extraordinària al Palau de la
Generalitat per tractar la crei-
xent resistència al compliment
del decret de militarització, la
substitució dels comités revolu-
cionaris per ajuntaments front-
populistes i la regulació de les
col·lectivitzacions. Durruti és al
centre del debat però tots evita-
ven pronunciar el seu nom. Joan
Comorera, del PSUC, exigeix amb
intransigència el compliment
dels decrets de dissolució de les
milicies. Andreu, d’ERC, Sandino,
Conseller de Defensa i
Companys el secunden.
‘Marianet’, cenetista, i Nin, del
POUM, intenten calmar els
ànims. La reunió conclou amb la
crida unànime a complir els
decrets. Durruti s’ha quedat
pràcticament sol: antics
companys com Garcia Oliver són
arrosegats per una dinàmica més
política que d’acció, i d’altres,
com Diego Abad de Santillan, es
mouen en l’ambivalència.

Les morts de Durruti
La situació a Madrid és desespe-
rada. El 6 de novembre, els minis-
tres de la República fugien d’un
Madrid assetjat. El 15 de novem-
bre les tropes feixistes creuen el
Manzanares. A desgana, Durruti
accepta abandonar el front
aragonès per anar a defensar
Madrid. Amb un contingent de
1.800 milicians combat a la
Ciutat Universitària des del
mateix dia 15. El 19 es preparen
per assaltar l’Hospital Clínic, pres
pels feixistes. Aquella tarda,
Durruti, acompanyat pels seus
homes de confiança, es dirigeix
en cotxe cap a l’hospital. A partir
d’aquí les versions difereixen. Un
cop allà cau fulminat per una
bala al pit. Hi ha qui diu que és
només en baixar del cotxe. Una
altra versió diu que és després de
convencer uns milicians de que
no fugissin de la zona.
Immediatament fou portat a
l’Hotel Ritz, convertit en hospital
de campanya. Allà agonitza tota
la nit i mor a les 4 de la mati-
nada, deixant com a úniques
possesions una muda de roba
interior, dues pistoles, unes ulle-
res de sol i uns prismàtics. La
fatalitat dels mites s’aprecia
quant la desmoralització fa presa
entre els milicians. La majoria

abandonen Madrid i tornen
a Aragó.

Durruti s’havia convertit en
una obstacle per a la contrarevo-
lució en marxa i per això calia
matar-lo diverses vegades.
Segons l’historiador Agustín
Guillamón, en el seu funeral els
oradors van començar la manipu-
lació històrica de la seva figura.
Antonov Ovseenko, cònsul soviè-
tic, el convertí en heroi de la
disciplina miltar. Companys va dir
que havia mort per l’esquena,
com moren els covards. I Garcia
Oliver adelantà la tesis de la
unitat antifeixista que faria servir
al maig del 37 per desmobilitzar
la resistència llibertària i
poumista a la doctrina comunista. 

El funeral de Durruti es
convertia en tribuna de la contra-
revolució i els oradors es disputa-
ven la popularitat de l’ahir
perillós incontrolat i avui embal-
samat heroi. Un any després, en la
commemoració de la seva mort,
la maquinària estalinista del
president de la República espan-
yola, Negrín, li atribuiria l’eslogan
inventat per Ilya Ehrenburg,
corresponsal del Pravda:
“Renunciem a tot, menys a la
victòria”. És a dir, renunciem a la
Revolució. Tot el contrari del que
deia Durruti.

>> Ve de la pàgina anterior

Imatges: Documents. Recuperem la nostra història. Edicions 62, col·lecció la Gaia Ciència, 1977

Aquests són fragments del
relat que Hans-Erich

Kaminski, un llibertari alemany,
feu del funeral de Durruti ara fa
70 anys.

“El cadàver va arribar a
Barcelona tard a la nit. (...) Només
vaig veure plorar a una persona.
(...) Els altres sentien la seva mort
com una pèrdua atroç i irrepara-
ble, però expressaven els seus
sentiments amb senzillesa.
Callar-se, llevar-se la gorra i
apagar els cigarrets era per a ells
tan extraordinari com santificar-
se o tirar aigua beneïda. Milers de
persones van desfilar davant el
taüt de Durruti durant la nit. (...)
El funeral es va fer l’endemà al
matí. Des del principi era evident
que la bala que havia matat
Durruti havia arribat també al
cor de Barcelona. Es calcula que
un de cada quatre habitants de la
ciutat havia acompanyat el seu
fèretre, sense comptar les
masses que flanquejaven els
carrers, miraven per les finestres
i ocupaven els terrats i fins i tot
els arbres de les Rambles. (...) Era
un espectacle grandiós, impo-
nent i extravagant; ningú havia
guiat, organitzat ni ordenat
aquestes masses. Res sortia
d’acord amb el planejat. Regnava
un caos inaudit. (...) A les deu i
mitja, el taüt de Durruti, cobert
amb una bandera roja i negra, va
sortir de la casa dels anarquistes
dut a coll pels milicians de la
seva columna. Les masses van
donar l’última salutació amb el
puny enlaire. Van entonar
l’himne anarquista Hijos del
pueblo. Es va despertar una gran
emoció. Per alguna raó, o per
error, s’havia fet venir a dues
orquestres: una tocava molt baix,
i l’altra molt alt. No assolien
tocar al mateix compàs. (...) Els
portadors del fèretre no podien
avançar. Era impossible organit-
zar el pas d’una comitiva enmig
d’aquest tumult. (...) Va passar
almenys mitja hora abans que la
comitiva pogués iniciar la marxa.
Van transcórrer diverses hores
fins que va arribar a la plaça
Catalunya, situada només a uns
centenars de metres d’allí. Els
genets de l’esquadró es van obrir
pas, cadascun pel seu cantó. Els
músics, dispersats entre la multi-
tud, van tractar de tornar a
reunir-se. (...) Era un sepeli orga-
nitzat pel poble. Ningú donava
ordres, tot ocorria espontània-
ment. Regnava l’imprevisible. Era
simplement un funeral anar-
quista, (...). Els discursos fúnebres
es van pronunciar al peu de la
columna de Colón, (...) S’havia
disposat que la comitiva fúnebre
es dissolgués després dels discur-
sos. Només alguns amics de
Durruti havien d’acompanyar el
cotxe fúnebre al cementiri. Però
aquest programa no va poder
complir-se. Les masses no es van
moure del seu lloc; ja havien ocu-
pat el cementiri, i el camí cap a la
tomba estava bloquejat. (...) En
l’últim moment es va decidir pos-
tergar el sepeli. Els portadors del
fèretre van regressar de la tomba
i van conduir la seva càrrega a la
capella ardent. Durruti va ser
enterrat a l’endemà”.

La versió oficial sobre la mort
de Durruti fou la que més

s’adequava a la situació de
guerra. L’heroi havia mort
mentre lluitava, per una bala de
l’enemic feixista disparada des
de l’Hospital Clínic. Aquesta
versió no s’aguanta: l’hospital
era massa lluny. La versió més
difosa entre els anarquistes fou
la de que havia estat assassinat
pels contrarevolucionaris estali-
nistes. Altres versions menys
creïbles parlen d’una bala
perduda; d’una traició dels
mateixos milicians anarquistes
–que haurien considerat que
Durruti s’apropava als comunis-

tes– o d’un dels seus homes a
qui Durruti impedia desertar,
aquesta última defensada per
l’historiador Pierre Broué. 

La versió que sembla la més
creible afirma que fou un acci-
dent, que se li disparà el seu
propi naranjero en sortir del
cotxe. Aquesta versió és refor-
çada pel fet que aquest tipus de
subfusell no tenia fiador i es
disparava amb molta facilitat per
un simple cop a la culata.
Finalment, ha aparegut una
darrera versió, que tampoc té
gaire credibilitat, en unes decla-
racions del milicià Antonio
Bonilla, que diu que la bala surtí

del fusell del seu company José
Manzana. Aquesta versió no té
cap mòbil conegut: el que si és
cert és que el tal Manzana
desaparegué després de la guerra
i ningú n’ha tornat a saber res.

El misteri de la mort de
Durruti no acaba aquí, doncs
sembla que les seves restes no es
troben dins la tomba, segons un
article publicat el 1980 per Abel
Paz, el seu principal biograf.
Durruti fou enterrat el 22 de
novembre de 1936 al cementiri de
Montjuïc. L’any següent s’hi va fer
un mausoleu on s’ubicaren les
seves restes junt amb les de
Francisco Ascaso i, simbòlica-

ment, les de Francesc Ferrer i
Guàrdia. En entrar les forces fran-
quistes a Barcelona, van desmun-
tar el mausoleu i van esborrar els
noms dels tres morts perquè
ningú pogués identificar les
tombes. Quan Abel Paz, el 1980,
va preguntar als responsables del
cementiri on eren enterrats els
anarquistes, aquests el van infor-
mar del lloc exacte, però també
que els nínxols eren buits. Li van
dir que les restes de Durruti se les
havia emportat la seva dona
acabada la guerra. Però segons
Paz, Emilienne Morin no havia
tornat a Catalunya fins a la mort
de Franco. El misteri continua.

Relat d’un
funeral

Set versions d’una mort misteriosa

Funeral de Durruti el 22 de novembre de 1936 a Barcelona

Placa col·locada
a la plaça major del

Prat de Llobregat (1937)
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Juantxo. Cantant d’Skalariak i impulsor de Batabat Kultur

Edicions Dau és una nova edito-
rial catalana independent sobre

temes de no ficció, encapçalada
per Ton Barnils, i que pren el seu
nom com un homenatge al
col·lectiu d’artistes plàstics Dau al
Set. La primera col·lecció de Dau,
Retrats, ha començat amb dos
títols dedicats a dos personatges
bastant diferents: La dona tenaç,
sobre la consellera d’Interior
Montserrat Tura (augh!) i  Animal
de circ. Tortell Poltrona. Aquest
darrer llibre, obra del periodista
d’El Punt especialitzat en circ
Marcel Barrera, arriba a les llibre-

ries aquest novembre. Del pallasso
en destaca l’obsessió per tenir un
envelat, per crear un circ des de
zero, per dignificar el gènere i
arrencar-lo de les comunions de
nens... I també la seva relació amb
la contracultura de la Barcelona
dels setanta, la seva coneixença de
Foix, Brossa i Miró. El llibre es
presenta a l’Original de Barcelona
el dijous 16 a les 20 h. A. A.

No es pot dir de Robert Aldrich
(Attack!, The dirty dozen) que

fos un director acomodat. La seva
filmografia mostra un cineasta
contudent que aprofitava un èxit
comercial per aixecar projectes
personals amb els quals s’estave-
llava, fins que trobava un nou èxit
comercial... per tornar-se a estave-
llar. Després de transformar un
western per a Burt Lancaster en
una alegoria contra la guerra de
Vietnam, Aldrich va tornar a trans-
gredir amb El emperador del norte,
llargmetratge basat en el perso-
natge real de Leon Ray Livingston,
un sense sostre errant icona de la
cultura dels viatges en tren per
arreu dels Estats Units, fins ara no
disponible en DVD. 

Situat en el temps de la gran
depresió americana, és un film dur i
violent (però amb abundants tocs
d’humor sorneguer) on es contra-
posen dues figures: la de Número 1,

l’home lliure i de volta de totes les
convencions, atret pel viatge i el
desafiament de pujar-se a qualse-
vol tren, i Shack, un embogit revi-
sor que fereix o mata els ‘hobos’
que volen colar-se en els seus
trajectes. En aquesta lluita entre
libertat i un sistema que deshuma-
nitza els sense sostre (en bona
mesura a causa de la pobresa gene-
ralitzada d’aquell període històric),
s’hi infiltra un tercer personatge,
Cigaret, un jove que vol aprendre
de Núm. 1, però que només escolta
els trucs sense atendre als valors. 

Amic de les històries de
perdedors endurits i sovint
perdularis, Aldrich va aconseguir
un film de culte, interessant però
sovint discutit: una curiosa
barreja de balada nostàlgica
(bellament fotografiada), panto-
mima d’acció i crítica social segu-
rament inferior a les seves millors
obres. Ignasi Franch.

El cantautor cubà ofereix un
nou disc de cançons perdu-

des on recupera una vintena
d’antics temes dels anys
seixanta, majoritàriament
compostos durant la seva traves-
sia iniciàtica amb el pesquer
Playa Girón. Tot i que parlem de
cançons de Silvio Rodríguez –i
això sempre vol dir cançons en
majúscula–, es tracta de compo-
sicions en algun cas menors, que
havien quedat en un calaix mal
endreçat i que Rodríguez ha
volgut recuperar per deixar
constància del que va ser l’esclat
inicial del moviment de la Nova
Trova cubana, que va trobar en el
seu dia reticències tan dins com
fora de l’illa. Un doble disc que
inclou versions de dos clàssics,
“Fusil contra fusil” i “La canción
de la troba”, que vindrien a resu-
mir la filosofia d’aquesta
entrega. R. P.

Silvio
Rodriguez
ÉRASE QUE ERA

(DISCMEDI)
CANÇÓ

Tortell
poltrona.
Animal de circ 
MARCEL BARRERA | EDICIONS DAU

cultura@setmanaridirecta.info

El metall extrem en totes les
seves variants (death, grind,

doom) té, dins del seu caràcter
estrictament underground, un gran
predicament per aquestes contra-
des. Un dels màxims exponents de
l’escena catalana, amb grups que
han començat a perdre la por a
expressar-se en català, i que també
ho fan en castellà i anglès, és
Vidres a la Sang. La banda de
Terrassa pren com a referent grups
totèmics de l’escena metal, com
Iron Maiden, Immortal o Morbid
Angel, però el practiquen en la
seva vessant més fosca, amb una
veu extrema i gutural que tan bon
punt porta Martí i Pol al terreny
més extrem del metall com apro-
fundeix en un discurs propi, sobre
les situacions personals i col·lecti-
ves, i sempre en català. Reflexions
sobre les misèries de la condició
humana, la mort o la terra. Una
formació que ha traspassat fronte-
res i que ja forma part d’un circuit
internacional de bandes de culte
metàl·lic que sosté una gent apas-
sionada per la música diferent. R.P.

Pim-Pam-Pum

✑ Directa El Camp
/elcamp@setmanaridirecta.info/

Ja fa dos anys que a Reus va
néixer un projecte de distri-

buïdora de música, llibres,
roba, etc. alternativa. El curiós,
és que aquesta iniciativa va
anar a càrrec d’una parella
nouvinguda a la capital del Baix
Camp, en concret, Juantxo,
cantant d’Skalariak, –amb qui
xerrem– i la seva companya, la
Marta, de Barcelona.

Com neix el projecte Batabat?
Volíem crear un espai de
trobada i de difusió de la cultura
basca i catalana. Al mateix
temps, també cobrim un espai
alternatiu llatinoamericà i d’al-
tres cultures d’arreu del món. A
la botiga som especialistes en
cultura independent (música,

roba, llibres...) i utilitzem aquest
lloc per donar suport a diferents
activitats, com aquest segon
Batabat festival preparat pel
pròxim dissabte 18 de novembre. 
Per què el nom de Batabat?
El nom ens feia gràcia perquè en
català s’utilitza l’expressió
“obert de bat a bat” i en basc
‘bat’ és el número 1. I com que el
projecte el configurem dues
persones era perfecte. Al nom
de Batabat i vam afegir el
“cognom” de Kultur perquè la
idea és aglutinar el màxim
nombre de cultures del carrer i
obrir-les de “bat a bat” a la gent.
Així doncs, Batabat és més que
una botiga?
Sí. Sobretot estem agafant força
en l’àmbit Batabat Concerts, on
ja hi han actuat grups com
Mallacán, Lehendakaris Muertos,
Kuraia, La Kermés, Skalariak,

Jabier Muguruza...  Quan vàrem
arribar a Reus ens vam trobar
que la gent demanava aquest
tipus de concerts. Es va trobar la
fam amb les ganes de menjar.  
Què teniu preparat per al
proper Batabat Festival?
Per aquest segon aniversari hem
preparat el II Batabat Festival
per al pròxim dissabte 18 a El
Morell. En aquesta ocasió hem
apostat pels madrilenys Habeas
Corpus que presentaran nou
disc, el grup de Pego La Gossa
Sorda, grup revel·lació 2006 i Dj
Mamarratxo, tot un clàssic al
Baix Camp. La nostra filosofia
ha sigut donar a aquest festival
un caràcter solidari. Per això,
part dels beneficis aniran desti-
nats a la campanya per a un nou
Casal Despertaferro a Reus i
també comptarem amb Dj Cesc,
des de la Model de Barcelona.

BATABAT KULTUR

C/ ST. ELIES, 29 BX. REUS (BAIX CAMP)
WWW.BATABAT.ORG

El emperador del norte
DIRECCIÓ: ROBERT ALDRICH

ANY: 1973
DURACIÓ: 116 MINUTS

INTÈRPRETS: LEE MARVIN,
ERNEST BORGNINE, KEITH CARRADINE

GUIÓ: CHRISTOPHER KNOPF

DISTRIBUÏDORA: SHERLOCK FILMS

Vidres a la Sang
ENDINS (XTREEM RECORDS)
METALL EXTREM

Publicitat
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MARXA EDUCATIVA DE LES 
ASSOCIACIONS I FEDERACIONS
EDUCATIVES DE BARCELONA

Dissabte 18 de novembre, plaça
Universitat, Barcelona. 10.30 h
En el marc del Dia Universal dels
Drets de la Infància, les
Associacions i Federacions educa-
tives de Barcelona s’uneixen en la
Marxa Educativa amb l’objectiu de
reivindicar el paper que tenen els
agrupaments escoltes, centres
d’esplai i moviments infantils i
juvenils en la construcció de la ver-
tebració social de la ciutat.

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA
DEL MEDI AMBIENT A REUS

Del 13 de novembre al 13 de desembre l’Espai
d’Informació Ambiental de Reus acull la Mostra
Itinerant de la 13ena Edició del Festival
Internacional de Cinema del Medi Ambient de
Catalunya. Aquesta mostra representativa porta
una selecció de les millors produccions presen-
tades en la darrera edició d’aquest festival; pro-
duccions que proposen a l’espectador una refle-
xió sobre conflictes ambientals i socials, així com
diferents claus per afrontar-los.
Més informació a http://www.ficma.com

Acte de presentació de l’Eixam
Jardins Caterina Albert, Barcelona.
A partir de les 12 h
L’Eixam és un col·lectiu de transformació social
que neix dins l’Ateneu Popular de l’Eixample amb
la voluntat de crear un nucli de lluita política al
barri. Aquesta lluita es proposa des d’una organ-
ització assembleària i a través de diferents cam-
panyes que tracten problemàtiques actuals i
comunes al barri/ciutat. L’acte constarà d’un
debat obert a les 12 h, titulat “Com ens afecta
l’especulació al barri i què hi podem fer”; un
dinar popular a les 15 h; i l’actuació musical
d’Amaya, cantautora basca, a les 17 h.

DIUMENGE 19 

Cinefòrum. Las tortugas también
vuelan, de Bahman Ghobadi
Local Conca Askatu, Montblanc. 19 h.
Entrada gratuïta
Sinopsi: Els habitants d’una colònia del
Kurdistan iraquià, a la frontera entre Iran i
Turquia, sobreviuen desactivant mines antiper-
sona mentre intenten desesperadament infor-
mar-se de l’imminent atac d’Estats Units contra
Iraq. Un noi mutilat, que ve d’un altre poble
amb la seva germana i el fill d’aquesta, té una
premonició: l’atac d’Estats Units contra Iraq
està cada cop més a prop.

DILLUNS 20 

Presentació:
“Parlem de l’Ateneu Enciclopèdic”
Ateneu Barcelonès,
c/ Canuda 6, Barcelona. 19.30 h
Presentació del Manifest de l’Ateneu
Enciclopèdic Popular

Conferència. “Perspectives de la
reconciliació al País Basc”, a càrrec
de Carlos Martín Beristain
Centre Cultural Euskal Etxea
plaça Montcada 1-3, Barcelona. 19.30 h
Carlos Martín Beristain, ciutadà basc i doc-
tor en psicologia, ha treballat amb víctimes
de la violència en diversos països i ha partic-
ipat activament en processos de Pau a
Guatemala, Perú i Paraguai. Organitza: ACAT.

DIMECRES 22 

Xerrada sobre Economia solidària,
a càrrec de Xavi Palos, de la
Cooperativa Trèvol 
Centre Cívic La Sedeta, c/ Sicília 321,
Barcelona. 19 h. Organitza: ATTAC.

SORTIM DE CASA
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DIVENDRES 17 

Xerrada-debat. “L’Asamblea Popular
del Pueblo de Oaxaca. Ser lliure no és
fàcil. Tanca els carrers, obre el camí”
Infoespai, plaça del Sol 19-20
Gràcia, Barcelona. 20 h.
Què és l’Asamblea Popular del Pueblo de
Oaxaca? Quina lluita porta a terme? Com
podem ajudar-los des d’aquí?

“Euskalcelona”. Festival de Hip Hop /
Rock Barcelona-Euskadi
Sidecar Factory Club, plaça Reial 7, Barcelona.
22 h. 7 euros
Actuacions de Kokein (pop-rock), 2 In-Par (hip
hop), Sandro (Macaco), DJ Edu “Debeam” i
Sound System.

DISSABTE 18 

Torneig Femení de Futbol
“Juga i Toca les Pilotes!!!”
Pistes de la Via Favència, 9Barris, Barcelona.
A partir de les 11 h. Inscripcions gratuïtes al
Kasal de Joves de Roquetes.
Apunta el teu equip o apunta’t tu sola… i ja tro-
baràs companyes! Música i servei de bar durant
tot el torneig.

II BAT a BAT Festival
Centre Cultural, El Morell. 22 h. 11 euros
Concert amb els grups Habeas Corpus, La Gossa
Sorda, Dj Mamarratxo i Dj Cesc. Part dels benefi-
cis aniran destinats al nou Casal Despertaferro
(Reus).

Dijous 16 de novembre
JORNADA EUROPEA DE LLUITA ESTUDIANTIL

Jornada de lluita europea amb
vagues i mobilitzacions, tant a les
Universitats com als centres de
Secundària, contra l'Espai Europeu
d'Ensenyament Superior. Podeu
consultar les convocatòries a
http://www.sepc.cat/16nNO
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SETMANA DE L’AIGUA I LA GOVERNABILITAT
Enginyeria Sense Fronteres ha orga-
nitzat, entre el 14 i el 18 de novembre, la
Setmana de l’Aigua i la Governabilitat.
Durant aquests dies es realitzaran dife-
rents actes a Girona, Lleida i Barcelona
en els que s’analitzarà la implicació que
l’accés a l’aigua té en la governabilitat i
el desenvolupament dels països del Sud.
Podeu consultar el programa a
http://agua.isf.es/semana_agua/index.php
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L’ENTREVISTA //SALVADOR MARTÍ I PUIG, PROFESSOR DE CIÈNCIA POLÍTICA

✑ Sergi Picazo
/entrevista@setmanaridirecta.info/

El Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional (FSLN) ha
guanyat les eleccions a

Nicaragua amb un 38% dels
vots. Aquest país centreameri-
cà, que va fer la revolució sandi-
nista durant la dècada del vui-
tanta, torna a ser objecte de la
mirada internacional a l’espera
dels moviments del comandan-
te Daniel Ortega. Encara que
siguin petits, Salvador Martí i
Puig confia en que sí hi haurà
canvis a Nicaragua, país que
coneix i analitza des de fa més
de quinze anys. Des d’aquell pri-
mer viatge com a estudiant uni-
versitari, aquest professor de
Ciència Política ha escrit diver-
sos llibres sobre el sistema polí-
tic de Nicaragua i altres estats
de la regió.

T’esperaves que el Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional
(FSLN) guanyés els comicis de
Nicaragua?
No i sí. No pel que fa a la divisió
del vot de la dreta, que quasi s’ha
partit per la meitat, amb un 26%
del sufragi pel Partido Liberal
Constitucionalista (PLC) i 29% per
Alianza Liberal Nicaragüense
(ALN). I sí pel que fa els vots del
FSLN, que ha mantingut el seu
suport habitual d’un 38-40%. 

Qui recolza el FSLN? 
La base social del FSLN avui és
força diferent a la que tenia el
FSLN “revolucionari” que va
governar des de 1979 fins el 1990.
Aleshores representava els col·lec-
tius pobres urbans, les classes
mitges progressistes, nacionalis-
tes i liberals, i també a un petit
sector del camp: tots tenien un
gran compromís polític. Avui
però, d’aquell FSLN dels vuitanta
en queda ben poc. 
Aleshores, qui són aquest 38%
que avui vota el FSLN?
Avui els votants del FSLN són

sectors urbans pobres i poc or-
ganitzats, sectors del món sindi-
cal i una classe empresarial que
va néixer gràcies als recursos
estatals que la direcció del FSLN
va gestionar en el període revo-
lucionari. 
Qui és el Daniel Ortega d’avui?
És l’únic líder visible d’aquest
FSLN més corporatiu, més perso-
nalista, menys plural i, sobretot,
molt pragmàtic. La figura que
avui representa Daniel Ortega és
fruit de la voluntat d’esdevenir el
líder indiscutible del partit. 
Com ho ha fet per aconseguir-ho?
El FSLN ha expulsat, durant els
darrers quinze anys, a qualsevol
possible figura que pogués fer
ombra a Daniel Ortega: antics
“comandantes” com Henri Ruíz,
l’antic vicepresident sandinista
Sergio Ramírez, l’exalcalde sandi-
nista de Managua Herty Lewites, i
molts altres.
La nova llei electoral ha afavo-
rit el triomf de Daniel Ortega?
Sense cap mena de dubte: el
FSLN ha guanyat gràcies a la llei
electoral que dóna la victòria a
qui té un 40% del sufragi o més
del 35% sempre i quan la segona
opció tingui 5 punts menys que la
primera. Amb aquesta nova llei
Daniel Ortega ha pogut estalviar-
se una segona volta que molt
probablement hagués perdut,
perquè els votants del PLC i de

l’ALN haguessin votat contra ell. I
això és justament el que la dreta
pensava que passaria.
Creus que amb el FSLN al govern,
hi haurà canvis substancials?  
... No ho sé. Espero que sí n’hi
hagin, encara que siguin petits i a
favor dels més desposseïts: a
Nicaragua el 50% de la població
viu en la pobresa! Suposo que la
nova administració del FSLN tin-
drà més sensibilitat social i serà
menys depenent d’EEUU que les
anteriors. Però també crec que és
conscient que ha guanyat les elec-
cions pels pèls i que no té majoria
al Parlament per fer el que vulgui. 
El FSLN afirma que no té intenció
de tocar ni una coma del tractat
de lliure comerç firmat amb
EEUU. Tot i això es defineix com
a partit d’esquerres i manifesta
la seva voluntat d’integrar-se a
l’ALBA, la proposta de Chávez.
Com s’entén aquest doble joc?
El FSLN durant els darrers anys ha
mobilitzat bases contra l’ALCA
mentre els seus diputats votaven
a favor d’aquest... Fa uns anys
hagués pensat que una victòria
del FSLN només seria “nominal-
ment d’esquerres” i que s’alinea-
ria amb els interessos nord-ame-
ricans. Però avui amb l’atractiu
que té Hugo Chávez (i el seu
petroli) a Amèrica Llatina segur
que participarà, d’una manera o
altra, a l’ALBA. 

En els últims mesos Daniel Orte-
ga s’ha apropat a sectors de dre-
tes i tradicionalment en contra
del FSLN. Es tractava d’una es-
tratègia electoral? 
Des de l’any 1996 el FSLN intenta
integrar sectors que el van com-
batre durant la revolució, però
aquests actes són gestos que no
tenen gaire repercussió electo-
ral: un contra votarà sempre al
PLC (que manté una certa simbo-
logia somocista) i un empresari
neoliberal votarà a l’ALN. També
s’ha apropat a l’església Catòlica,
cosa que és més una estratègia
de no enfrontament amb sectors
de l’statu quo que no pas electo-
ral. I això és el més perillós: si un
partit nominalment d’esquerres
acaba fent acords amb tots els
“sectors de poder”, ¿què i a qui
defensa o representa? 

Què queda de la revolució del
1979 en la cultura política d’avui?
Queda una certa cultura de la
mobilització i de l’autoestima
d’alguns col·lectius populars que
es reivindiquen revolucionaris i
que continuen pensant que és
possible lluitar i conquerir drets i
llibertats; aquests han votat
majoritàriament al FSLN. D’altra
banda també és fruit de la revolu-
ció l’existència d’un sector social
de classe mitja urbà, culte, pro-
gressista i radical, sector que no
existeix a cap altra país de la
regió. Ara veurem si el nou
govern fa renéixer un “sandinisme
sociològic” o no. 
A què et refereixes?
Hi ha un col·lectiu d’arrel sandi-
nista que en els últims anys s’ha
anat distanciant del FSLN per la
forma en que alguns dirigents
s’han enriquit,  i per les pràcti-
ques corporatives i autoritàries
que a vegades el FSLN ha emprat
per  resoldre “conflictes” interns.
Alguns s’han abstingut i d’altres
han votat al MRS, el Movimiento
Renovador Sandinista, que ha
tret quasi el 7% dels vots.

“Del Frente Sandinista de
Liberación Nacional dels
vuitanta en queda ben poc”

Any de pedres
trenta-nou
✑ Jordi Martí Font 
/jordimartif69@mesvilaweb.cat/

Aquest estiu hem anat a
Argelers, a les platges on
centenars de milers d’anar-

cosindicalistes, republicanes, co-
munistes, catalanistes, separatis-
tes, socialistes… de “rojos” i “roges”,
van viure, patir i morir entre les
filferrades i bastons dels soldats
colonials francesos i el mar. Humi-
liats i rebutjats per les democrà-
cies occidentals perquè havien
gosat enfrontar-se al capitalisme i
a la dominació, molts d’ells al crit
de “Ni Déu, ni amo”. Feia vent i era
estiu, amb força calor, però es feia
difícil aguantar les fortes ràfegues
vent. Vaig recordar-hi el poeta
Agustí Bartra i el meu veí tarrago-
ní Josep Bru ja mort, les imatges
de Joaquim Jordà per a l’exposició
de les literatures de l’exili...

Milers i milers de turistes pre-
nien banys de sol, aigua i vent
ensorrat mentre a pocs metres
d’on tenien les tovalloles els ve-
nien ‘souvenirs’ de tot tipus i uns
panells els explicaven la història
del lloc on eren: enmig de turistes
rics i llocs de descans, s’hi citava
de passada la vergonyosa utilitat
que havien tingut les platges. De
tornada cap a casa pensava com
n’és de fràgil la memòria si no l’e-
xercitem i com n’és de fàcil que
sovint esdevingui souvenir. Els
Xot, des del radiocasset del cotxe,
esbudellaven ‘Argelers’ mentre el
vent no parava: “Llet amarga
damunt la taula. La llet tallada
que cada matí evoca el fred d’Ar-
gelers. El vent, la mar, la sorra als
ulls, la fam i la derrota. Tinc clava-
da als intestins la mort, no em
deixa dormir. Desfeta del 39”.

d

“Si un partit
nominalment
d’esquerres
acaba fent

acords amb tots
els ‘sectors de

poder’, ¿què i a
qui defensa o
representa?”

Com n’és
de fràgil la

memòria si no
l’exercitem i com
n’és de fàcil que
sovint esdevingui

‘souvenir’

Marco Rodríguez
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“Amb la nova
llei electoral

Daniel Ortega
ha pogut

estalviar-se
una segona
volta que

probablement
hagués perdut.”
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