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Ràdio Nikosia. Una trentena de perso-
nes que han estat diagnosticades com
a malalts mentals consoliden un espai
propi a les ones de l’emissora lliure
Ràdio Contrabanda.

Seguint la tradició dels ateneus popu-
lars, el centre social Miles de Vivien-
das de Barcelona organitza un seguit
de tallers autònoms i oberts a la par-
ticipació col·lectiva.

El que es va vendre com la gran opera-
ció contra el proxenetisme comença a
desinflar-se. Les treballadores del se-
xe detingudes denuncien maltracta-
ments i ordres d’expulsió.

L’esperit de La Makabra segueix viu
L’empresa propietària del centre okupat va ser perseguida per la Tresoreria General de
la Seguretat Social arran de les demandes dels antics treballadors. Es va declarar insolvent
i ningú va investigar si encara conservava l’edifici del carrer Tànger per tal d’embargar-lo.
Ara l’administració ha mobilitzat un centenar de policies per defensar el dret a una
propietat abandonada que havia estat transformada en centre cultural i artístic. 
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Se’ns pixen a sobre i diuen que plou

Les constants avaries que pateixen els serveis de rodalies de RENFE

de Barcelona serien per a fer-ne una colla d’acudits i fer-se un tip
de riure. Però segur que ja hi ha qui deu riure a gust... Tot el con-

junt de polítics que, utilitzant aquest tema com a argument de desqua-
lificació mútua, deixen sense resoldre el problema. Fins i tot el “nou” i
“diferent” Partit de la Ciutadania denuncia que tot plegat és una
“maniobra nacionalista” per aconseguir una transferència de compe-
tències. Per ser un partit nou, això olora a política de sempre. Al marge
de que el mal funcionament d’un servei públic sempre interessa als par-
tidaris de la seva futura privatització, aquí hi ha una altra cosa que ningú
diu. I és que el culpable de tot plegat és aquest monstre anomenat Tren
d’Alta Velocitat (TAV), una bèstia enorme que arrasa el nostre paisatge,
es menja el 97% del pressupost en inversions ferroviàries i, ara, impe-
deix el normal funcionament de la resta de trens que han de passar pel
corredor sud de Barcelona. I ja veurem si demà amenaçarà els fona-
ments de les cases per on ha de passar! I tot això perquè? Per què una
minoria elitista pugui anar de Barcelona a Madrid en menys de quatre
hores? Perquè una, encara més petita, minoria es faci d’or amb les con-
cessions d’obres? Perquè els partits puguin seguir finançant les campan-
yes electorals amb el 3% corresponent? Perquè encara és hora que algú
expliqui d’una vegada els suposats beneficis que tindrà el TAV per a una
majoria de la població. Els perjudicis ja els sabem. I el més greu de tot
això és que els polítics ja sabien que totes aquestes molèsties passa-
rien. Però a ells que més els dóna, si van en cotxe oficial. I quan arriba
l’escàndol mediàtic i les repercusions públiques, doncs a fer el teatre i
a tirar-se les culpes. I a pixar-se a sobre els de sempre...

El racó il·lustrat

✑ Roger Palà
/directa@setmanaridirecta.info/

En aquest país hi ha moltíssi-
ma gent que desenvolupa
una vida militant. Són perso-

nes que s’impliquen de manera
activista en un col·lectiu, entitat,
sindicat o partit polític, i perse-
gueixen com a objectiu la trans-
formació de la societat en quel-
com més just. Per molts d’ells, la
qüestió nacional, al costat de la
resta de qüestions socials, és l’eix
central de la seva actuació. Potser
no militen en una organització
independentista, sinó en el grup
ecologista del seu poble o en l’as-
sociació de veïns del seu barri.
Ells, però, “ho tenen clar”. I tota la
seva pràctica està impregnada
d’aquest “tenir-ho clar”. En molts
casos, són col·lectius sencers els
que “ho tenen clar”, encara que
treballin per la recuperació de la

memòria històrica o contra el
trinxat del territori. 

Per contra, hi ha altres activis-
tes que no situen l’eix nacional
com una prioritat. Són militants
que defensen el dret d’autodeter-
minació de la mateixa manera que
denuncien el traçat del Tren d’Al-
ta Velocitat o la proliferació dels
transgènics. Sembla que els “fa
pal” la qüestió nacional. Però clar,
fa lleig tenir-la en compte pel
Sàhara Occidental –o fins i tot
Euskal Herria– i ignorar-la pels
Països Catalans... Per cert, algú s’i-
magina un independentista que li
“faci pal” denunciar la precarietat
laboral o l’especulació? Ehem...

Aquesta mena de militants
parteixen d’un error d’anàlisi del
que han estat víctimes històrica-
ment gran part dels moviments
revolucionaris d’aquest país: igno-
ren el gran potencial transforma-
dor que té la qüestió nacional. Un

dels pocs catalans que ho va saber
interpretar bé va ser Andreu Nin
–recomanable encara la lectura
de Els moviments d’emancipació
nacional, de 1935. L’anarquisme és
la família que històricament més
ha pecat d’aquest mal, quan deter-
minades corrents –i no precisa-
ment minoritàries– han fet el joc
a l’estat opressor denunciant com
a “nacionalisme burgès” tot movi-
ment d’emancipació nacional.
També el comunisme ha pecat
d’un centralisme sagnant. 

Queda el dubte de saber, el
dia que els catalans siguem con-
sultats en un referèndum d’auto-
determinació, si aquesta mena
d’activistes s’abstindran, o potser
fins i tot en alguns casos –creuem
els dits– votaran “no”. Ens agradi o
no, en aquest país el tema nacio-
nal és “el Tema”. I fins que no ho
tinguem tots clar, no avançarem
en cap sentit.

‘El Tema’

Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

Al’hora de decidir quins són els continguts de la DIRECTA sempre
intentem tenir diferents elements en compte: que no hagi
sortit als mitjans convencionals, o que hagi sortit de forma

molt tergiversada, que serveixi a la gent que treballa per al canvi
social, que afecti la vida quotidiana de la gent, que sigui actualitat,
etc. També s’intenta tenir un equilibri entre les notícies que es gene-
ren des dels moviments socials (allò que sovint s’anomena el gueto)
i les que tenen un fort contingut social sense que necessàriament
provinguin de sectors organitzats. També, i quan podem, deixem
algun espai per a treure algun drap brut al sol. I amb aquestes premi-
ses intentem trencar aquesta tendència dels mitjans alternatius que
tenim sovint de parlar només de coses que interessen a la gent ja
militant o simpatitzant.

Aquest número hem decidit dedicar el titular i l’editorial als pro-
blemes de rodalies de RENFE a Barcelona. És un tema que es troba en
mig de tot el foc mediàtic i del que sembla que ja s’ha dit tot. Però
nosaltres creiem que podem aportar un punt de vista diferent, i a
més, compleix molts dels requisits esmentats més amunt: és d’actua-
litat, afecta molta gent, hi ha moviments socials organitzats entorn
de la defensa d’un model concret de ferrocarril i a més treiem un dra-
pet brut al sol.

Editorial

Sou lliure de copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra amb les condicions següents:
-Reconeixement. Heu de reconèixer el crèdit de l'obra de la manera especificada
per l'autor o el llicenciador. 
-No comercial. No podeu utilizar aquesta obra per a finalitat comercials. 
-Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra deri-
vada d'aquesta obra. 

- Quan reutilitzeu o distribuïu l'obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l'obra. 
- Algunes d'aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del titular del
dret d'autor. El dret derivat d'us legítim o altre limitació reconeguda per llei no queda
afectat per l'anterior.
Aquesta publicació té una llicència Creative Commons Attribution-NoDerivs-
NonCommercial. Per a veure una còpia d'aquesta llicència visiteu 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ o envieu una carta
a Creative Commons, 559 Nathan Abbot Way, Stanford, California 94305, USA

Edita: Associació per la Difusió Sense Límits ADSL

Dipòsit Legal: GI-1528-2005

c/Juan Ramón Jiménez núm. 22, 08902 

L’Hospitalet de Llobregat 

www.setmanaridirecta.info 

directa@setmanaridirecta.info

Tel: 935 270 982 // Mòbil: 661 493 117

LLICÈNCIA CREATIVE COMMONS
Reconeixement-No Comercial-Sense Obra Derivada 2.5 

Àrees de treball de Directa:
redaccio@setmanaridirecta.info
fotografia@setmanaridirecta.info
il.lustracio@setmanaridirecta.info 
disseny@setmanaridirecta.info
subscripcio@setmanaridirecta.info  
distribucio@setmanaridirecta.info 
publicitat@setmanaridirecta.info

AQUEST NÚMERO S’ENVIA A IMPREMTA EL DIA 21

d

DISSENY I COMPAGINACIÓ
Roger Costa i Jesús Hita
REDACCIÓ
De dalt a baix: Gemma Garcia i Edu
Bayer * Impressions: Laia Alsina i
Mariona Ortiz * Així està el pati:
Guillem Sànchez, Laia Alsina, Jesús
Rodríguez, Mariona Ortiz * Roda el
món: Guillem Sànchez *
Observatori dels mitjans: Enric
Borràs * Què es cou: Gemma
Garcia i Jordi Panyella *
Expressions: Roger Palà *
La graella: Juanjo Carrasco

FOTOGRAFIA
J. L. Expósito, Pau Coll, Edu Bayer
PUBLICITAT
Jesús Hita
DISTRIBUCIÓ
Xavi Camós
SUBSCRIPCIONS
Helena Olcina i Amigo

Qui som

directa núm. 27 / 22 de novembre de 2006pàgina 2 la línia

Fortes ventades

Típic ambient de tardor. Els
vents s’intensificaran entre

dijous i dissabte, amb cops de
ponent que poden superar els
80km/h. Una línia de ruixats
creuarà Catalunya la tarda de
divendres i dissabte al matí, però
seran de curta durada. La sensa-
ció de fresca serà major però les
temperatures no baixaran. A
partir de dilluns 27 al vespre els
ruixats i les tempestes es poden
fer més generals i intensos. La nit de divendres 24 a dissabte 25 hi haurà ruixats dispersos amb fortes ventades Diumenge 26 de novembre a les 20 h potent baixa pressió arribant a Galícia
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>> “La solució és esperar que els facin fora
i marxin a un altre lloc” Francesc Narváez
(PSC) regidor del districte de Sant Martí”_

>> Un centenar de famílies d’origen
galaico-portugués viuen en caravanes
i camions al districte de Sant Martí_

✑ César Caparrós
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Aprimera hora del matí, el
passat dimarts 7 de no-
vembre, un grup de 12

famílies va ser desallotjada d’una
nau industrial abandonada des de
feia anys al barri del Poblenou de
Barcelona sense oposar cap tipus
de resistència. Al mateix barri,
altres famílies esperen amb resig-
nació, que es portin a terme més
desallotjaments.

El proper sembla que serà un
solar que ocupen des de fa poc
més d’un any i que es troba situat
a la cruïlla Selva de Mar amb Dia-
gonal, ben a prop d’un gran centre
comercial i enmig de la zona del
22@. Aquestes famílies, com fa
unes setmanes i com sempre, aca-
taran la sentència i abandonaran
l’assentament, però una altra
vegada, hauran passat els anys, la
història es tornarà a repetir i no
s’hauran fet passos significatius
per intentar solucionar d’arrel una
problemàtica que fa molt temps
que no s’aborda seriosament mal-
grat la pressió d’algunes entitats
del barri i el recent suport mani-
festat per part d’alguna Adminis-
tració.

Famílies galaico-portugueses
Es tracta d’un col·lectiu que, al
llarg d´aquests 14 anys que porten
al districte de Sant Martí, ha anat
oscil·lant entre les 70 i les 120
famílies. L’edat de les mares i
pares sol oscil·lar entre els 30 i 40
anys i tenen una mitjana aproxi-
mada de dos fills per unitat fami-
liar. Provenen de ciutats i pobles
situats a la zona sud de Galícia,
tocant a Portugal. Tenen un estil
de vida nòmada però, a diferència
d’altres col·lectius, es desplacen
en caravanes i camions perfecta-
ment equipats per aquest tipus de
vida. Algunes d’aquestes famílies
van continuar amb el model fami-
liar i laboral dels seus pares i
mares, malgrat fa anys les coses
comencen a canviar.

La majoria dels homes es
dedica a recollir i vendre paper i
cartró. Altres es dediquen a la
ferralla que a vegades pot donar

El barraquisme sobre rodes:
catorze anys al Poblenou

més benefici, encara que fa malbé
les furgonetes, que sovint també
han d´utilitzar per portar els seus
fills i filles a les escoles del barri.

Aquesta feina els permet
tenir uns ingressos suficients per
no passar gana però, la despesa
de benzina i manteniment de les
furgonetes, no els permet anar
estalviant; és una situació de sub-
sistència en la precarietat, que a
vegades desemboca en misèria
econòmica.

Les famílies que no poden
cobrir les necessitats bàsiques
però compleixen un seguit de
requisits, com per exemple assis-
tir a cursos de formació, pràcti-
ques prelaborals, implicar-se en
l’escolarització de les seves cria-
tures etc, reben una paga mensual
que la Generalitat anomena Pro-
grama Interdepartamental de
Renda Mínima d’Inserció (PIRMI).

Algunes famílies van a fer de
temporers per l’Estat espanyol,
per subsistir, però tan sols ho
poden fer aquelles que no tenen
criatures al seu càrrec, per tal d’e-

vitar perjudicar la situació escolar
de les seves filles i fills.

En els darrers anys, al voltant
de 10 pares de família estan treba-
llant amb contracte de camioners;
és una feina en la qual es troben
agust i un sector en el qual altres
pares estarien disposats a treballar.

Cal dir que aquestes persones
que treballen ho fan durant perío-
des de temps llargs – i per tant
demostren una constància i un con-
junt d’hàbits importants. Sovint,
però, han manifestat que una part
de la població té molts prejudicis
que els fa pensar el contrari.

La seva història a Barcelona
L’arribada d’aquestes famílies a
Barcelona comença  l’any 1992,  un
any d’esperances creades per a
tota la ciutat i també per a perso-
nes que volien sortir de la seva
precarietat econòmica. Durant els
primers anys van estar vivint als
carrers del barri encara industrial
del Poblenou. Eren carrers força
buits, on gairebé no hi vivia gent,
ja que només hi havia fàbriques

“La primera
fàbrica ocupada
per les famílies
va ser la RAM

l’any 1998”
majoritàriament diürnes, i algunes
d’elles ja abandonades degut al
preu del sòl.

Van ser uns anys durs però el
pitjor encara no havia arribat. Al
cap d’un temps, van començar a
rebre multes per aparcar a la via
pública, i conseqüentment van
necessitar cercar un altre lloc on
aparcar les seves cases mòbils, els
camions. Al barri cada cop eren
més els solars i les fàbriques aban-
donades, així que l’opció per a les
famílies va ser clara; calia assentar
les caravanes i els camions dins
d’aquests espais, per evitar la
pressió de la Guàrdia Urbana a la
via pública. La primera fàbrica
ocupada va ser la RAM, l’any 1998,
situada al carrer de Bac de Roda.

A partir d’aquelles moments
va crear-se una altra situació de
risc: els processos judicials i des-
allotjaments. Cada un o dos anys,
i com a resultat de la pressió dels
propietaris i la justícia, arriba un
desallotjament i, a continuació,
una altra ocupació d’algun solar o
fàbrica buida i abandonada.

BARCELONA // EL 7 DE NOVEMBRE DOTZE FAMÍLIES VAN SER DESALLOTJADES

La situació actual
Actualment les famílies segueixen
patint molts problemes, la situa-
ció no ha canviat, i un dels motius
recau en el tracte rebut pels Ser-
veis socials del Districte. En cap
moment se’ls ha tractat com a
col·lectiu amb unes necessitats
especials, i per tant només eren
atesos pels camins ordinaris. Mal-
grat això i basant-se en l’experièn-
cia d’altres situacions similars, per
promoure la seva integració social
i laboral, i per tant, perquè siguin
econòmicament independents,
necessiten un treball que seria una
actuació amb molts millors resul-
tats que l’actuació feta fins ara.

Aquesta situació ha provocat
l’eternització del problema, sumat
a una creixent complicació. La
bombolla immobiliària fa que els
desallotjaments i la transformació
del barri s’accelerin, tot dificultant
la seva permanència en el barri.

Actualment la Generalitat,
amb el suport de l’Ajuntament, ha
subcontractat els serveis de l’As-
sociació Vincle per fer un acom-
panyament i un projecte d’inser-
ció sociolaboral de les famílies. En
un primer moment va ser motiu
d’il·lusió i esperança de totes les
entitats que acompanyen el
col·lectiu, són molts anys insistint
en aquesta necessitat.

Però després de la il·lusió ini-
cial ha tornat a vèncer un senti-
ment de frustració. Fa uns mesos
que teòricament ha començat el
projecte, però les famílies no
veuen gaire clar el paper d’aquesta
nova entitat que a més, ha substi-
tuït les seves referències de ser-
veis socials  que ja coneixien des
de feia anys.

Aquestes situacions estan
portant a un conjunt d’entitats
(Associació Quart Món Catalun-
ya, SOS Racisme, l’AVV del Poble
Nou, l’Esplai Flor de Maig i el Grup
de Drets Humans de la Parròquia
del Sagrat Cor) a fer un seguiment
acurat de la situació actual. d

Rodejats d’edificis en un
barri en transformació,
el col·lectiu de gitanos
portuguesos dóna vida
al solar dels carrers Selva
de Mar amb Diagonal.
A l’interior dels camions
les dones prenen cafè
acompanyades pels seus
fills. No saben quant
temps més durarà
el campament.

Edu Bayer

“Els
desallotjaments

i la
transformació

del barri
s’acceleren i
dificulten la

permanència” 
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>>> La possibilitat de cedir terrenys a aquestes famílies s’ha
descartat des de l’Administració, segons declarava Narváez el
2003: “Es un modus de vida incompatible amb una ciutat.
Barcelona no és un càmping”_

✑ Gemma Garcia 
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La Lola viu a una caravana, a
l’assentament de la cruïlla
entre el carrer Veneçuela i

Selva de Mar. Fins a les acaballes
de l’hivern passat,  les caravanes,
els camions i les barraques arriba-
ven a la Diagonal, però la policia
va obligar-los a retirar-se per
començar a construir-hi uns blocs
de pisos. Ara, un mur separa les
excavadores del campament on
conviuen unes 20 famílies.

Quan ens trobem amb la
Lola plou, el campament comen-
ça a enfangar-se i ens refugiem
dins la seva caravana Un espai
petit però molt ben aprofitat,
on hi viu amb el seu marit i tres
fills. Aviat seran un més a la
família, la Lola està a punt de
donar a llum.

Quan vas arribar a Barcelona?
Abans de tenir a la meva filla Pilar,
de set anys, era el 1997. Jo vaig nèi-
xer a la ciutat de Chaves, a Portu-
gal, però em vaig criar a Galícia...

Moltes famílies portugueses han
viscut molts anys a Galícia...
Sí, per la proximitat amb el país
veí. Els meus pares van decidir
emigrar cap a Galícia a buscar
oportunitats, i allà viviem en una
barraca de fusta. Quan em vaig
casar, no teniem amb què guan-
yar-nos la vida i creiem que a Bar-
celona hi havia més oportunitats
que aquí. La recollida de ferralla a
Galícia no era tan fàcil...
I un cop a Barcelona, les coses
tampoc han estat fàcils, no?
No, no... Abans d’assentar-nos
aquí, ens han desallotjat d’altres
campaments. Hi va haver una
època, fa un parell d’anys, que
havíem de canviar de lloc cada
dia. Estàvem al carrer Taulat, ens

van fer fora i donàvem voltes pels
carrers. No trobàvem lloc i la poli-
cia ni tan sols ens deixava prepa-
rar el menjar per la mainada.
Venien i ens tornaven a fer fora.
Una vegada ens van seguir fins la
Zona Franca, i des de les sortides
de la ciutat i ens controlaven.
Durant aquells dies ningú us va
oferir una solució provisional?
Només la policia ens deia que
estava prohibida l’acampada, però
no se’ns va presentar ningú de l’ad-
ministració. Mentrestant, a nosal-
tres ens suposava un gran proble-
ma per fer el menjar, rentar la
roba, portar els nens a l’escola... I a
més, els homes no anaven a reco-
llir ferralla perquè havíem d’estar
movent-nos constantment.

“Fa un parell
d’anys, havíem
de canviar de
lloc cada dia.

Estàvem al
carrer Taulat,

ens van fer fora
i donàvem voltes

pels carrers”

I ara, quin contacte manteniu amb
Serveis Socials de l’Ajuntament?
Alguna vegada ha vingut algú de
Serveis Socials, però no ens han
ajudat en res. Tan sols ens pregun-
ten si ens agradaria tenir una casa
d’aquí a uns anys... Podríem pagar
alguna cosa si ens donessin un
terreny o un lloc per viure. La
caravana és la nostra casa. Si ens
donguessin un espai guanyaríem
estabilitat.

Sembla ser que existeix un
projecte, o això diuen, però nosal-
tres no ens ho acabem de creure
Sí. És un projecte d’inserció
sociolaboral...
Doncs pel que fa a feina seguim
igual. El meu marit recull ferralla i
rebem el PIRMI. L’estiu passat va

estar treballant de camioner, però
quan el van fer fora de la feina no
el van indemnitzar.

Jo no treballo però tinc molta
feina. M’aixeco i preparo els nens
per portar-los a l’escola. Quan
torno a la caravana estic amb el
petit i començo a preparar el
dinar. La compra, cuidar-te dels
nens per la tarda...
Aquest assentament  té una ordre
de desallotjament. Heu pensat on
anireu quan us facin fora?
No ho sabem, i qualsevol dia ens
faran fora. Vindrà la policia i ens
dirà que marxem. Però no ho
sabrem fins el dia del desallotja-
ment. Sí que sabem que el govern
voldria que marxéssim de  Barcelo-
na. Això és el que volen aconseguir.

BARRAQUISME A POBLENOU // LA LOLA VIU EN UN SOLAR AMB ORDRE DE DESALLOTJAMENT

La Lola descansa una estona amb dos dels seus fills a la porta del seu camió Edu Bayer

“Qualsevol dia ens faran
fora i no sabrem on anar”

✑ Gemma Garcia 
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El desenvolupament de pro-
jectes d’inserció social i labo-
ral amb aquest col·lectiu

resulta lent quan no inexistent. Per
aquest motiu, i en aquest cas, com
a solució provisional, des de SOS
Racisme s’ha plantejat habilitar un
espai públic per acollir les famílies.
Aquesta opció, evitaria els des-
allotjaments, que tan sols desesta-
bilitzen a les famílies, ja que com-
porta l’allunyament de les escoles i
de la seu de serveis socials, alhora

que un absentisme laboral i la
inexistència de qualsevol tipus de
condició sanitària fins que troben
un altre lloc on instal·lar-se.

Aquesta proposta es planteja
des del 1999 entre associacions i
persones dels assentaments, però
des de l’inici ni l’Ajuntament ni la
Generalitat ho han tingut en
compte, arribant a al·legar que
podria generar “guetos” que “a-
greujarien la situació”.

Es tracta d’una iniciativa que
existeix a França des del 1990. Una
llei obliga els ajuntaments de més
de 5.000 habitants a disposar d’un

espai públic per acollir a famílies
itinerants. La llei però, no obliga a
dotar els campaments d’uns ser-
veis mínims. En aquest sentit, per-
sones que ocupen els solars i les
fàbriques del barri del Poblenou
han manifestat que podrien pagar
una quantitat mínima per disposar
de serveis com aigua corrent, llum
elèctrica, clavagueram o recollida
d’escombraries. 

Altres països com Alemanya o
Itàlia també han tingut en compte
aquesta opció.

A l’Estat espanyol, no fou fins
el febrer del 2000 que el barri de

Vallecas (Madrid) albergà la pri-
mera zona d’acampada, però ex-
clusiva per a immigrants que esti-
guessin de pas, amb un màxim de
permanència de 3 mesos.

La iniciativa no es veu amb
bons ulls des de l’administració.
D’aquesta manera, les famílies
segueixen patint desallotjaments
i cerques de nous emplaçaments
per ubicar les caravanes i els ca-
mions. Uns espais que cada vega-
da són més difícils de trobar en el
districte tecnològic 22@, on es
construeix  a un ritme frenètic.

Habilitar espais públics

d

Una llei obliga
els Ajuntaments

francesos 
a disposar 

d’un espai públic
per acollir 
a families
itinerants.

>>> Actualment hi ha 3 fàbriques i un
solar ocupat al Poble Nou, on con-
viuen al voltant d’unes 100 famílies_
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>> Els seus ingressos provenen del reciclatge
de ferralla, cartró i paper. Aquesta activitat
està penalitzada des de l’Ajuntament_

>> L’Ordenança municipal d’Ocupació de la Via Pública regula
la prohibició d’acampament als espais públics així com l’esta-
cionament en un mateix lloc més de vuit dies consecutius_

✑ Gemma Garcia
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La història dels programes
d’inserció de les famílies
gitanes del Poblenou per

part de l’Ajuntament de Barcelo-
na i la Generalitat comença el
1998. Aquell any, el regidor del
districte de Sant Martí, Francesc
Narváez anuncià un programa
d’inserció social, però un cop
transcorregut aquell parell d’anys
va justificar la inexistència de
resultats en la “poca voluntat” de
les famílies “per renunciar al seu
estil de vida”. Segons un membre
de Quart Món, durant aquells dos
anys el programa citat per Nar-
váez es va reduir a un estudi de la
situació de les famílies, i en cap
moment a un acompanyament
per ajudar-les a trobar feina i sor-
tir de la seva situació. 

Ara la història es repeteix. Des
del Departament de Benestar i
Família de la Generalitat s’ha
adjudicat el projecte a l’Associa-
ció Vincle. Aquest procediment
ha sorprès a les entitats que tre-
ballen al barri, tenint en compte
que són persones que estan en
contacte permanent amb les
famílies des de fa més de 8 anys i
que, per tant, coneixen la proble-
màtica i la situació real. Els poders
públics no els han tingut en
compte per elaborar el projecte,
tot i que porten anys denunciant
la situació i que han presentat
propostes d’inserció al Districte.

El març del 2005 i en plena
ofensiva policial, arribava la notí-
cia d’un pacte entre Ajuntament i
Generalitat per invertir 380.000
euros en un pla d’ajuda d’inserció
del col·lectiu. Feia una setmana
que s’havia desencadenat una
onada de desallotjaments. Primer,
un solar al costat del centre
comercial La Maquinista, i des-
prés una nau al carrer Cristòbal de
Moura. La policia va detenir diver-
ses persones que van ser posades
a disposició judicial i condemna-

des a pagar una multa i a indem-
nitzar l’empresa propietària del
local, Autocares Noreste, amb
6.300 euros. L’endemà, la policia
impedia que unes famílies acam-
pessin al carrer de Tucumán i tot
seguit es desallotjava una nau al
carrer de Taulat.

En aquell pacte, es va decidir
crear un equip d’intervenció
socioeducativa de tres a cinc tèc-
nics que havia de començar la
seva tasca entre abril i maig per
tal de “preparar el terreny” fins
l’aprovació d’un pla integral de
reinserció. Segons l’Administració,
el projecte tenia com a objectiu
reallotjar les famílies en vivendes
i integrar-les laboralment en un
termini de tres anys. Tot i que
varen anunciar que en una prime-
ra fase es proporcionaria a les
famílies un assentament estable,
de caràcter provisional, els des-
allotjaments s’han succeït.

El projecte elaborat per Vin-
cle, amb Judit Cobacho com a
coordinadora, va sortir a la llum
l’abril d’enguany, però des d’ales-
hores les famílies no han percebut
cap resultat dels diners invertits a
Vincle. Segons persones dels
assentaments, i diverses entitats,
cap membre de Vincle s’ha pre-
sentat a les famílies, més que per
fer una mena de sondeig pregun-
tant si els agradaria diposar d’un
habitatge d’aquí a uns anys. Així
doncs, les famílies no han trobat

un recolzament pràctic i real per
part de l’administració, i segons
un membre de Quart Món, això
pot ser en part degut, al caràcter
dòcil i poc avesat a cridar l’aten-
ció dels mitjans de comunicació
del col·lectiu. Tan sols saben que
els tècnics de Vincle ubiquen la
seva oficina a la Parròquia del
Sagrat Cor de Jesús. 

A una primera reunió entre
entitats i administració, abans de
l’estiu, ja varen denunciar l’incom-
pliment del projecte i la manca de
consideració per part de Vincle de
totes i tots els voluntaris que
coneixen la realitat de les famílies.

Amics de Quart Món
L’Associació Amics de Quart Món
és una d’aquestes entitats que des

“Les persones
que viuen als
assentaments
no han pres

contacte amb
cap tècnic de

Vincle”

“Amics de Quart
Món és una
d’aquestes

entitats que
des de 1996
acompanya

a les famílies
dia a dia”

de 1996 acompanya les famílies
dia a dia. L’objectiu és ajudar a
aquestes famílies a resoldre els
problemes quotidians i alhora
lluitar per solucionar el problema
d’arrel. En aquest sentit, han
denunciat aquesta situació davant
de la gent del barri i de l’adminis-
tració. S’intenta trencar amb la
barrera que separa els solars enru-
nats dels pisos del barri.
Un dels projectes que desenvolu-
pen al Poblenou és la Biblioteca de
Carrer. L’objectiu és donar un
recolzament educatiu a la maina-
da, a través d’una trobada a l’aire
lliure per a la lectura de contes i lli-
bres. A l’aire lliure és on viuen i tre-
ballen les famílies, i tampoc hi ha

ni portes ni finestres, condició que
permet l’assistència lliure, que qui
vulgui s’hi apropi i pugui marxar
amb tota llibertat. Fa tres setma-
nes que han endegat un nou pro-
jecte: futbol de carrer. Han acon-
seguit crear un equip de futbol i
entrenen un cop a la setmana.

Les entitats estant a l’espera
de palpar resultats d’aquest teòric
projecte que du a terme l’Associa-
ció Vincle. Des de la DIRECTA hem
intentat posar-nos en contacte
amb responsables del Districte de
Sant Martí per rebre informació
sobre el projecte. Aquest intent
ha resultat en una peregrinació
per diversos departaments.

BARRAQUISME A POBLENOU // LA GENERALITAT ADJUDICA L’INSERCIÓ A L’ASSOCIACIÓ VINCLE

Desallotjament d’una part del campament del carrer Selva de Mar el 24 de febrer de 2006
Edu Bayer

Les famílies enacara no han trobat
recolzament real de l’Administració

La ONG Quart Món centra la seva feina en les activi-
tats pels nens d’aquest col·lectiu. “Futbol de carrer”
és una iniciativa d'enguany, pels dijous a la tarda

Edu Bayer

d
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L’assumpció de la Conselleria
d’Interior per part d’en Joan
Saura ha estat, segurament, una
de les notícies més inesperades
d’aquestes jornades postelecto-
rals. Aquest fet suposa l’entrada
d’IC en un camp de polítiques
que els seus representants i
tècnics tant sols han gestionat en
contades ocasions en l’àmbit
local, en municipis en els què la
formació ha gaudit de majoria.
En aquest sentit, les tímides polí-
tiques de seguretat desenvolupa-
des per part dels ecosocialistes
no han diferit gaire a aquelles
aplicades per administracions
governades per altres colors polí-
tics. L’anunci del traspàs de la
titularitat i el color polític de la
conselleria en qüestió ha sorprès
per dues raons. En primer lloc,
poca gent podia imaginar-se uns
dies abans que la Tura “cedís” la
seva cadira al líder d’IC. La
Consellera d’Interior gaudia d’un
important prestigi entre les files

Gemma Ubasart i Gonzàlez. Politòloga

L’Estat
–i encara

més aquelles
instàncies que

apliquen el
control punitiu,
com és l’aparell
policial– ha de
ser controlat per
la societat civil

organitzada  

Interior per IC o el repartiment del pastís

/opinio@setmanaridirecta.info/

El passat 7 de novembre, els
Demòcrates es van imposar als
Republicans al Senat i a la Cambra
de Representants dels Estats
Units. El gir és, evidentment, posi-
tiu, però dubto que gaire gent
hagi tret el cava del congelador
per a celebrar-ho. Qualsevol
persona que segueixi l’actualitat
sap que les diferències entre els
dos grans partits polítics dels
EUA son mínimes.

Tanmateix, aquesta vegada els
resultats electorals potser merei-
xen una certa atenció. Alguna
cosa s’està movent.

Segons el seguiment que han
fet del resultat de les eleccions
els principals mitjans de comuni-
cació de mig món (i sobretot els
nordamericans), sembla que les

noves majories demòcrates al
Senat i al Congrés simbolitzen un
ínfim moviment del republica-
nisme moderat a l’àmbit dels
Demòcrates conservadors, que el
canvi en el sentit del vot ha sigut
més un càstig a Bush pel descon-
trol iraquià que un compromís
amb un canvi polític més
profund. Sembla, doncs, que el
Partit Demòcrata que ha sortit
reforçat hagi sigut el de Kerry, el
del compromís amb una política
exterior agressiva i pocs canvis en
el front intern. El de la reforma
estètica i la decepció. Doncs no.

Al grup Demòcrata de la
Cambra de Representants norda-
mericana hi conviuen tres tendèn-
cies polítiques: els Blue Dogs, l’ala
més conservadora, autoanomenats

“centristes” i “fiscalment responsa-
bles”; la New Democrat Coalition,
que reuneix els representants
“moderats” i “procreixement,” i el
Congressional Progressive Caucus,
el sector més progressista i
compromès amb la justícia social,
que rep el suport d’organitzacions
com Jobs With Justice, la NAACP
(National Association for the
Advancement of Colored People) i
el setmanari The Nation. El sector
que més reforçat ha sortit dels
comicis és, sorprenentment,
aquest darrer. De fet, algunes de
les cares claus dels Blue Dogs, com
Ed Case i Harold Ford, han perdut
les eleccions als seus estats
respectius, mentre que els
progressistes han millorat resultats
de forma generalitzada. El creixe-

ment del Progressive Caucus, a
més, es un procés que fa temps
que es ve gestant. Dels seus 64
membres, 14 son noves incorpora-
cions dels darrers dotze mesos.

Aires de canvi al cor de la
bèstia? És possible que el
fantasma que recorre Amèrica
Llatina s’estengui a l’Amèrica del
Nord? Segurament no –o no
encara. Però de la mateixa manera
que ens lamentem de les derro-
tes, no estaria malament que
sabéssim reconèixer quan fem
petits passets cap endavant –o
quan el treball de base arriba a
traduir-se en girs polítics. Sense
cap mena de dubte, i sense
perdre un cert grau de sà escepti-
cisme, l’esquerra dels EUA té mo-
tius per alegrar-se dels resultats.

/opinio@setmanaridirecta.info/

Nous aires polítics a Amèrica (i no només del Sud)

socialistes i entre els propis
Mossos per la seva política de
“mà dura”. En segon lloc sorprèn
perquè res fa pensar que hagués
una predisposició a IC per assu-
mir aquest tipus de responsabili-
tat: al programa electoral no hi
ha ni rastre de propostes sobre
qüestions de seguretat pública;
tampoc em ve a la memòria cap
actuació significativa durant la
legislatura passada en relació a
aquesta matèria. Segurament
aquesta notícia ha estat un plat
cuinat per les minories selectes
negociadores d’ERC i el PSC en
les seves trobades posteriors a l’1
de novembre. I a falta d’altres
propostes, IC s’ha quedat amb les
restes de pastís.

Una primera resposta des
dels moviment socials pot ser la
denúncia al fet que IC assumeixi
responsabilitats que “no són
pròpies d’una formació d’esque-
rres”. La filosofia d’aquesta
postura diria que en un govern de
coalició cadascú gestiona la seva
parcela, sense mirar el que fa el
veí, sense criticar però tampoc
sentir-se responsable per les
polítiques aplicades per altres
departaments. Una segona
resposta pot ser la d’exigir des de
bon principi a IC un gir radical en
la manera de plantejar les políti-
ques de seguretat. Cal adverdir,
però, que no es tracta d’aplicar el
concepte de la democràcia parti-
cipativa en el camp de la segure-
tat per legitimar una major
cultura punitiva; o de multiplicar
mecanismes inoperatius per
justificar un suposat respecte
dels drets humans. Cal un canvi
de concepció radical de la polí-
tica d’interior. S’ha de partir més
que mai de la constatació que
l’estat– i encara més aquelles

instàncies que apliquen el
control punitiu, com és l’aparell
policial –ha de ser controlat per
la societat civil organitzada, i en
aquest sentit, és necessària l’ac-
ceptació de mecanismes de
control de les institucions públi-
ques per part de la societat civil.
Una primera proposta que va en
aquesta línea és la creació a casa
nostra del mecanisme nacional
de prevenció de la tortura que
contempla el Protocol Facultatiu
a la Convenció contra la Tortura
de l’ONU (ratificat per l’Estat
espanyol). Aquest mecanisme ha
de ser independent de les insti-
tucions públiques i ha de tindre
unes funcions de prevenció i

inspecció de tots els llocs de
privació de llibertat del nostre
país. En aquest sentit, el meca-
nisme hauria d’estar conformat
per membres que en aquests
moments integren la Coordina-
dora per la Prevenció de la
Tortura, en la que treballen
professionals de l’advocacia i els
drets humans, experts universita-
ris i organitzacions en defensa
dels drets humans. Són aquestes
persones i col·lectius, a partir del
seu treball quotidià, qui tenen un
perfecte coneixement de la reali-
tat en qüestió.

En definitiva, cal deixar clar
que no només hi ha una manera
de fer política d’Interior, però que

amb paraules i marketing polític
no en tenim prou. IC pot optar
per una política de seguretat
continuista, ja sigui aquesta d’ins-
piració pseudosocialista (similar a
la de la Tura) ja sigui d’inspiració
stalinista (no oblidem el PCI, i
sense anar més lluny, algunes
bases obreristes d’IC); però també
pot optar per una política ruptu-
rista, que es basi en el reconeixe-
ment de la necessitat que les
institucions públiques, i sobretot
aquelles que apliquen el control
punitiu, han de ser controlades
per la societat civil organitzada. I
que posin per davant el respecte
dels drets fonamentals de tota
persona i col·lectiu.

Gemma Galdon Clavell. Investigadora del Transnational Institute (Amsterdam)

És possible
que el

fantasma
que recorre

Amèrica
Llatina

s’estengui
a l’Amèrica
del Nord?
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Un cop distribuït el pastís de la
Generalitat d’amunt, s’ha pogut
tornar a constatar la vacuïtat de
les crítiques que la direcció d’ERC
va dirigir a CiU pel pacte amb el
PSOE durant la negociació estatu-
tària. Per si no n’hi havia hagut
prou amb el Pacte del Tinell, ERC
ha tornat a fer president de la
Generalitat d’amunt el candidat
del PSOE, un partit tan obsessio-
nat amb la unitat de l’Estat espan-
yol com el PP. L’excusa que aquest
pacte permetrà desenvolupar una
suposada política d’esquerres no
se sosté enlloc: quina ha estat la
política d’esquerres del Tripartit en
els darrers tres anys? O quina polí-
tica progressista es pot esperar

/opinio@setmanaridirecta.info/Josep Puig. Membre del Grup de Científics i Tècnics per un Futur no nuclear

L
La nuclear no resol el problema climàtic

a raó de la descarada manipu-
lació estadística, que es practica
en gairebé totes les estadístiques
oficials, referent a la contribució
de l’energia nuclear en el consum
d’energia primària rau en el fet que
quan transformen l’electricitat
nuclear en energia tèrmica, no
s’empra el factor de conversió de
860 kcal/kWh (que és l’energia
tèrmica que s’obté a partir d’1 kWh
d’electricitat) sinó que es fa servir
un factor ben superior fins i tot a
2.500 kcal/kWh, com si l’electrici-
tat s’hagués generat en una central
tèrmica de combustibles fòssils,
on a la caldera cal cremar una
quantitat de combustible que doni
unes 2.500 kcal, que són les neces-
sàries per produir 1 kWh d’electri-
citat amb la transformació
vapor-turbina-generador. Fer
servir aquest factor de conversió
té la seva raó de ser quan es crema
un combustible fòssil, ja que s’hau-
ran consumit les corresponents
tones físiques de petroli o carbó
(tep o tec), cosa que no passa en
el nucli d’un reactor nuclear, on el
calor es genera mitjançant la fissió
dels nuclis dels àtoms d’un isòtop
de l’urani: l’urani 235.

En moltes estadístiques ener-
gètiques ocorre aquest fet ben
simptomàtic. Quan es comptabi-
litza l’aportació de l’electricitat
en el consum d’energia primària,
es tracta l’electricitat nuclear i la
generada amb les fonts d’energia
renovable amb criteris diferents.
Això fa que en surti afavorida la
nuclear i penalitzades totes les
renovables. A moltes estadísti-
ques energètiques es fa trampa,
fent que sembli que l’electricitat
nuclear té un paper més impor-
tant del que realment té, o fent
que l’electricitat renovable tingui
menys importància de la que
realment té.

Vegem, però, quin paper
podria tenir l’energia nuclear en la
reducció de les emissions de CO2.
Avui, només un 17% de l’electrici-
tat generada al món és d’origen
nuclear. La indústria elèctrica és
responsable del 25% del consum
de combustibles fòssils. El
consum de combustibles fòssils és

responsable de les dos terceres
parts de les emissions de CO2 a
l’atmosfera. El CO2 és responsable
en un 50% de l’escalfament
global. Fins i tot, si tota l’electrici-
tat mundial d’origen fòssil fos
generada en centrals nuclears, la
reducció de l’escalfament global
no arribaria al 12%. I això voldria
dir construir 1.424 centrals nucle-
ars d’1 GW de potència cadas-
cuna.

Per poder disposar del
combustible necessari per fer
funcionar aquests 1.424 reactors,
caldria haver de minar 370 milions
de tones de mineral d’urani, per
obtenir 271.000 tones de pastís
groc o òxid d’urani (U3O8) mitjan-

çant les fàbriques de concentració
del mineral d’urani (que generarien
més de 640 milions de tones de
residus líquids i més de 425
milions de tones de residus sòlids,
que contindrien el 85% de la
radioactivitat original del mineral,
i que restarien abandonats per
segles en els apilonaments d’estè-
rils a peu de fàbrica). El pastís groc
és la base per a la fabricació del
combustible nuclear, després del
seu enriquiment en l’isòtop U-235.
Aquest procés generaria quanti-
tats ingents de l’anomenat urani
empobrit, que ja avui és emprat
per la indústria d’armament com a
cobriment de projectils i bombes
(el que els dóna un gran poder de
penetració). El combustible gastat,
després de ser sotmès al procés
de fissió dins del nucli dels reac-
tors (més de 35.600 tones) contin-
dria 285 tones de plutoni, amb el
que podrien fabricar 28.550
bombes atòmiques, si aquest
material fissionable és extret en
les fàbriques de reprocessament
del combustible gastat, en un
procés altament contaminant, des
del punt de vista radiològic. En el
cas que el combustible gastat no
es reprocessi, aleshores el plutoni

roman contingut dins les barres
del combustible. En aquest cas,
s’haurà de gestionar aquest
producte radioactiu durant
500.000 anys (el període de semi-
desintegració del plutoni és
24.300 anys, la qual cosa vol dir
que després d’aquest període de
temps la seva radioactivitat haurà
disminuït a la meitat. Perquè un
producte radioactiu deixa de ser
danyí per l’entorn, cal que passin
20 períodes de semidesintegració.
Pel plutoni això vol dir gairebé mig
milió d’anys o 16.666 generacions
humanes).

Un recent estudi del IEER
(Institute for Energy and Environ-
mental Research) ha anat més
enllà del que s’acaba d’exposar.
L’estudi compara dos escenaris
representatius d’una futura expan-
sió de l’energia nuclear a escala
mundial (en ambdós escenaris es
considera que l’increment del
consum d’electricitat és del 2,1 %).

El primer escenari, anomenat
de “creixement global” es basa en
les dades del MIT (Massachusetts
Institute of Technology) i suposa
que al món hi pot haver una
potència instal·lada nuclear de
1.000 GW l’any 2050. Com que

tots els reactors avui en funciona-
ment al món hauran tancat l’any
2050, això vol dir un increment
net de l’ordre de tres vegades la
potencia nuclear avui instal·lada al
món. Per donar un ordre de
magnitud, aquesta proposta del
MIT significaria que hauria d’entrar
en funcionament un nou reactor
nuclear cada 15 dies, de mitjana,
entre l’any 2010 i l’any 2050. Tot i
aquest increment de potència
nuclear, la proporció d’electricitat
nuclear al món només passaria del
16% al 20%. Per tant, la generació
d’electricitat amb combustibles
fòssils també hauria de créixer i
com a conseqüència també creixe-
rien les emissions de CO2.

El segon escenari, elaborat
pel mateix IEER i anomenat de
“creixement constant”, estima el
nombre de reactors que serien
necessaris per mantenir les emis-
sions de CO2 al mateix nivell que
les de l’any 2000. Considerant
que les renovables i les centrals
de gas també col·laboraran en la
reducció de les emissions, troba
que seria necessària una potèn-
cia instal·lada nuclear d’entre
1.900 i 3.300 GW. Fent servir un
valor promig, 2.500 GW, es
conclou que l’energia nuclear al
món representaria un percen-
tatge igual al que avui té als EUA.
I això voldria dir que s’hauria de
començar a construir un reactor
nuclear cada setmana o menys. 

Voler confiar en l’energia
nuclear per combatre l’escalfa-
ment global del planeta degut a
la crema dels combustibles
fòssils, a part de no resoldre el
problema, significaria posar el
món per un camí amb un enorme
risc de proliferació nuclear i per
un camí amb uns enormes costos
econòmics, a més de costos
ecològics i socials. Avui ja es fa
difícil controlar el risc de prolife-
ració nuclear amb 437 reactors
nuclears funcionant al món. Què
podria passar si en funcionessin
entre 1.000 i 3.300?

En propers articles veurem
com l’energia nuclear ha contri-
buït clarament a la proliferació
d’armament nuclear al món.

A moltes
estadístiques
sembla que
l’electricitat
nuclear té

un paper més
important

amb uns socis, el PSOE, que són els
representants objectius dels
sectors econòmics dominants,
amants del totxo i l’especulació
urbanística, de les grans conne-
xions com la MAT, de les reformes
laborals, etc? D’altra banda, el
màxim dirigent d’ERC, Joan
Puigcercós, s’ha afanyat a
tranquil·litzar les classes domi-
nants dient que la seva organitza-
ció no pensa plantejar un debat
sobre l’autodeterminació. Dit
altrament, una organització que
s’autoanomena independentista
renuncia a fer política indepen-
dentista.

Tot plegat ha tingut almenys la
virtut d’assenyalar-nos un altre

cop el camí per avançar cap a la
independència: vertebrar un movi-
ment polític que sigui lliure de la
supeditació dels equilibris parla-
mentaris a què ens volen empèn-
yer els sectors dominants i les
polítiques claudicants del refor-
misme i l’autonomisme. Potser
algunes de les persones que havien
delegat la seva responsabilitat en
els dirigents d’ERC s’han adonat ja
del seu error. Ara els correspon-
dria, doncs, prendre partit perso-
nalment i no esperar que un altre,
amb més o menys carisma, faci la
feina que els pertoca fer. Si real-
ment volem avançar vers la trans-
formació de la realitat, cal acabar
amb el delegacionisme. Perquè les

tesis d’ERC, segons les quals per la
via parlamentària podem accedir a
la independència política, no són
sinó una mostra més del “delega-
cionisme” portat a l’extrem, tot
obviant que la lluita institucional
no pot restar aïllada de la mobilit-
zació i l’organització popular. Ara
bé, no n’hi ha prou de criticar ERC.
Si l’independentisme de debò vol
avançar, cal abandonar determina-
des inèrcies (veritables llasts que
no ens deixen enlairar-nos) i elabo-
rar una veritable estratègia política
que vagi més enllà de la campanya
de torn. Cal que el conjunt del
moviment posi fil a l’agulla i treba-
lli per fer el salt qualitatiu que li
reclama la història.

Favier Martí i Lluch. Membre del Moviment de Defensa de la Terra /opinio@setmanaridirecta.info/

Quina
política

progressista
es pot esperar
amb uns socis,

el PSOE,
que són els

representants
objectius

dels sectors
dominants

Ara és el moment de l’Esquerra Independentista!
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A l’Alcalde
de Barcelona,
Jordi Hereu

AV Sagrada Família,
AVV Clot-Camp de l’Arpa,
AV  Fort Pienc,
AV Poblenou.
Amb el suport de la FAVB

Les associacions de veïns de
la zona de Glòries vam

enviar a l’Alcalde una carta el
passat 13 de setembre, per posar
en coneixement seu les qües-
tions que preocupen als veïns i
veïnes dels nostres barris en
relació al futur de la plaça.
Veiem sorpresos que fins el dia
d’avui encara no hem tingut
resposta de vostè. 

Trobem a faltar voluntat
política municipal de compro-
mís perquè la MPGM reculli les
aspiracions i reivindicacions
expressades pels veïns.  Creiem
que l’Ajuntament té un “deute
històric” molt gran amb la zona. 

La gent dels barris que
envolten la plaça, desprès de
tants anys de paràlisi, de degra-
dació, de suportar el volum de
trànsit i escarmentats per la
manca d’execució de les millo-
res previstes en el pla de Glòries
de l’any 1999, demana el
compromís clar de l’Ajuntament
en relació a les al·legacions
presentades (que es fixi els
terminis i inversions per dur-les
a terme ), però, de forma priori-
tària i imprescindible, sobre els
setze temes que li vàrem resu-
mir molt breument en la
primera carta.

L’Ajuntament, a partir d’ara
mateix, ha d’invertir molt a
Glòries (com s’està fent i s’ha fet
en altres punts destacats de la
ciutat) si vol que aquest sector
cabdal de la ciutat surti de la
paràlisi de forma equilibrada i
d’acord amb els barris. Per això
reclamem fets. 

I també reclamem la
deconstrucció del “tortell”:
preocupa que la deconstrucció
parcial que es vol fer sembla que
té com objectiu visualitzar
abans de les eleccions la volun-
tat política d’enderroc del
tortell. 

Té l’inconvenient de que pot
generar problemes (traspassar
més trànsit a prop dels habitat-
ges i creació d’espais fàcils de
degradar-se i d’atraure activitats
no desitjables) i sobretot de que
es planteja com una actuació
sense una continuïtat garantida
en un termini breu.

Els barris només poden
veure bé una deconstrucció
parcial si està emmarcada dins
d’un compromís de
l’Ajuntament, que fixi calendari,
continuïtat de les obres, fases
del procés i les inversions
necessàries per la substitució i
l’enderroc total del tortell en
un termini màxim de quatre o
sis anys.

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

Adob per la
manipulació

Que els mitjans de comuni-
cació manipulen, massa
sovint, algunes informa-

cions, no és cap novetat. Però ja fa
mesos que espanta el nivell al qual
estan arribant aquestes mentides
informatives. Es tracta d’informa-
cions que, sorgeixen d’alguna font
oficial, i que ningú es molesta en
contrastar. Després, quan es coneix
la versió real de la història, la recti-
ficació no acaba d’arribar mai i el
silenci es converteix en el millor
aliat dels qui no han fet bé la seva
feina. Les conseqüències d’aques-
tes manipulacions les podem
sentir cada dia al carrer i, evident-
ment als fòrums d’Internet. Un
espai on, determinats col·lectius
amb molt poca tendència a la veri-
tat, es llancen com feres afamades
a començar una cacera de bruixes.
Patrulleros.org, com podeu imagi-
nar, n’és un molt bon exemple. Un
tal Udala comença repetint la
noticia que van proclamar molts
mitjans i, de pas, ja hi afegeix una
mica de literatura: “Greus inci-
dents de kale borroka. Un policia
municipal de Bilbao ferit. Els fets
s’han produït fa dues hores. Grups
de borrokes encaputxats han
atacat diverses patrulles de la poli-
cia municipal amb còctels molo-
tov i gasos lacrimògens. Un
municipal ha estat traslladat a
l’hospital. Els policies locals han
detingut un proetarra i l’Ertzaintza
un altre. El primer també ha estat
traslladat a l’hospital per una
ferida oberta al cap”. Les reaccions,
no per esperades menys patèti-
ques dels participants al fòrum
són poc respectuoses amb la
presumpció d’innocència (si no
recordem malament se suposa que
la policia “defensa la llei”). Mirotz
n’és un exemple: “Jo això ho arre-
glava amb Napalm... Estic una mica
cremat de tot això” (Aquest
“cremat” va amb doble sentit? És
el que va fer confondre la major
part dels mitjans?) i continua “han
llançat gasolina sobre un policia
municipal encarregat d’acabar amb
el botellón per cremar-lo. Em
crema molt el que ha passat” . La
tendència piròmana de Mirotz
comença a espantar... Schawantz
és un altre exemple del pensa-
ment  de les forces de l’ordre:
“Quina pena que la ferida del
proetarra no sigui de bala”.
Pindongo, en canvi, s’atreveix a fer
de vident. Una “qualitat” que es
repeteix entre els forumistes: “Tot
ha tornat a començar. Els que
volien guerra ja la tenen. Adéu
pau” Leguard s’hi abona: “I a això li
diuen treva?”. I Cazaor el qües-
tiona: “Quina guerra, pindongo? La
de pistoles contra clatells?” I
mentre la pilota es fa grossa i els
ànims entre els ”respectuosos”
policies s’encenen (si permeteu
l’expressió), algú, de cop i volta, va
més enllà, i s’assabenta de la versió
real. Francisco de Asis, trepitja
terreny perillós i explica als seus
companys que “lo de los compa-
ñeros es menor de lo que parecía”.
Podeu imaginar qui és l’objectiu
del Napalm i les bales a la xarxa?

Navegant
per la xarxa

Una til·la pel
Josep de Berga
Eric Herrera i Puntí.
Sants (Barcelonès)

Pobre Josep Cara i Rincón,
està emprenyat, quanta

indignació treia l’altre dia en
aquesta mateixa secció contra
Matthew Tree. Fins i tot deixava
anar un suggeriment demolidor,
recomanava a la DIRECTA que no
donés espai a un vividor estran-
ger com el Matthew per criticar
cert anarquisme i no ser dels
moviments socials. Ja hi tornem
amb l’anarquisme més tronat i

sectari que tant mal ha fet en
aquest país, si un no és exacta-
ment com els nostres, a la forca!

Què sap el Josep de la vida
del Matthew? És un vividor o
s’ha espavilat com la majoria, a
més creant literatura (sigui bona
o dolenta)? És un maleducat que
després de molts anys d’estar a
Catalunya no s’ha integrat o no
només ha après la llengua sinó
també la idiosincràsia d’aquest
país? I què, que sigui mediàtic?
Hi ha alguna llei moral que t’im-
pedeixi progressar personal-
ment en la vida pública? 

Almenys fa programes
simpàtics i ben fets que retraten
un xic la realitat dels Països
Catalans, i no com per exemple
en Josep Cuní que es passa el dia
fent preguntes estúpides i es

pensa que el seu país va de les
Alberes a l’Ebre. No trobes que
no cal destrossar els que més o
menys estan amb nosaltres?
T’has parat a pensar perquè el
Matthew escriu a la DIRECTA, i no
ho fa l’espanyolísssim Fernando
Savater? Mira que comparar-lo
amb aquest demagog!

Ai... Quanta cultura de la
ironia, de l’humor negre i del
políticament incorrecte que
falta als moviments per enten-
dre un personatge com el
Matthew. Crec que tal com
estan les coses (tot està fatal),
gent com el Matthew als mitjans
públics són una petita escletxa
en la foscor.

Marc Ferrer i Murillo
President de l’Associació d’Historiadors i
Historiadores dels Països Catalans

Benvolgut Joaquim Maria Puyal. En
rebre el reconeixement que et merei-
xes del Col·legi de Periodistes, has

fet públic un manifest on afirmes que la
teva professió està amenaçada per interes-
sos comercials, i fas una crida als profes-
sionals a exercir un periodisme lliure, com-
promès i rigorós. Res més lluny de la
realitat i totalment d’acord. Tot i així, dei-
xa’m també fer-te arribar la meva preocu-
pació com historiador. El meu ofici també
està amenaçat, moltes vegades per l’intru-
sisme i la competència deslleial entre pro-
fessionals que es fa des d’altres sectors,
especialment des del periodisme. És a dir,
persones llicenciades en periodisme, però
no pas en història, fan diàriament tasques
d’historiadors sense cap més afany que els
seus propis interessos. Aquí rau la meva
preocupació, ja que, i si em permets que et
parafrasegi però substituint periodisme
per història, si es redueix la història a un
simple fons de negoci, ens aboca a una
comercialitat desproporcionada. També
pels interessos dels poderosos (que tenen
persones, en molts casos periodistes que,
de vegades, fan la feina dels historiadors)

quan ens furten la condició de investiga-
dors i d’avaladors dels continguts. I també,
com en el vostre cas, el màxim damnificat
d’aquesta tenalla d’interessos és el recep-
tor. Continuo amb les teves mateixes
paraules, aplicades als historiadors: la pèr-
dua de pes de la figura professional de
l’historiador curiós, compromès, amb
mirada pròpia, lliure (més o menys), exi-
gent, rigorós i incòmode que vetlla –abans
que per cap altre– pels interessos del
receptor, pot ser irreparable si el conjunt
de la professió, i de la societat, no hi fa
front (exigint-nos responsabilitats i prote-
gint-nos). Si ens deixem trepitjar el terreny
i permetem la progressiva debilitació del
nostre segment professional (imprescindi-
ble en un sistema de comunicacions fia-
bles) haurem de renunciar, també, a l’aspi-
ració de consolidar plantejaments
democràtics (més o menys) per al conjunt
de les nostres societats. Com a persona
sensible que ets, crec sincerament que
també faràs ressò de la meva preocupació
i vetllaràs també pels interessos dels histo-
riadors. Jo, com a historiador, també vetlla-
ré pels vostres interessos. Moltes gràcies! 

Carta a en Joaquim Maria Puyal
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El TAV es menja les rodalies
✑ Guillem Sànchez i Barrull
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Durant els darrers dos me-
sos, les avaries del servei
de rodalies de Renfe

s’han multiplicat. Encara que a-
quest no és un tema nou, i ja fa
anys que usuaris i associacions
de veïns i ecologistes venen de-
nunciant aquestes deficiències,
en les últimes setmanes aquest
problema ha anat en augment.
Fins al punt que ha arribat a afec-
tar fins a mig milió d’usuaris, i ha
desencadenat una tempesta po-
lítica que li ha costat el càrrec al
director de rodalies de Renfe a
Barcelona, Josep Manau. Però
segons ha pogut saber DIRECTA,
Manau no seria sinó un cap de
turc, que hauria pagat pel crei-
xent descontentament.

Segons Juan Ramón Ferrandis,
de la Coordinadora de Defensa
del Ferrocarril  de CGT, “el proble-
ma no es troba a Renfe, mal que
em pesi exculpar-la”, sinó al
“Ministeri de Foment, que va or-
denar fer entrar el Tren d’Alta
Velocitat (TAV) pel corredor sud”,

El TAV, ruïna del transport ferroviari
✑ Lluís Ansó. Grup Ecologista
Cànem de Mollet

ixí és com podríem denomi-
nar aquesta infrastructura. També
li podríem donar altres denomi-
nacions: destructor del territori i
del paisatge, desmembrador de
poblacions compactes, contami-
nant acústic, malbaratador
d’energia, servidor de la classe
d’èlit-pitjo-alta, despectiu amb la
massa social que en definitiva és
majoria contributiva al benestar
de la societat. Són raons per
estar en contra d’aquest tren,
però n’existeixen més. Fomento i
RENFE ja assenyalaven “que
aquesta infraestructura absorvirà
el pressupost per la renovació de

la resta de les vies ferroviàries”.
(El País 26/7/1998). Està clar que
aquesta mega obra no és la solu-
ció als problemes de transport
reals d’un país. Catalunya, si
exceptuem alguns trens de roda-
lies, amb moltes mancances com
s’està demostrant, està molt mal
servida d’un transport àgil, pràc-
tic, resolutiu i poc contaminant.
No hi ha dubtes que el cotxe és
el transport que més interessa al
capital. No cal explicacions, és
evident. Des de fa molts anys es
parla de comunicacions ferrovià-
ries transversals capaces d’enlla-
çar pobles i ciutats d’arreu del
territori, però, quan arribarà?
Mentre el TGV es mengi el pres-
supost estatal a l’avenç de trans-

port utilitari quotidià tenim
temps per esperar. Els interessos
van quedar patents des d’un prin-
cipi. No es va donar cap informa-
ció ni es va donar facilitats per a
que col·lectius i persones
poguessin fer-ho. Els debats eren
restringits a persones adeptes al
projecte com acostuma a passar
en aquests casos. Ningú va dir
que amb una tercera part de
pressupost es podia reemplaçar
el tren d’alta velocitat pel tren de
velocitat alta, o sigui, arranjar les
vies i utilitzar talgos pendulars
que assumeixen quasi la mateixa
velocitat i més càrrega en merca-
deries. En aquesta putrefacta
societat sempre primen els inte-
ressos particulars als comunitaris.

Així
està
el pati

Així
està
el pati 
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BARCELONA // INDIGNACIÓ PER LES AVARIES DE RENFE

El TAV
comportava

obligatòriament
la reducció de
les sis vies de
rodalies del
corredor sud
a només dues

Imatges de les destrosses provocades pel TAV

mitat, on s’instava el govern es-
panyol a “adoptar les mesures
necessàries per que l’arribada del
TAV a Barcelona tingui les mínimes
interaccions possibles amb els ser-
veis ferroviaris existents de roda-
lies, regionals i de mercaderies”.

Més d’un any i mig després és
evident que aquesta ha quedat en
paper mullat, però no ha estat cap
impediment perquè els mateixos
partits polítics que llavors assu-
mien “una interacció obligada (de
les obres del TAV) amb la infraes-
tructura existent”, en paraules de
la diputada socialista Puig Gasol,
avui posin el crit al cel davant la
creixent indignació ciutadana.

Desequilibris pressupostaris
i noves amenaces
Debats sobre el traçat ferroviari a
banda, un problema molt més de
fons amenaça el servei de rodalies
i tot el ferrocarril convencional
en conjunt. Es tracta del TAV, que
en els propers anys ha de desen-
volupar una xarxa pròpia arreu de
tota la geografia estatal, i al que
cada cop queden menys veus que
el qüestionin. 

Però segons dades de la prò-
pia Renfe, l’alta velocitat no arriba
a sumar ni l’u per cent dels usuaris
de ferrocarril. A més, la prolifera-
ció de les línies aèries de baix cost
i la tendència europea a reduir la
construcció de noves vies d’a-
quest tipus, fan que molts experts
posin en entredit el futur del TAV.

Però aquests canvis de ten-
dència semblen no haver arribat
als Pressupostos Generals de l’Es-
tat. En els seus comptes del 2005,
el TAV es menjava el 97% de les
inversions ferroviàries, i aquests
percentatges s’han mantingut,
més o menys, invariables en els
darrers dos anys.

Anna Bosch / Ruido

El veïnat denuncia les obres

Segons ha publicat el periòdic
local del barri de Sants (Barce-

lona), La Burxa, fins a 15.000 perso-
nes viuen als edificis més propers a
les obres de construcció del TAV.
Aquest veïnat s’ha queixat reitera-
dament dels sorolls de les obres,
que fins fa una setmana s’allarga-
ven durant les 24 hores del dia, set
dies a la setmana. Les seves quei-
xes han obligat l’Ajuntament bar-
celoní a limitar els horaris noc-
turns, però això no ha disminuït
altres molèsties com els carrers
tallats, la reducció de mobilitat i
les inquitetants vibracions en al-
guns edificis. El Centre Social de
Sants ha emés un comunicat on
denuncia les “presses” i la poc
“acurada planificació” de les
obres, el que ha fet augmentar les
molèsties. Segons l’entitat veïnal,

el següent pas serà “aixecar de nou
tot el carrer Sant Antoni entre
Plaça de Sants i carrer Vallespir”,
el que bloquejaria una artèria bàsi-
ca del barri durant mesos. Sembla
que aquesta obra seria necessària
per a refer els pilars que sustenten
el túnel ferroviari, doncs els
actuals no aguantarien el pas del
TAV. I és que la construcció de la
nova via sembla molt més compli-
cada del que es va preveure, com
ja han demostrat les esquerdes
que va provocar al túnel del Ferro-
carrils de la Generalitat a l’alçada
de l’estació de La Gornal (L’Hospi-
talet). Aquests incidents han fet
tornar els recels al veïnat de l’Ei-
xample, oposat al pas del TAV per
sota les seves cases i que s’han
agrupat al voltant de la platafor-
ma l’AVE pel Litoral.

després de fer “un bucle per dur
el TAV directament a l’aeroport”.
Ferrandis assegura que aquesta
decisió comportava obligatòria-
ment la reducció de les sis vies de
rodalies del corredor sud a només
dues, el que “feia inevitables” els
problemes que han acabat suc-
ceint, doncs aquest corredor “té
un trànsit molt intens, que era evi-
dent que no podria passar per
només dues vies”.

Ferrandis assegura que “en el
cas que el TAV fos necessari” ha-
gués estat molt més “intel·ligent”
fer-lo entrar pel nord de la ciutat,
doncs la parada de l’aeroport és

una “pijada”, doncs el que aquest
necessita és una bon servei de
rodalies.

La memòria dels polítics
Però el més fort del cas és que, no
només tot aquest caos era previsi-
ble, sinó que a més els polítics
n’estaven avisats. Diferents enti-
tats, com la CGT o l’Associació per
la Promoció del Transport Públic
(ATPM) van passar informes sobre
el que succeiria a Iniciativa per
Catalunya Verds. Amb aquest ma-
terial Joan Herrera en va fer diver-
ses preguntes parlamentàries i
proposicions no de llei al Congrès

espanyol. En aquestes interven-
cions Herrera demanava que les
obres del TAV “no fessin interac-
ció amb la resta dels serveis de
Renfe a Barcelona”. Llavors era a
principis del 2005 i les molèsties
començaven a notar-se, sobretot
en els accessos a l’aeroport del
Prat. El 22 de febrer d’aquell any,
Herrera se sorprenia “que s’hagi
acceptat per part del Ministeri de
Foment un pla d’obres que perju-
dica el tren de la majoria en bene-
fici del tren de la minora”.

Però al final tot va quedar en
bones intencions i en una proposi-
ció no de llei, aprovada per unani- d
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✑ Laia Alsina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Estirades de cabell, insults,
cel·les plenes a vessar, ab-
sència de matalassos i man-

tes, o la impossibilitat d’anar al
lavabo durant tota la detenció.
Aquests són alguns dels exemples
de maltractaments que han posat
sobre la taula les treballadores
sexuals detingudes la setmana
passada al barri del Raval de Bar-
celona. Unes dones que asseguren
que tant a la comissaria de la Ver-
neda com a la Prefactura Superior
de Policia de la Via Laietana han
estat tractades “com a criminals i
no pas com a víctimes d’una xarxa
d’explotació sexual”.

La denúncia no l’han feta
soles. Tot un seguit d’entitats que
conformen la Plataforma Comuni-
tària Treball Sexual i Convivència
les han donat suport i han carregat
contra l’operació protagonitzada
per la Policia Nacional espanyola
que ha acabat amb 109 persones
detingudes, 24 de les quals, al tan-
cament d’aquesta edició, conti-
nuaven confinades a comissaria. 

El sentiment dels diferents
col·lectius que intenten ajudar les
treballadores sexuals queda clar a
través de les paraules de la porta-
veu de la Plataforma, Clarissa

BARCELONA // DESPLEGAMENT POLICIAL CONTRA LA PROSTITUCIÓ AL RAVAL

Velocci: “L’administració  haurà de
donar explicacions  sobre com
s’han fet les detencions. I caldrà
una investigació independent
sobre els maltractaments que
s’han denunciat”. I és que aquestes
entitats consideren “despropor-
cionada i exagerada” l’operació
policial i no descarten que s’hagin
vulnerat alguns drets bàsics. 

Tot plegat mentre l’Alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, ha dema-
nat una llei que prohibexi la pros-
titució al carrer i el cap del grup
municipal de CIU, Xavier Trias, ha
acusat l’equip de govern de “des-
cuidar la zona de Ciutat Vella”. Uns
punts de vista que topen frontal-
ment amb la demanda de respos-
tes socials que fan des de la Plata-
forma Comunitària Treball Sexual
i Convivència, que considera que
crides com les d’Hereu “llançaran
aquestes dones a la marginació
total, on podran ser abusades en
millors condicions”.

Víctimes criminalitzades
Tant les detingudes com les enti-
tats que els donen suport reiteren
que se les està tractant com a

Diverses entitats
reclamen que

es deixin
d’emetre ordres

d’expulsió
contra les

detingudes i
reclamen que

s’apliqui el
protocol de

Palerm

delinqüents. Mentre Clarissa
Velocci ha reclamat que “es deixin
d’emetre ordres d’expulsió contra
les detingudes i es revoquin les
que ja s’han donat”, la portaveu de
SOS Racisme, Begoña Sánchez,
assegura que “les mesures poli-
cials adoptades  no diferencien
entre proxenetes i víctimes”. 

L’actuació de la Policia Nacio-
nal espanyola també ha despertat
crítiques des de l’àmbit legal. El

lletrat de la Comissió de Defensa
del Col·legi d’Advocats de Barce-
lona, Jaume Asens, assenyala que
“els agents van actuar com si
haguessin oblidat que les detingu-
des primer són víctimes i després
persones en situació irregular”. En
aquest sentit, l’advocat ha recor-
dat que “l’Estat espanyol va signar
el protocol de Palerm el 2001, que
obliga els estats a donar asil a per-
sones víctimes d’abusos sexuals

que col·laboren en delatar de les
xarxes de tràfic de persones”. Una
normativa de la qual, segons l’Ob-
servatori del Sistema Penal i Drets
Humans de la Universitat de Bar-
celona, només se’n beneficien un
cinc per cent de les dones vícti-
mes d’aquest tipus d’abús.

A tot això cal sumar-hi les dis-
crepàncies entre les diferents
associacions de veïns. Mentre
alguns celebren no trobar més
treballadores sexuals pel carrer,
des de la FAVB consideren que
“s’ha intentat apagar l’incendi
llançant-hi gasolina” i reclamen
més sensibilitat a l’Ajuntament
per intentar “trobar una solució
negociada a les molèsties que pot
generar la prostitució al carrer”.

La investigació policial
Les detencions es van fer el 15 de
novembre al barri del Raval de
Barcelona en el marc d’una opera-
ció policial per “desarticular una
xarxa de proxenetes romanesos”,
segons un portaveu dels cossos de
seguretat. Les mateixes fonts
asseguren que les detencions són
fruit de quatre mesos d’investiga-
cions en les que s’ha pogut com-
provar que “l’organització tenia a
la capital catalana tres clans que
explotaven dones sense papers a
les quals obligaven a prostituir-se
sota amenaces i coaccions”.

“Competència deslleial”
A tot això, els empresaris dels pros-
tíbuls –reunits a l’ACECA (l’Associa-
ció Catalana de Clubs de Cites) han
aplaudit l’actuació de la policia i
han anunciat que es presentaran
com a acusació. Mentrestant però,
recorden que la prostitució al
carrer suposa una “competència
deslleial, tot i que el tipus de
clients no tenen res a veure amb el
dels clubs, ja que són d’un nivell
més baix”. Distincions a banda, els
empresaris d’aquests establiments
pensen en el futur del seu negoci i
adverteixen que “l’1 de gener, quan
Romania entri a la Unió Europea,
s’agreujarà el problema”. d

Les treballadores sexuals denuncien
maltractaments a comissaria

L’

On són les víctimes?
✑ Isabel Holgado Fernández.
Antropòloga. Coordinadora de
LICIT (Línia d’Investigació i
Cooperació amb Immigrants
Treballadores Sexuals)

operació político-policial
del passat dimecres 15 al Raval
suposarà importants beneficis
per a gairebé totes les parts
implicades: la Policia Nacional i
l’Estat sumen prestigi per haver
realitzat “la més gran operació
policial” a Europa contra les

xarxes de prostitució; l’Alcalde
de Barcelona i el seu partit guan-
yen crèdit electoral per satisfer
la voluntat de la ciutadania i
“netejar” els carrers; el veïnat i el
pànic moral guanyen posicions
per validar el nou dret a no
veure allò que ens molesta, o
ens avergonyeix.

Les feministes oficials guan-
yen arguments per mantenir el
menyspreu vers les dones que
treballen en el sector del sexe.
Les dones rumaneses en prosti-

tució, les “pressumptes” vícti-
mes, també han guanyat força:
violació de drets fonamentals,
maltractament en dependències
policials i mitjans informatius,
un expedient d’expulsió que les
obliga a abandonar el país en
cinc dies, angoixa i desempara-
ment enormes. I la guinda del
pastís: la difusió generosa de les
imatges de la macroredada a la
televisió del seu país per si algú
a casa seva encara no sabia a
què es dedicaven.

De ben segur que, en tornar,
les rebran amb banda de música
inclosa. I tot gràcies al Pare-
Estat que torna a “salvar-les”. De
nou, com sempre, la víctima és
la culpable. I és clar, ¿com s’atre-
veixen a ser dones, pobres,
migrants, sense papers, i prosti-
tutes al carrer? Ai, el maqui-
llatge que no amaga la fusta
podrida d’aquesta falsa demo-
cràcia. Com diu Bourgeois,
benvinguts a la normalització de
l’horror.

La reflexióLa reflexió

Els empresaris
dels prostíbuls
de l’Associació

Catalana de
Clubs de Cites
han aplaudit

l’actuació de la
policia i han

anunciat que es
presentaran

com a acusació

El carrer Robadors, al Raval, un dels indrets habituals de les treballadores sexuals

Roda de premsa al Col·legi de Periodistes

Toni Arnau / Ruido

Eduardo Soteras / Ruido
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VILA DE GRÀCIA // PRIMERA SENTÈNCIA DEL CAS ROGER

Insòlita petició d’indult pel nazi
que va apunyalar en Roger Albert
✑ Directa Vila de Gràcia
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Des que la matinada del 15
d’agost Roger Albert fos
assassinat a Gràcia pel cap

rapat Aitor Dávila amb un ganivet
d’esbudellar animals, l’acusació no
ha fet res més que travessar un via
crucis judicial per intentar fer jus-
tícia per uns esdeveniments escla-
rits des de la mateixa nit dels fets.

Desgavell policial
Primer va ser la catalogació inicial
dels fets com a simples “lesions”,
que va comportar la sortida de la
presó de l’homicida confés tres
setmanes després de l’agressió. La
mort de Roger quatre mesos des-
prés va obligar a requalificar el
delicte com a assassinat i Aitor
Dávila va tornar a ser empresonat.
Encara un any després, el novem-
bre de 2005, arribaven finalment a
jutjats els testimonis cabdals de
tres veïns, que havien presenciat
directament els fets i que s’havien
“traspaperat” a comissaria des de
l’agost de 2004. I per si encara no
n’hi hagués prou, i tal com va reco-
nèixer el perit forense a la vista
oral, les empremtes de l’arma
homicida van desaparèixer sota
custòdia policial perquè va passar
per masses mans i la custòdia no
es va fer com calia.

Malgrat tot, el passat 6 de
novembre s’iniciava el judici con-
tra l’autor material dels fets i,
dijous passat, s’emetia la primera
sentència. El jurat popular absolia
Emilio Cortés, propietari de l’arma

i la persona que, segons els testi-
monis, va passar el ganivet d’esbu-
dellar animals a Aitor Dávila en el
decurs de l’agressió. Pel marge més
estret de vots possible (calen set
vots per determinar-ne la culpabi-
litat i ho van fer sis dels integrants
del tribunal popular) Emilio Cor-
tés va resultar absolt i va abando-
nar el jutjat pel seu propi peu, tal i
com havia entrat.

Petició d’indult per Aitor
El més “insòlit i inèdit”, segons
fonts judicials, però, és el tracte
que ha rebut l’skin neonazi Aitor
Dávila Córdoba, que la matinada
dels fets ja va reconèixer a la
declaració policial ser l’autor
material de la ganivetada que va
matar Roger. 

En primera instància, el jurat
popular l’ha declarat unànime-

ment “culpable” d’homicidi, des-
cartant l’assassinat i ubicant-ho
tot plegat en “una baralla”. El jurat
popular no es queda aquí i, a més,
demana que la sentència que

finalment redacti el jutge incorpo-
ri una petició d’indult adreçada al
govern en favor d’Aitor Dávila,
perquè “es tracta d’una persona
sense antecedents i que en el

moment del crim estava ubicada
en un entorn familiar estable”.

El moment del crim
En el moment del crim Aitor Dávi-
la vestia una samarreta espanyola,
després d’apunyalar Roger va fer
la salutació feixista, cridant la
consigna hitleriana “Sieg Heil!” i
vitorejant el nom d’Acción Radi-
cal, el grup nazi valencià dissolt
arran d’un altre assassinat: el de
Guillem Agulló el 1994. Natural de
L’Albal (Horta) i “extremadament
violent”, Dávila havia intentat con-
tactar amb el partit d’extrema
dreta España 2000 i va formular
petició d’afiliació, mentre a Barce-
lona freqüentava destacats cer-
cles de caps rapats neonazis.

El veredicte final, que serà
redactat pel magistrat en els pro-
pers dies, afronta tanmateix una

altra triple petició unànime. L’acu-
sació particular, l’acusació popular
exercida per l’Ajuntament de Bar-
celona i la pròpia fiscalia demanen
una pena de 15 anys per a Aitor
Dávila, la màxima pena possible
ara que el jurat popular ha descar-
tat els fets com “assassinat” i ho ha
rebaixat a “homicidi”.

La petició d’indult cap a Aitor
Dávila i l’absolució impune d’Emi-
lio Cortés ha generat un torrent de
reaccions d’indignació, impotèn-
cia i vergonya entre amics i colo-
lectius socials, que han tornat a
recordar que aquesta és una “evi-
dència més” del desgavell policial
i judicial del sumari per l’assassinat
del jove gracienc. 

Col·lectius antifeixistes con-
sultats per DIRECTA han recordat
que el ‘cas Roger’ es comença a
assemblar massa al de Guillem
Agulló. De tots els caps rapats
implicats en la seva mort, només
un va ser condemnat a 9 anys; als
tres anys, sortia de la presó per
“bona conducta”; i cinc anys des-
prés tornava a ser detingut com a
membre actiu d’un grup nazi
valencià al qual se li van decomi-
sar armes de foc i, fins i tot, un
bazooka. Les mateixes fonts asse-
guren que el veredicte emès
dijous amb la petició d’indult és
“una porta oberta per a que la
impunitat torni a sortir triomfa-
dora”. Tot i això, no ho han qualifi-
cat de sorpresa, ja que des del pri-
mer dia no van creure que el judici
servís per res i consideren que “es
tractava d’una pantomima on tot
estava decidit a priori”.

Concentració davant dels jutjats el dia del judici als agressors Kiuba

Col·lectius
antifeixistes

asseguren que 
el veredicte 

“és una porta 
a la impunitat”

Indignació 
i vergonya 

entre amics,
moviments 
i col·lectius
graciencs

✑ Lluc Salellas
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La Plataforma Antifeixista de
Vic ha organitzat una jornada
multicultural el proper diu-

menge 26 de novembre per rebut-
jar la presència del partit populista
i xenòfob Plataforma per Catalun-
ya i el seu líder, Josep Anglada, a la
capital d’Osona. El partit d’extre-
ma dreta celebra a Vic el seu III

Congrés per afrontar les eleccions
municipals de la primavera que ve. 

Davant d’aquest fet, la Plata-
forma Antifeixista de la ciutat ha
muntat un seguit d’actes per
demostrar que “les idees de la Pla-
taforma per Catalunya no tenen
lloc en la nostra societat i que no
volen ni permetran feixistes ni a
Vic ni enlloc”.

La jornada, que durarà bona
part del dia i es farà al pàrquing del

Sucre, conté múltiples i variades
activitats. Els assistents als actes
podran gaudir d’un ersmorzar i un
dinar popular, participar d’uns
debats sobre l’avanç de l’extrema
dreta o, per últim, sentir un con-
cert amb batucades i gralles.

Els organitzadors tenen com a
objectiu mostrar que el model de
societat que volen “es basa en el
respecte a les persones i la defen-
sa dels seus drets, sense obviar

ningú per la seva raça, sexe o con-
dició social”.

D’altra banda, DIRECTA ha pogut
saber que al diari gratuït Més Cor-
nellà va publicar una carta del lec-
tor on es feia clara propaganda del
partit d’extrema dreta Plataforma
per Catalunya. Aquests, doncs,
semblen exemples clars que els
partits populistes i xenòfobs escal-
fen motors de cara a les municipals
de maig de 2007.

els partits
populistes i

xenòfobs
escalfen motors

de cara a les
municipals 

VIC // III CONGRÉS DE LA PLATAFORMA PER CATALUNYA

Jornada de protesta contra la
presència d’un partit xenòfob

Fiscalia, acusació
particular i

acusació popular
ara estan forçats

a demanar 15
anys per l’skin

d

d



envoltaven la manifestació, el
desplegament d’un gran nombre
d’agents de paisà entre els mani-
festants.

La cimera hispanofrancesa.
La cimera va representar per a la
ciutat un desplegament policial
de més de 1000 efectius, entre
Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil,
policia francesa i Policia Munici-
pal. El Barri Vell de la ciutat va ser
blindat i diferents patrulles de
policies, uniformats i de paisà,
van escorcollaren bosses del via-
nants i van identificar gent que hi
volia entrar. Hi havia franctira-
dors als teulats dels edificis i un
helicòpter sobrevolant la ciutat
fins cap a mitja tarda. Tot un des-
plegament espectacular per a la
visita dels dos caps d’estat, Zapa-
tero i Chirac, que només va durar
unes hores.

La línia de Molt Alta Tensió
(MAT), un dels punts més impor-
tants que es va tractar a la cimera,
va posar de manifest l’oposició
social a aquest projecte. Els polítics
van pactar delegar la seva respon-
sabilitat a una comissió de tècnics
europeus que decidirà el traçat de
la MAT abans del pròxim estiu. La
plataforma contrària pensa prosse-
guir les mobilitzacions i pressionar
a Brussel·les per aconseguir que
aquesta comissió es posicioni con-
tra la interconnexió elèctrica entre
els estats francès i espanyol.
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Els moviments socials reben
una estreta vigilància policial

GIRONA // CIMERA HISPANO-FRANCESA

✑ Directa Girona.
/girona@setmanaridirecta.info/

En motiu de la celebració de la
cimera francoespanyola, es
van realitzar a la ciutat de

Girona dues manifestacions el
dijous 16 de novembre. La primera
havia estat convocada al matí pel
SEPC (Sindicat d'Estudiants dels
Països Catalans), englobada dins de
la jornada europea de mobilitza-
cions en contra del nou Espai Euro-

peu d’Ensenyament Superior que
impulsa l’anomenat Pla Bolonya. El
Departament de Seguretat Ciuta-
dana va prohibir fer-la al centre de
la ciutat i es va desplaçar a la, més
apartada, plaça dels Països Cata-
lans. Tot i el canvi, un gran desple-
gament d’antidisturbis dels Mossos
d’Esquadra va impedir al més d’un
miler de participants sortir de la
mateixa plaça. Cap a la una del
migdia es va llegir un manifest con-
tra “la mercantilització de la uni-
versitat que representa el pla de
Bolonya” i es va desconvocar l’acte.
Posteriorment, gran part dels estu-
diants van poder evitar el cordó

policial i manifestar-se pels carrers
més cèntrics. A l’alçada de la plaça
del Lleó els Mossos d’Esquadra els
van dissoldre i van identificar i
agredir un dels manifestants.

Paral·lelament a la manifesta-
ció, van ser identificats diversos
joves i se’ls va confiscar el mate-
rial d’escalada amb el que prete-
nien desplegar una pancarta con-
tra la cimera durant el trajecte
que feien les autoritats. També
durant el matí, la brigada munici-

El Barri Vell
de la ciutat

va ser blindat

pal va retirar, utilitzant una escala,
la pancarta que penjava del local
de l’ADAC (Ateneu d'Acció Cultu-
ral) amb el lema “Ni Espanya ni
França, Països Catalans”, ja que es
trobava dins el recorregut per on
passarien els caps d’estat.

La segona manifestació, a les
vuit del vespre, va ser convocada
al pont de Pedra per la campanya
“Els Països Catalans per l’Europa
dels treballadors i dels pobles. No
a la cimera hispanofrancesa”. Hi

van acudir més de 300 persones
que van manifestar-se fins a la sub-
delegació del Govern de Girona,
passant pel carrer Nou i per la
Gran Via Jaume I, sota una gran
presencia policial. Es van cridar
consignes com: “No a la MAT”, “Ni
Espanya, ni França, Països Cata-
lans”, “Absolució, Operació
Estany”, “Fora la llei d’estrangeria”
o “En diuen democràcia i no ho és”.

Cal destacar, a més del fort
contingent d’antidisturbis que

Mobilitzacions contra la cimera hispano-francesa a Girona

Milers d’estudiants mostren al carrer
l’oposició al procés de Bolonya

BARCELONA // JORNADES DE LLUITA CONTRA LA MERCANTILITZACIÓ DE L’EDUCACIÓ

✑ Lluc Salellas
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Prop de 10.000 estudiants
universitaris i de secundària
es van manifestar el passat

dijous 16 de novembre pels carrers
del centre de Barcelona en protes-
ta contra les reformes que s’estan
produint per l’aplicació del Procés
de Bolonya. La protesta, va servir
per cloure la setmana de lluita a
les diferents universitats públi-
ques de Barcelona. Durant la mani-
festació, es van penjar diverses
pancartes amb lemes en contra la
privatització de l’educació en dife-
rents edificis d’empreses privades
significatives, i també es van des-
plegar dues pancartes a bastides
d’edificis en obres. La mobilització
va acabar a Pla de Palau davant la
facultat de Nàutica de la UPC on
els portaveus de la PMDUP (Plata-
forma Mobilitzadora en Defensa
de la Universitat Pública) i del
SEPC-Secundària van llegir les rei-
vindicacions de la protesta i van
donar per desconvocada la mani-
festació. Segons els organitzadors

de la manifestació, la PMDUP, la
manifestació va servir per demos-
trar, una vegada més, que el Pla de
Bolonya s’està fent d’esquenes a la
comunitat universitària i que els
estudiants veuen en ell un perill
de privatització i elitització de la
universitat pública.

La protesta, però, va ser massi-
va en més sentits. Com ara fa un
any, durant la primera mobilitza-
ció a nivell europeu contra Bolon-
ya, la Conselleria d’Interior va

ordenar un desplegament impres-
sionant d’agents antiavalots. Tot el
recorregut va ser vigilat per nom-
broses furgonetes i per desenes de
Mossos d’Esquadra vestits de
paisà que es camuflaven amb
enganxines en contra de les refor-
mes universitàries o amb penti-
nats d’estètica punk o skin. Aquest
macrodesplegament no va corres-
pondre amb el tipus de la protesta
ja que els manifestants no van pro-
vocar incidents. Només, quan ja
passaven vint minuts des que la
protesta havia estat desconvoca-
da, tres joves van llançar una
ampolla de vidre en direcció a la
policia. Aquest acte va servir de
pretext als agents dels Mossos per
actuar igual que fa un any i comen-
çar a detenir joves de forma indis-
criminada. Així, es van repetir les
detencions, per exemple, de gent
que ni tan sols era al lloc dels fets
quan la policia va començar la
càrrega. En total, 11 detinguts.

Cal destacar que els Mossos
també van atacar un grup de
periodistes gràfics. Un d’ells va
rebre un cop de puny d’un agent,

mentre l’advertia que “a ti te voy a
trincar”, i un altre va haver d’anar a
l’hospital en taxi després de rebre
una patada d’un agent de paisà. La
PMDUP va emetre un comunicat
en el qual criticava l’actuació poli-
cial ja que és “l’única resposta ins-
titucional que obté el moviment
estudiantil” i recordava que el
jutge va arxivar el cas dels 48

detinguts en la manifestació estu-
diantil de l’any passat on els Mos-
sos van tenir una actuació sem-
blant a la d’enguany.

La mobilització va ser a nivell
de Països Catalans i la resta d’Euro-
pa. Així, València, Palma, Girona i
altres ciutats europees també van
ser seus de protestes sobre la situa-
ció de la universitat pública.

Els Mossos
també van

atacar a un grup
de periodistes

gràfics. Un d’ells
va rebre un cop

de puny 
d’un agent
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Manifestació d’estudiants, dins la campanya europea
contra el Pla Bolonya, el 16 de novembre a Barcelona

Edu Bayer



✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Les noves normatives impul-
sades per l’Ajuntament de
Barcelona dificulten encara

més l’ús de la bicicleta com a
mitjà de transport. A la pressió
dels vehicles de motor, ara caldrà
afegir la persecució dels agents
de la Guàrdia Urbana. Lluny del
que passa a d’altres ciutats euro-
pees com Amsterdam, Bordeus,
Copenhagen o Zuric. 

Entre 450 i 1800 euros hauran
de pagar aquells que lliguin o
aparquin les bicicletes a llocs
prohibits, i seran considerats així
pràcticament la totalitat d’espais
disponibles del mobiliari urbà.
Jordi Portabella, responsable de
la nova normativa, va minimitzar
els efectes sobre els usuaris
durant una roda de premsa al
consistori, tot dient que hi haurà
9000 noves places de pàrquing
l’any vinent. La realitat el contra-
diu, ja que un mínim de 43.000
ciclistes surten als carrers de Bar-

celona de dilluns a divendres,
xifra que arriba a les 80.000
durant el cap de setmana. 

Però sembla que la normativa
inclou altres connotacions més
moralistes i no pas tan tècniques.
El gabinet de premsa de Guàrdia
Urbana ja ha introduït la termino-
logia “bicicletaires” entre alguns
periodistes, per apuntar quin
tipus d’usuaris seran més perse-
guits. Aquell model d’usuari pre-
cari que fa de la bicicleta el seu
mitjà de transport, a vegades per
necessitat, a vegades per convic-
ció. No pas el ciclista ben equipat
amb roba de marca i models tan

o més cars que una moto de mitja
cilindrada. Els i les usuàries que el
dia dia intenten sobreviure entre
autobusos, camions i conductors
agressius, ja han començat a pro-
testar. Dissabte 11 de novembre,
durant una bicicletada en contra
del canvi climàtic, ja es van veure
molts cartells improvitzats on es
llegia que “la bicicleta no és un
problema, és una solució”. El pas-
sat 18 de novembre més d’un cen-
tenar de bicicletes van participar
d’una protesta que va sortir de
l’avinguda Diagonal i va arribar
fins a plaça de Sant Jaume pas-
sant per la plaça de Catalunya. 

Més carrils-bici
Davant de tanta nova sanció,
entitats com Amics de la Bici, o
els grups de Massa Crítica –que el
proper 1 de desembre es manifes-
taran des de la plaça dels Països
Catalans, com cada primer diven-
dres de mes– exigeixen mesures
en positiu que faciliten l’ús ciclis-
ta a la ciutat. Més carrils o
ampliació dels existents a la Ram-
bla de Catalunya, Portal de l’Àn-
gel, Gran Via i Provença, i facilitar
la circulació a barris com La Ribe-
ra, El Born, El Raval, El Gòtic i Grà-
cia. I sobretot, impedir aparcar
vehicles sobre els carrils.
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Al·legacions contra la instal·lació
d’una central tèrmica a Bescanó
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

Ecologistes en Acció de Cata-
lunya i l’Associació de Natu-
ralistes de Girona han pre-

sentat dinou al·legacions contra
el projecte de construcció d’una
central tèrmica de cicle combi-
nat de 400MW al municipi de
Bescanó, al Gironès. Demanen la
retirada del projecte presentat
per Endesa Generación S.A., que
es troba en fase d’avaluació d’im-
pacte ambiental. Les al·legacions
fan referència a la incoherència
del projecte amb “la preservació
del medi ambient, la salut de les
persones i la nova cultura de l’e-
nergia”. Així mateix, es posa en
entredit la suposada necessitat
de generar energia per fer front a
increments de la demanda a la
zona de Girona i la Costa Brava,
demostrant que aquestes comar-
ques disposen d’abundants recur-
sos energètics renovables i un
elevat potencial d’estalvi i d’efi-
ciència energètica. A més, la
memòria presentada per Endesa

té, segons les entitats, greus man-
cances en relació a la justificació
del total de contaminants que
emetrà la central i els impactes
que tindrà sobre el riu Ter. Consi-
deren innecessària i rebutjable la
construcció d’una central tèrmi-
ca a Bescanó. 

Una tecnologia rendible
econòmicament
Les centrals tèrmiques de cicle
combinat són centrals elèctri-
ques que utilitzen gas natural
(però també poden utilitzar
petroli o carbó) com a combusti-
ble per alimentar una turbina de
gas. Després de la combustió, els
gasos emesos a temperatura molt

alta s’utilitzen per generar vapor,
que mou una segona turbina,
aconseguint així rendiments de
l’ordre del 55%, molt superiors
que les centrals termoelèctri-
ques convencionals. A més, el
cost d’instal·lació relativament
reduït en comparació amb les
nuclears o els parcs eòlics, i uns
preus del combustible que s’han
mantingut relativament baixos,
fan que aquestes centrals tinguin
un marge de benefici molt elevat.
Les millores tecnològiques i la
construcció d’infraestructures de
canalització de gas, que perme-
ten importar combustibles del
Nord d’Àfrica, principalment
d’Algèria, han facilitat la prolife-
ració en els darrers anys d’aques-
tes centrals.  

Aquest tipus de centrals són
presentades com a “netes” ja que,
en utilitzar un combustible
menys contaminant que el carbó
o el petroli i aprofitar part de l’e-
nergia residual de la combustió,
aconsegueixen reduccions de les
emissions de contaminants en
comparació amb les centrals ter-

moelèctriques convencionals,
entre elles les de CO2, responsa-
bles de l’efecte hivernacle. Cal
recordar, però, que, segons Gre-
enpeace, l’Estat espanyol “gaire-
bé ha triplicat les emissions que
el Protocol de Kioto li atorgava
per al 2008-2012”. A més de CO2,
aquestes centrals emeten altres
partícules contaminants (com-
postos orgànics volàtils, òxids de
nitrogen, òxids de sofre, etc.) i
requereixen una gran quantitat
d’aigua per a la refrigeració. El
més preocupant és la gran proli-
feració d’aquestes centrals al
nostre país, sota l’argument genè-
ric de les necessitats presents i
futures d’energia per satisfer els
increments de la demanda. Així,
contràriament al que afirmen les
companyies elèctriques que ha
de succeir gràcies a aquestes cen-
trals, el volum total d’emissió de
contaminants està augmentant.
A més, aquest model energètic
suposa perpetuar la dependència
de la importació de combustibles
fòssils i compromet la recerca
d’alternatives.

GIRONA // MODELS ENERGÈTICS CONTAMINANTS

A més de CO2,
aquestes

centrals emeten
altres partícules
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VALLÈS // TERRITORI

Encadenats
contra la
pista de
Matarodona
✑ Directa Terrassa
/terrassa@setmanaridirecta.info/

Vint-i-cinc membres de la
Coordinadora per a la Sal-
vaguarda del Massís de

Sant Llorenç del Munt i la Serra de
l’Obac es van encadenar, el 17 de
novembre, a una excavadora per
evitar la construcció de la pista de
Matarodona. L’excavadora estava
treballant a la Coma d’en Vila, on
la setmana passada va començar
la tala d’alzines.

L’operari que duia a terme les
feines va avisar l’empresa i aques-
ta a la Diputació de Barcelona,
entitat que gestiona el parc. Tres
hores i mitja després de l’inici de
l’acció va arribar Jordi Bellapart,
director del Servei d’Espais Natu-
rals de la Diputació, acompanyat
d’una unitat dels Mossos d’Esqua-
dra. Després d’alguns intents de
negociació, i davant la falta d’a-
cord, van arribar més agents per a
procedir a la identificació de
totes les persones que havien
obstaculitzat les obres. Així
doncs, van tallar les cadenes i van
instar a la gent a marxar.

Arguments poc convincents
La Coordinadora agrupa a set
entitats ecologistes i excursionis-
tes de la Comarca, entre les quals
hi ha entitats terrassenques com
el Centre Excursionista, el Grup
Ornitològic Pigot i la Secció de
Muntanya de l’Assemblea d’Oku-
pes. El passat 1 d’octubre, la coor-
dinadora va reunir un miler de
persones en el Coll d’Estenalles,
en protesta per la construcció d’a-
questa pista que ha d’unir la Coma
d’en Vila i el Racó Gran de Mata-
rodona al vell mig del parc natu-
ral. Aquestes obres van començar
amb la tala d’alzines en una rasa
d’uns 800 metres de longitud i 5
metres d’amplada.

Segons la Diputació de Barce-
lona l’objectiu de les obres és unir
dos punts del parc per a facilitar
l’accés dels bombers en cas de
perill d’incendi. Tanmateix, aquesta
nova pista forestal provocarà la
tala d’unes 2.000 alzines. Des de la
Coordinadora, Francesc Macià i
Quim Solbas, consideren que “hi ha
altres alternatives a la prevenció en
comptes de construir una carretera
que causarà un dany ecològic irre-
parable” i a més apunten que les
motivacions de la Diputació respo-
nen a un model de parc en què
prima la promoció econòmica per
sobre de la conservació d’aquest.
Així doncs, es critica l’actuació de la
Diputació de Barcelona i s’anuncien
noves mobilitzacions.

Protesten per
la construcció

d’una pista que
ha d’unir la

Coma d’en Vila i
el Racó Gran de

Matarodona
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Problemes afegits a l’ús de la
bicicleta a la ciutat de Barcelona

BARCELONA // LES NOVES ORDENANCES D’ÚS DE LA VIA PÚBLICA

Manifestació de bicicletes a plaça Sant Jaume contra la nova ordenança Eduardo Soteras

Entre 450 i 1800
euros hauran de

pagar aquells
que lliguin o
aparquin les

bicicletes a llocs
prohibits
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Trapezis, teles, balances, malabars,
acrobàcies, rialles i somriures ens tro-
bàvem al gimnàs de La Makabra. Pels

més de cent habitants d’aquesta antiga fà-
brica okupada, i per aquells qui passàvem
hores practicant, assajant i creant, el 20 de
novembre, aquest cop, va ser un dia trist. Els
polítics i les immobiliàries ens recordaven,
un cop més, que allò que prima són els di-
ners, que la gent respectable són els que van
armats; de porres o de diners. Que deu anys
d’abandonament i destrucció d’un espai i
quatre de creació no compten si, al cap i a la
fi, no hi ha diners ni voluntat per pagar-ho.
La reivindicació de l’habitatge, sumada a la
reclamació d’espais gratuits per la cultura,
estava arribant a massa gent i interrumpia el
procés especulador que els “amos” de l’es-
pai havien somiat pel seu solar. A més a més,
posava a les administracions en la incòmo-
de situació d’haver de reconèixer que hi ha
una precarietat absoluta d’espais no lucra-
tius de creació. Això no pretén ser un home-

natge a l’ídol caigut; en un espai de convi-
vència tan gran com era el C.S.O La Maka-
bra, no sempre plovia al gust de tothom.
Però el que és innegable és que, en els
últims temps, cap espai de Barcelona ha
generat tantes actuacions de circ i cabarets.
Cap ens ha regalat tanta creativitat i tanta
imaginació. Periòdicament veiem volar a-
cròbates, despenjar-se trapezistes, explicar-
se històries còmiques i crítiques, ballar, to-
car; la música, tant important en aquest
espai… Moltíssimes persones imaginàvem,
creàvem mentre observàvem, intercanvià-
vem experiències allà. Volàvem també. Però
el circ no s’atura; no para de crèixer. Ni orde-
nances cíviques, que prohibeixen especta-
cles al carrer, ni jutges ni immobiliaries cal-
men la reivindicació i l’explosió d’art. La
ràbia, la impotencia i la tristesa són ele-
ments altament creatius. I el que no sabien
potser els qui encarregàven la demolició era
que la pols que en va sortir potser pica al
nas i molesta, però en cap cas mata.

La funció no s’acaba

Fo
to

gr
af

ia
 i 

te
xt

e:
 L

ai
a 

G
ila

be
rt



reportatge pàgina 15/ directa núm. 27



pàgina 16 així està el pati

Expedienten els vaguistes
dels tallers de ‘La Vanguardia’
✑ Laia Alsina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La possibilitat de trobar una
sortida negociada al con-
flicte que, des de principis

de setembre es viu als tallers de
La Vanguardia sembla cada vega-
da més llunyana. Després de dos
mesos d’aturades, els responsa-
bles del rotatiu han decidit apli-
car mà dura contra els vaguistes i,
de moment, ha obert expedients
sancionadors als membres del
comitè d’empresa de CRE-A
–l’empresa a la qual han subro-
gats els empleats que imprimei-
xen el diari– i als del comitè de
vaga. El motiu, segons un comuni-
cat dels mateixos treballadors, és

que “els fan responsables d’unes
aturades que consideren il·legals i
ens apliquen una falta molt greu”.

Els expedientats ja han anun-
ciat que interposaran les accions
legals necessàries per aturar el
que consideren “l’inici de les
amenaces i pressions per part del
Grup Godó”. 

Enmig d’aquest panorama,
que la plantilla dels tallers de La
Vanguardia considera “desola-
dor”, el comitè de vaga ha anun-
ciat que no es pensa fer enrera i
que continua amb la lluita i les
mobilitzacions que siguin neces-
sàries. I ho fan avalats per la resta
de personal encarregat de la
impressió del rotatiu, com ha
quedat pal·lès en l’última assem-
blea de treballadors el divendres
18 de novembre. Llavors, la major
part de la plantilla de CRE-A va
mostrar-se disposada a conti-
nuar la vaga. Les amenaces i
pressions per part de l’empresa
ens encoratgen a seguir amb més
ganes”, tota una declaració d’in-

tencions que els vaguistes no han
parat de repetir.

Punts irrenunciables
I és que els treballadors dels
tallers de La Vanguardia tenen
molt clar que no pensen acceptar
un conveni que els aboqui a unes
condicions laborals molt per sota
de les que tenien fins ara, aconse-
guides després de molts anys de
lluita. Diuen que estan disposats
a negociar el nou conveni de
CRE-A, sempre que se’ls garantei-
xi que fins aleshores mantindran
les condicions laborals que
tenien quan encara formaven
part del diari –és a dir, fins l’1 de
setembre passat–, quan es va fer

efectiva la subrogació en contra
de la voluntat de la plantilla i del
que s’havia pactat amb els res-
ponsables de l’empresa.

El personal del tallers denun-
cia els canvis que els vol imposar
el Grup Godó a través d’un
exemple que consideren prou
evident: amb el nou conveni
laboral que els aplicarien, les
persones que s’incorporessin a
treballar a la nova empresa
cobrarien poc més de 40 euros al
dia, quan  la plantilla actual en
cobra uns 120. La consigna, diuen
els vaguistes, està clara: “No pen-
sem vendre els nostres llocs de
treball ni tampoc el dels nostres
futurs companys”.

BARCELONA // LLUITA LABORAL

L’assemblea de
treballadors ha
donat suport al
comitè de vaga
per continuar

endavant
amb les

mobilitzacions
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MARTORELL // LABORAL

Declarats nuls
sis dels 660
acomiadaments
de SEAT
✑ Juanjo Carrasco
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) ha decla-

rat nuls sis dels 660 acomiada-
ments que SEAT, amb la complici-
tat d’UGT i CCOO, va realitzar
poc abans del Nadal de 2005.
Amb aquesta resolució ja són 24
els acomiadaments nuls realitzats
per la multinacional automovilís-
tica, doncs el TSJC ja va dictar a
l’abril una sentència similar que
afectava a 18 extreballadors més.
Els 24 acomiadats estaven afiliats,
a més, a la CGT.

La nova sentència califica de
“terrible” la discriminació exerci-
da contra els extreballadors i
deixa clar que hi ha discriminació
en els acomiadaments realitzats
per SEAT, doncs hi ha una gran
desproporció entre el percentat-
ge d’acomiadats afiliats a la CGT
(el 27%) i els afilitats a altres sindi-
cats (un 3% a UGT i un percentat-
ge similar a CCOO).

Amb aquesta nova sentència
del TSJC es continua demostrant
el que des d’un principi han
defensat els acomiadats i la CGT:
que no hi havia motius perquè es
firmés l’expedient de regulació i
l’acomiadament de 660 treballa-
dors i treballadores de SEAT.

BARCELONA // LABORAL

Més de 400
treballadors de
Parcs i Jardins
es manifesten 
✑ Juanjo Carrasco
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Més de 400 treballadors i tre-
balladores de l’Institut Mu-

nicipal de Parcs i Jardins de Barce-
lona es van reunir el passat 17 de
novembre per aprovar un calen-
dari de mobilitzacions que inclou
vagues, la primera el 30 de no-
vembre, per fer patent la preocu-
pació per la consecució d’un con-
veni que no faci perdre l’Institut
més poder adquisitiu, que garan-
teixi la seva continuïtat com a ens
públic i que el doti del personal
suficient per desenvolupar les
tasques assignades per l’Ajunta-
ment de Barcelona.

En la reunió també es va trac-
tar l’expedient informatiu que
Parcs i Jardins va obrir el passat 27
d’octubre a quatre empleats que
es van negar a usar una màquina
podadora acabada de reparar des-
prés d’una avaria perquè suposava
“un risc imminent”. Més tard, l’Au-
toritat Laboral, mitjançant l’Ins-
pector de Guàrdia, va ratificar la
falta de seguretat d’aquesta
màquina. “Ens sembla una bogeria
que havent-se confirmat el perill
imminent que patien aquestes
màquines l’empresa s’atreveixi a
dubtar de que l’única intenció dels
treballadors era la de no arriscar-
se a patir un greu accident”, afirma
Carlos Bernal, secretari general de
CGT-Parcs i Jardins.
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VALÈNCIA // CAMPANYA DE DENÚNCIES PENALS CONTRA L’OTAN

Grups antimilitaristes manifesten 
la il·legalitat de l’armament nuclear
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Mentre tota la comunitat
internacional continua
debatent sobre el dret o

no de països com Iran o Corea del
Nord a posseir armament nuclear,
a Europa el moviment antimilita-
rista en qüestiona el dret de la
mateixa OTAN. 

Una xarxa de col·lectius de
tot el continent, aquí represen-
tats pel MOC-Alternativa Anti-
militarista, assegura que l’aliança
atlàntica emmagatzema 480 d’a-
questes armes de destrucció
massiva a Bèlgica, Holanda,
Regne Unit, Itàlia, Turquia i Ale-
manya. Això constituiria, segons
aquests grups, un delicte contra
la humanitat. Per fer aquesta
afirmació es  basen en una sen-
tència del Tribunal Internacional
de L’Haia de 1996, on es declara-

ven les armes nuclears “contrà-
ries al dret internacional”, i
col·locava en la mateixa situació
d’il·lícitud tan “el seu ús, com l’a-
menaça d’usar-les”.

Per això, els pacifistes creuen
que tots els estats que formen
part del Grup de Planificació
Nuclear de l’OTAN (entre ells l’es-
panyol), posseixin o no les armes
directament, podrien ser respon-
sables d’un delicte de lesa huma-
nitat i crims de guerra, tipificats
en el Codi Penal espanyol.

Visibilitzar les denúncies
La primera acció de la campanya
es va dur a terme a València el
diumenge 19, amb una presenta-
ció col·lectiva de 10 denúncies a
la Ciutat de la Justícia de la capi-
tal del Túria. Amb aquest tipus
d’actes es pretén donar visibilitat
a la denúncia i accentuar-ne el
caràcter polític, al marge de les

seves repercusions merament
jurídiques.

La campanya de denúncies
s’allargarà fins el 24 de novembre,
i hi participen grups de diferents
ciutats europees com Brussel·les,
Munic, Frankfurt, Londres o
Madrid, encara que qualsevol ciu-
tadà hi pot participar individual-
ment, portant la seva denúncia a
qualsevol jutjat o comissaria. 

Una vegada obtinguda la
informació aproximada sobre el
número de denúncies que es pre-
sentin a tota Europa, el dia d’inici
de la Cimera de Caps d’Estat de
l’OTAN a Riga (Letònia), el grup
pacifista belga Forum voor Vrede-
sactie (Fòrum d’Acció per la Pau)
enviarà un secretari judicial al
secretari general de l’OTAN, per
fer-li entrega d’un requeriment
citant-lo per tal que comenci la
retirada de les 480 armes nucle-
ars desplegades per l’OTAN.

Es  basen en 
una sentència
del Tribunal

Internacional 
de L’Haia de
1996, on es
declaraven 
les armes
nuclears

“contràries
al dret

internacional”
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Mobilitzacions dels treballadors i treballadores dels tallers
de La Vanguardia el 23 de setembre a Barcelona

Arxiu Directa
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Indignació al món del circ després
del desallotjament de La Makabra
✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La Direcció Provincial de la
Tresoreria General de la
Seguretat Social no va poder

localitzar-los l’any 1999 per acon-
seguir que paguessin un deute
amb l’Estat de més de 13 milions
de pessetes. L’empresa Toldos
Giralt Miró fou declarada insol-
vent ja que no se li van trobar
béns monetaris ni propietats. El
mateix va succeir a les tresoreries
provincials de Navarra i Badajoz. 

Segons consta al Registre
Mercantil de Barcelona, l’admi-
nistrador únic de Toldos Giralt
Miró –antics propietaris de l’edi-
fici de La Makabra–, l’empresari
Fèlix Giralt Rabentós, amb seu
social al carrer Tànger 46,  va
rebre divuit reclamacions de la
seguretat social. Poc després, la
propietat de l’edifici de més de
6.000 metres quadrats on actual-
ment hi havia el projecte cultural
i artístic va passar a mans de Larig
SL, que fou qui va presentar la
denúncia per aconseguir el des-
allotjament. Com a administra-
dor de Larig SL segueix figurant
Fèlix Giralt Rabentós, però la seu
social va passar a Sant Gervasi i
actualment al carrer Navas de
Tolosa de Terrassa. 

El passat 20 de novembre
però, Larig SL va aconseguir que
més de 100 policies fortament
armats assaltessin l’edifici que ja
era un centre cultural i artístic
amb projecció arreu d’Europa. La
jutgessa d’instrucció número 2 de
Barcelona va posar tota la capaci-
tat operativa de l’administració a
disposició d’aquesta empresa

que ha estafat diners a l’herari
públic, sense tan sols plantejar-se
la possibilitat d’embargar-la per
resoldre el litigi. Fonts jurídiques
consultades per DIRECTA han
manifestat la seva sorpresa
davant de la declaració d’insol-
vència i la posterior d’incobrabili-
tat. Podriem estar davant d’un
delicte d’alçament de béns per
evitar els cobraments de l’Estat. 

Una universitat de l’escena
Un referent, un espai únic o una
pèrdua irreparable. Aquestes van
ser algunes de les expressions
utilitzades per representants del
món del circ com el mateix Tor-
tell Poltrona, Anne Morín (direc-
tora de l’escola Rogelio Rivel) o
Ricard Panadès, gerent de l’Asso-
ciació de Professionals del Circ
de Catalunya. Hi havia una gran
pista de circ, una sala de dansa,
un skatepark indoor per la pràcti-
ca d’un esport perseguit arran de
l’ordenança del civisme. Però
cada racó de La Makabra era un
petit espai d’experimentació i
vida. Un centenar de persones
s’han quedat al carrer i sense lloc
on desenvolupar els assaigs i l’ac-
tivitat cultural. La mancança a

Barcelona de grans naus on realit-
zar acrobàcies farà del desallot-
jament una pèrdua difícil de
superar. Durant més de vuit hores
van treure camions dels materials
més imprescindibles enmig de
plors. Un cordó de mossos d’es-
quadra que van arribar amb una
vintena de furgons tallava l’accés
dels vianants als carrers Tànger i
Àlava. A la nit, més d’un miler de
persones es van concentrar da-
vant de la Generalitat per realit-
zar un cabaret de protesta. Tot i el
fort desplegament policial i la
ràbia després del desallotjament,

l’esperit de La Makabra es va tor-
nar a manifestar amb tota la for-
ça. Espectacles de circ, acrobà-
cies, dansa, música i una sonora
fanfàrria musical van omplir d’ale-
gria la plaça de Sant Jaume durant
més de tres llargues hores. La con-
sellera Tura, que havia ordenat el
desallotjament va tenir l’arrogàn-
cia d’apropar-se a la concentració
i lògicament fou esbroncada.
També es va llegir un manifest de
suport a La Lokeria, centre social
de l’Hospitalet de Llobregat amb
amenaça de desallotjament pel
30 de novembre.

BARCELONA //L’EMPRESA PROPIETÀRIA ÉS DEUTORA A LA SEGURETAT SOCIAL

Centenars 
de persones 
participen 

d’un cabaret a
plaça Sant Jaume 

ESTAT ESPANYOL // 20-N

Les dues
cares del 20-N
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Vint de novembre de 2006.
Dia en que es compleixen
31 anys de la mort de Fran-

co. Dia en que es convoquen
manifestacions antifeixistes a tot
l’Estat espanyol. Dia en que es
rendeix homenatge, per increïble
que pugui semblar, al dictador i a
José Antonio Primo de Rivera. Dia
en el que es recupera la memòria
històrica de les víctimes del fran-
quisme, d’una banda. Dia en el que
s’ofereixen misses en memòria
d’un dictador, de l’altra. Sigui quin
sigui el posicionament ideològic,
el franquisme no s’oblida. No l’o-
bliden els antifeixistes. No l’obli-
den els simpatitzants d’ultradreta. 

A Sabadell, tradicionalment
antifeixista, es va realitzar una
manifestació el 20 de novembre
per a no oblidar la història, en
especial, el record als avis i a les
àvies de la ciutat que van donar la
vida enfront d’un règim autoritari,
feixista i vergonyós. 

També a Lleida es va comme-
morar aquest dia amb iniciatives
dutes a terme, principalment, per
joves. Durant el cap de setmana es
va realitzar una manifestació d’es-
tudiants i un acte organitzat per
l’Assemblea de Joves contra el
monòlit franquista dedicat “als
caiguts per Déu i per Espanya”, de
la plaça Cervantes. El mateix 20-N,
l’Assemblea de Joves i la CGT de
Ponent va lliurar més de 1.500 sig-
natures i adhesions de col·lectius
recollides en una campanya per la
retirada dels símbols feixistes que
encara queden a Lleida.

També es va realitzar una
manifestació a Castelló, el mateix
dilluns 20; i una altra a Mislata
(Horta) el dissabte 18 en solidari-
tat amb un restaurant paquistanès
que ha estat atacat dues vegades
en vint dies, i a la que hi van parti-
cipar unes cinquanta persones.

El feixisme també recorda
També durant el 20-N grups d’ul-
tradreta ofereixen misses a Franco
i a José Antonio Primo de Rivera. I
això no només al Valle de los Caí-
dos, com ja és tradicional, sinó
també a Brunete, Zamora o Elx,
entre d’altres indrets.

Un dels nombrosos instruments desallotjats de l’interior de La Makabra Edu Bayer

Edu BayerEs va improvitzar una batucada musical al carrer

Suspensió per la
casa l’Esbarzer

Sentència in voce, sense dret a la
defensa, de la masia Kan Mussol

El desallotjament de la casa
okupada al carrer Constitució

88 del barri de Sants va quedar
suspès. Cinquanta persones es van
concentrar davant l’edifici el 15 de
novembre. La comissió judicial
del jutjat de primera instància 7 es
va presentar acompanyada de
l’advocat del propietari, del gabi-
net Gassiot. Foren escridassats i
acusats d’especuladors. Les per-
sones tancades dins l’habitatge
van aclarir als funcionaris que no
pensaven sortir. Tot seguit, l’a-
gent judicial va consultar amb els
jutjats i els Mossos. Van signar
l’acta de suspensió sine die. Una
banderola onejava al teulat de la
casa amb la frase “No Marxarem”.
Cap a les 14 h es va celebrar amb
crits i aplaudiments la suspensió. 

El 18 d’octubre, als jutjats de
Rubí es va fer la vista oral

contra els actuals residents de
la masia de Can Mallol, a mig
camí entre Vallvidrera i Molins
de Rei, a la serra de Collserola.
Ara fa nou anys que es va entrar
a la casa per rehabilitar-la. Es
van trobar nius de mussol que
encara hi són, i d’aquí la seva
denominació actual. Des d’ales-
hores s’ha fet una intensa recu-
peració agrícola, amb el cultiu
de més de dues hectàrees d’hor-
ta i arbres fruiters. S’extenen les
pomeres, presseguers, avella-
ners, pruners, perers, grosselles,
cireres i figueres, així com el cul-
tiu de carxofes, pebrots, tomà-
quets, faves i mongetes. També
han posat plaques solars, alhora

que tenen cura de la neteja del
bosc. L’actual propietari la va
adquirir per un valor de cinc
milions de les antigues pessetes.
Des de Kan Mussol denuncien
les intencions d’especular amb
la construcció de pistes de tenis
i piscines privades. 

El tribunal va impedir, amb la
imposició d’una caució de 7.000
euros que podessin personar-se
a la causa els actuals residents.
Es van concentrar davant dels
jutjats de Rubí amb una pancarta
on es llegia “Sense diners no hi
ha justícia”. La sentència fou dic-
tada in voce i ordena que s’aban-
doni la casa, que recuperi el títol
de propietat el denunciant i que
paguin les costes els denunciats.
No hi ha data pel desallotjament.

Fàbrica okupada
a Banyoles

L’antiga fàbrica de pells Curtits
Pujol de Banyoles va ser oku-

pada per una vintena de persones
el passat 18 de novembre. Feia cin-
quanta anys que havien clausurat
la producció, i més de deu que es
trobava totalment abandonada.
La immobiliària que n’és propietà-
ria assegura que presentarà de-
núncia per desallotjar-los. L’objec-
tiu de l’entrada a l’edifici és la
creació d’un centre social obert a
activitats crítiques i anticapitalis-
tes, tal i com es llegeix a algunes
de les pintades que hi ha a l’immo-
ble. Han començat les feines de
neteja i adequació de diversos dels
espais de la finca. Es tracta d’un
local de grans dimensions que ha
estat en l’oblit, només habitat per
rates durant aquests anys. 

Dia en el que
s’ofereixen
misses en

memòria d’un
dictador. Sigui

quin sigui el
posicionament

ideològic, el
franquisme no

s’oblida. No
l’obliden els
antifeixistes.
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✑ Roberto Galagarza
/Cambridge, Massachussets/

L’Iraq amarga el cafè dels
nordamericans, és un con-
vidat indesitjat a les con-

verses de sobretaula i els a-
companya a votar. Fins i tot la
premsa més patriotera presenta, a
tota hora, els morts, la sang i el
caos producte d’una operació que
pretenia crear ordre, democràcia i
llibertat.

A la Universitat de Harvard
una sensació de frustració i impo-
tència impera entre el públic a les
múltiples conferències i taules
rodones que diàriament toquen el
tema. Per què els iraquians es
neguen que els salvem? Per què
no accepten la democràcia que
els oferim? es pregunten els més
ingenus, incrèduls davant de l’evi-
dència del caos i la guerra civil.

Als Estats Units cada dia
queda més clar que la intervenció
militar a l’Iraq no pot ser compa-
rada amb la Segona Guerra Mun-
dial, com la van voler presentar
George Bush i Donald Rumsfeld,
sinó amb la guerra a Vietnam o,
per posar altres exemples, amb el
fracàs francès a Algèria o el desas-
tre soviètic a l’Afganistan, com la
pròpia realitat recorda.

Cinc anys després de l’atac
contra Pearl Harbor, l’emperador
Hirohito s’havia rendit incondicio-
nalment als Estats Units. Cinc anys
després de l’atac a les torres bes-
sones, el caos reina a l’Iraq, la resis-
tència dels talibans segueix activa
a l’Afganistan, Osama Bin Laden
roman amagat i el sentiment anti-
nordamericà creix al món.

Una guerra molt dura
Molts voldrien demanar-li a Bush
que mai més torni a declarar el
final d’una guerra: més de dos-mil
soldats han mort després de l’últi-
ma vegada que ho va fer, quan va
anunciar la fi dels combats a l’Iraq
l’abril del 2003.

El New York Times compta
tots els dies el degoteig quotidià
de morts estatunidencs, enmig
d’exhaustives cròniques dels en-
contres mortals amb els franctira-
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ESTATS UNITS // LES CONSEQÜÈNCIES DE LA INVASIÓ D’IRAQ

A mig camí del desastre

dors i les bombes casolanes de la
insurgència iraquiana.

La televisió transmet imatges
i històries de combats i comba-
tents nordamericans. Sovint pre-
senta els militars com a coratjo-
sos homes que descarreguen
andanades infinites de plom con-
tra un enemic que mai no es veu,
un enemic primitiu, dèbil, desor-
ganitzat i mancat de la tecnolo-
gia, l’estratègia, la tàctica i el va-
lor dels “nois bons”.

Però la preocupació salta de
la pantalla: si aquests supersol-
dats del segle XXI deixen anar plu-
ges de bales, serpentegen per
carrerons cobrint-se de franctira-
dors i llancen centenars de cano-
nades és perquè a l’altre costat
dels trets hi ha un enemic real i
letal, un enemic poderós i invisi-
ble que repta la tecnologia més
sofisticada. Un oponent amb
tanta punteria que és capaç de
matar més de cent estatunidencs
al mes i ferir-ne milers més.

La confusió entre la població
dels Estats Units és aclaparadora.
El que està ocorrent no hauria
d’estar passant. Aquesta havia
d’haver estat una guerra justa,
amb causes verdaderes i un final
ràpid.

Sense justificacions
Els dos principals arguments per
justificar la invasió van resultar

ser descaradament falsos: l’exis-
tència a l’Iraq d’armes de des-
trucció massiva i el vincle del
govern de Sadam Hussein amb Al
Qaeda.

Un tercer argument, o justifi-
cació moral, va quedar reduït a
una excusa absurda: la intenció
d’emprendre un experiment de-
mocratitzador que es multipli-
qués al bell mig del Pròxim
Orient.

La necessitat de garantir-se
un aprovisionament segur de
petroli té més sentit. Així ho
reconeixen els propis soldats
nordamericans al documental
The War Tapes (les cintes de la
guerra), un de molts relats que ja
comencen a convertir-se en un

nou gènere audiovisual. Així
també ho reconeixen molts aca-
dèmics de Harvard. La necessitat
real de petroli segur i l’ideal fan-
tasiós de trasplantar una demo-
cràcia “a l’americana” es van
barrejar per portar a la potència
militar més gran de la història a
una trampa sense sortida.

Sense solucions
Els Estats Units, i tot el conjunt
dels nordamericans, se senten
atrapats a meitat de camí en un
riu tumultuós. Veuen que ja no hi
ha sortida honrosa ni solució
indolora. L’única decisió correcta
era no creuar el riu. Però, una
vegada a l’aigua es pregunten
“què fer”.

Si es retiren, com suggerei-
xen ara els demòcrates triom-
fants, s’argumenta que l’Iraq po-
dria fàcilment caure en una
espiral autodestructiva i conver-
tir-se, ara sí, en un santuari ter-
rorista que podria desestabilit-
zar altres estats musulmans,
considerats moderats.

“Mantenir el rumb” i “acabar
la feina” com ha defensat Bush,
requeriria més tropes, més
morts, més repressió i menys
democràcia. L’única decisió sen-
sata era no haver intervingut uni-
lateralment, de manera precipi-
tada i sense un pla coherent de
reconstrucció.

En paraules del president
egipci Hosni Mubarak, el govern
de Bush va crear centenars de Bin
Ladens i va fer molts iraquians
més receptius al seu missatge. Al
llibre Entenent l’Iraq l’historiador
estatunidenc William Polk afirma
que “les polítiques nordamerica-
nes han estat autodestructives.
Han creat una forma totalment
nova d’inestabilitat per a l’Iraq i un
risc enorme i creixent per als
Estats Units”.

L’únic consol nordamericà és
la capacitat del seu sistema polí-
tic per esmenar els errors mitjan-
çant el vot. Un car aprenentatge
democràtic per a 2.842 soldats
nordamericans i desenes de mi-
lers, potser centenars de milers,
de civils iraquians morts.

Cada dia queda
més clar que
l’Iraq no pot
ser comparat

amb la Segona
Guerra Mundial

d

Argentina // Especulació

>>  Marcelo Tinelli és un conegut presentador i empresari
televisiu argentí, que ara ha ampliat els seus interessos al sector
turístic. I va comprar milers d’hectàrees a la provincia de Chubut
per a construir-hi un megaprojecte urbanístic. Al terreny, però hi
viuen 30 famílies mapuches, que hauran de ser desallotjades. Els
pobladors s’hi neguen hi han iniciat una campanya de denúncia.

Colòmbia // Repressió

>> El corresponsal de TeleSUR a Bogotà, Freddy Muñoz Alta-
miranda, va ser detingut pel Departament Administratiu de
Seguretat (DAS) colombià la nit del 19 de novembre, sota acusa-
cions de “rebelió i terrorisme”. Segons TeleSur “la detenció d’un
periodista d’un mitjà d’información internacional atemta contra
el dret de llibertat de premsa” i una “intimidació”.

/internacional@setmanaridirecta.info/

Olmo Calvo

A l’altre costat
dels trets hi ha
un enemic real
i letal, poderós

i invisible,
que repta la

tecnologia més
sofisticada

L’únic consol
nordamericà

és la capacitat
del seu sistema

polític per
esmenar
els errors

mitjançant
el vot
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GUINEA // VISITA DE TEODORO OBIANG A ESPANYA

✑ Redacció Directa
/Barcelona/

Després d’uny any d’expe-
dients viatjant entre Galí-
cia i Madrid, el Tribunal Su-

prem ja ha decidit qui ha de jutjar
els deu independentistes detin-
guts durant l’anomenada “Opera-
ció Castanyera”. Finalment serà la
jutgessa de l’Audiència Nacional,
Teresa Palacios, l’encarregada de
decidir la culpabilitat o innocèn-
cia dels militants de l’Assemblea
de la Joventut Independentista
(AMI, en les sigles en gallec).

Els fets es remunten al novem-
bre del 2005, quan la Guàrdia Civil
desencadena l’Operació Casten-
yera contra l’AMI, amb la detenció
de deu dels seus militants, l’escor-
coll de centres socials i la clausura

de dues pàgines web. Els detinguts
són traslladats a Madrid, on el
jutge de l’Audiència Nacional San-
tiago Pedraz, a petició del propi
fiscal, declara que els fets dels que
són acusats no són constitutius de
terrorisme i que, per tant són
competència dels tribunals gal-
lecs, i deixa tots els joves en lliber-
tat amb càrrecs.

Llavors comença un serial de
recursos per delimitar la compe-
tència del cas, que no és accepta-
da per cap jutjat, fins que arriba al
TS que es decideix per l’Audiència
Nacional.

Terrorisme de mínims
De fet, les acusacions del cas són
d’allò més variades: atemptat a
l’autoritat, danys, amenaces i injú-
ries, però difícilment es podrien

fer cabre dins la nebulosa de la
Legislació Antiterrorista. O així ho
va entendre, en un primer mo-
ment els jutges de l’Audiència
Nacional espanyola Santiago Pe-
draz i Teresa Palacios, que per dues
ocasions van tornar el cas a la jus-
tícia ordinària.

La decisió del Suprem, així, sols
es podria entendre si es considera la
mateixa AMI, que fins al dia d’avui

encara és legal, com una organitza-
ció terrorista. Aquesta opció, la
d’il·legalitzar l’organització juvenil,
és la que s’amaga darrere tots
aquests moviments políticojudi-
cials, segons el col·lectiu antirepres-
siu Ceivar. Aquest col·lectiu fins i tot
sospita que dins el mateix sumari
podria haver altres “sorpeses” i que
podrien ser encara més els col·lec-
tius independentistes gallecs sota
amenaça d’il·legalització.

Un antecedent perillós
La decisió del Tribunal Suprem
marca un precedent molt delicat
per la llibertat política a l’Estat
espanyol. Si finalment s’arriba a
declarar l’AMI com a “organització
terrorista” suposarà, segons Cei-
var, “un salt qualitatiu considera-
ble en el procés repressiu” i “signi-

ficaria la primera il·legalització
d’una força política gallega” en
més de 25 anys. I tot això just en el
moment en que PP, PSOE i BNG
s’assseuen a discutir “la reforma
del nou Estatut d’Autonomia” de
Galícia.

Però més enllà de Galícia, les
resolucions del Tribunal Suprem
generen jurisprudència i si, final-
ment, es declara que un col·lectiu
de joves és “terrorista” pel sol fet
de tenir una línia política radical-
ment anticapitalista i antiinstitu-
cional, es podria marcar un camí
cap a una repressió molt més forta
en un futur proper. S’ha de recordar
que fins ara, aquestes mesures d’ex-
cepció sols s’havien aplicat al País
Basc, on, jurídicament, s’argumen-
taven per la suposada vinculació
d’aquests col·lectius amb ETA.

Terrorisme: un concepte que creix
GALÍCIA // EL TS ENVIA ELS INDEPENDENTISTES A L’AUDIÈNCIA NACIONAL ESPANYOLA

que l’error del Govern radicava en
l’acte de rebre un dictador.

La diplomàcia del petroli
La gravetat de la visita, segura-
ment rau en un altre fet. Teodoro
Obiang Ngema és un dirigent
experimentat que es manté en el
poder des del 1979 després de
derrocar el seu tiet, i també gran
autòcrata, Macías Ngema. La
riquesa del petroli i el gas del seu
país li han merescut el respecte,
adoració i suport de grans multi-
nacionals, i sota unes tímides
reformes constitucionals, el res-
pecte d’altres països de la Comu-
nitat Internacional. Obiang respi-
ra tranquil i només el molesten
certes organitzacions com Global

Witness o Publish What You Pay
que denuncien la nul·la transpa-
rència econòmica i els pagaments
d’empreses petroleres fetes a
membres del govern; informes
d’Amnistia Internacional que re-
proven el poc respecte cap els
Drets Humans que hi ha al seu
país; i l’oposició política externa,
molta de la qual es fa des de l’Es-
tat espanyol.

Obiang  i la seva gent estan
convençuts, com declara un opo-
sitor guineà, que el petroli fa que
se li perdoni tot. I l’actitud de
Moratinos, afirmant que no té
constància de tortures i abusos
dels Drets Humans a Guinea, rea-
firma aquesta idea. El Govern
espanyol sembla disposat a fer la

vista grossa de tot el que passi a
Guinea si deixen que petroleres
espanyoles participin en el lucra-
tiu negoci del cru. Doncs si això és
així, les noves relacions entre
Espanya i Guinea ben poc diferei-
xen de les que França ha mantin-
gut durant dècades en les seves
antigues colònies: complicitat
política a canvi de rèdits en l’ex-
plotació dels recursos naturals
africans, ja siguin petroli, dia-
mants o el que faci falta.

D’això se’n diu neocolonialis-
me, però amb la diferència que
aquest cop és el líder guineà qui
instrumentalitza el poder espan-
yol i no a la inversa. Obiang, els
dóna petroli perquè callin i el dei-
xin perpetuar el seu règim patri-

monial, on tot apunta que el seu
fill Teodorín, actual Ministre d’A-
gricultura, està destinat a substi-
tuir-lo. Segurament, Obiang farà
algun gest més com els que ha fet
just abans d’anar a Espanya: una
suposada llei contra la tortura,
alliberar tres presos polítics o
prometre un augment dels bene-
ficis del petroli destinats a políti-
ques socials. Maquillatge dictato-
rial que convenç, sens dubte, a
Moratinos i el seu Govern.

I tot això, com sempre, en
detriment  d’una societat guineana
que espera amb ansietat que el seu
dictador deixi de rebre suports
encoberts com l’espanyol perquè
arribi el seu moment i  puguin deci-
dir lliurement el seu futur. d

d

Teodoro
Obiang amb
Zapatero

Arxiu

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

El dictador guineà Teodoro
Obiang Ngema rep tots els
honors per part d’un Govern

espanyol àvid perquè les empre-
ses espanyoles participin en la
explotació del seu petroli.

Es veu que el Ministre d’Afers
Exteriors espanyol, Miguel Àngel
Moratinos està convençut de
normalitzar les relacions diplo-
màtiques entre Espanya i la Repú-
blica de Guinea Equatorial. És per
això que la setmana passada  el
seu president, Teodoro Obiang
Ngema, va fer una visita oficial de
tres dies a Madrid. La visita cons-
tava de pocs actes. Entrevista
amb Zapatero, entrevista amb
Rajoy, sopar amb el Rei i una visi-
ta al Congrés de Diputats avorta-
da en l’últim moment per les pro-
testes de la majoria de grups
polítics espanyols minoritaris,
bascos i catalans. Per últim, una
trobada amb empresaris del món
energètic espanyol.

La majoria de queixes sobre
aquesta visita han anat encamina-
des al fet que Obiang, sota una
fina capa d’aparença democràti-
ca,  segueix dominant el seu país
amb mà de ferro, viola de forma
sistemàtica els Drets Humans i
s’enriqueix personalment (i el seu
entorn polític familiar) de l’explo-
tació dels grans jaciments de
petroli. El que s’extreia de la ma-
joria de cròniques i comentaris és

Obiang i la
seva gent estan
convençuts que
el petroli fa que
se li perdoni tot

Relacions neocolonials

“Significaria
la primera

il·legalització
d’una força

política gallega”
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Observatori dels mitjans Observatori dels mitjans 

pàgina 20 l’observatori

La xarxa

Comunicació21.com
obre una secció
d’internacional
✑ Enric Borràs i Abelló

La publicació digital Comu-
nicació21.com, especialit-
zada en el món de la comu-

nicació i el periodisme, ja fa uns
dies que publica algunes notícies
sobre aquests sectors en d’altres
països. De primer, se’n van publi-
car algunes en mode de proves,
però dilluns dia 20 es va inaugu-
rar oficialment la nova secció
d’internacional, que es fa a partir
de tres corresponsalies que
Comunicació21.com ha obert a
Nova York, Paris i Hong Kong.L’e-
ditorial de Comunicació21.com
comenta que, per a la nova sec-
ció, també s’ha reforçat la redac-
ció de Barcelona i que s’hi tracta-
ran temes com la crisi de la
premsa escrita de pagament,
l’auge dels diaris gratuïts, l’evolu-
ció d’internet i les noves tecno-
logies... Per ara, s’hi poden trobar
notícies de temes tant variats
com les ràdios comunitàries a
l’Índia, el pla de rellançament del
diari Libération o l’assassinat de
l’ex-director d’un diari mexicà. La
secció inclourà, a més de notí-
cies, articles d’opinió, reportat-
ges i entrevistes i és previst que a
partir de l’any que ve es traduei-
xi a l’anglès per bastir un punt de
referència internacional en
comunicació, des del Principat.

Sempre és primavera al Matí de Catalunya Ràdio

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), Radio 90 101.4FM (Olot)

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/

✑ Pau Pertegaz

Un dia qualsevol de la setmana. Les
deu del matí, passades, al programa
el Matí de Catalunya Ràdio, vaixell

insígnia de l’emissora pública Catalunya
Ràdio: 

Antoni Bassas: [...]més endavant ens visi-
taran aquell personatge i aquell altre, vindrà
als nostres estudis el senyor K amb el seu
espai especial X, i finalment des de Girona la
senyoreta V ens explicarà les darreres nove-
tats al voltant de P. Però, abans, parlem com
cada matí amb la Dolors. Dolors, bon dia,
com anem?

Dolors: Molt bé, Antoni. 
Antoni Bassas: Què tenim avui?
Dolors: Avui, Antoni, ja ha arribat la pri-

mavera. La ciutat comença a florir, i nosal-
tres tenim la necessitat de vestir-nos més
elegants i de renovar l’armari rober. El Corte
Inglés té preparades les millors novetats de
la primavera, i als millors preus. Per exemple
[...]

La tal Dolors, cada dia i a la mateixa
hora, és presentada pel conductor del pro-
grama amb el mateix rang que un convidat
o un col·laborador habitual. És a dir, tot i
que es tracta d’un espai de propaganda
comercial, en cap cas un senyal acústic o
una introducció per part de l’Antoni Bassas
indica als oients que es troben davant un
espai publicitari. Així, doncs, el Matí de
Catalunya Ràdio no només no separa el
contingut d’aquest espai del Corte Inglés
del contingut editorial, sinó que, atès el seu
desenvolupament, hom podria concloure
que tracta d’induir a error sobre la seva
naturalesa.

Davant aquesta mena de conclusions
allò millor que podem fer és anar a consultar
la normativa vigent sobre publicitat. I el cas
és que els articles de la LLEI 22/2005, de 29
de desembre, de la comunicació audiovisual
de Catalunya, no deixen en molt bon lloc el
programa de l’Antoni Bassas. Més aviat,
sobre el paper, indiquen que cada dia infrin-
geix la llei. L’articulat és ben clar:

Article 94
Publicitat i televenda encobertes 
1. S’entén per publicitat encoberta la

presentació verbal, visual o sonora dels
béns, els serveis, el nom, la marca o les acti-
vitats d’un productor de mercaderies o d’un
prestador de serveis en programes o altres
continguts editorials en què aquesta presen-
tació tingui finalitat publicitària i pugui
induir el públic a error sobre la veritable
naturalesa de la presentació. 

Article 95
Principi de separació entre el contin-

gut editorial i el publicitari
1. La forma i la presentació de la publici-

tat i la televenda han de garantir que els des-
tinataris no confonen el contingut editorial i
el publicitari, de tal manera que ambdós
continguts siguin fàcilment identificables. 

2. La separació preceptiva del contingut
editorial i el publicitari pot ésser temporal o
espacial, mitjançant un senyal visual o un
d’acústic, en funció de la forma de publicitat
emprada i si es tracta de serveis de difusió
de televisió o ràdio.

Article 97
Difusió de publicitat i televenda en

blocs i aïllada
1. La difusió de publicitat i televenda s’ha

de fer en blocs, encara que excepcionalment
es poden admetre publicitat i anuncis de
televenda aïllats, sempre que es donin con-
dicions d’escassetat d’oferta o demanda pel
que fa al temps disponible o sol·licitat per a
publicitat o televenda. 

2. S’entén per publicitat o televenda
aïllada les insercions d’una durada inferior a
noranta segons. Si, pels motius a què es refe-
reix aquest article, es fa publicitat o televen-
da aïllades, s’ha d’indicar la durada de la
inserció. 

Una senzilla audició diària de l’espai del
Corte Inglés serveix per constatar que el
Matí de Catalunya Ràdio viola cadascun dels
articles reproduïts. Amb tot plegat vam
decidir d’adreçar-nos, com a oients particu-

lars, al programa. Just a un programa que dia
rere dia es vanta de la seva relació amb els
oients. Doncs bé, enguany hem escrit ja tres
vegades per correu electrònic al Matí de
Catalunya Ràdio: el 26 d’abril, en un missatge
adreçat al Defensor de l’Oient, el 10 de maig,
i a la fi el 20 de setembre. Tres correus escrits
des del màxim respecte, que qüestionen la
legalitat de l’espai publicitari del Corte
Inglés, citen els articles de la llei esmentats,
assenyalen que es tracta d’uns fets especial-
ment greus tractant-se d’una emissora públi-
ca, i en demanen una justificació, o en cas
contrari la retirada i/o canvi radical quant a
l’emissió d’aquest espai. Dos paràgrafs en
donen una bona idea:

“Bon dia, us escric aquest correu des del
màxim respecte pel vostre programa, pel
rigor i respecte a la pluralitat d’opinions. 
Vull assenyalar allò que al meu parer consti-
tueix una clara infracció de la LLEI 22/2005,
de 29 de desembre, de la comunicació
audiovisual de Catalunya”.

“En tot cas em sorprendria molt que l’ac-
titud de el Matí de Catalunya Ràdio davant
un correu d’aquestes característiques, en
què es qüestiona legalment una part del pro-
grama, sigui ignorar-ne el contingut. No sé si
és això el que ha passat: m’ho podríeu con-
firmar, sisplau?“.

Amb tot, amb tres missatges sembla que
no hi ha prou per rebre una resposta de Cata-
lunya Ràdio. Sobretot si els missatges qües-
tionen una part fonamental del contingut.
Fonamental ho diem estrictament des del
punt de vista econòmic, perquè de ben segur
el contracte amb el Corte Inglés és sucós. Bé,
en tot cas és ben clar que els premis que rep
un periodista -en Bassas ha rebut el Premi
Nacional de Periodisme i el Premio Ondas-
no obliguen a donar segons quines explica-
cions als oients. Nogensmenys, haurien de
ser els mitjans públics els garants del compli-
ment de la normativa publicitària. Tenint en
compte el massiu i indiscriminat bombardeig
propagandístic a què som sotmesos des de
tots els àmbits, si no compleixen els mitjans
de masses públics, qui ho farà?
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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
TERRASSA
Kasalet Societat, 4
CSO La Impremta Plaça Jacint Verdaguer, 9
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



✑ Directa Baix Llobregat
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

es de fa quasi tres anys,
l’Ateneu Corberenc di-
namitza i promou l’o-
ferta cultural alternati-

va de Corbera de Llobregat (Baix
Llobregat) . Xerrades, cicles de
videos i documentals, exposi-
cions, tallers, són algunes de les
activitats que es realitzen dins i
fora de l’Ateneu. “No volem cen-
trar totes les activitats en un
espai tancat, doncs creiem que
l’Ateneu també ha de sortir al
carrer”; des d’aquesta perspecti-
va, l’Ateneu esdevé un col·lectiu
que actua en diversos fronts i
espais. 

Després d’un temps de refor-
mes, l’Ateneu Corberenc obre de
nou les seves portes amb una nova
dinàmica de treball i nous projec-
tes de cara el 2007.

Objectius
“Constància i acotament de cam-
panyes”, són els dos punts claus
marcats en la nova planificació

d’actuació de l’Ateneu Corberenc.
Les activitats, doncs, mantindran
una regularitat, amb la qual s’espe-
ra obtenir un millor seguiment de
les mateixes, i s’aprofunditzaran les
temàtiques exposades. En especial
les d’àmbit local, com la campanya
contra l’especulació urbanística o
la campanya sobre el patrimoni
històric. Noves propostes, com les
sortides culturals, o l’enfortiment
d’activitats, com el quart torneig
antiracista, configuren l’agenda
que s’està preparant pel 2007.

Per altra banda, un dels objec-
tius a nivell associatiu de l’Ateneu
és acostar-se i oferir el seu espai a
aquells col·lectius que per manca
de recursos no tenen cap lloc on
organitzar-se.

El tret de sortida
Dos mesos són els que han fet falta
per la remodelació, tant interna (a
nivell organitzatiu) com externa
(espai físic), de l’Ateneu Corberenc.
Precisament, el dia 25 de novem-
bre, l’Ateneu tornarà a escena i ho
farà amb una jornada plena d’acti-
vitats. A partir de les 18 hores hi
haurà portes obertes i l’exposició

“CreCiment S.A.”, sobre l’especula-
ció i el creixement urbanístic a Cor-
bera de Llobregat. A les 20 hores es
projectarà la part audio-visual de
l’exposició “CreCiment S.A.”. Conti-
nuarà la jornada amb un sopar
popular, i es posarà fi a la festa amb
la presentació del Volum II del disc
compacte de l’Ateneu Corberenc i
amb música diversa.
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riques, però també pràctiques per
construir joguines sexuals i
deconstruir identitats, tot analit-
zant des d’on i com mirem les
múltiples relacions.  I com que ens
trobem a “l’edat d’or” de la pirate-
ria, segons un membre de la UP,
calia organitzar taller que porta
per nom “Instint prekari i pràcti-
ques pirata” i té com a obejectiu
conèixer totes les maneres possi-
bles de piratejar la nostra vida.

Per qui estigui interessat en
endinsar-se en la producció del
paper, tant en l’elaboració artesa-
nal, com en les relacions que ori-
gina la seva indústria en diversos
països, pot assistir al taller
“Unproductiv/Cel·lulosa”.

Fins i tot han presentat el
“Taller de No-res”, una iniciativa
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La Universitat Pirata neix contra la privatització del coneixement
✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

urant les darreres set-
manes, els estudiants
d’arreu d’Europa s’han
mobilitzat per tal d’atu-

rar el Procés de Bolonya. Als Paï-
sos Catalans, més de 15.000 per-
sones van sortir al carrer i,
concretament a Barcelona, més
de 8.000 persones van secundar
la manifestació organitzada per la
Plataforma Mobilitzadora de
Defensa de la Universitat Pública.

En aquest context de privatit-
zació i elitització de les formes
de coneixement, a la casa i centre
social okupat de Barcelona
“Miles de Viviendas” han obert la
Universitat Pirata (UP). El naixe-
ment d’aquest projecte té com a
punt de partida crear un “espai
autònom d’educació i investiga-
ció seriós”, on tractar “temes arra-
conats a les altres universitats per
falta d’interès”.

La Universitat va prendre
forma el passat 15 de novembre a
“Miles de Viviendas” amb una
presentació dels blocs temàtics,
dels espais on es realitzaran
aquests blocs, i un berenar per a
tots els assistents. Tot i les pro-
postes existents, des de “Miles de
Viviendas” s’anima a tothom qui
vulgui a proposar i organitzar
altres activitats amb la finalitat
de mantenir una dinàmica multi-
reccional d’aprenentatge. De
moment, la gent que ho desitgi
podrà participar en tallers ben
diversos.

Teoria, pràctica i investigació
“Interferències-Tecnologia que
molesta” és el primer bloc temà-
tic que varen presentar a “Miles
de Viviendas”, definint-lo com a
espai per interactuar amb la tec-
nologia  a l’espai públic. La utilit-
zació de l’espai públic, també juga

D

un fort paper en altres tallers com
el de sentra “FisCultura Urbana”
on entra en contacte a través de

l’experimentació corporal, i el
qüestionament dels usos que fem
de l’espai públic en la vida quoti-
diana. S’engloben altres temes a
“Bricolatge sexual i feminismes”,
un taller que implica sessions teò-

ben experimental que pretén
“aconseguir entre tots l’impossi-
ble: no fer res”. “Jugar per guanyar”,
i “Activisme i comunitat”, són
altres blocs temàtics que ja estan
en marxa.

Precedents
Iniciatives com la Unversitat Pira-
ta fa anys que existeixen a altres

“La Universitat
Pirata

tracta temes
arraconats
a les altres

universitats”

Inauguració del primer curs de la Universitat Pirata a Miles de Viviendas,
el centre social okupat al barri de la Ribera de Barcelona

L’ateneu Corberenc comença una nova etapa

D
d

Per contactar:

L’ATENEU CORBERENC

C/ Font Vella, 20 baixos
Corbera de Llobregat, 08757.

ateneucorberenc@mailcat.org

Per contactar:

UNIVERSITAT PIRATA (UP)
Miles de Viviendas. c/ Joan de Borbó, 11 Barcelona

www.universitatpirata.org
unipirata@gmail.com

indrets arreu del món. La Univer-
sitat Lliure de Copenhaguen o la
Universitat Lliure a Xile en són
uns exemples. En el primer cas, la
iniciativa funciona des del 2001
com a espai on construir cons-
ciències crítiques. Un dels projec-
tes que han dut a terme és la “Fre-
eUtvResearch”, una televisió
experimental “realment pública”.
Alhora, utilitzen aquest mateix
mitjà per investigar i discutir la
televisió com a tecnologia social
i estètica. 

A Xile, trobem la Universitat
Lliure, una organització impulsa-
da per persones i col·lectius que
comparteixen el diagnòstic de
l’esgotament del model tradicio-
nal de la “universitat de mercat”.
Amb aquesta base, promouen una
societat llibertària a partir d’un
espai autònom i obert.

La Universitat Pirata acaba de
ser engegada i està plenament
oberta a noves propostes. Com
més participació, més fort  l’es-
pai on l’anàlisi teòric i el saber-
fer del carrer es trobin en un
mateix nivell. L’única manera,
segons manifesten,  de “crear un
coneixement que  ens permeti
incidir en la nostra realitat”. Un
coneixement que s’allunya de les
formes d’universitat oficial. Tant
és així, que de manera simbòlica,
tots i totes les assitents a la pre-
sentació ja compten amb un
diploma, sense exàmens previs,
tan sols pel mèrit de voler-hi
participar.

Edu Bayer

d

“Constància
i acotament

de campanyes”,
són els dos
punts claus
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✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

l mal ús dels recursos
naturals s’ha vist espe-
cialment reflectit al
litoral. Les costes es tro-

ben amenaçades per una urbanit-
zació massiva que comporta mol-
tes altres coses –contaminació de
l’aigua i el seu entorn, i la prolife-
ració d’instal·lacions portuàries:
ports industrials, comercials i es-
portius. Aquestes instal·lacions
han provocat altres construccions:
espigons, molls i dics que desdi-
buixen el litoral i alteren les dinà-
miques de les corrents i la sedi-
mentació de la sorra.

L’Ajuntament de Barcelona i la
Dirección General de Costas tiren
endavant la construcció d’un dic

que tindrà uns 170 metres de llarg
i sobresortirà un metre per sobre
el nivell del mar. L’operació va
començar a finals d’octubre i es
tracta de la primera part d’un pro-
jecte que també preveu l’amplia-
ció d’alguns espigons.

Diversos col·lectius no han
trigat en respondre a una mesura
que consideren que perjudica la
costa en diversos aspectes. L’As-
sociació Catalana de Surf (ACS)
va concentrar-se el passat 19 de
novembre per protestar contra la
desaparició de les ones i per tant
de l’esport que practiquen. Però
aquesta reivindicació no és l’úni-
ca que genera la construcció de
dic i espigons. Molts pescadors
denuncien que la construcció del
gran dic provocarà un estanca-
ment de les aigües i per tant dis-
minuirà la pesca artesanal que
encara es realitza al litoral de
Barcelona. Greenpeace també
s’oposa a la construcció de dics ja
que consideren que alteren greu-
ment els processos naturals. Des-
criuen el dic com una barrera físi-

ca que intercepta artificialment
les corrents marines i per tant, el
transport de la sorra. Aquesta
acaba dipositant-se a un costat
del dic penetrant en nombroses
ocasions als ports. Finalment
aquesta sorra, generalment molt
contaminada per combustibles,

aigües residuals, olis i dissolvents
torna al mar o s’utilitza per rege-
nerar platges. 

Des de l’Associació Catalana
de Surfistes preveuen noves mobi-
litzacions i prendre possibles me-
sures legals.

✑ Jordi Panyella
/campanyes@setmanaridirecta.info/

ls propers dies 1 i 2 de
desembre, FETS (Fi-
nançament Ètic i Soli-
dari) organitza les se-

ves jornades anuals, aquest cop
amb la pretensió de buscar
sinèrgies de col·laboració amb
els moviments de comerç just i
consum responsable. Segons
Jordi Marí, director de FETS, les
actuals confluències entre fi-
nançament ètic, comerç just i
consum responsable es troben
“en la voluntat de transformació
social a través del consum ( ja
sigui el consum de productes
materials, o a partir de l’ús dels
nostres estalvis)”, i també cada

què es cou pàgina 23

FETS, finançament ètic i soli-
dari entre totes
L’organització d’organitzacions
FETS treballa des de l’any 1999
per a la promoció de la Banca
Ètica a Catalunya. Actualment,
els seus eixos de treball són:
seguir amb la promoció i sensibi-
lització sobre el finançament ètic
a Catalunya; intentar posar les
bases per crear un observatori de
les finances ètiques, que serviria
per a impulsar el coneixement
dels cada cop més importanto
instruments de finançament ètic
que estan apareixent a Catalunya;
i finalment l’impuls d’una plata-
forma que pugui possibilitar una
Banca Ètica pròpia a Catalunya,
democràtica i transparent. 

Cada any, FETS organitza unes
jornades per a reflexionar sobre
algun dels aspectes més novedo-
sos de la Banca Ètica. Si enguany
serà veure les sinèrgies amb el
moviment de comerç just i con-
sum responsable, l’any passat les
van fer sobre els microcrèdits. El
microcrèdit és una forma d’útil
financer per al qual no es demana
cap aval més enllà del compromís
de ser retornat, i que compta d’un
interès molt baix. S’utilitza molt a
països del Sud, i per promoure
projectes d’autoocupació.

social on han d’entrar les finances
ètiques. Així, es van organitzar
tallers sobre habitatge, economia
social i solidària, i comerç just i
consum responsable. FETS ha vol-
gut aprofitar aquesta conjuntura
per a organitzar les seves jornades
en aquests dos àmbits.

cop més existeix “una necessitat
de les entitats de comerç just de
comprensió, proximitat i serveis
financers que les entitats bancà-
ries tradicionals no ofereixen”.

Les jornades comptaran amb
la participació de persones d’or-
ganitzacions de comerç just i con-
sum responsable tant dels Països
Catalans, com de la resta d’Euro-
pa, així com d’organitzacions de
Banca Ètica. Toni Codina, director
de Setem, diu que sovint “amb-
dues propostes són objecte de
debats semblants sobre la seva
identitat i la seva funció social:
són iniciatives purament simbòli-
ques o podem qualificar-les d’al-
ternatives? Contribueixen a eradi-

E

Banca ètica, sinèrgies amb el comerç just i el consum responsable

car la pobresa o només a dignifi-
car-la?”. Amb aquesta idea s’han
pensat les jornades, per a que els
dos tipus d’organitzacions es
coneguin més, i puguin conèixer
altres experiències que “ens des-
pertin algunes idees”, diu en Jordi
Marí.

La idea de dedicar les jorna-
des a aquesta temàtica va néixer
en el marc de la Conferència
anual de la INAISE (International
Association of Investors in the
Social Economy), que es va cele-
brar el passat mes de juny a
Donosti. En aquesta jornada es va
manifestar la voluntat de posar
damunt la taula tots aquells
camps i aspectes de la innovació

La construcció d’un dic al litoral de Barcelona desperta el rebuig

E

d
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Per contactar:

Jornades de Comerç Just i Finances Ètiques
1 i 2 de desembre. Auditori IDEC
Carrer Balmes 132 (cantonada Roselló) 

www.fets.org/jornades

Per contactar:

Informació sobre el desenvolupament
del projecte i properes mobilitzacions a:

ASSOCIACIÓ CATALANA DE SURF
escoladesurf@acsurf.org

www.acsurf.org

Comerç just a la plaça Sant Agustí Vell Eduardo Soteras / Rudio

“Les actuals
confluències

entre
finançament
ètic, comerç
just i consum

responsable es
troben en la
voluntat de

transformació
social a través
del consum” 

Núm. 80 Novembre ‘06
La publicació de la CGT de Catalunya

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

“La construcció
d’un dic altera
les dinàmiques
de les corrents,
fet que deriva

en altres
problemàtiques”



directa núm. 27 / 22 de novembre de 2006pàgina 24 expressions

Pau Coll / Ruido

PARLEM AMB ALGUNS

DELS MEMBRES DEL

COL·LECTIU. ENS

EXPLIQUEN LA DINÀMICA

DEL GRUP, LES SEVES

EXPERIÈNCIES I, UNA

MICA, AQUELL SENTIT

MÉS PERSONAL QUE

CADASCÚ HA BUSCAT O

TROBAT EN EL PROJECTE

✑ Jordi Vidal / Santi Eizaguirre
/cultura@setmanaridirecta.info/

Ràdio Nikosia és un punt de
partida, una iniciativa d’un
sector de la societat per fer-

la millor, més justa, més integra-
dora i més oberta. Qui millor que
els “bojos” per agafar el protago-
nisme d’aquesta lluita contra l’es-
tigma social de les malalties
mentals i aquells que les pateixen?
Com explica Natxo de Noche, un
dels participants del projecte,
Ràdio Nikosia “és un somni que ha
redimit a tot un col·lectiu que
estava condemnat a l’ostracisme,
sovint mut i amagat, i que ha
trobat en la ràdio una oportunitat
per expressar-se i obrir-se a un
món que els havia donat l’esquena”.

El somni de Ràdio Nikosia ja té
més de tres anys de vida i aglutina
en la seva activitat setmanal més de
trenta persones que en un moment
o altre de la seva vida han rebut un
psicodiagnòstic, és a dir, que han
estat declarats malalts mentals,
amb tot el que això comporta.

Textos, poesies i debat
Els antropòlegs Martín Correa i
Nel·la Gonzalo són els artífexs
d’aquest projecte. Nikosia emet un
programa de ràdio setmanalment
on es tracten els temes que els
mateixos participants han proposat.
Cada tres mesos fa una bateria de
propostes temàtiques, i la persona
que aporta cada tema és l’encarre-
gada de dirigir el programa on es

tractarà aquest. El programa consta
de dues parts: la primera, on es
llegeixen textos i poesies que els
components de la radio han escrit
sobre el tema en qüestió, i la
segona, on es fà un debat obert i
també es dóna pas a trucades tele-
fòniques dels oients. És un
programa fet de manera gens jeràr-
quica i on no hi ha cap mena de
censura, cosa difícil de trobar en els
mitjans de comunicació. Els progra-
mes s’emeten en la freqüència de
Radio Contrabanda (91.4 FM).  

Segons Natxo de Noche, “Ràdio
Nikosia ha permès, per una banda,
ensenyar a la societat  com és el
mon de la bogeria i, en aquest
sentit, ha pogut trencar molts este-

reotips preconcebuts”. Per una altra
banda, “es tracta d’una de les
millors eines que es poden posar en
mans d’un psicodiagnosticat. Ràdio
Nikosia és un mitjà de comunicació
i d’expressió, i això sempre és bo
per ambdues parts: la que comu-
nica i la que rep”. 

Dinàmica del projecte
Quan visitem la radio parlem amb
en Jordi, amb en Raúl, i amb alguns
més dels seus membres. Ens expli-
quen la dinàmica del grup, les
seves experiències i, una mica,
aquell sentit més personal que
cadascú ha buscat o trobat en el
projecte. Troben molt important
acostar-se amb el programa a

persones que es troben en situa-
cions similars a les seves i estan
aïllades per un o altre motiu. 

Nikosia és un espai de trobada
on es reuneixen persones que han
de fer front a una situació que
molts cops la societat ha intentat
amagar entre barrots, medica-
cions, o simplement amb un silenci
general que fa creure que allò no
existeix fins que a algú no li toca el
seu entorn familiar o personal. “A
nivell individual –explica De
Noche– la ràdio ha suposat  un
augment de l’autoestima de cada
col·laborador, potencia les facul-
tats de tots els seus locutors,
afavoreix el treball en equip i per
tant ajuda a relacionar-te amb
companys que tenen problemàti-
ques similars. Ràdio Nikosia també
ha suposat per a molts dels seus
integrants  una mena de trampolí
per desprès accedir i executar
altres tasques de major renom i
dificultat”.

Els diagnosticats –com ells
s’autoanomenen– volen fer
públic, mitjançant la veu de la
radio, que ells són persones com
totes les altres, amb l’única parti-
cularitat que tenen alguns trets
psicològics i emocionals que han
desenvolupat de forma diferent.
Volen lluitar contra el prejudici
que ens fa associar bogeria amb
violència, deficiència i tot allò
que no està ben considerat de la
ment humana. La seva és una lluita
de cada dia i de cada moment,
enmig d’un entorn que els diu i els
repeteix que ells són diferents. I
és cert, ells són diferents, però
això no els pot privar del dret a
ser, i a ser tal com són.

www.radionikosia.org
www.contrabanda.org
info@radionikosia.org

“Nikosia es l’última ciutat
dividida. Per muralles,

idees, religions i un suposat
abisme cultural. Creiem que d’una
o altra manera tots portem certa
Nikosia dins la geografia del cos i
la ment. Algú va separar en dos a
Nikosia, però nosaltres viatgem
constantment a un costat i l’altre
d’aquesta frontera. I, des d’aquest
dualisme, des d’aquest anar i
venir, podem aquí explicar la
nostra història, que és tant real i
legítima com qualsevol altra”.
Aquest text, que és amb el que
s’inicia cada emissió de Ràdio
Nikosia, podem trobar-lo també
al llibre de creació col·lectiva, El
libro de Radio Nikosia. Voces que

hablan desde la locura. Un docu-
ment on es poden trobar les
transcripcions dels millors temes
monogràfics desenvolupats per
aquells que fan possible Ràdio
Nikosia. El llibre tracta a fons la
relació amb metges i familiars,
amb la medicació i les terapies,
amb la comunitat i amb sí matei-
xos, així com amb els discursos
socials i institucionals sobre la
bogeria i el deliri. Un bon retrat
d’actualitat sobre la salut mental
col·lectiva, i en especial del grup
de persones que viu i pateix
marginació, incomprensió, preca-
rietat laboral i una constant
estigmatització arran d’un diag-
nòstic. El llibre també ofereix

visions íntimes de la bogeria molt
plurals. “La bogeria és com una
boleta mínima d’una extranya
màquina del milió que colpeja els
límits del billar de la ment.” O el
fet que “la bogeria no existeix,
existeix gent que somia
desperta.” Observacions com el
fet que “els bojos es passegen per
la corda fluixa. Són equilibristes.
Busquen l’equilibri desequilibra-
dament.” O que “els bojos són
pidolaires de serenitat”. També
relats sobre l’absurd: “Estem
adormits en el mai, despullats i
rojos com nounats,  bojos d’esti-
mar-nos i de pensar en veu alta,
amants maleïts plens de vent,
saturats de fugir i de liti.”

Veus des de la bogeria

Ràdio Nikosia, una teràpia constructiva
UNA TRENTENA DE PERSONES DECLARADES MALALTS MENTALS REALITZEN SETMANALMENT UN ESPAI PROPI A LES ONES DE RÀDIO CONTRABANDA
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“La cultura mai
ha estat objectiva”
LAPSUS ESPECTACLES. ASSOCIACIÓ PER LA

PROMOCIÓ DE LA CULTURA I LA SOLIDARITAT

La imatge i la vida
REUS ACULL LA MOSTRA ITINERANT DEL FESTIVAL
DE CINEMA DEL MEDI AMBIENT DE CATALUNYA

13È FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DEL MEDI AMBIENT DE CATALUNYA

MOSTRA ITINERANTV | FINS AL 13 DE DESEMBRE

ESPAI D’INFORMACIÓ AMBIENTAL DE REUS

Una xarxa p2p d’intercanvi social
✑ Roger Palà
/expressions@setmanaridirecta.info/

T’agradaria aprendre a progra-
mar pàgines web amb codi

lliure però no saps com fer-ho? O
potser vols aprendre a fer pa?
Portes mesos intentant donar-te
de baixa d’aquella singular oferta
de Telefónica que mai vas contrac-
tar? Pots gastar-te la setmanada
en un manual d’informàtica o un
professor de cuina... Però en canvi,
segurament ets prou expert en
alguna matèria com per ensenyar-
ne les claus a algú altre. 

El Banc Comú de Co-
neixements (BCC) és una expe-
riència pilot sobre el troc de
coneixements: més que un “banc
de temps”, és una xarxa p2p d’in-
tercanvi social. Un experiment
pilot en l’anomenada economia
de l’interncavi: “tu m’ensenyes
això, jo t’ensenyo allò”. Els seus
impulsors, el col·lectiu
Platoniq.net, el defineixen com
“una iniciativa per a l’aprofita-
ment i la indexació col·lectiva del

nou coneixement autogenerat,
que sorgeix arran de l’extensió del
domini de les noves tecnologies i
xarxes digitals”. 

El BCC treballa en la detecció,
creació i difusió de “càpsules de
coneixement”. Una càpsula de
coneixement pot respondre a
diversos models: pot ser una
simple demo, en base una explica-
ció de poc més de deu minuts en
base a la pregunta “com es fa?”, per
exemple: “com cuinar un ou
ferrat?”. Però també pot ser una
dissertació o especulació teòrica,
en base a la pregunta “què és?”, per
exemple, “què és la propietat
intel·lectual?”. També pot ser una
vivència o experiència: una exposi-
ció d’un esdeveniment viscut del
que s’ha après alguna cosa, respo-
nent a la pregunta “Com vaig resol-
dre aquesta situació?”. En aquest
cas també es pot recorrer a audio-
visuals o a produccions radiofòni-
ques. Les càpsules de coneixement
també poden seguir el format de
taller o de repte col·lectiu, de més
extensió i amb el suport d’una

persona destra en la matèria, per
exemple, com muntar un ordina-
dor partint de zero.

On? Now!
La presentació pública del BCC es
farà els propers dies 25, 26 i 27 de
novembre en el marc del Now,
una plataforma de treball que es
desenvoluparà al CCCB fins a
l’any 2009, i que reflexiona sobre
el present a partir de les transfor-
macions que tenen lloc a principi
del segle XXI. Una de les facetes
del Now gira entorn de la recerca
activista, i el BCC s’engloba en
aquesta vessant. 

Durant els dies de l’encontre,
el BCC tindrà la seva faceta pràc-
tica duent a terme una mostra de
les seves càpsules presencials.
També s’hi mostraran les càpsules
radiofòniques o audiovisuals, que
estaran permanentment a la web
sotmeses a una llicència copyleft
on se n’explicitarà l’autoria
–individual o col·lectiva– i el
permís per la seva difusió lliure
sense ànim de lucre.

EL COL·LECTIU PLATONIQ IMPULSA EL BANC COMÚ DE CONEIXEMENTS,
UNA PROPOSTA PILOT PER A L’INTERCANVI LLIURE D’INFORMACIÓ

BANC COMÚ DE CONEIXEMENTS

24, 25 i 26 de novembre
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Pim-Pam-Pum

✑ Antònia Andreu
/cultura@setmanaridirecta.info/

L’Espai d’Informació Ambiental
de la capital del Baix Camp

acull la mostra itinerant de la tret-
zena edició del Festival
Internacional de Cinema del Medi
Ambient de Catalunya. Fins al 13
de desembre, s’hi podran veure
una selecció de les millors produc-
cions presentades en l’edició del
passat mes de juny d’aquest certa-
men cinematogràfic. 

Mitjançant el cel·luloide, el
festival apropa d’una manera dife-
rent la reflexió entorn els conflic-
tes ambientals i socials, i tracta
des de diferents perspectives,
òptiques i espais les problemàti-
ques ecològiques actuals. El certa-
men pretén unir dues formes
d’art. D’una banda, el cinema: l’art
d’expressar-se utilitzant imatges i
so. De l’altra, el medi: tot allò que

ens envolta, diguem-ne natura,
diguem-ne altres éssers humans,
tots els éssers vius... És a dir, l’art
de la vida.

Caminant per l’Himàlaia
Entre les produccions que encara
podrem veure, hi ha films com El
cim del món (29 de novembre, 19h)
de Bill Kern. Una producció nepa-
lesa de setanta minuts en què el
director i caminant surt a fer una
ruta per l’Himàlaia portant només
allò que li cap a la motxilla, inclòs
l’equip per filmar. En el seu camí
compartirà l’art dels monjos
budistes i la coneixença amb els
habitants del territori.  També en
l’àmbit del cinema documental,
l’11 de desembre es projectarà El
fenòmen Marmora (19h). Una
pel·lícula de Tim Hoagy Wilson
sobre el petit poble rural de
Marmora, entre les ciutats cana-
denques de Toronto i Ottawa. Un

documental que reflexiona sobre
l’entorn, la cultura i la vida a la
terra, on hi ha lloc per festivals de
música punk, enverinaments per
arsènic i contaminació radioactiva.
Tot plegat, explicat a través de la
coneixença d’una sèrie de perso-
natges memorables. El festival es
clausura el 13 de desembre amb
Terres que s’acomiaden (19h), un
documental del suec Zoltan Török
sobre Islàndia, l’únic país del món
que pertany tant a Europa com a
Nordamèrica. Nascuda de la falla
que separa els continents, a les
profunditats submarines de
l’Atlàntic, Islàndia s’està partint, de
mica en mica però sense descans,
en dues meitats. La pel·lícula
retrata la natura inèdita i única de
l’illa, així com la seva interacció
amb les dues forces de la natura, i
el caràcter dels pobles, més durs
encara, que hi viuen.

✑ Roger Palà
/expressions@setmanaridirecta.info/

L’Associació per la Promoció de la
Cultura i la Solidaritat Lapsus,

també coneguda com a Lapsus
Espectacles, neix l’abril del 2001 des
de dos nuclis ben diferents. Per una
banda, un grup de gent vinculada a les
arts escèniques, farta de la mercanti-
lització de la cultura. A l’altra, perso-
nes vinculades a moviments socials i a
l’associacionisme, cercant noves
formes de transmetre missatges de
crítica i denúncia social. Actualment,
una trentena de persones col·laboren
regularment en els diferents projectes
Lapsus. Aquests projectes són dina-
mitzats i coordinats des de l’equip de
gestió, integrat per tres persones. 

Quins són els lapsus en què ens voleu
fer caure? 
Un lapsus és un error que cometem per
distracció o inadvertència. Lapsus es
crea per remarcar tot allò que sovint la

societat deixa oblidat, aparcat i amagat
sota l’estora, per allò que “més val no
fer-ne gaire rebombori”. 
Existia un buit en matèria d’especta-
cles de caire social?
Sempre hi ha hagut grups que han utilit-
zat la cultura i les arts escèniques com a
vehicle cap a la transformació social.
Malauradament, les característiques del
mercat cultural actual acaben poten-
ciant espectacles neutrals i estèrils,
quan la cultura mai ha estat objectiva. 
Què diferencia Lapsus d’una compan-
yia teatral normal i corrent?
Per començar, que no només som una
companyia. Des de Lapsus es produeix,
distribueix i s’intercanvia. Alhora, les
mateixes característiques de Lapsus fan
que serveixi molt més com a enllaç o
nucli aglutinador al voltant de persones
amb inquietuds socials i culturals.
Lapsus funciona com un viver per a
nous creadors. Quins projectes  esteu
col·laborant a tirar endavant?
Un dels principals avantatges de Lapsus,
encara que soni passat de voltes, és que

les idees es poden fer realitat. Diversos
dels espectacles han nascut i han estat
ideats en moments bastant surrealistes
i divertits. Enguany, hem treballat
bastant en consolidar les accions de
carrer i en temàtiques múltiples, des de
la recuperació de memòria històrica
fins a la sensibilització enfront el canvi
climàtic. El circuit d’espectacles de
petit format es programa majoritària-
ment en espais municipals o a l’espai
públic. Amb els col·lectius, en moltes
ocasions, el que acabem fent són inicia-
tives conjuntes que presentem als
municipis.
Treballeu amb multitud de temàti-
ques diferents. Quines són les més
sol·licitades i perquè creieu que és
així?
Les temàtiques en què treballem més és
en l’àmbit dona, en la sensibilització
mediambiental i en la convivència
intercultural. Analitzar els factors de
perquè això és així, ens portaria a una
altra entrevista sencera i segurament
molt divertida.
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✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

La memòria, de vegades, juga
males passades. Dia a dia, el

cinema, la música i la televisió
ens presenten el passat d’una
manera més idíl·lica del que fou
en realitat. El poble ha convertit
en una dita popular aquell vers
de las Coplas de Jorge Manrique
que ens recorda que “qualquiera
tiempo pasado siempre fue
mejor”. El cert, però, és que la
història està objectivament
plena de moments pitjors. 

Ara que podríem dir que el
MIL fins i tot està de moda, seria
hora de desmitificar-ne uns
quants aspectes. Per exemple, el

de la seva influència política,
que en el seu temps va ser prou
limitada, per no dir nul·la.
Obviament, com a conseqüència
del  context polític, però també
per una acció armada que, a la
pràctica, els va dur a allunyar-se
del moviment obrer del qual
volien formar part, teòricament
fugint de qualsevol mena
d’avantguarda. Per això la seva
gran aportació és el seu docu-
ment d’autodissolució, l’agost
de 1973, en adonar-se que
havien entrat en una dinàmica
pròxima a la dels grupuscles
d’extrema esquerra que deien
combatre. Ni déu, ni amo, ni
patró, ni màrtirs de cap causa,
inclosa l’anarquista. 

Per comprendre el MIL i el
seu context històric és especial-
ment útil la història que explica
Antonio Téllez Solà a El MIL i
Puig Antich, que apareix ara en
la seva edició catalana. Un docu-
ment que fuig de la idealització
cinematogràfica per oferir un
treball de recerca historiogrà-
fica i política molt acurat.
Téllez, militant llibertari des de
1936 i col·laborador de multitud
de publicacions anarquistes,
recull documents polítics de
l’època, informes policials i
retalls de premsa relacionats
amb la història del grup de Puig
Antich i els germans Solé
Sugranyes.

La memòria traïdora

Poc a poc, el panorama del
cinema català s’ha anat

pluralitzant i rejovenint amb
artesans com Jaume
Balagueró, autors populars
com Cesc Gay, franctiradors
com Albert Serra o Isaki
Lacuesta, i fins i tot una cine-
asta de l’era de la globalitza-
ció com Isabel Coixet, més
enllà dels ja habituals Bigas
Luna o Ventura Pons. En
moments més difícils, pocs
anys enrere, un autor a la
francesa com Marc Recha
estava molt més sol, com
quan va debutar, joveníssim,
amb El cielo sube. Pel·lícula a
pel·lícula, s’ha anat consoli-
dant com un cineasta festiva-
ler amb una estètica propia. 

Amb l’àrida Les mans
buides encara en el record,
Recha hi torna amb un altre
film de nova força experi-
mental, la narració d’un

viatge protagonitzat pel
mateix cineasta i el seu
germà, amb dues figures del
periodisme català com a refe-
rències: Ramon Barnils i Josep
Pla, aquest últim pel seu gust
per redactar ficcions falsa-
ment autobiogràfiques. El
record de la Guerra Civil i del
govern republicà és ben
present en un film que dóna
una importància primordial,
de nou, a la fotografia d’esce-
naris naturals de gran plastici-
tat, en aquest cas situats al
Baix Ebre. Estructurada com
una narració en tercera
persona, la pel·lícula es
presenta com un conte per a
adults, un viatge interior i
exterior que en aquesta
ocasió també tracta temes
d’abast general, des de la
memòria col·lectiva al
problema de l’aigua.
IGNASI FRANCH

EL MIL I PUIG ANTICH

Antonio Téllez Solà
Editorial Virus.
Col·lecció Memoria
164 pàgines

A per loca

DIVERSOS AUTORS

(KOMUNIKANDO.NET, 2006)

Dies d’agost
DIRECTOR I GUIONISTA:
MARC RECHA

INTÈRPRETS: DAVID

RECHA, MARC RECHA,
MARIONA ORDOÑEZ,
PERE SUBIRANA

DURADA: 93 MINUTS

DATA D’ESTRENA: 1 DE

DESEMBRE

cultura@setmanaridirecta.info

Sva-ters és sinònim d’un cúmul
de ritmes variats que té la

seva màxima expressió en un
directe festiu i descontrolat.
Resulta impossible englobar el
seu segon àlbum en un sol estil
musical. Aquests joves d’Alcàsser
(l’Horta), apadrinats pel cantaor
Miquel Gil –que posa veu a un
parell de cançons i ha fet de
productor informal del disc–
presenten una sèrie de cançons
fetes a mida, on toquen sense
complexos el que els ve de gust:

rumba, ska, temes amb un toc
agrícola, freakades com una
versió de Grease amb ovelletes
de fons, i dolçaines que per un
moment ens traslladen als direc-
tes dels compatriotes Obrint Pas
o La Gossa Sorda. A tot això cal
sumar-hi la dualitat entre lletres
divertides i reivindicatives. En són
exemples el viatge a la
“República Alcassera” (‘si per anar
amb bus a València tardes el
mateix que amb l’Ave des de
Madrid’) o “Jaleo”. A. A.

Sva-ters

BERLANGASTYLE

(TEMPS RECORD)
FUSIÓ FESTIVA

Als anys 80 Galicia esclatava
amb la irreverència de Os

Resentidos i tota la moguda
viguesa. Als 90 el rock “bravú”
començava a escalfar motors i els
joves dels pobles rurals canviaven
la falç per la guitarra elèctrica. Els
primers grups de rock “made in
GZ” començaven a destacar.
Entrat el segle XXI encara queden
restes de tota aquella moguda i a
A per loca ha recollit part del
llegat que ha donat peu al neixe-
ment d’un nou fenomen, encara
per definir, que té molts
elements en comú. Així doncs, al

llarg de 26 cançons ens podem
trobar amb bandes ja consolida-
des (Skacha, A Matraka Perversa o
Skarnio) que sonen amb altres de
recent creació però amb moltes
ganes d’aportar el seu gra de
sorra a tot un moviment que està
en marxa. Tots canten en gallec i
practiquen estils que poc tenen a
veure, però a l’hora de la veritat,
tots s’han implicat per tal de
reivindicar el gran potencial que
amaga aquella terra. Música feta
a Galícia, per gallecs i pel món.
DAVID VÁZQUEZ

Automàtics

DIRECTOR: JAVIER DAULTE

REPARTIMENT: EVELYN ARÉVALO,
BELÉN BOUSO, ROSER BUNDÓ

BAUDEL, JORDI CENTELLAS, MARIA

CIRICI, JOAN DAUSÀ, BÀRBARA

GARCIA, MIREIA SANMARTÍN,
JORDI VAQUÉ

SALA MUNTANER

FINS AL 17 DE DESEMBRE

Automàtics neix com un
encàrrec de l’Institut del Teatre
de Terrassa al dramaturg i direc-
tor argentí afincat a Catalunya
Javier Daulte (Gorda), per al taller
de quart any dels estudiants d’in-
terpretació. L’obra ha seguit un
procés d’elaboració col·lectiu
entre actors i director, i després
d’estrenar-se al festival
Temporada Alta de Girona, arriba
ara a la sala Muntaner de
Barcelona. A mig camí entre la
ciència ficció, el thriller i la
denúncia ecologista, Automàtics
narra una macabra història fami-
liar amb tràgiques conseqüències,
en un context en què estranys
fenomens climatològics s’estan
produint arreu del món a causa
de la tala indiscriminada de la
selva amazònica i un incompren-
sible virus s’apodera dels electro-
domèstics. Una història de
rerefons surreal que deixa en
evidència les mecàniques rutinà-
ries i els terribles buits de la
comunicació entre les persones.
ROGER PALÀ
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26 de novembre
JORNADA ANTIFEIXISTA EN MOTIU DEL

CONGRÈS DE PLATAFORMA X CATALUNYA

Davant de l’edifici del Sucre
Vic. Tot el dia

29 de novembre
DIA INTERNACIONAL DE LA

SOLIDARITAT AMB EL POBLE PALESTÍ

29 de novembre
KAFETA. SEGON ANIVERSARI

DEL C.S.O. TÒXICS

Passeig dels Ferrocarrils 15-19, 
Cornellà de Llobregat. 19 h

30 de novembre
AMENAÇA DE DESALLOTJAMENT

DEL CENTRE SOCIAL LA LOKERIA

Plaça Espanyola 1,
Hospitalet de Llobregat, 8h

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

CÓMPRELO AHORA! TERCERES JORNADES SOBRE
CONSUMISME I CONSUM RESPONSABLE

El proper cap de setmana del 24, 25 i 26 de novembre
el Casal de Joves Obriu Pas organitza a Barberà del
Vallès les terceres jornades sobre consumisme i con-
sum responsable Cómprelo Ahora! L’objectiu d’aques-
tes jornades és promoure la reflexió al voltant del
model de societat consumista i de les seves conse-
qüències socials, laborals i mediambientals. També es
repassarà el paper que darrerament venim jugant com
a consumidors i les pràctiques alternatives que tenim
al nostre abast. Totes les activitats es realitzaran a la
Torre d’en Gorgs.
Podeu consultar tota la programació a
http://www.cnjc.net/

KAFETA. CORNELLÀ SENSE FRONTERES

C.S.O. La Banka Rota, c/ Rubio i Ors 103,
Korneyà. A partir de les 19 h.
Txerrada: actualitat política i propostes socials
+ Sopador: cuscús + Música en Directe

DEBAT. ALLIBERAMENT NACIONAL.
DE QUINA MANERA, COM, QUAN I PER QUÈ?
Infoespai, plaça del Sol 19-20, Gràcia,
Barcelona. 20 h.
La idea d’aquesta activitat és compartir di-
ferents punts de vista sobre un mateix tema.
L’objectiu no és posar-se d’acord, sinó com-
prendre una mica més les diferents lluites
socials que en els Països Catalans intenten cap-
girar el sistema actual.

CINEMA. LA CARBONERA D’EN GATXET

Biblioteca Fages de Climent, plaça del Sol 11,
Figueres. 20 h.
“L’activitat dels carboners va ser molt intensa
durant molts segles a la nostra comarca. Encara
hi ha persones que recorden perfectament com
es feia el carbó als nostres boscos. Una
d’aquestes persones és un dels últims carboners
de Lladó, en Gatxet. L’audiovisual explica
aquesta feina”.

DISSABTE 25 

EXPOSICIÓ + SOPAR + FESTA.
FES-TE/A L’ATENEU

L’Ateneu Corberenc, c/ Font Vella 20, Corbera.
A partir de les 18 h.
Exposició “CreCiment S.A.” (…sota el ciment no
creixen les arrels…) + Sopar Popular + Festa amb
música diversa
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DIJOUS 23 

DEBAT SOBRE LES ALTERNATIVES

A LES DESLOCALITZACIONS

Local Fundació Roca i Gales, c/ Aragó 281,
Barcelona. 19 h.
Taula rodona sobre alternatives a les desloca-
litzacions des de la perspectiva de l’economia
social entre membres de CCOO, Xarxa Contra la
Precarietat i diferents cooperatives.

SOPADOR. RECOLZAMENT A RÀDIO BRONKA

Kasal Jove de Roquetes, c/ Vidal i Guash 16,
Barcelona. A partir de les 20 h. 5 euros.
Amenitzaran la vetllada Dead Western (folk
obscur des de Califòrnia) i la lírica de Leo Miller.

DIVENDRES 24 

JORNADES. COMISSIÓ DE LA VERITAT I LA

JUSTÍCIA A ALGÈRIA. MEMÒRIA HISTÒRICA I

TRANSICIONS POLÍTIQUES: ELS CASOS

D’ALGÈRIA, MARROC, CATALUNYA, LÍBAN,…
Dies 24 i 25 de novembre. Ateneu La Torna, 
c/ Sant Pere Màrtir 37, Gràcia, Barcelona.
Entrada gratuïta amb inscripció prèvia.
Diverses organitzacions de familiars de desa-
pareguts i de Drets Humans d’Algèria han iniciat
des de fa un any un procés per exigir la creació
d’una Comissió per la Veritat i la Justícia a
Algèria, concebuda com un instrument bàsic per
l’establiment d’una veritable reconciliació
nacional. Partint del cas algerià, aquestes jor-
nades permetran conèixer altres experiències de
recuperació de la memòria històrica i de lluita
pels drets de víctimes del Marroc, del Líban,
d’Argentina.… i de processos de transició políti-
ca que s’han produït a altres indrets del món i,
més específicament, a l’Estat espanyol. Més
informació i inscripcions a 
http://www.sodepau.org/

2ON ANIVERSARI DE L’ATENEU POPULAR DE L’EIXAMPLE

Ara fa dos anys naixia l’Ateneu Popular de l’Eixample al barri de la Sagrada
Família. El seu objectiu era i continua sent el de construir un espai alliberat i
autogestionat on encabir-hi les diferents iniciatives que representen una
alternativa crítica als problemes reals que afecten la quotidianitat. Ara per
ara, set col·lectius desenvolupen activitats en aquest espai. L’Ateneu Popular
de l’Eixample celebra el seu segon aniversari el proper dissabte 25 de novem-
bre, de 12 h a 02 h, als Jardins Caterina Albert, amb una jornada plegada
d’activitats i sorpreses.NO
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MOSTRA DE CINEMA INDÍGENA A BARCELONA

Alternativa Intercanvi amb Pobles Indígenes
organitza del 23 al 26 de novembre una mostra
de cinema indígena a Barcelona, de la retros-
pectiva del Premi Anaconda al Vídeo Indígena
del Chaco i els boscos tropicals d’Amèrica
Llatina i El Carib. El premi Anaconda va sorgir
per promoure i premiar la producció audiovi-
sual indígena, difondre els valors, les problemà-
tiques i les formes de vida dels pobles indí-
genes, com també per facilitar el seu reconeixe-
ment en altres societats. Totes les projeccions
són gratuïtes.
Podeu consultar tota la programació, el lloc i
l’hora de les projeccions a:
http://www.enaccio.net/

TALLERS INTENSIUS D’UN DIA. CLOWN

AMB PETETE / CUINA SALVADORENCA

Kasal Jove de Roquetes, c/ Vidal i Guash 16,
Barcelona. A partir de les 12 h. Gratuïts

CINEMA. EARTHLINGS (V.O.S. EN CASTELLÀ)
Auditori del CCCB, c/ Montalegre 6,
Barcelona. 17 h. Entrada gratuïta
“Earthlings documenta, a través de càmeres
ocultes, les pràctiques innecessàries i cruels
que algunes indústries internacionals realitzen
amb animals, ja sigui com a menjar, roba,
diversió o experimentació”. Finalitzada la pro-
jecció, s’establirà connexió telefònica amb el
director per tal d’obrir un debat sobre el tema.

DILLUNS 27 

JORNADES. TRADICIONS DEL MÓN A

CATALUNYA. RESPOSTES DE MESTRES DE

TRADICIONS DEL MÓN ALS REPTES ACTU-
ALS: POBRESA, IMMIGRACIÓ, PAU, MEDI-
AMBIENT I DONA

Del 27 de novembre a l’1 de desembre. Casa
Àsia, Av. Diagonal 373, Barcelona. De les 18.30 h.
a les 21.45 h. Entrada gratuïta.
Mestres de tradicions del món (hinduisme,
budisme, cristianisme, judaisme, sufisme,
tradicions negroafricanes i americanes) es
concentren a Barcelona per abordar els pro-
blemes del món actual. Aquestes jornades són
una oportunitat excepcional per a apropar-se
a la saviesa de les diverses tradicions del món
de la mà de mestres que han rebut aquest lle-
gat de forma continuada des de temps antics.
Més informació a http://www.plural-21.org/

DIMARTS 28 

EXPOSICIÓ. ARTESANIA AFRICANA

Del 28 de novembre al 3 de desembre.
Inauguració: dimarts 28 a les 20 h. Centre Cultural
Barrades, Rambla Just Oliveres 56, L’Hospitalet.
El divendres 1 de desembre es realitzarà una
subhasta solidària dels productes exposats i
una degustació de cuina africana a les 20 h.
Més informació a http://www.fundacioak-
waba.cat/doc/cataleg_subhasta_web.pdf

DIMECRES 29 

CONFERÈNCIA. CRISIS ENERGÈTICA,
UNA OPORTUNITAT PEL CANVI

Centre Cultural Can Fabra, c/ Segre 24-32,
Sant Andreu, Barcelona. 19 h
Xerrada a càrrec de Dani Gómez, d’AEREN
(Asociación para el Estudio de los Recursos
Energéticos), i posterior debat.
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La indirecta
L’ENTREVISTA // FELIU VENTURA, CANTAUTOR

✑ Roger Palà 
/entrevista@setmanaridirecta.info/

Feliu Ventura és una de les
veus amb més projecció de
la cançó catalana. Després

d’una gira conjunta amb Lluís
Llach i de l’espectacle compar-
tit Que no s’apague la llum,
edita el seu tercer disc en solita-
ri, Alfabets de futur (Propagan-
da pel Fet!). Amb l’especulació
urbanística com a tema central
del seu repertori polític i musi-
cal, el cantautor de Xàtiva, a-
companyat de l’inseparable gui-
tarrista Borja Penalba, recorre
els Països Catalans per consoli-
dar un perfil propi en una esce-
na musical dominada per la
“cançó renúncia”. El 25 de no-
vembre presenta disc a L’Audi-
tori de Barcelona.

Què hem d’escriure amb aquests
“alfabets de futur”?
Hi ha un vers de Vicent-Andrés
Estellés que parla d’un “alfabet
fosforescent de pedres”.  Per Este-
llés, les pedres són els alfabets
amb què narrem el passat. Jo,
molt pretenciosament, he triat
un títol en què dic que ens cal un
alfabet diferent per llegir el futur,
perquè les noves realitats se’ns
expliquen amb llenguatges que ja
no valen.

Què podem llegir en aquest
futur que escrutem encara amb
alfabets caducs?
Hi ha lluites, i també esperança i
optimisme. En aquest disc parlo
de problemes dels joves com
són la vivenda o el treball pre-
cari, que són matèries que aca-
ben per no parlar-se, i crec
necessari que hi hagi cançons
que hi facin referència. També
sobre els conflictes que estan
presents en els mitjans de

comunicació durant un temps i
acaben per desaparèixer tot i
seguir existint, com a la cançó
“El pes d’un somriure”. 
La batalla per uns mitjans dife-
rents és una de les claus per can-
viar aquest futur?
És una part important. Si pensem
en la música al País Valencià, els
mitjans de comunicació públics
han creat un efecte d’opacitat
sobre aquesta realitat. En el
moment en què surt a la llum a
través d’altres mitjans, o gràcies a
la revolta dels músics, és quan te
n’adones més del seu filtratge.
Per això la necessitat de la con-
trainformació, també a través
d’un mitjà alternatiu com pot ser
la cançó d’autor. 

La cançó és un mitjà alternatiu?
Hauria de ser-ho. És un mitjà
alternatiu de masses, perquè no
segueix les vies habituals de
comunicació, però al mateix
temps amplifica la veu. 
Però en la música hi ha veus
amplificades sense cap opinió. 
Parlar sobre el temps també és
una actitud política, perquè estàs
no dient certes coses. La primera
responsabilitat del músic és amb
si mateix, has de ser capaç d’ex-
plicar sincerament allò que t’a-
fecta. El compromís està present
en cadascuna de les facetes de la
nostra vida, ja sigui com a joves,
com a músics o com a fusters. 
En el teu cas, l’especulació urba-
nística és un dels eixos ideolò-

gics de la cançó. En aquests mo-
ments, el ciment és la realitat
que uneix els Països Catalans?
Sí, i a més uneix amb l’eficàcia del
ciment. L’especulació és un pro-
blema important, que m’he des-
cobert a meitat de la carrera artís-
tica, quan vaig fer Barricades de
paper (Propaganda pel Fet!, 2003).
És la meva primera reivindicació
personal: abans que la llengua o la
cultura està el territori, perquè
sinó no hi ha lloc on la llengua i la
cultura puguin desenvolupar-se. 
També és recorrent Xàtiva. 
És el petit país des d’on jo veig el
món, un filtre local que acaba
definint la meva visió global.
Fora de les grans metròpolis del
país, que són València i Barcelo-
na, la gent de comarques tenim
més capacitat per veure el món
amb els ulls nets. Ens expliquem
a través de coses concretes,
sense la intenció de generalitzar,
que distorsiona. La gent de la
ciutat sovint té una visió limita-
da del món.

Com a músic has recorregut
gran part d’aquest territori
especulat. A més del ciment,
quins punts de coincidència has
trobat arreu?
Sovint em pregunten si el públic
del Principat és el mateix que el
del País Valencià. Al marge de l’ob-
vietat que físicament tots tenim
els mateixos ulls, nassos, boques i
orelles, és el mateix perquè la
manera de viure és la mateixa, i la
cultura i la llengua també, encara
que sovint es neguin. També pre-
val una certa visió sobre la unitat
entesa de manera àmplia, arrelada
en gent d’ideologies diverses. I la
idea de canviar la proximitat per
canviar la globalitat.

Exorcismes
✑ Ricard Vilaregut
/opinio@setmanaridirecta.info/

M’ho ensumava, però ja
en tinc la confirma-
ció. La principal causa

de la pèrdua de consciència de
classe, de l’apatia generalitzada,  i
si molt m’apureu de la baixada en
picat de la dignitat humana, és a
casusa de les hipoteques. La im-
plantació i extensió d’aquest
mecanisme ha estat el gran cavall
de troia que el capital ha fet servir
per desactivar treballadors i
doblegar reivindicacions. No cal
repressió directa o indirecta, no-
més amb l’ham de la satisfacció
directa de  necessitats vitals –pe-
rò també supèrflues– a través d’a-

quest mecanisme tant dolç com
terriblement amarg n’hi ha prou
perquè el senyor sistema ens tin-
gui collats i callats. Després d’es-
coltar un representant de la Fira
de les vanitats del Meeting Point
tot proclamant la bondat de les
hipoteques, encara m’ha quedat
més clar. El personatge en qüestió
menystenia l’aberrant pujada de
preus de l’habitatge, proposant
tot seguit la gran sol·lució: hipote-
ques a 40 i 50 anys, i per tant here-
ditàries. Quin problema hi ha que
els nostres fills paguin la nostra
hipoteca, deia tot cofoi de viure
en un estat que el protegeix i
empara.  Les declaracions eren re-
alment escruixidores, tant pel
contingut –el fiscal no ha dit
res?– com pel to. Com que no
m’acabo de creure que algú de la
meva espècie pugui dir tal barba-
ritat només em queda apuntar la
següent hipòtesi: que igual que a
la famosa pel·lícula el diable par-
lava a través de la nena, el senyor
sistema parlés a través d’aquest
representant del holding immobi-
liari. Algú té un exorcisme a mà? d

“La gent de 
la ciutat sovint 

té una visió
limitada 
del món”Propaganda pel fet
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“Abans que la cultura o la
llengua, hi ha el territori”

“La cançó és un
mitjà alternatiu

de masses”

La hipoteca ha
estat el gran

cavall de troia
que el capital
ha fet servir

per desactivar
treballadors
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