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Festes a Sant Andreu

El circ preokupa
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Expressions // Pàgina 24

El 24 i 25 de novembre es van fer a La
Torna de Gràcia, les Jornades per a la
creació d’una Comissió de la Veritat i
la Justícia a Algèria, que té previst presentar-se a finals de gener del 2008.

Durant la primera quinzena de desembre tindran lloc les quinzenes Festes
Alternatives i les terceres Festes Reivindicatives, dues opcions autogestionades per entitats populars.

Amb el desallotjament de La Makabra
el panorama artístic i cultural de la ciutat de Barcelona ha fet un pas enrera. El
circ ha patit un nou sotrac i la seva situació es encara més crítica del que ja era.

directa
setmanari de comunicació

núm. 28 // 29 de novembre de 2006

www.setmanaridirecta.info

1,5 euros

Pena mínima i petició
d’indult per a Dávila

>> Així està el pati // Pàgina 17

L’AUDIÈNCIA FARÀ PAGAR PART DE LES COSTES A LA FAMÍLIA DE LA VÍCTIMA
>> Així està el pati // Pàgina 13
>> Expressions // Pàgina 25

Els skaters de La Makabra
omplen la plaça del Macba

Jose Colón

>> De dalt a baix // Pàgines 3 a 5

>> Així està el pati // Pàgina 9

El pacte per l’educació Maragall s’apropa a
enfronta els sindicats la indústria militar

pàgina 2 la línia

directa núm. 28 / 29 de novembre de 2006

Editorial

Pensem, doncs existim

Assegurem l’educació, no les aules

A

quests dies s’ha parlat molt de l’agressivitat dels alumnes envers
mestres i educadores. Que la violència a les aules ha augmentat
no és cap notícia de darrera hora, o almenys és un anàlisi que va
sortint a la llum de tant en tant. Sentint les reflexions d’alguns tertulians, hom podria pensar que estem com als Estats Units, on els instituts són gairebé centres de reclusió de menors i els professors han d’anar a treballar amb escorta. La proposta recent del fiscal en cap del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de demanar penes de presó
per les agressions als mestres, sembla anar en aquesta línia punitiva
però és evident que no solucionarà el problema. Partim de la premissa
que ningú nega l’augment de la conflictivitat a classe i que el nivell de
l’escola ha baixat, tampoc. Potser, i en part, fruit de la reforma que va
obligar els alumnes a romandre a les aules fins als 16 anys, però també
de la manca de models socials que valorin l’esforç individual i col·lectiu, una sobreprotecció dels pares (que a més a més qüestionen la feina
del professorat) i un sistema que prioritza el capital per davant de les
persones. I, sense menysprear la tasca dels mestres i professores, reconeguem-ho també; la manca d’estabilitat laboral fa que es dediquin a
l’ensenyament moltes persones que busquen una feina fixa, però que
no tenen vocació educadora. Per tot plegat, segurament faríem bé de
buscar solucions enrera, fixant-nos en les iniciatives de renovació pedagògica (amb exemples com la tradició de Ferrer i Guàrdia, la de Rosa
Sensat, l’anomenada Escola Activa o els ateneus i cooperatives), enlloc
d’emmirallar-nos en el desastre del model americà, que a banda de
tractar els alumnes com si fossin presos, genera ciutadans incultes i
diferències abismals entre uns i altres.

La cervesa no pagarà la revolució
✑ Enric Borràs Abelló
/directa@setmanaridirecta.info/

La major part
del públic
d’aquesta
mena
d’activitats
és gent jove,
de fet, en
molts casos
els que les
organitzen
també ho són

C

ada divendres o dissabte a
la nit, hi ha festes en alguna casa okupada, concerts
organitzats per col·lectius de
tota mena o, senzillament, estones perdudes a la barra d’algun
casal o ateneu. Les festes, les
barres de bar i els concerts són
una de les principals fonts d’ingressos de la majoria de col·lectius revolucionaris. Anarquistes,
independentistes, comunistes,
comitès de solidaritat, okupes,
organitzacions antirepressives…
Molts dels grups o col·lectius
que volen canviar el món, que
lluiten contra el sistema, guanyen diners venent alcohol els
caps de setmana. Perquè no ens
enganyem, no és a base de refrescos ni d’entrepans que es fan

diners un dissabte a la nit. Per
una altra banda, la major part del
públic d’aquesta mena d’activitats és gent jove, de fet, en molts
casos els que les organitzen
també ho són. Així, tot sovint, els
joves venen alcohol als joves per
pagar campanyes, projectes… Per
pagar la revolució.
Així, els qui volen canviar el
món ho fan entrant de ple en el
joc capitalista… I no ho fan pas en
un joc qualsevol, sinó que aposten a la partida de les drogues.
Perquè no ens enganyem, l’alcohol és una droga que tot sovint
–més dels que molts s’atreveixen
a admetre–, crea addicció. Perfecte doncs, paguem la revolució
venent cervesa, matant les neurones dels més joves i fent el joc a
les empreses que venen droga
legal tan sols per a quedar-nos les
engrunes del negoci. d

Ambient suau

L

L'aire calent del nord d'Àfrica mantindrà temperatures de 5 graus a 1500 metres

es temperatures continuaran
anormalment altes per l’època de l’any. El mes de novembre
ha estat el més càlid dels últims
100 anys a molts punts de Catalunya. Només apareixeran intervals de núvols amb alguna gotellada dispersa. La neu no farà
acte de presència i si cau alguna
volva serà per sobre dels 2200
metres d’alçada. A partir de
dimarts vinent podrien caure alguns ruixats al Pirineu.

Ruixats al Pirineu la matinada del dimarts 5 al dimecres 6 de desembre

El racó il·lustrat

Com s’ha fet?

A

questa setmana hem començat a viure els primers dies de tardor a la redacció de la Directa. És a dir, que ha arribat una mica
el fred que s’havia fet esperar. Això no ha fet, però, que les
neurones ens anessin més a poc a poc i com sempre els tancaments
han estat intensos i atrafegats. Un nou equip de fotografia i edició
s’ha posat a treballar a la coordinació de les imatges.
També hem tingut algun malentés. Des de la redacció de Barcelona es va assumir un tema sobre Mercadona que també es volia fer
des de la corresponsalia de Terrassa. Finalment va primar el criteri de
descentralització que ja fa temps que fou consensuat.
Hem rebut una gran quantitat d’imatges al voltant dels fets de La
Makabra. Hem volgut destacar-ne una dels col·lectius d’skaters que es
van reunir a la plaça del Macba, ja que es tractava d’un grup present a
La Makabra del que se n’ha parlat menys. Els col·lectius artístics del
centre cultural desallotjat ja varen ser plasmats a l’anterior número.
També hem rebut trucades queixoses d’haver enviat articles que
no han estat publicats. De vegades respon senzillament a un calendari de publicació que està prou atapeït, però altres cops, lamentablement, és una errada tècnica del correu electrònic. És aconsellable
certificar la recepció dels articles mitjançant una trucada telefònica.
FE D’ERRADES: Al número 26 de la DIRECTA l’entrevista de la contraportada a Salvador Martí anava signada per Sergi Picazo. Fou
un error. L’autora de l’entrevista va ser Ana Paola Van Dalen.
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>> A Catalunya hi ha vuit serveis territorials tot i que a l’hora de celebrar eleccions només es tenen en compte les quatre
demarcacions. Aquests serveis són: Barcelona Ciutat –Ciutat de Barcelona–; Barcelona Comarques –Alt Penedès, Bages,
Barcelonès, Berguedà, Garraf, Maresme, Osona i Vallès Oriental–; Baix Llobregat i Anoia; Vallès Occidental; Girona
–Comarques de Girona–; Lleida –Comarques de Lleida–; Tarragona –Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà,
Priorat i Tarragonès–; Terres de l’Ebre –Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta_

ESTAT

ESPANYOL

// EL

DEBAT DE L’EDUCACIÓ ESCOLAR

Els mals de l’escola a les urnes
✑ Mariona Ortiz i Laia Alsina

destacada en la lluita contra la
privatització de l’ensenyament
en tots els seus àmbits (des de la
gestió dels centres amb criteris
d’empresa fins al perill que se
seleccionin els alumnes també a
la pública). D’aquesta manera, la
CGT s’ha erigit -per a molts
mestres- com la defensora en
solitari de la batalla contra la
sisena hora. Un sindicat que,
entre les deu raons que dóna per
ser l’elegit destaca, en primer
lloc, el compromís a informar el
professorat i no signar cap acord
que no tingui la majoria del sector i introdueix conceptes con
les escoles d’adults o la crítica a
la jerarquització de la gestió
d
educativa.

/redaccio@setmanaridirecta.info/

E

l 30 de novembre l’escola
pública està convocada a les
urnes. L’objectiu: elegir els
nous representants sindicals del
professorat. Quinze dies més tard
serà el torn dels altres implicats
en aquesta difícil materia, perquè
han de constituir-se els nous consells escolars. Per a molts, l’ensenyament, l’educació, és encara una
assignatura pendent.
La violència a les aules, el
Pacte Nacional per l’Educació
(PNE), la sisena hora o l’augment
de la dotació econòmica per
aquells centres escolars que aconsegueixin el nombre d’aprovats
que marquen els objectius. Aquests són els temes estrella que
hi ha sobre la taula quan se celebren les eleccions sindicals a l’ensenyament públic.

El Pacte
Nacional per
l’Educació i la
sisena hora són
els principals
arguments que
se situen a una i
altra banda de
la barrera en
aquestes
eleccions
Entre els aspirants a aconseguir el títol, CCOO, UGT, USTECSTEs i CGT es presenten com a
actors principals en aquesta cursa per pujar al pòdium de les

De les aules
als jutjats

L

Allò que els separa
Així, amb els diferents programes
a la mà, un dels qui ha donat
suport al criticat pacte del govern català, CCOO, posa un especial èmfasi en deixar de fer les
eleccions per demarcacions per
passar a fer-les per serveis territorials, concretament els vuit en
què està repartida Catalunya.
Des d’aquest sindicat expliquen
que fins ara el govern catlà responsabilitzava l’espanyol d’a-

questa limitació, però ara les
competències ja són en mans de
la Generalitat.
L’altre sindicat que ha dit sí al
Pacte Nacional per l’Educació, la
UGT, situa com a primer punt del
seu programa la reivindicació
que el professorat interí sigui
equiparat amb la resta en tots els
àmbits, tant a nivell retributiu
com en el de la formació i en els
drets, alhora que reclama l’estabilitat laborals dels equips de
substitucions.
A l’altra banda de la barrera
–si més no la que comporta el
PNE- hi ha USTEC-STEs i la CGT.
Els primers, a qui el moviment
contra la sisena hora ha acabat
acusant de no defensar els seus
interessos, incideixen de manera

es eleccions sindicals a l’ensenyament públic arriben
enmig d’un terratrèmol informatiu que té com a epicentre la
violència a l’escola. Mentre hi
ha qui gairebé defensa que s’apliqui un model policial com el
dels Estats Units, d’altres consideren que s’està exagerant i que
les aules, en cap cas s’han convertit en camps de batalla.
Enmig d’aquest debat una jutgessa de Barcelona, per primera
vegada, ha tramitat, com a
delicte d’atemptat, una agressió
a dos mestres. Al banc dels acusats s’asseuen els pares d’un
alumnes que, presumptament,
van amenaçar i agredir la directora, la cap d’estudis i un conserge del col·legi Eduard Marquina de Barcelona. Si finalment
es considera un delicte i no pas
una falta, els acusats podrien
ser castigats amb penes d’entre
un i tres anys de presó.

cions, etc. per acabar sent mestre
i, per suposat, s’ha de tenir vocació per la tasca docent. Doncs ara
s’ha decidit que aquesta formació
tampoc és tan important i no
parlem ja de si realment ens
agrada o no fer el que fem. Un
matemàtic, un filòleg, un filòsof,
un historiador o un biòleg poden
ser mestres sense cap problema.
Ja no cal estudiar per dedicar-se
a l'ensenyament infantil i primari,
qualsevol universitari ho pot fer.
Això certifica la qualitat de la
que ens parlaven? D'aquesta
forma milloraran en coneixements els nostres alumnes? Algú

s'imagina a un filòsof fent classe
d'educació física a alumnes de set
anys o a un historiador fent
matemàtiques a cicle superior?
Això està passant a les nostres
escoles públiques. A més, segons
la titulació universitària que es
tingui, els sous són fins i tot
superiors als dels propis mestres.
Fins on estem arribant? Té lògica
aquesta situació?
En resum i en el millor dels
casos, les baixes de mestres s'estan
cobrint amb gent que no té la
formació per exercir la professió i
que, en alguns casos, tenen un sou
superior. No sé quin sentit té que

això estigui passant quan una
rectificació a temps arreglaria la
situació actual.
No podem creure que amb
aquestes mesures, que ens deixen
als mestres molt malament, aconseguirem millorar la qualitat
educativa. Més aviat perdrem la
il·lusió que tenim i acabaran amb
la nostra motivació. Alguns lluitem perquè això no passi perquè
al cap i a la fi els únics que surten
perjudicats en tots els casos són
els nostres alumnes. Ells són el
futur de la nostra societat i aquest
no és el millor que els hi podem
oferir.

Manifestació de mestres a la Plaça Sant Jaume
aules. Els punts bàsics són comuns entre els diferents sindicats, però alhora, sembla que
cadascun d’ells ha triat un cavall
de batalla determinat.
Allò que els uneix
Les premisses que uneixen les
diferents sensibilitats passen per:
l’homologació, l’accés i l’estabilitat del professorat interí, recuperar el poder adquisitiu perdut
els últims anys, reduir la jornada
laboral a 35 hores setmanals, tornar l’autoritat al professorat, disminuir el nombre d’alumnes per
classe, incorporar noves figures
professionals (com responsables
de serveis socials), buscar un nou
acord d eles plantilles de secundària i tenir dret a la jubilació

anticipada. Però si aquestes reivindicacions uneixen més o
menys tots els sindicats, n’hi ha
d’altres que arriben a enfrontarlos: en especial, el pacte Nacional per l’Educació i la polèmica
sisena hora.

Gabriel Serra

La reflexió

Amb la sisena hora arriba…
✑ Ana Barragán
Mestra de primària

A

mb la sisena hora arriba la
qualitat a l’ensenyament públic, o
això és el que ens han intentat fer
creure alguns partits polítics i
alguns sindicats en els últims
mesos. Els nostres alumnes passaran a ser dels millors d’Europa, ens
equipararem a l’escola concertada,
farem més anglès, més informàtica, més càlcul, etc.
Doncs bé, qualsevol altra afirmació podria estar més a prop de
la realitat que les anteriors. Els

mestres ja estem cansats de que
tothom opini sobre la nostra feina
sense saber el que diu.
El que realment ha arribat
amb la sisena hora són les baixes
sense cobrir dels mestres o
encara millor, les baixes cobertes
per llicenciats de secundària.
Això és el que faltava per menysprear encara més el paper del
mestre en la societat actual. Per
ser mestre d’educació infantil i
primària s’ha de fer una determinada formació durant tres anys,
formació que consta de crèdits
pràctics que fem a les escoles. Es
fan treballs, estudis, presenta-

pàgina 4 de dalt a baix
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Reflexions del sistema educatiu
Tres
protagonistes:
tres visions

L’

escola no la fan només els mestres. Mares i pares i alumnes
també formen part del complex teixit educatiu. Una matèria
constantment debatuda i qüestionada per tots els actors
implicats. Cadascun d’ells fa una radiografia diferent dels problemes,
avenços i necessitats de l’ensenyament. Són tres visions de vegades
enfrontades, però més sovint del que sembla, complementàries.

Per una educació pública, popular,
democràtica, laica i en català
✑ Quim Framis

a realitat als instituts dels
Països Catalans és realment
preocupant. Aquesta ha
estat la denúncia constant del Sindicat d’Estudiants dels Països
Catalans des de principi de curs
veient com la Conselleria d’Educació del sr. del Pozo i el Ministerio de Educación espanyol ens
perpetuen les problemàtiques
estructurals de la xarxa pública
(infraestructures i mobiliari deficient, professorat intermitent,
problemàtiques socials, alta conflictivitat a les aules, religió, negació del dret a estudiar en català…),
sempre en benefici dels privilegis
de l’escola privada i concertada,
de la productivitat econòmica i de
l’ espanyolisme. Des de les més de
90 assemblees d’institut del SEPC
s’ha plantat cara a aquestes agressions proposant alternatives i lluitant per un institut públic, popular, democràtic, laic i en català (en
llengua i en continguts).

Els i les estudiants dels centres públics dels Països Catalans,
ens oposem rotundament a la
LOE, una llei que pretèn retallar la
participació dels i les estudiants
als centres educatius, inserir
noves assignatures adoctrinadores, manté el tractat amb la Santa
Seu, i sobretot, perpetua els interessos de l’escola concertada precaritzant i donant una funció subsidiària a la xarxa pública. Però
això no es tot, el vergonyós “Pla
per l’Educació Secundària” del Sr.
Del Pozo representa un atac directe cap a la igualtat social, ja que
proposa finançar aquells instituts
amb més bons resultats, avaluant
els instituts a través dels aprovats
que hi hagin i altres indicadors
absurds.
Tots aquests fets són un clar
indicador de la voluntat política
del PSOE i del PSC (amb certes
complicitats d’ERC, ICV) de fragmentar i elititzar els centres educatius, en definitiva, per tal de
reproduir l’ordre social, funció
última de l’escola en la lògica
capitalista. d

hora que els que ens l’encarreguen
-i no els pedagogs- parlin clar. Que
ens diguin, si és el cas, que hem d’acomplir funcions d’aparcament
apacible de tots els adolescents,
amb més equips multimèdia i
accés a internet que cap centre
d’oci, i que no apretem tant en l’exigència acadèmica i la formació
personal dels nostres alumnes.
Que diguin, si és així, que les notes
que escrivim a les actes han de ser
bones perquè tothom en quedi
satisfet. Que defineixin clarament
el que s’espera de nosaltres.
D’altra banda, l’Estatut dels Treballadors també recull el dret a disposar de la formació i els mitjans
adients a la feina i proporcionats a
la càrrega de treball suportada. I per
tant, si la qualitat de l’educació es
pot incrementar comprant equips
multimèdia i contractant clowns,
informàtics i/o segurates, proposo
que els professors siguem formats
en dicció, en arts escèniques i malabars, que ens dotin de PDA’s i sistemes hologràfics de classes virtuals,
que ens proveeixin de connexió
àudio permanent amb els responsables del centre i ens instrueixin en
arts marcials, que converteixin la
sala de professors en un santuari
pels artistes-abans-anomenats-pro-

fessors on preparar-se físicament i
tonificar-se abans de l’actuació,
amb màrfegues, màquines de fitness i dutxes, un lloc per relaxar-se
amb massatges i estiraments després de cada performance, amb servei de maquillatge i perruqueria,
amb pantalles gegants i altaveus
hightech que ens inundin d’imatges
i productes multimèdia amb els que
hem de competir per l’atenció dels
alumnes, i amb música electrònica,
jocs en línia i tastet d’estupefaents
de cap de setmana, i que no oblidin
sobretot l’atenció psicològica permanent per gestionar les nostres
emocions, els nostres fracassos
gegants i els nostres petits èxits.
Crec que cal tenir el valor necessari per redefinir la feina dels
professors de secundària i assegurar-se que rebem la formació i els
mitjans adequats per la tasca. Ni
més ni menys. Sense hipocresies.
Que tot no se’ns pot demanar perquè tampoc no se’ns donaran tots
els recursos. I si això no es fa, com a
mínim, que es dotin bé els premis
de sàtira i humor per poder aconseguir un sobresou digne narrant l’absurd delirant en què hem convertit
entre tots la nostra feina. Ah! I les
màrfegues i els psicòlegs a la sala
de professors, si us plau! d

Sindicat d’Estudiants dels
Països Catalans (SEPC)

L

Patir l’ensenyament
✑ Rosa Maria Piquè
Mare i educadora

M

are de cinc fills i víctima
del sistema educatiu. Així
és com em podria definir.
Veig com ha crescut el de 30 i com
ho està fent la més petita, que en
té la meitat. Sempre he estat vinculada a les associacions de mares
i pares d’alumnes i he participat
activament dels debats i iniciatives
plantejades al centre escolar. I per
tot plegat, alguna cosa em fa pensar que no anem bé.
Ni de bon tros es tracta de
parlar de violencia a les aules, perquè, per sort, els meus fills i els
seus professors no l’han patida . En
part, perquè segurament encara
som moltes les mares i pares que
assumim la part d’educació que
ens pertoca i no deixem tota la

responsabilitat en mans de l’escola. No la té. I també, perquè encara aplico aquella mena de presumpció de veracitat que amb el
meu fill gran donava als professors. Conec el meu fill, perquè l’he
educat, i sé que no sempre té la
raó. No sempre és el professor
que li té mania. Molt sovint era ell
el qui no havia complert els seus
deures com alumne.
Pronostico que anem per mal
camí quan veig la velocitat a la que
llegeixen alguns amics de la meva
filla petita, quan veig que són
incapaços d’obrir un Atles i tenir
els recursos necessaris per saber
trobar un país, un riu o una muntanya, o quan en lloc de dir-me
que han aprovat em diuen que
“progressen satisfactòriuament”. I
sobretot quan els ensenyen a
competir i no pas a col·laborar.

Pronostico que anem per mal
camí quan veig professors que ho
són perquè ser funcionari és una
feina segura i no pas perquè els
motivi la seva feina, quan el substitut té unes pèssimes condicions
laborals, quan la feina que fan és
qüestionada cada dia.
I pronostico que anem per mal
camí sempre que parlo amb altres
mares i amb altres pares que es
queixen perquè els fills els molesten a casa, perquè no els posen la
nota que ells (els progenitors!)
consideren que mereixen, quan els
compren la moto si només en suspenen cinc i no pas set, i quan a
casa no tenen un llibre, ni un diari,
ni escolten la ràdio. Els meus mals
auguris no són només per l’educació a l’escola, sinó també per la
dels principals responsables dels
alumnes: els pares i mares. d

Un clown, un informàtic o un segurata
✑ Sixte Climent i Piguillem
Professor de secundària

L’

institut on treballo ha estat
escollit com a receptor del
Pla d’Acció Immediata del
Departament d’Educació, una mena
de bestreta del Pla de Millora de la
Secundària que ara preparen. Sembla que rebrem 84.000 euros ja aquest any si ens comprometem a
disminuir el fracàs escolar i a millorar la convivència al centre. Abans
només cal fer una proposta d’ús d’aquesta partida pressupostària. L’única salvetat és que no podem
invertir els diners en augmentar el
nombre de professors.
Hi ha hagut companys professors que han reaccionat amb indignació en sentir-ho, perquè porten
molt de temps reclamant una rebaixa de la ratio d’alumnes per aula i
possibilitar així una atenció més
personalitzada. És a dir, quelcom en
línia amb els deu minutets per visita
mínims que es reclamen a la sanitat
pública. En educació, si es fan
números, fem visites setmanals de
com a màxim sis minuts per alumne
però, ai las!, sense sala d’espera, de
forma que els que tussen, els que
arriben tard, els que parlen de la

seva vida privada sense pudor, els
de la música alta, els dels peus a la
cadira, els que vénen perquè no
tenen res més a fer, en resum, tots,
tots, són a dins de la consulta, en
una mena d’escena de camerino del
germans Marx permanent.
Altres companys menys impulsius han analitzat les dades que
ens han facilitat i, després d’assumir públicament les seves limitacions intel·lectuals com a simples
professors de secundària, han preguntat si té sentit el propòsit de
millorar el rendiment escolar sense invertir en professorat. I han
demanat quin és el propòsit de la
nostra feina si assumim com ho fan
els nostres polítics que el treball
dels professors no és un component clau dins l’escandall del producte “èxit escolar”. Ens veuen els
responsables polítics simplement
com a costos fixos o fins i tot com
a immobilitzat material que cal
minimitzar per millorar la competitivitat de la nostra empresa?
També hi ha professors que han
callat, que han fet mala cara i prou.
D’altres que fa massa anys que les
veuen de tots colors han recomptat per enèsima vegada els dies que
els queden per la jubilació. Però
certament també n’hi ha hagut que

s’han permès l’exercici d’imaginar
el futur, com ara un company que
s’ha mostrat reticent a acceptar els
diners del pla si això obliga els professors a edulcorar les notes dels
alumnes tant si com no. Malgrat
això, ha afegit aquest professor, i
arribat el cas d’acceptar les regles
kafkianes que els nostres gestors
ens imposen, ell no sap si contractaria abans un clown, un informàtic
o un segurata.

Crec que cal
tenir el valor
necessari per
redefinir la
feina dels
professors
de secundària
Cap de les dues aportacions
d’aquest professional em sembla
menystenible. D’una banda qualsevol treballador té dret a que se li
especifiquin clarament els objectius del seu treball, i ja va essent
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>> Al mes de juliol es va aprovar
el Decret dels Drets i Deures de
l’Alumne_
>> El fracàs escolar a Catalunya:
Un 28 per cent de l’alumnat no
acaba els estudis obligatoris_

>> La Generalitat vol aconseguir aconseguir que un 85% dels
joves d’entre 20 i 24 anys obtinguin un títol postobligatori, una
fita fixada pels països de la Unió Europea. En aquests moments,
el percentatge és del 65%_
>> Per combatre el fracàs escolar la Generalitat proposa donar
ajudes econòmiques als centres que aniran condicionades a l’obtenció dels resultats. Més aprovats representarà més diners_

>> El 15 de desembre es constitueixen els
Consells Escolars. La Federació
d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes
de Catalunya (FAMPAC) considera que no
s’han aplicat les reformes necessàries per
garantir que la família participi en els
òrgans de govern de les escoles i instituts_

Una situació complexa...
una solució simple?
✑ Zuri Major, membre
de la Xarxa d’Educació Lliure
/redaccio@setmanaridirecta.info/

D

ia rera dia, els mitjans de
comunicació recullen incidents de violència als centres educatius: casos de baralles i
d’assetjament entre l’alumnat i
també casos de violència envers
el professorat. Davant d’això, els
docents han sortit al carrer per
reclamar a l’Administració educativa mesures disciplinàries més
contundents: més disciplina, més
ma dura, més cultura de l’esforç.
Atònits, frustrats i profundament
cabrejats, els professors exigeixen
una solució immediata que, com
totes les solucions immediates, es
basa en una lectura simplista de la
situació que no és capaç de reconèixer la part de responsabilitat
que també ells i elles tenen.

En la nostra
Societat de
consum, el
nen ha deixat
de ser petit
Què és el que ha canviat? Per
què hi ha més indisciplina als centres educatius? Per què és ara tant
difícil de fer classes, es pregunta
el professorat i la Societat?
Les causes d’aquesta indisciplina –i de la violència als centres- són múltiples i complexes.
Aquí només podem apuntar breu-

ment algunes d’elles: en les darreres dècades, l’infant i l’adolescent
han esdevingut subjectes molt
més centrals a la nostra Societat.
La publicitat els construeix com a
consumidors amb desitjos propis,
les sèries televisives els presenten en oposició constant als pares
i les mares i a tota figura d’autoritat. La incorporació generalitzada
de la dona al món del treball i
sobretot la precarietat laboral
origina que els pares i les mares
passin poc de temps amb els fills,
i que, quan ho fan, intentin compensar aquesta absència amb
excessos. Desconcertats i confusos, aquests pares i mares no
volen que els seus fills i filles tinguin una educació repressiva com
ells van tenir i confonen Autoritat, l’autoritat natural que emana
de ser Pare i Mare, amb autoritarisme. En definitiva, en la nostra
Societat de consum, el nen ha dei-

ENTREVISTA // MARIA ANTÒNIA
✑ M.O. i L.A.
/redaccio@setmanaridirecta.info/

M

aria Antònia Canals és
mestra i llicenciada en
Ciències Exactes. Ha
rebut la Creu de Sant Jordi aquest any 2006 com a reconeixement a la seva trajectòria en
l’àmbit de la formació de mestres i autora de nombroses publicacions sobre l’ensenyament de
les matemàtiques. El 1962 va fundar l’escola Ton i Guida al barri
de Verdum, inspirant-se en el
mètode Montessori.
En quin moment i d’on van sorgir
les escoles de renovació pedagògica catalanes?
Crec que pels anys 54-55 ja hi havia
un neguit en diverses persones del
camp de l’ensenyament, però podríem dir que no es mostrava públicament. La primera escola que va

xat de ser petit, els adults hem
carregat a sobre seu una centralitat i un pes que no li correspon
portar, i sobretot, que no l’ajudarà
a esdevenir un adult sa.
A esquenes d’aquest canvi
generacional, l’escola segueix
tractant el nen i la nena amb un
imaginari d’estudiant que ja no
existeix, en realitat que no va existir mai. A la majoria d’aules, sortosament no a totes, l’alumnat continua tenint un paper receptiu en
el seu procés d’aprenentatge, que
majoritàriament s’articula en un
sentit unidireccional del professor a l’alumne.
Si abans no hi havia “cap problema”, des del punt de la vista de
la disciplina, és perquè la Societat no construïa el nen amb la
centralitat actual. S’estudiava tot
allò perque-tocava-i-tu-tu-callas,
com ara, però aleshores a cap
infant no se li passava pel cap que

ell tingués cap cosa a dir al respecte, que la seva opinió o els
seus desitjos tinguessin cap rellevància. No, no es tracta pas de
tornar a aquest passat idealitzat.
Potser aleshores no hi havia tanta
indisciplina com ara, però no
sembla massa que l’escola d’abans
hagi contribuït a crear adults
gaire crítics, compromesos, o
feliços. Del que es tracta és de
que l’escola reconegui la complexitat de les causes que originen
violència, de manera que pugui
assumir les responsabilitats que li
pertoquen, exigint també als
altres agents educatius que assumeixen les seves.
I què pot fer l’escola? Per
començar, entendre que els primers responsables del procés
educatiu són els mateixos nens i
nenes. Ells i elles haurien, per tant,
de prendre decisions importants
sobre què volen aprendre, com,

quan i amb qui; en segon lloc
estan les famílies; i només després
el professorat, la principal funció
del qual hauria de ser acompanyar
els alumnes en aquest procés, participant en la construcció d’ambients de confiança, de creixement i de llibertat.
Exigir que les famílies assumeixin la responsabilitat que els
pertoca és necessari. Demanar a
l’Administració que adopti mesures per reduir ràtios, per desmassificar els centres, per permetre
equips docents cohesionats, o per
entendre el currículum d’una
manera més viva són totes elles
mesures també necessàries. Però
amb totes aquestes exigències no
podem oblidar-nos de les causes
de la violència internes al funcionament dels sistemes escolars.
Que a un infant de 5 anys se li
obligui a seure durant hores i
hores al dia, origina resistència.
Que a un adolescent, després de
passar per tot un procés de diversos anys d’humiliació a través de
la comparació/avaluació constant amb els suposadament iguals
(en edat) se li continuï obligant a
escalfar cadira, origina molta
mala llet. En definitiva, que en
nom d’una falsa promesa de Felicitat futura –en realitat, exigències del Mercat- obliguem als
nens i als adolescents a desatendre les seves necessitats internes
de moviment, de relació, d’autoestima, d’autoconeixement, d’exploració, etc., també origina violència. I és què, no és una mica
estrany esperar respecte sense
respectar primer? d

CANALS, MESTRA, FUNDADORA DE L’ESCOLA

obrir-se amb la voluntat explícita
de trencar els esquemes establerts,
tant pel que fa a l’àmbit pedagògic
com al social va ser l’escola Talitha.
Es va obrir l’octubre del 56 com a
escola de nenes fins als 14 anys, i
amb parvulari mixt, de 3 a 7 anys,
complint les normes vigents. L’ànima impulsora de l’escola va ser la
Maria Teresa Codina, la qual tenia i
expressava molt clar que l’objectiu
de l’escola era intentar recuperar la
tradició pedagògica que teníem a
Catalunya abans del 39. Al mateix
temps, Talitha es presentava no
com una escola d’èlit, sinó tot el
contrari, oberta a nens i nenes de
qualsevol situació econòmica i
social, amb el sistema de finanaçament per quota oberta, segons les
possibilitats de cada família.
Veiem que era urgent un canvi
en l’ensenyament del país, i confesso que, encara mai no he entès per
què, també creiem que nosaltres el

podíem fer. Vam posar tant d’entusiasme i compromís en l’obra
començada que, encara que Talitha
no aconseguís pas tot el canvi desitjat, el qual encara ara el veiem lluny,
sí que va tenir una influència decisiva per moure moltes altres escoles i
institucions per iniciar aquest canvi,
per exemple Rosa Sensat.
Tenien alguna relació amb les
escoles de la República?
Alguns dels protagonistes d’aquesta iniciativa havien conegut directament escoles de la República.
Encara eren vius alguns dels seus
artífex, i de seguit van voler connectar amb ells, principalment amb
Artur Martorell i Alexandre Galí.
Quines caracterísitques tenien?
Doncs que complien un tret que és
un concepte no d’ensenyament
com a simple traspàs d’informació,
sinó d’educació integral de tota la
persona del nen o nena. Això comporta moltes conseqüències: bus-

car allò que la mainada necessita,
allò que realment educa, en cada
àrea d’ensenyament i en cada activitat escolar, cosa que inclou com a
primera premissa el respecte i cultiu de la llengua materna del país;
respectar el ritme de progrés de
cadascun, encara que no coincideixi ni de molt amb els programes
oficials; treballar els mestres en
equip i en col·laboració amb els
pares; educar l’autonomia i responsabilitat de cada nen o nena, cosa
que té com a conseqüència que ells
siguin feliços a l’escola tot preparant-se autènticament pel demà.
Què en queda en l’ensenyament
d’avui dia?
Avui dia gaudim de moltes millores en el terreny estructural, és a
dir en l’organització de l’ensenyament. Però ni les millores de les
lleis, ni de les programacions ni de
l’organització, que d’altra banda
encara no han arribat suficient-

TON

I GUIDA

ment a tota l’estructura educativa,
no són suficients per un canvi de
l’educació en profunditat. La cosa
més important és el compromís
personal de cada mestre i de cada
equip amb una filosofia educativa
que sigui una revolució des de dins
de cada alume, de cada aula, de
cada mestre.
Se’n podria agafar l’exemple per
trobar sol·lucions als problemes
que presenta l’ensenyament?
No en traurem res si “agafem”
solucions de les maneres de fer
dels nostres avantpassats però no
en copsem l’esperit. Cada temps és
nou i necessita noves pràctiques.
Només cal intentar copsar què va
moure aquells homes i dones, que
tenien els seus problemes i dificultats, i intentar nosaltres posar-nos
davant dels nostres problemes i
dificultats amb el mateix esperit
que els animava ells i amb el
mateix grau de compromís.
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Juanra Rodríguez. Presoner polític català membre de l’EPPK. Zuera
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Radiografies IV. Tunnejant la història

L

a moda del tunning arriba a la
història, que per cert, com a
conseqüència, cada vegada té
menys de ciència que analitza
críticament els diversos àmbits
de la realitat i activitats humanes
al llarg del temps, i més de
pretext narratiu i de supòsits
adients per a una reconstrucció
fictícia dels fets. El que deia,
torna l’estilisme de tots aquells
que ens volen revisionar.
Recentment, l’anglès David
Irving ha estat condemnat per un
tribunal austríac a tres anys de
presó per negar l’existència de
l’holocaust. La sentència ha revifat a tot aquest grapat de teòrics
de l’ultradreta europea que
rebutgen el fet contrastat de les
càmeres de gas nazis als camps
de concentració, i els sis milions
de jueus assassinats durant

Aquesta mena
de tunning de la
nostra memòria
històrica agafà
cos entre els
imants de
l’integrisme
espanyol a
començaments
del 2000,
gràcies a
la COPE

aquells anys tràgics. Casualment,
els negocionistes han trobat
refugi doctrinari a les seves antípodes ideològiques i, ves per on,
religioses. El president iraní
Ahmadineyad, després de calificar de mite sioniste l’extermini
sistemàtic, prepara una conferència internacional per “aclarir la
veritable extensió de l’holocaust”.
Aquesta mena de tunning de
la nostra memòria històrica va
agafar cos entre els imans de l’integrisme espanyol a començaments del 2000. Va ser, com no, a
la COPE des d’on es va començar
a generar un revisionisme
neofranquista que hores d’ara, ja
ha publicat més d’una vintena de
llibres, tot i que el que vénen a
dir es pot simplificar en un
paràgraf.
Malgrat qualsevol tipus de
lògica, ens volen vendre que qui
realment va trair els valors
democràtics de la República fou
la pròpia esquerra, i que la
Guerra Civil, contràriament al
que pensen totes, es va iniciar el
34 com resultat de dos fets. En
primer lloc, la declaració d’independència que va fer Lluís
Companys, des de la Presidència
de la Generalitat, i en segon lloc,
l’anomenada Revolució
d’Astúries; una revolta social
obrera contra les mesures autoritàries del govern dretà.
Segons ells, aquests foren els
motius pels quals es varen llevar
en armes les tropes franquistes el
juliol del 1936, i no per imposar
una dictadura que va durar
gairebé quatre dècades. Increïble;

seria per morir-se de riure si no
s’haguessin mort ja centenars de
milers de persones. I no de riure,
precisament.
Amb tota aquesta maror, era
previsible que el cap de la Fuerza
Terrestre del Ejército Español, el
tinent general José Mena, amenacés amb la intervenció de l’exercit prevista a l’article VIII de la
Constitució si s’aprovava
l’Estatut, o que el capità Roberto
González, cap de la 1ª compañia
de la Bandera “Comandante
Franco” del Tercio de la 1ª de la
legión bravatejés amb plantar-se
a Madrid amb la seva companyia.

Marco Santopadre. Director de Radio Città Aperta, Roma

Després de tot, aquests elements
que ara foren lleialtat als valors
democràtics, a les institucions i a
la constiució, tenen més de
seixanta anys. Vull dir que
quaranta anys també juraven
fidelitat als principis vigents
llavors, els del Movimiento
nacional. I és clar, com tots dos
fragments no són massa compatibles, sovint un es pregunta quin
és el què perdura.
En definitiva, res de nou si
tenim en compte que durant l’últim congrés del PP, Fraga va qualificar els colpistes del 23-F,
aquella colla d’escorxadors, de

persones sens dubte plenes de
bona voluntat que tractaven de
reendreçar la deriva d’una nació
immersa en una transició
convulsa.
Aquest traficants de memòria adulterada ens volen tunnejar
la història per tal d’aixecar un
andamiatge teòric que justifiqui
aquest soroll de sobres perpetu.
És per això que contra tota
aquesta estratègia de l’oblit , i
com va escriure Marsé, algunes
mantenim encara el dit ferme en
el gallet de la memòria
col·lectiva.
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Itàlia: no tenim governs amics!

“N

o tenim governs amics”. Ho
van proclamar a les places de
vint-i-set ciutats les 350.000
persones que el 17 de novembre
van participar de les manifestacions organitzades pels sindicats
independents. Una vaga general,
convocada per CUB i Cobas, que
van seguir un milió i mig de
treballadors a tot el país. Un
nivell de participació del 15%
amb puntes del 70% en els
sectors on el sindicalisme alternatiu té més representació:
bombers, ministeris, escola,
administració pública, ajuntaments, transports. Un èxit
evident. Tant, que aquesta
vegada els mitjans de comunicació oficials no van poder amagar
la vaga ni el seu caràcter antigovernamental.
En la diana dels vaguistes
sobretot estava la política econò-

mica de l’executiu Prodi, que
després de sis mesos ha demostrat una total continuïtat del
neoliberalisme de Berlusconi. El
Centresquerra vol aprovar al
Parlament una llei de pressupost
que ataca frontalment els drets
dels treballadors. El Pressupost,
amb un valor total de quaranta
bilions, preveu retallades en tots
els sectors: a la Universitat i en els
col·legis, mentre regala fons
públics a les escoles privades
controlades pel Vaticà; a la salut–
només a la regió del Lazio, la de
Roma, s’han tancat una desena
d’hospitals públics–, on s’introdueix el pagament de les urgències. Les mesures més criticades
pels sindicats alternatius són les
que preveuen destinar la liquidació dels empleats a les grans obres
com l’Alta Velocitat, a la qual
s’oposen els moviments populars.

El govern de
centresquerra
vol aprovar una
llei que ataca
frontalment
els drets dels
treballadors.
Amb un
pressupost
de 40 bilions,
preveu
retallades en
tots els sectors

Entre els plans del govern hi
ha destinar part de la liquidació
en qüestió als bancs i assegurances privades, regalant a l’especulació financera els sous apartats i,
sobretot, augmentar l’edat de
jubilació fins gairebé els setanta
anys.
Tot i les promeses, el govern
no ha fet res per reduir la precarietat. Tot el contrari.
Per això, a les manifestacions
del dia 17 no només hi havia
obrers italians, també immigrants i milers de precaris que
treballen fins a cincuanta hores
per setmana per salaris que no
els cobreixen ni la tercera
setmana del mes.
Els sindicats oficials han
intentat boicotejar la vaga
contrària a Prodi, sobretot, la
CGIL, que des de fa anys s’ha
convertit en la “corretja de

transmissió” de l’esquerra descafeïnada (molts dels seus líders
han passat a ser ministres de
Prodi com Damiano, que molts
ja anomenen el “ministre de la
precarietat”). Fins i tot han
intentat deixar sense carrers la
vaga el mateix 17 de novembre,
inventant a última hora manifestacions organitzades per associacions estudiantils lligades a
Refundació Comunista i als DS
(Dimocratici di Sinistra). Però no
ho han aconseguit: els carrers
s’han omplert de banderes dels
sindicats de base que també van
denunciar la pujada de la
despesa militar –aquest any
Prodi la volia augmentar d’un
bilió d’euros! “I no és més que el
principi”, va dir a Roma davant
de 25.000 persones el Secretari
Nacional de la Confederació
Unitària de Base, Paolo Leonardi.
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La jornada encoberta

H

i ha moments a la vida que
un s’ha de parar i preguntar-se
què està fent, per què es lleva al
matí, es disfraça i surt de casa
seva directe a la feina. Agafa el
metro, després el bus per arribar
a l’estació de Renfe que el
portarà a una parada des d’on
haurà de caminar 15 minuts fins
arribar al maravellós lloc de
treball. I quan entri per la porta
mirarà els companys i ells el
miraran per confirmar que, un
dia més, tots han aconseguit
passar la cadena d’obstacles i
arribar a l’hora. Ara a fer feina
que ja toca.
I passa un dia i després un
altre, i altre i uns altres. I un
d’aquests plou i la ciutat es paralitza. El bus s’endarrereix, la
Renfe i les seves catenàries s’espatllen i tu, xopa, arribes a la
feina dos hores més tard. I un

Si ja ho diuen
que vivim en un
món racional,
el que passa és
que no diuen
per a qui. Ho és
per aquells que
treuen profit
del nostre
treball i, fins
i tot, no tant
com podrien

altre dia, un altre i, un d’aquests
ara fa molt vent i el metro es
retarda, el bus pilla caravana i
Renfe i les seves catenàries et
diuen que t’esperis fins que ells
vulguin.
Però un dia et pares a pensar.
Sí, de tant en tant, ve de gust
mirar al fons i divagar una
miqueta. Però, una miqueta no
sigui que et passis i comencis a
ser conscient realment del món
del que formes part... I llavors fas
un fàcil càlcul que consisteix en
comptar quant trigues des de
casa teva fins a la feina i de la
feina un altre cop a casa teva,
després afegeixes les hores que
treballes, també les extres i,
restes les hores que dorms i...
Sorpresa!Gairebé no tens vida
pròpia!
És un gran descobriment
aquell que t’obre els ulls i on
topes directament amb la crua
realitat. Així que ens passem
mitja vida esperant a les parades de metro, tramvia, ferrocarrils catalans i, especialment, en
les estacions de Renfe. O a les
caravanes, o caminant per anar
a fer les nostres vuit hores
diàries com a mínim (sempre
s’acaben convertint en deu) i, el
que queda de persona, refà el
camí i arriba a casa cansat i,
com un autòmata, fa el sopar i
cap al llit que demà s’ha de
treballar...
Si ja ho diuen que vivim en
un món racional, el que passa és
que no diuen per a qui. Ho és
per aquells que treuen profit del
nostre treball i, fins i tot, no
tant com podrien. Perquè estar
més hores en el centre de
treball no suposa ser més
eficient ja que una bona distribució de l’horari de feina

Raimundo Viejo. Professor de Teoria Política, UPF

podria, per una banda, treure
més rendibilitat al temps
emprat i, per l’altra, fer que la
treballadora tornés un altre cop
a ser persona i deixés de ser un
ens que va amunt i avall.
Malgrat això la cultura
empresarial d’aquest país es
fonamenta en exprimir a les
treballadores i treballadors fins
al màxim. Així no es parla de
racionalitzar els horaris laborals
ni de fer més accessibles els llocs
de feina, encara que aquestes
mesures beneficiarien a totes
dues parts.
L’evidència d’aquest
problema es veu cada matí en
sortir de casa. L’àrea metropolitana col·lapsada per aire, terra i
mar. Tota la ciutat surt a la
mateixa hora i ha d’anar-se’n a

l’altra punta de l’àrea metropolitana per treure’s les garrofes.
La manca de planificació es
fa sentir cada cop més, especialment a les zones industrials i,
sobretot, a aquelles de nova
creació. Així apareixen nous polígons industrials sense cap tipus
de previsió sobre el moviment
de mercaderies i persones
diàries, agreujant encara més els
col·lapses.
I, com això està molt de
moda, des de les administracions
es comencen a elaborar milers
de plans directors que divaguen
sobre unes previsions de creixement econòmic extraordinari si
es poden millorar les comunicacions. Comencen a posar sobre la
taula que, per absorvir tot el
tràfic que es preveu, s’haurien

d’ampliar carreteres de quatre
carrils a vuit. El més normal: hi ha
trànsit, doncs ampliem carreteres, és clar. Per què no ho fem
millor, ens acabem de carregar el
Delta del Llobregat, exterminem
la poca pagesia que queda i les
poblacions del voltant i ja
està?Facilíssim.
A més a més, també podria el
personal quedar-se a dormir a
l’empresa, és clar, així ja hi serien
l’endemà i ningú arribaria tard.
Millor encara, per què no els
encadenem a la màquina o a l’escriptori?Així no hi hauria cap
problema. Poc falta perquè, amb
aquests horaris, amb aquesta
xarxa de transport públic i privat,
encadenar-se sigui la opció més
probable...
El món ple de bojos, o no?

Eigenschaften, (L’home sense
atributs o sense qualitats, segons
la traducció de l’alemany que es
prefereixi). Aquest text, escrit
entre 1930 i 1942, constitueix una
de les crítiques més lúcides i
demoledores a la crisi en la qual
va quallar el totalitarisme nazi.
Les lliçons de la reflexió de Musil
no sembla que hagin escapat,
malauradament, als inventors
d’aquest enginy electoral.
El material de campanya no
deixa lloc a dubtes: “No nos
importa dónde naciste. No nos
importa la lengua que hablas. No
nos importa qué ropa vistes”
(cartell de la web en espanyol
sense traducció al català)… Gens
importa, la sola possibilitat
d’afirmar alguna forma d’identitat és perillosa per “essencialista” o, pitjor encara, resulta
senzillament impossible com
projecte polític: ésser és errar.
Per la seva pròpia construcció
discursiva, aquest Partit de la

Ciutadania (o partit de la totalitat del cos polític) es predica
com l’opció ideològica més
acabada d’una representació
política que es comprèn estrictament com l’aporia monista de
poder ser el tot sent tan sols una
part (el “partit total”).
Malgrat la complexitat
d’aquesta crítica, la clau de la
seva interpretació és senzilla:
només la part (o partit) que es
buidi de tota singularitat pot ser
equiparada a un tot igualment
mancat de tota especificitat.
Només el zero per molts (per
tants quants hi hagi) és igual a
zero. Per això, seguint segurament
l’etimologia de la paraula
“persona” (en llatí la màscara
teatral que duien els actors), es
culmina la prèdica electoral amb
l’afirmació: “sólo nos preocupan
las personas”, o el que és el
mateix, els votants sense atributs
que facin possible el govern total
de l’insubstancial.

/opinio@setmanaridirecta.info/

El votant sense atributs

T

enim un nou partit al
Parlament: Ciutadans-Partit de la
Ciutadania. D’acord amb la seva
pròpia propaganda, aquesta organització política seria “un partit
de nou tipus”. No obstant això, si
s’ha de jutjar per l’explicació que
ofereixen del seu propi model
organitzatiu, res de nou cabria
assenyalar en aquest sentit.
Al contrari, la descripció que
ofereixen de si mateixos encaixa
a la perfecció amb la de qualsevol organització partidista tradicional. En els seus materials
accessibles al públic (especialment en la seva web, de la que
presumeixen com a clau de la
seva novetat) el que es pot
observar és senzillament més
del mateix. Ni rastre en tot cas
dels debats teòrics dels nostres
dies sobre la representació, els
moviments, etc.
I la novetat, no obstant això,
existeix, doncs aquesta organització enuncia un tipus de discurs

polític fins a ara infreqüent en el
nostre panorama polític. En
primer lloc, perquè el seu és
abans que res el discurs d’un buit,
el discurs d’una forma pura el
contingut de la qual no és més
que la seva propia representació.
Així ho evidencia, sense anar més
lluny, l’esmentat exemple de l’autoafirmació com “partit de nou
tipus” sense més substantivació
que la del reclam publicitari que
aquest sintagma pot configurar
per al consumidor àvid dels nous
productes a proveir pel màrqueting electoral.
Però, en segon lloc, la vacuitat dels enunciats amb què es
presenta a les eleccions aquesta
candidatura és observable en la
seva apel·lació a un votant
d’identitat absent que se’ns
presenta coma concreció
contemporània i especular
d’Ulrich, el personatge de l’extraordinària novel·la de Robert
Musil, Der Mann ohne

Per a
Ciutadans,
gens importa,
la sola
possibilitat
d’afirmar
alguna forma
d’identitat és
perillosa per
“essencialista”:
ésser és errar
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Navegant
per la xarxa
On són els
turrons?

A

rriba Nadal. Aquella època
en què a totes sempre ens
han venut que ens carreguem de bones intencions, de
bondat. Uns dies en els quals no hi
ha protestes, ni vagues, ni acomiadaments, ni mobilitzacions “antisistema”. Si més no, no n’hi ha pels
grans mitjans, tot i que, mal que
ens pesi, fins i tot, els col·lectius
més bel·ligerants acaben tancant
la paradeta per vacances.
Arriba doncs, l’època del
turrons, el cava, la galleda d’aigua
pels camells o els rens, les sabates
al balcó i les –per a molts- desitjades paneres. Aquells cistells
carregats de productes típicament
nadalencs, molts dels quals
acaben fent-se malbé en algun
caláis o passen a formar part de la
beguda que portem el dia de Cap
d’Any o al sopar a casa dels amics
que faren d’aquí a dos mesos.
I enmig d’aquesta germanor,
d’aquesta falsa premissa de
“donar i no pas rebre” –donar als
comerciants i al consumisme,
suposem– un pobre grup d’éssers... Es queda sense panera!!!!
Si primer va ser la impossibilitat de tenir una parella estable,
i després la possibilitat de
“patrullar amb bici i portar
cogombres en lloc d’armes”, ara
hem descobert que els principals
protagonistes d’aquesta columna,
els mossos, es poden quedar
sense el preuat cistell de Nadal...
La decepció que impregna els
membres d’aquest cos després de
conèixer aquest fet fa que el
participant al forum (l’habitual
mossosdequadra.com) que treu el
tema a la llum hagi triat un nom
prou significatiu: Panera. El dolgut
agent pregunta amb innocència:
“Encara que sembli tonto... ens
donen panera per Nadal?”
La sentida qüestió treu a la
llum la pena que pateixen els seus
companys. Ciutadà K se solidaritza
amb la causa: “No crec que us en
donin cap (als profes tampoc ens
en donen). I és una llàstima,
perquè en altres països de l’Europa
occidental, sí que en donen una
als empleats públics, fins i tot als
temporals. I realment el cost de
repartir una panera no seria massa
elevat, tenint en compte que les
empreses oferirien els seus
productes amb descomptes
importants (per economia d’escala
i per la publicitat). L’únic que falta
és que algú, des de ‘dalt’, tingui
l’empenta i les ganes de treballar
necessàries per decidir-se a organitzar-ho. (Em temo però que es
viu molt millor sense fer res)”. I
mentre la llicó d’economia és
aplaudida pels participants al
forum, apareix Plumífero, disposat
a portar la pau a la terra i als
mossos de bona voluntat: “El dia
23, i durant tot el dia, a l’edifici de
base, al soterrani es posen uns lots
per a qui ho vulgui. L’any passat no
ho va recollir gaire personal, ho
tramita un tal Alberto”... Ja ens ho
imaginem... Aquest Nadal pronostica canvis... Melcior, Gaspar,
Baltasar i...Alberto!
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La presó democràtica
Humanitarisme
entre exercicis
de tir
Marc Marginedas, Barcelona

V

ivim una època en què el que
és militar i el que és humanitari experimenten cada vegada
més confusió. Fins fa ben poc, els
exèrcits es dedicaven a la seva
especialitat, és a dir, a guerrejar.
Després, quan els patiments
causats pel combat a la població
afectaven els civils, entraven les
organitzacions humanitàries per
pal.liar els estralls causats. Ara, els
militars, a més d’enderrocar
Governs indesitjables —com va ser
el cas dels talibans el 2001— es
dediquen a reconstruir un país, a
portar desenvolupament a regions
endarrerides, a inaugurar escoles i
obrir hospitals, amb l’ànim de
guanyar aquesta altra batalla, la de
“les ments i els cors” i aconseguir
adeptes a la seva causa. Darrere de
tot això hi ha un mercadeig indefugible: jo t’ajudo, però tu em
recolzes en la meva guerra particular. A l’Afganistan, un país misèrrim
de geografia extrema on no és
possible la victòria militar (britànics i soviètics ho saben molt bé),
aquesta guerra adornada d’humanitarisme ha adquirit gran rellevància. Anem a pams. El lloc des del
qual s’escriu aquesta crònica és un
dels punts més inhòspits del
planeta. Es tracta de la base de
l’Exèrcit nord- americà de Naray, a
la província afganesa de Kunar, al
costat de la frontera pakistanesa.
Una regió dividida artificialment,
on, segons expliquen certs rumors,
es podria trobar amagat Aiman alZauahri, número dos d’Al-Qaida.
Fent una ràpida mirada al paisatge
es comprèn la dificultat de trobar
aquí qualsevol capitost del terrorisme internacional. Muntanyes de
més de 4.000 metres i pobles
accessibles només amb helicòpter
o a peu. Fa només uns quants dies,
el capità Todd Polk, de la 10a
Divisió de Muntanya de l'Exèrcit
dels EUA, un militar d'Ohio ple de
bones intencions, va sortir al
poblat de Naray -que dista només
un quilòmetre de la base- per
comprovar l'estat d'una escola i
una clínica de dones construïda
amb fons de l'Exèrcit dels EUA. Ho
va haver de fer "per raons de seguretat" escortat per tres blindats
que, a mig camí, es van aturar per
realitzar un exercici de tir al blanc i
provar l'estat de les seves armes.
Les cares d'estupor -i fins i tot de
por- dels nens de Naray eren
evidents. Per a ells, la seva nova
escola estarà sempre vinculada a
soldats abraçant fusells M-16, en
una zona rural de l'Afganistan on
les dones ni tan sols surten de casa
seva. El capità Polk compleix amb
eficàcia la nova labor humanitària
que li havia estat encomanada, i
reprimeix els locals pel mal estat
de l'obra. Algun membre del seu
seguici, en canvi, no va estar a l'altura de les circums- tàncies. Un
oficial d'alt rang -es diu el pecat
però no el pecador-, durant un
llarg parlament amb un líder local,
no va deixar de mastegar xiclet i
d'assentir de forma mecànica,
malgrat la seva provada incapacitat per entendre ni una sola

Jordi Oriola Folch, Esplugues de Llobregat

H

o posaré en un exemple. Suposant que
pogués votar a les eleccions municipals
de Barcelona i que decidís no abstenir-me,
la meva opció electoral estaria ideològicament més pròxima a votar pel tripartit que
governa la ciutat que per les altres formacions polítiques. Però l’ordenança del
civisme, aprovada ara fa un any, no em va
agradar gens perquè persegueix alguns
grups socials perquè no agraden a la
Barcelona burgesa pel fet de ser marginalitzats (indigents, prostitutes, immigrants,
joves, venedors ambulants,...) i també
intenta posar dificultats a l’expressió i difusió de les idees dels moviments socials que
protesten amb manifestacions, que volen
proposar alternatives.
Pel que fa a l’actualitat, tampoc m’ha
agradat que s’enviés un centenar de robocops
a desallotjar els pacífics ocupants del Centre
Cultural La Makabra. Tanta fermesa defensant de la propietat privada, fins i tot quan
està en desús, i tan poca fermesa a combatre
la manca de centres culturals i artístics, i no
només dels gestionats per l’Ajuntament, sinó
també manca de centres gestionats pels

cartes

propis joves i artistes. I tampoc m’agrada que,
en la nova ordenança que regula l’us de les
bicicletes a la ciutat, s’hi prohibeixi lligar-les
al mobiliari urbà (arbres, baranes, fanals,
etc...). És tan fàcil prohibir, sobretot si no es
coneix el dia a dia del ciclista... Una bicicleta
no es pot estacionar lligant-la a ella mateixa
com fan les motos, de manera que ¿què
farem els ciclistes si arribem a un lloc i no
trobem cap aparcament oficial dels que ha
instal·lat l’Ajuntament? És veritat que han
augmentat, però no n’hi ha a tot arreu.
Evidentment els ciclistes, sempre que
podem, utilitzem els aparcaments oficials i
també som conscients que hi ha llocs on no
s’han de lligar les bicicletes perquè poden
molestar, però si s’aplica aquesta norma tal
com està redactada (prohibició total d’aparcar-la fora dels aparcaments oficials) serà una
manera de desincentivar que la gent vagi en
bicicleta. Llavors si el que fa aquest tripartit a
Barcelona no m’agrada, voto a l’oposició? No,
que penso que encara ho faran pitjor ...
llavors a qui voto? Si no anem més enllà de la
democràcia representativa, permetent altres
vies de participació, realment aquesta democràcia pot acabar essent una presó sense cap
sortida honorable.

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

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

o per correu postal a
Juan Ramón Jiménez, 22, 08902 Hospitalet de Llobregat
paraula de paixtu, la llengua local.
En resum, les escoles del capità
Polk a l'Hindu Kush són un pas
endavant, però això que la
reconstrucció d'un país arribi a
bord de blindats i entre proves de
tir al blanc és una cosa que grinyola. Com a mínim.

Un dia trist
Roser Iborra i Plans, Torelló

C

rec que avui és un dia trist,
per a Osona. Perquè,
després de no haver prosperat la
querella que diverses entitats
van fer, en el seu moment,
contra la legalització del partit
racista i d’extrema dreta PxC;
després de reprimir violentament la concentració que
protestava per la cessió d’un
edifici públic per al seu primer
congrés ( qui ho recorda, ara,

que hi va haver ferits?...) i
després de denegar el permís
per a la jornada cultural i antifeixista, avui mateix, quan se’ls
ha tornat a cedir el Sucre...crec
que Vic ha escrit un capítol
sencer de la seva història més
negra. Potser haurem de reescriure “Laura a la ciutat dels
sants”, i dir-ne “Fàtima a la ciutat
dels racistes”!
Perquè, encara ara, malgrat
el creixement dels feixistes,
encara hi ha qui esgrimeix aquella vella excusa de “no fer-los
propaganda” per justificar la
seva mala consciència pel fet de
no fer-hi res. Encara ara, els
burgesos de Vic no tenen cap
inconvenient en seure ben indiferents a la plaça de Vic en
comptes de sumar-se a la gent
que, allà mateix, davant seu
mateix, defensa que tots els
ciutadans i ciutadanes d’Osona
puguin tenir els mateixos drets:
a la feina, a les escoles, a les
cases, a l’hora de votar (o no). I
aquesta gent, que ha aixecat la
veu per dir avui les coses pel seu

nom, eren majoritàriament ben
joves: aquests mateixos joves a
qui s’acusa, ben alegrement, de
tot. De quasi tot...
Potser sí, que algú es pensa
amb falsa ingenuïtat que el
racisme no té res a veure amb
ell. I deixa fer. Però, com va dir
Martin Niemoller l’any 1945,
responent a un estudiant que li
va preguntar per què els
alemanys no van enfrontar-se
als nazis: “Primer van venir a
buscar els comunistes i, com
que jo no ho era, vaig callar.
Després van venir a buscar els
socialistes i els gremialistes,
però jo no era cap de les dues
coses, així que no vaig parlar.
Després van venir a buscar els
jueus, però jo no era jueu. I quan
venir a buscar-me a mi, ja no
quedava ningú”.
Anem callant, doncs. Fins
que ja sigui massa tard...
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Maragall vol cobrar-se els favors
a la indústria aeronàutica militar
L’expresident català es postula com a representant espanyol al consell
d’administració de la multinacional que fabrica l’avió de combat Eurofighter
✑ Roger Palà
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L

luny del retir daurat que
alguns li voldrien, l’expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall, segueix donant
sorpreses. El passat 18 de novembre, en el marc de l’onzena Trobada d’Economia a s’Agaró, i en presència del president espanyol,
José Luis Rodriguez Zapatero, Maragall va revelar la seva intenció
de representar l’Estat espanyol en
el consell d’administració de la
multinacional aeronàutica EADS,
el consorci mixte europeu que
s’encarrega de la fabricació, entre
d’altres, de l’avió i l’helicòpter de
combat Eurofighter i Tigre.

L’aeronàutica
sempre ha
estat un sector
estratègic
per Maragall
“Ja li he dit a Zapatero que
m’agradaria estar representant
Espanya en el consell d’administració d’EADS, i crec que aviat hi
seré”, va afirmar Maragall amb el
seu to habitual davant d’un nodrit
auditori d’empresaris i amb el
rerefons de la campanya electoral. En l’actualitat, el delegat
espanyol al consell d’administració d’EADS és l’exministre d’indústria del primer govern del
PSOE Juan Manuel Eguiagaray, en
representació de la Societat Espanyola de Participacions Industrials (SEPI).

Directa

Participació de la SEPI
La SEPI és l’organisme públic estatal
que gestiona les inversions empresarials públiques, i té el 5,48% de
l’accionariat de la multinacional
aeronàutica europea. Entre els
principals accionistes d’EADS (sigles en anglès de Consorci Aeronàutic Europeu de la Defensa i de
l’Espai) s’hi compten la francesa
Lagardère i l’Estat francès, que es
repartiexen el 30% del capital, i l’alemanya Daimler Chrysler (22,49%).

BAiE, el ‘cluster’ aeronàutic català

B

arcelona Aeronàutica i de
l’Espai (BAiE) és una associació que agrupa a les empreses
catalanes que treballen en
aquest sector. BAiE es va crear
amb l’impuls de l’ajuntament de
Barcelona i la Generalitat, i té
l’objectiu de consolidar un pol
aeronàutic a Catalunya.
Segons Justícia i Pau, entre
les empreses que en formen part
n’hi ha un bon grapat que tenen
una sectorial militar, com Serra
Aeronáutica, que dissenya simuladors de vol, Gutmar, que es
dedica a la fabricació de trens

d’aterratge per l’Airbus d’EADSCASA i produeix peces per un tot
terreny de l’exèrcit de terra, o
Mier Comunicacions, dedicada a
la navegació via satèl·lit.
Per a si algú li queda algun
dubte sobre les fílies bèl·liques
de l’aueronàutica catalana, cal
destacar que el president de
BAiE és Fernando de Caralt, un
empresari provinent de CASA
(l’aeronàutica militar espanyola
integrada avui a EADS) i va ser
fundador de l’AFARMADE, l’associació espanyola de fabricants d’armes.

La passió de Maragall pels
avions no és cap dèria recent.
L’aeronàutica és un sector de
gran valor afegit, i l’expresident i
el seu partit ho han tingut sempre clar. Maragall l’ha vist sempre
com un motor del projecte polític de l’Euroregió mediterrània,
sobretot pel pes industrial de
l’occitana Touluse (Estat francès),
on aquesta indústria té una presència molt important.
Així, el PSC ha posat facilitats
al sector aeronàutic (sense fer
distincions entre el seu caràcter
civil o militar) perquè s’implanti
a Catalunya. D’aquí la creació
d’un cluster com Barcelona Aeronàutica i de l’Espai (BAiE) o l’intent frustrat l’any 2004 de postular Catalunya com a seu de la
fabricació de l’helicòpter Tigre,
que construeix la mateixa EADS.

al govern de Maragall a postular
Catalunya com a candidata per a
la planta de fabricació d’aquest
helicòpter, com ja havien fet
Andalusia, Madrid i l’Aragó, territoris on la indústria aeronàutica té força més implantació. La
proposició no de llei, en plena
sintonia amb PSC i CiU, va ser

Catalunya, seu del Tigre?
Aquesta aposta ha estat fins ara
el moviment més ambiciós per
instaurar a Catalunya aquest sector industrial. El febrer de 2004,
el grup parlamentari del PP al
Parlament català va presentar
una proposició no de llei instant

aprovada pel Parlament autonòmic amb l’abstenció d’ERC i el
vot en contra d’ICV-EUiA. Tot i
això, finalment EADS va rebutjar
l’oferta.
La candidatura catalana va ser
contestada per diverses organitzacions antimilitaristes, com Jus-

Catalunya
va optar l’any
2004 a fabricar
l’helicòpter
Tigre, però
EADS va
rebutjar l’oferta

tícia i Pau. L’entitat va adreçar una
carta al president Maragall en
què recordava que “els conflictes
militars esclaten, entre d’altres
motius, per l’alt grau de militarisme existent al món, és a dir, per
l’excès de forces armades i armes”. A més a més, li recordava
que “la societat catalana s’ha
mobilitzat en moltes ocasions en
contra de les guerres, i la millor
manera de contribuir a la cultura
de la pau és treballar pel desarmament i la militarització”.
Un bon pessic
Hi ha qui pot pensar que potser
EADS no sigui una sortida gaire
lluïda per tot un president de la
Generalitat, però el cert és que el
consell d’administració d’aquesta
multinacional es va repartir l’any
2005 més de 10 milions d’euros. A
Maragall n’hi tocarien uns 82.000,
si fem cas de la xifra que va percebre Juan Manuel Eguiagaray.
Tota una ajuda si tenim en compte que és una feina que no requereix una dedicació exclusiva, i
que Maragall, com a expresident,
té dret a sou íntegre, despatx i
servei de secretaria. d
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ENTREVISTA // ANNA GUERRERO. MOVIMENT

NI PUTES NI SUBMISSES DE

BARCELONA

“Moltes de les noies que trenquen la llei de la
barriada les castiguen a matrimonis forçosos”
✑ Sabela Vázquez

pecte. Esteu parlant d’una adaptació a la situació peninsular?
No, és un llibre de testimonis que
poden servir en qualsevol escenari. És una adaptació perquè et diu
“tens 16 anys i no et pots casar
segons la llei francesa” (moltes de
les noies que trenquen la llei de la
barriada les castiguen a matrimonis forçosos als països del pares o
del avis amb què hi tenen poc en
comú, ja). Amb l’ajuda d’advocades ho estem adaptant a la llei
espanyola.
Quina relació teniu amb les institucions públiques?
Hi tenim bona relació, però som
conscients que és complicat i tal
vegada pot resultar fatal. Alguns
partits polítics se’ns han acostat i
la Secretaria de Joventut ens ha
donat la subvenció per fer la guia.

/redaccio@setmanaridirecta.info/

N

i putes ni submisses és
un moviment creat després de la marxa de dones contra els guetos i per la
igualtat que es va fer a França
l’any 2003, a conseqüència dels
nombrosos episòdis de violència (sobretot cap a les noies) que
s’estaven produïnt als barris
obrers sorgits amb la onada migratòria dels anys 50, amb la
reconstrucció d’Europa després
de la 2a Guerra Mundial.

El moviment
promou un
nou feminisme
basat en
la mixitat,
la laïcitat,
el respecte
i la igualtat
de sexes
El moviment promou un nou
feminisme basat amb la mixitat,
la laïcitat, el respecte i la igualtat
de sexes. Vol combatre i posar
remei a una situació dels barris,
dominats per unes relacions interpersonals segregades pels sexes de manera antinatural i malaltissa. Amb uns líders religiosos
que promouen la llei de la barriada. Els encarregats de fer que es
compleixi són els nois, els “germans grans”, que al mateix temps
són víctimes de l’atur i de la guetització dels barris.
La llei de la barriada, una virilitat exacervada que fomenta la
possessió del barri, la pròpia atribució del dret per dictar normes
femenines i fer-les complir amb
mètodes violents, vexacions, violacions col.lectives i altres aberracions que fan dels barris
inferns per a les noies.
El sexe és l’eix central de la
llei de barriada: dissimular la
feminitat, la nul·la mixitat, la
obligació de la virginitat i del vel
com a símbol d’opressió femenina són algunes de les conductes
arcaiques que imposen els “germans grans”.
Vam entrevistar a l’Anna
Guerrero i ens va parlar del llibre
de la Fadela Amara Ni putes ni
submisses i de la pròxima edició
de La guia del respecte en el Saló
del Llibre de Barcelona.
Fa sis mesos que començà a funcionar el comité de ni putes ni
submisses de Barcelona. Es fa per
necessitat o més aviat per prevenció?
Encara (i subratlla l’encara) es fa
per prevenció, però a mesura que

Encesa d’espelmes a la plaça Sant Jaume de Barcelona el passat 25 de novembre,
durant l’acte en record a les dones que han estat víctimes d’agressions masclistes
ens fem conèixer anem rebent trucades de noies que han estat maltractades per haver-se negat a
portar el vel. Hi ha signes que
comença a passar el que passa a
França, tot i que si és cert que les
dimensions no són comparables.
La llei del silenci encara no s’ha
trencat?
No, no s’ha trencat. Hi ha dones
que comencen a denunciar les
agressions, però aquest no és el
cas de les immigrants.

nuada. En general ve gent de tot
arreu, però la majoria no són
immigrants; per això necessitem
un local, perquè ens puguin trobar
quan ho vulguin, perquè fins ara
només ens comuniquem amb
elles per telèfon o per correu
electrònic.
Us demanen ajuda o informació?
Fins ara informació, i està bé perquè comencem a rebre col.laboració d’advocades i psicòlogues que
en alguns casos és important tenir-les darrere.

Asier Altuna

Parla’m de les activitats que feu
als instituts.
Vam començar en els centres que
coneixíem algun professor, però
ara són els centres els que es
posen en contacte amb nosaltres.
Fem xerrades en què expliquem
qui som i el que pretenem. La idea
és fer tallers sobre sexualitat,
sobre violència, passem pel·lícules com El odio, etc. Provem de
crear debat.
Esteu traduint i adaptant la guia
publicada a França La guia del res-

Partim de
la necessitat
d’una política
d’educació
forta, és el
principal.
Després ja
proves
d’arribar
a altres
generacions
Quantes persones formeu part
del comitè?
De moment som tres. Dues de
nosaltres havíem participat amb
Ni putes ni submisses de França i
hem contactat amb la tercera noia
fent una xerrada al Raval.
Sou catalanes les tres?
Sí, totes tres.
Quin tipus de gent es posa en
contacte amb vosaltres?
Quan fèiem xerrades al Raval, és
cert que hi acudien noies immigrants, però era molt complicat i
no tenien una participació conti-

Anna Guerrero

Eduardo Soteras / Rudio

Hi ha dones
que comencen
a denunciar
les agressions,
però aquest
no és el cas de
les immigrants
Quina és la vostra proposta per
la integració?
Partim de la necessitat d’una política d’educació forta, és el principal. Després ja proves d’arribar a
altres generacions. També pensem
que a més de les polítiques de
migració és necessari un diàleg
amb la societat i també amb els
nouvinguts, per conèixer així la
seva realitat i adaptar-nos nosaltres també.
A França van confiar amb les
polítiques educatives i ara no es
veuen amb bons ulls les polítiques prohibicionistes. Vull dir la
que fa referència als símbols religiosos.
És una opinió personal de la Fadela
Amara, van pensar que podien educar a les nenes per igual tant amb el
vel com sense; però és que a més
del vel, les nenes no anaven a la piscina, els jueus no anaven a escola
els divendres... És aquí on va fallar
l’educació; pel sistema educatiu
primer has de ser un nen, i després
ja seràs cristià, musulmà, jueu...
Penses que hem de confiar en el
sistema educatiu espanyol pel
què fa a la integració?
Si hi confiés no organitzaríem les
xerrades en els instituts. Els tallers
poden despertar certa mentalitat
en els nois i noies. A part d’això la
societat espanyola no està preparada per una prohibició del vel, perquè aquí encara no ha passat res. d
Per més informació:
npns@yahoo.es
niputesnisumises.blogspot.com
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VALLÈS OCCIDENTAL // CONFLICTE

A LA MULTINACIONAL DE SUPERMERCATS

La CNT es manifesta a Terrassa per denunciar
l’assetjament laboral a l’empresa Mercadona
✑ Directa Terrassa
/terrassa@setmanaridirecta.info/

E

l dissabte 25 de novembre, el
sindicat CNT es va manifestar a Terrassa per denunciar
l’assetjament que pateixen els treballadors i treballadores de Mercadona. Un centenar de persones,
van recorrer el centre de la ciutat
egarenca demanant el boicot a
Mercadona degut, entre d’altres
motius, a l’actitud de l’empresa
davant la vaga que està duent a
terme el sindicat al Centre Logístic de Mercadona a Sant Sadurní
d’Anoia.
La manifestació, amb discreta
presència policial, va transcórrer
amb normalitat per tot el seu recorregut, des dels Jutjats de la
Rambla d’Ègara fins la Plaça Vella.
Els participants a la manifestació van mostrar pancartes demanant la readmissió dels delegats sindicals, acomiadats en el
transcurs de la vaga. També es van
desplegar pancartes, expressant
la solidaritat amb la vaga, per part
del col·lectiu okupa de la ciutat.
A la confluència entre la Rambla i Portal de Sant Roc la manifestació es va aturar i un membre del
sindicat va improvisar un discurs
sobre la situació general dels tre-

BARCELONA //LA

balladors i treballadores de Mercadona. La dificultat perquè es respecti el dret a la baixa per maternitat o la constant pressió que
exerceixen els encarregats sobre
les treballadores de les botigues
van ser els eixos del discurs.

Van desplegar
pancartes
demanant la
readmissió dels
delegats sindicals,
acomiadats
en el transcurs
de la vaga
En finalitzar la manifestació
membres del sindicat van dur a
terme un míting per explicar els
motius de la manifestació, per
expressar el rebuig a la pèssima
situació que viu la classe treballadora catalana actualment i, per
fer una crida al boicot a Mercadona i a la solidaritat amb els treballadors en lluita. En el míting van
intervenir el secretari general de
la CNT Catalana, un membre de la

LLUITA DELS

660

La manifestació a l’alçada de la Rambla
secció sindical en vaga i, els secretaris general i de premsa de la
Federació local de Terrassa.
Fonts del sindicat agraeixen
les mostres de solidaritat que
diferents col·lectius de la ciutat
han mostrat amb la vaga desenvolupada a Mercadona.

ACOMIADATS DE

SEAT

Un punt i seguit a les accions
contra Mercadona a Terrassa
La manifestació ha representat
l’últim acte que el sindicat egarenc ha efectuat en el marc de la
campanya de protestes contra
l’empresa Mercadona. La campanya es va iniciar el passat 21 d’octu-

Es declaren nuls els
181 acomiadaments
realitzats per Atento,
filial de Telefónica
✑ Juanjo Carrasco
/redaccio@setmanaridirecta.info/

E

✑ Juanjo Carrasco
/redaccio@setmanaridirecta.info/

M

ig centenar del personal acomiadat per Seat va concentrar-se la tarda del divendres 24 de
novembre davant de la seu del Parlament de Catalunya, coincidint
amb el debat d’investidura de la
nova legislatura. Els manifestants,
convocats per CGT, van tornar a exigir la readmissió de tots els afectats
per l’Expedient de Regulació d’Ocupació, que l’automobilística va pre-

sentar amb el suport de CCOO i
UGT a finals de 2005, i que va suposar aleshores l’acomiadament immediat de 660 treballadors i treballadores. “Ja que el nou govern ha
declarat públicament que posarà
èmfasi en les polítiques socials,
volem recordar-li que la seva és una
greu problemàtica social que cal
resoldre”, afirma Juanjo Córdoba,
secretari de comunicació de CGT en
la secció del Metall del Baix Llobregat i acomiadat per Seat. El missatge
de la pancarta que mostraven els

bre amb una caravana de cotxes
que va transcorrer tota la ciutat i
esva aturar davant els onze Mercadona. Posteriorment el sindicat
va efectuar vuit concentracions
davant els Mercadona i una xerrada informativa al Centre Social la
Impremta de Terrassa. d

BARCELONA // VICTÒRIA A TELEMÀRQUETING

Els acomiadats per Seat exigeixen
a José Montilla la seva readmissió

Protesta al Parc de la Ciutadella, davant la seu del Parlament de Catalunya

Directa Terrassa

Eloy de Mateo

treballadors concentrats no podia
ser més clar al respecte: “Teniu un
deute social. Readmissió Seat 660”.
Van romandre davant del Parlament fins que va finalitzar la segona
jornada de la sessió d’investidura
del nou president de la Generalitat,
José Montilla, a qui, a més, han
enviat una carta en la qual exposen
les seves reivindicacions a mode
d’ultimàtum: “I recordi, si no governa a favor de la majoria treballadora i ciutadana, no hi haurà una tercera oportunitat!”.

l 30 de juny, Atento, empresa
filial de Telefònica, va acomiadar 181 treballadors i treballadores que realitzaven el servei
d’atenció al client 1004 des de la
central de Glòries, a Barcelona.
Dels 181 acomiadats, 89 tenien
contractes indefinits i 116 tenien
contractes d’obra. També cal
destacar que el 90% de tots els
acomiadats eren dones, moltes
d’elles amb càrregues familiars,
majors de 50 anys i afiliades a
CGT.
Atento va signar, amb la
complicitat de CCOO i UGT, un
acord d’oferta de recol·locació
per als treballadors indefinits,
per desprès acomiadar-los amb
un acord econòmic i, d’aquesta
manera, no haver d’enfrontar-se
a múltiples demandes per acomiadament. Als contractats per
obra, en canvi, se’ls va oferir una
ridícula indemnització de tretze
dies per any treballat. Aquests
treballadors, amb antiguitats de
fins a nous anys, van decidir
demandar Atento.
Ara, segons ha dictat el jutjat
social número 33 de Barcelona, es
declaren nuls tots els acomiadaments i “es condemna Atento a la

immediata readmissió dels treballadors i al pagament dels salaris
de tramitació des de la data de
l’acomiadament fins a la notificació de la sentència”.

El 90% de les
acomiadades
eren dones,
moltes d'elles
amb càrregues
familiars, majors
de 50 anys i
afiliades a CGT
Denúncia de frau
CGT ha denunciat durant anys el
frau de llei en la contractació,
l’abús del contracte d’obra i els
acomiadament indiscriminats i
no justificats que a diari s’efectuen en el sector del Telemàrqueting. Sens dubte, aquesta ha
estat una gran victòria en el que
és un dels sectors amb més precarietat laboral.
Els 181 treballadors i treballadores a qui se’ls ha declarat nul el
seu acomiadament ja s’han reincorporat als seus llocs de treball.
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Es presenta un
nou partit
d’extrema
dreta catalana
✑ Directa Girona
/redaccio@setmanaridirecta.info/
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SANTA COLOMA // MORT

PER UN TRET DURANT UNA OPERACIÓ

El fiscal demana 2 anys de presó pel
mosso acusat de matar un marroquí
✑ Lluc Salellas
/redaccio@setmanaridirecta.info/

U

n partit d’extrema dreta ha
irromput en l’escena política blanenca. El dissabte
18 de novembre una vuitantena
de persones van assistir al Centre
Catòlic de Blanes per a participar
en la presentació del Partit Democràtic de Blanes (PDB). En l’acte, segons Diari de Blanes (http:/
/diarideblanes.bloc.cat/), hi van
assistir militants i simpatitzants
del PSC i de CiU entre altres.
El partit, liderat per Anselmo
Ramos –germà de l’exalcalde de
CiU Ramon Ramos–, assenta les
seves bases en un discurs obertament xenòfob i populista, intentant convèncer als votants desil·lusionats dels grans partits
tradicionals tot emprant el discurs del ressentiment i de la por
al nouvingut. Destaca, entre les
seves propostes, la retirada dels
fons destinats a cooperació i
desenvolupament internacional
com a mínim fins que hagi desaparegut la pobresa al municipi
selvatà. La formació d’extrema
dreta ha aparegut sota el padrinatge de la revista Proa, publicació municipal de Blanes dirigida
pel líder del PDB.

Està liderat
per Anselmo
Ramos, el
germà de
l’exalcalde de
Convergència
i Unió
Ramon Ramos
Blanes, amb prop d’un setze
per cent de nous catalans, no ha
tingut fins ara greus problemes
de convivència. De fet, la ciutat
de la Selva Marítima ha estat acollidora tradicional de població
nouvinguda des dels anys seixanta. No obstant, la manca d’una
xarxa de serveis i recursos públics
adequada a la realitat de la població blanenca –que ha augmentat
ostensiblement al llarg dels darrers anys– amb la conseqüent
sensació de competició pels mateixos recursos entre diferents
ciutadans, i l’entrada tardana de
polítiques efectives de convivència, ha pogut ser el caldo de cultiu ideal per a la creació de la llista xenòfoba blanenca.
Les reaccions a la creació del
nou partit han estat immediates.
Un exemple d’això ha estat la
crida que feia la publicació telemàtica Diari de Blanes als grans
partits, però en especial a CiU i al
PSC, per a què reaccionessin amb
diligència davant la crispació que
pot produir en la vida local la
llista municipal encapçalada per
Anselmo Ramos. d

E

l judici al mosso d’esquadra
acusat de matar el ciutadà
magrebí Farid Bendauded el
26 de maig de 2004 en una suposada acció antidroga, va concloure el dimecres 22 de novembre.
L’Audiència Provincial de Barcelona va donar el cas vist per sentència després de sentir els testimonis que no havien pogut
declarar en l’anterior sessió del
judici celebrada fa 15 dies. El judici havia estat suspès després que
el Tribunal constatés un error de
l’administració judicial que havia

El judici havia
estat suspès
després que
es constatés
un error de
l’administració
citat a declarar una persona que
no corresponia. Més concretament, el Departament de Justícia
havia citat a declarar una persona
amb el mateix nom que la que
dormia al costat d’en Farid el
matí de la seva mort.
El judici va servir per acabar
de sentir els testimonis i per
escoltar els informes de la Fiscalia, l’acusació particular, l’acusació popular i la defensa abans
que el Tribunal dicti sentència.
La Fiscalia va basar el seu informe en el delicte d’imprudència
que, segons el seu parer, va cometre l’agent imputat, ja que des
del seu punt de vista, l’acció del

La sala de l’Audiència Provincial mentre es feia l’última sessió del judici
cos dels Mossos d’Esquadra no
tenia una perillositat extra. El fiscal va remarcar els aspectes crítics amb l’actuació del cos de
policia i en especial, l’actitud de
l’agent acusat de matar en Farid.
Basant-se en tota aquesta argumentació, el Fiscal va concloure
l’informe amb una petició de dos
anys de presó per l’agent.
Acusació popular
Per la seva banda, l’acusació popular, sorgida a partir de la cooperació de diverses associacions
i col·lectius antiracistes, va destacar, en primer lloc, que l’operació policial es fes plena de
prejudicis envers el col·lectiu
magrebí. Tot seguit, l’advocat de
l’acusació popular va preguntar
com havia estat possible que

OSONA // L’ULTRADRETA

havent-hi només un sospitós, els
Mossos d’Esquadra decidissin fer
una acció d’aquest tipus en un
pis on hi vivien tantes persones?.
L’acusació popular va voler
reflectir també, que el projectil
que va matar en Farid va entrar
per darrera el crani, fet que posa
entre dit la versió del mosso,
basada en argumentar que el
tret mortal succeix després
d’una baralla. Finalment, l’advocat va demanar una sentència
condemnatòria ja que considera
que l’actuació dels agents va ser
desproporcionada, no existia
cap prova de perillositat que la
justifiqués i es van utilitzar mitjans i armes que no calien.
Ben diferent va ser l’informe
de la defensa, exercida per la
Generalitat. L’advocat va al·legar

Edu Bayer

a la baralla per explicar com,
segons ell, l’arma s’havia disparat
accidentalment i havia causat la
mort del jove magrebí. A més, la
defensa va demanar una sentència absolutòria ja que, altre cop
segons el seu parer, no hi ha cap
imprudència en portar una arma
en una operació com aquesta, on
si havia indicis de perillositat.
Denuncien la impunitat
La represa del judici, un mes després del seu ajornament, va tornar a comptar amb la presència
d’un grup de gent de Santa Coloma de Gramenet que va tornar a
denunciar la impunitat que tenen les forces de l’ordre per tractar amb els immigrants i la resta
de col·lectius més marginats per
la societat. d

A LES ELECCIONS MUNICIPALS

La jornada a Vic contra el III Congrés
de PXC desemmascara el feixisme
✑ Feliu Fusté
/osona@setmanaridirecta.info/

E

l passat diumenge 26 de
novembre es va celebrar el
tercer congrés de la Plataforma per Catalunya (PXC), presidida per Josep Anglada, sota un
fort dispositiu policial que controlava els entorns de l’edifici del
Sucre. El congrés va acollir uns
200 assistents per preparar les
eleccions municipals del maig del
2007. A la legislatura vinent ja
seran sis els pobles d’Osona i vinti-tres arreu de Catalunya, on s’hi
presenti aquesta candidatura xenòfoba amb reminiscències franquistes. Josep Anglada va començar la seva trajectòria política a
Fuerza Nueva (partit de Blas
Piñar), també ha passat per Alianza Popular, va ser el fundador de

La legislatura
vinent ja seran
sis els pobles
d’Osona on
presentaran una
candidatura
Dios, Patria y Justicia (organitzaven misses en memòria del dictador), entre d’altres. L’any 2002 va
fundar PXC, un partit populista en
contra els drets dels immigrants i
va aconseguir entrar a l’Ajuntament de Vic. Amb el beneplàcit
de CiU, ha aconseguit fer la vida
impossible als immigrants. I està
augmentant en popularitat.

Paral·lelament, es va celebrar
la Jornada Antifeixista Intercultural, tot i el fort desplegament
dels Mossos i la prohibició de l’Ajuntament. La jornada va servir
per visibilitzar el fenòmen de la
xenofòbia instal·lada als ajuntaments i amb control sobre els
mitjans de comunicació. Una lacra en creixement que se serveix
del discurs racista per recaptar
vots. Actualment només té un
regidor, però els experts temen
que pugui augmentar fins a tres o
quatre. Per això la Plataforma
Antifeixista d’Osona denuncia
que l’Ajuntament permeti aquest
congrés racista, i també, que
s’hagi denegat el permís per a la
realització d’un acte lúdic i multicultural.
Després d’una hora davant el
Sucre, on es van desplegar pancar-

tes i es va escridassar els congressistes, es va continuar l’acte a la
Plaça Major, davant del mateix
Ajuntament. Allà es va emetre un
vídeo on es veu el passat i present
del feixista Anglada: des de que
cridava “Viva España” al costat de
Blas Piñar fins a l’entrevista trampa
en què confessa, entre altres coses,
que si fos al poder, instauraria la
pena de mort “en una hora”; també
es desemmascara dient que “s’ha
d’actuar amb prudència i d’amagat,
portant la ideologia ben guardada”.
Després del vídeo, es va fer els parlaments del Casal Independentista
Manel Viusà, del Centre Islàmic de
Vic, entre altres. Després de l’actuació d’un grup musical de Ghana,
es va continuar la jornada al Casal
Independentista Manel Viusà, on
es va fer un dinar popular i un
debat dels feixismes al segle XXI. d
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BARCELONA // CABARET

A LA PLAÇA

SANT JAUME I SKATEPARK

AL

MACBA

Sis jornades de protesta després
del desallotjament de La Makabra
✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

U

Fins a mitjanit la música de
fanfàrria i tambors es barrejava
amb les acrobàcies i els somriures. La nul·la utilitat de la nombrosa policia desplegada probablement va comportar que un
cop finalitzada la protesta es
requisessin instruments musicals.
Divendres 24 el cabaret va ser
diurn. Coincidint amb la celebració del ple municipal al consistori barceloní, unes dues-centes
persones es van concentrar altre
cop a la plaça de Sant Jaume.

PLA

DE L’ESTANY

/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

E

Divendres mentre es feia el ple municipal el circ va arribar a Sant Jaume
Centenars d’skates al Macba
Durant el cap de setmana es van
repetir les mobilitzacions. Dissabte a la tarda un nou cabaret,
amb diversos centenars d’espectadors, omplia aquest cop un
tram de l’avinguda de la Catedral.
Diumenge 26 al vespre, la plaça
dels Àngels –davant del Museu
d’Art Contemporani (MACBA)–
es va transformar en un improvitzat skatepark, com el que hi havia
a La Makabra. Centenars de patinadors es van aplegar per gaudir
d’una gran rampa. També s’hi van
sumar aficionats al ciclisme free
style. L’indret escollit no era aleatori, es tracta a la pràctica del

// REHABILITACIÓ

lloc de referència del patinatge
amb skate a Barcelona. Un indret
que ha patit, segons denuncien
els aficionats al món del patí, l’acció policial abusiva des de l’aplicació de l’Ordenança Cívica. Diumenge no van aparèixer els
agents. A la mateixa plaça es va
emetre diversos curtmetratges i
documentals on es podia veure la
gran quantitat de tallers i projectes que es desenvolupaven a l’actualment enderrocat edifici del
carrer Tànger. Va ser una gran
festa on es respirava en part l’ambient de creació i autogestió
creat durant aquests anys a La
Makabra.

David Fernández / Ull viu

Policia sense matrícula
L’advocat que defensa els membres de l’Assemblea de La Makabra ha presentat un recurs per
indefensió i vulneració de drets
fonamentals contra l’ordre de
desallotjament dictada per la jutgessa d’instrucció 2 de Barcelona.
També estan estudiant l’actuació
dels Mossos. Molts dels 108 desallotjats han trobat a faltar objectes personals, com documentació, cd’s o càmeres fotogràfiques.
Alguns testimonis asseguren que
agents policials de paisà encaputxats van endur-se’ls en bosses de
plàstic i a l’interior d’un vehicle
sense matrícules. d

D’UNA FÀBRICA ABANDONADA

Després de 8 anys Banyoles torna
a gaudir d’un centre social okupat
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

D

esprés d’una llarga travessia pel desert, la capital
del Pla de l’Estany, torna a
tenir, des del dissabte 18 de novembre, un centre social okupat
i autogestionat (CSOA). Cap a
dos quarts de nou del mati la
ciutat de Banyoles es llevava
amb una sorpresa grata per a la
gent que creu en una manera de
fer i de relacionar-se diferent i
més justa, i ingrata pels especuladors i els recalcitrants defensors de la propietat privada: un
nombrós grup de persones va
entrar a una antiga fàbrica de
curtits de pell situada al bell mig
del centre històric.
Aquest espai, que havia estat
la seu de Curtits Pujol SA, portava
més de deu anys completament
abandonat, fet que va quedar palès pel deplorable estat en què el
van trobar la gent que hi va entrar.
Muntanyes de runa, brutícia, pells
en estat de descomposició… La

Querella per la
càrrega a la
manifestació
contra el
desallotjament
de La Krispa
✑ Directa Baix LLobregat

na llarga marató de cabarets i accions al carrer han
estat la resposta en els
dies posteriors al desallotjament
del Centre Social La Makabra.
Més de 1.800 persones es van
concentrar entre les seus de l’Ajuntament i la Generalitat, fortament custiodiades per la Guàrdia
Urbana i els Mossos d’Esquadra, i
van asisitir a tot un seguit d’actuacions musicals, teatrals i de circ
a la plaça.

Objectes
personals van
ser confiscats
il·legalment per
agents de paisà
de la policia

CORNELLÀ // OKUPACIÓ

propietat actual de la finca, no
està gens clara; hi ha qui apunta
cap a la immobiliària i constructora Espigul i hi ha qui afirma que la
propietat és municipal.

Havia estat la
seu de Curtits
Pujol S.A, i
portava més
de deu anys
completament
abandonat
En tot cas, amb aquesta okupació es vol denunciar, d’una
banda el difícil accés a l’habitatge per culpa de l’especulació
urbanística, que permet que espais tan grans restin abandonats
quan la necessitat és tan gran.
D’altra banda, també reivindiquen la necessitat d’espais d’ús
social i la mancança d’iniciatives

municipals en aquest aspecte. La
gent que ha engegat aquest projecte vol convidar a tothom qui
vulgui a participar en la construcció del que de moment ja és
una realitat. Volen fer d’aquest
espai un lloc de participació, un
punt de trobada per als diversos
col·lectius de la ciutat i de fora.
Un lloc on es desenvolupin activitats lúdiques, culturals, reivindicatives... De manera popular i
horitzontal, fugint de la tutela
consistorial i de la burocràcia
dels centres cívics, i també del
mercantilisme del lleure dels
centres comercials i lúdics. Volen
demostrar amb aquesta descarada acció que hi ha molta gent que
es relaciona de forma diferent,
que creu que una altra manera de
fer les coses és possible i que,
com diu el lema d’un altre centre
social gironí, “els somnis es fan a
mà i sense demanar permís”.
De moment les activitats
que tenen pensades per al CSOA
són molt generals: concerts, xerrades, tallers, menjador popu-

lar… Però estan oberts a qualsevol tipus d’iniciativa popular. A
més, un grup de malabaristes ja
s’ha interessat per l’ús de l’espai,
ja que l’oferta que els feia l’Ajuntament no s’adequava a les seves
necessitats.
De totes maneres, encara
queda un petit camí per recórrer:
s’ha de acabar d’acondicionar
l’espai. Per aquesta raó, els i les
okupants estan realitzant un
intensiu procés de neteja i rehabilitació de l’espai per tal de
poder-lo obrir al poble el més
aviat possible. Per això aniran
convocant jornades de treball i
conviden a tothom qui vulgui i
pugui donar un cop de mà a anarhi, D’aquesta manera tothom es
farà una mica seu aquest espai.
Així doncs, la ciutat de Banyoles està de celebració amb
aquest nou centre social, només
queda desitjar que les urpes de
l’especulació i de la usura no tornin a prendre aquest espai alliberat a aquesta vila amb una llarga
tradició d’okupacions. d

l 26 de setembre la manifestació contra el desallotjament del CSO La Krispa va ser
envoltada per efectius dels antiavalots de la Policia Nacional
per, posteriorment, carregar. El
resultat va ser de 25 persones ferides; amb fissures a les costelles,
una clavícula trencada, diversos
traus al cap i diferents i nombrosos traumatismes i hematomes
greus. A parer de l’assemblea de
la Krispa la càrrega va ser brutal
“ja que el nombre d’agents superava el grup de manifestants que
havien cercat, en cap moment
van voler detenir a ningú, sinó
només dispersar i provocar un
ambient d’inseguretat entre els
manifestants davant la seva prepotència”. Per això, després de
recollir la informació necessària
s’ha presentat una querella contra la Policia Nacional.

BARCELONA // HABITATGE

Aturen l’atac
dels “matons”
a una fàbrica
de Poblenou
✑ Redacció Directa

/redaccio@setmanaridirecta.info/

U

na antiga fàbrica situada al
carrer Pallars 191 de Barcelona va ser escenari –el passat 20 de
novembre– d’un intent de desallotjament mitjançant l’us de
“matons”. S’hi van presentar a primera hora del matí l’advocat de la
propietat i un grup de treballadors contractats per tal de destrossar sostres i parets. Però van
voler anar més enllà. Els manobres
volien fer fora a la força la trentena de persones que resideixen a
l’edifici des de fa mesos. En aquells moments només n’hi havia
una desena, ja que la resta havia
marxat per por. La majoria procedeix de l’Àfrica subsahariana, no
tenen papers, no entenen ni el
català ni el castellà i es troben en
una situació de màxima precarietat. Recullen trastos vells i cartrons per guanyar-se la vida. Les
Ordenances del Civisme i la pressió policial els ha portat a convertir aquesta vella nau industrial en
un sostre comú. Però l’intent de
desallotjament no va ser reixit.
Dues noies europees coneixedores de la legislació vigent van solidaritzar-se amb els residents.
Sabien que l’entrada dels encarregats de l’obra era il·legal i els
van plantar cara a la porta de la
finca. Els manobres –que anaven
equipats amb una barra de ferro–
van intentar creuar la porta, i
durant l’estira i arronsa van trencar el llavi d’una de les noies. La
seva fermesa va fer que finalment
marxessin.
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rran de l’augment dels casos d’infecció per VIH, que afectava cada
vegada més el col·lectiu d’usuaris
de droga per via venosa, van començar a
aparèixer les primeres polítiques de
reducció de riscos que tenien com a principal objectiu aturar aquests contagis. El
punt de partença de la reducció de riscos
és no fer un judici del consum de drogues. Partint d’aquí es podrà incidir en
altres qüestions de tipus social, laboral o
legal que ajudin a millorar la qualitat de
vida del consumidor.
Els programes més rellevants que treballen en la reducció de riscos són els
Programes d’Intercanvi de Xeringues
(PIX) i els Programes de Manteniment
amb Metadona (PMM). S’ha demostrat

que el consum de metadona provoca una
disminució del consum d’heroïna durant
el tractament i una reducció del risc de
contagi per VIH, tot i que també és addictiva i el tractament pot ser crònic.
L’ any 1993 es posa en marxa a Badalona el Bus Intermunicipal de la Metadona (BIM o Metabús). És una prestació
de l’Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona, que fa un recorregut
amb parades fixes a Badalona, Santa
Coloma de Gramenet i Hospitalet de
Llobregat, on presta un conjunt de serveis relacionats amb la dispensació de
metadona. S’acorden els objectius amb
les persones que volen seguir el tractament i s’ajuda a aconseguir-los mitjançant els suports necessaris, com la faci-

reportatge pàgina 15

/ directa núm. 28
FOTOGRAFIA I TEXT:

Dani Querol

El Metabus

litació de contacte i seguiment amb els
recursos sanitaris i socials, la reducció
del risc associat al consum i policonsum, ajuda a la formació i a la inserció
laboral i, en alguns casos, la dispensació
d’altres fàrmacs.
En aquest sentit, a partir del treball
particular de part del personal educatiu i
sanitari del BIM es crea un grup de professionals i persones usuàries per treballar en les necessitats del col·lectiu. Així,
l’any 1996 es crea la plataforma AUPAM
(Asociación de Usuarios/as y Profesionales alrededor del Autobús de la Metadona)
que treballa localment la problemàtica
relacionada amb les drogodependències
a Badalona i Santa Coloma de Gramenet,
tant preventivament com assistencial.

Mitjançant la implicació de persones
usuàries en el disseny d’activitats i el treball en equips mixtos s’aconsegueix una
gran proximitat amb les persones drogodependents. Una línia de treball se centra en la normalització de les persones
amb drogodependències.
Totes aquestes actuacions pretenen
millorar la salut i la qualitat de vida de les
persones drogodependents, i per fer-ho,
la societat ha de canviar el xip vers aquesta problemàtica; el consum de drogues és un fet real i, per tant, s’ha de treballar en ell i acceptar-ho com qualsevol
altra malaltia. És necessari no estigmatitzar aquest col·lectiu, deixar la moral de
banda i veure com es poden ajudar aquestes persones.
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Reclamen un
Parc Natural de
les Terres del
Gaià per salvar
la Platja Llarga
de Tarragona
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L

a Plataforma Salvem la Platja
Llarga convoca a la ciutadania
tarragonina a manifestar-se el proper diumenge 3 de desembre a les
7 del vespre, davant l’ajuntament
de la capital. Consideren que encara són a temps per a preservar
aquest paratge natural del Baix
Gaià davant el projecte de construcció d’un passeig marítim de
2.700 metres de longitud i més de
500 habitatges d’una nova urbanització a primera línia de mar.
Des de la plataforma exigeixen l’anulació del Projecte de Costes i la substitució per un projecte
de protecció del seu medi natural
sense modificar-ne el paisatge.
Creuen que ha de ser un equip pluridisciplinar conformat per paisatgistes, ecòlegs, etc, i no pas per un
enginyer de camins, el que projecti el futur de la zona. A més volen
que es faci per concurs públic.
Apunten a que una de les vies per
aconseguir la protecció seria l’adquisició dels terrenys per part del
Ministeri de Medi Ambient, un
model ja implantat a molts països
d’Europa. Un dels passos previs
hauria de ser la desclassificació
com a solars urbanitzables de l’àrea de bosc compresa entre la
urbanització Solimar i el Mèdol, i
entre la via del tren i la carretera
paral·lela a la costa. Amb aquestes
mesures es garantiria no fer-hi
hotels i apartaments però sí es
podria asfaltar i fer-hi mini-golfs.
És per això que la protecció global
arribaria amb la creació del Parc
Natural de les Terres del Gaià,
ampliant l’actual zona protegida
pel PEIN de la Punta de la Mora. A
més de la Platja Llarga es preservaria la Conca del Gaià com a connector faunístic i la corona verda
del Llevant de Tarragona.
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PROPIETAT DELS CONEIXEMENTS

El nou windows ja està a la xarxa
✑ Enric Borràs Abelló
/redaccio@setmanaridirecta.info/

D

iversos blocs i pàgines
web especialitzades ja fa
uns dies que es fan ressò
de la notícia que el nou sistema
operatiu de Microsoft, el Windows Vista, ja es pot descarregar
per internet. A través de clients
d’intercanvi P2P (peer-to-peer)
com l’eMule i de xarxes com BitTorrent és possible que qualsevol usuari es descarregui una
versió final del sistema operatiu,
que Microsoft encara ni tan sols
ha posat a disposició de les
grans empreses. L’arxiu és a la
xarxa amb el nom de "Windows
Vista Final BillGates" i inclou una
clau per a poder-lo instal·lar. Per
a fer-lo servir però, cal un petit
programa que també es pot descarregar via internet i que permet fer servir les claus de les
versions de prova anteriors.
Com hem dit, Microsoft encara ni tan sols ha posat el sistema operatiu a disposició dels
fabricants de programari i de les
grans empreses amb qui té contractes, i no ho farà fins el 30 de
novembre. Pel que fa a la majoria d’usuaris, a més, cal dir que
no podran comprar el Windows
Vista fins el 30 de gener. Tot i
això, una cerca al Google de
"Windows Vista Final BillGates"
dóna prop de 45.000 resultats, i
molts són enllaços que permeten descarregar el programari
amb programes d’intercanvi P2P.
Tot apunta doncs, a que
aviat tornaran a circular milers
de còpies fraudulentes del sis-

/elcamp@setmanaridirecta.info/

L’

tema operatiu de Microsoft, tal
com ja va passar amb el Windows ’98 i el Windows XP. Tot i
això, els responsables del gegant informàtic asseguren que
han millorat els mecanismes
per evitar que els usuaris es descarreguin i s’instal·lin còpies del
sistema operatiu sense pagarles. Una de les diferències que
cal destacar del nou sistema
operatiu és que aquesta vegada,
i des de bon principi, inclourà el
català per defecte i que el nou
paquet Office 2007 també s’ha
traduït al català.
Ubuntu, l’alternativa
D’una altra banda, cal recordar
que Linux és cada vegada una
alternativa més seriosa als sistemes operatius de codi propietari

ALT CAMP // SOLIDARITAT

com Microsoft o MacOS. I això
es veu cada vegada més amb
Ubuntu, una distribució de Linux
més ràpida i fàcil d’instal·lar que
el mateix Windows, gratuïta, feta
amb la col·laboració de centenars de voluntaris, que també és
en català i pensada perquè la
facin servir tota mena d’usuaris.
Tot i que el nombre d’usuaris
d’Ubuntu no fa ombra al dels
que fan servir els sistemes operatius de Microsoft, cada vegada
hi ha més. A tot això, cal afegir
que el nou Vista tindrà uns requeriments de sistema força elevats, fins al punt de que Dell diu
que caldran 2GB de memòria
RAM perquè funcioni amb fluïdesa. Molts dels ordinadors que
encara es venen a les botigues,
tan sols tenen 1GB de RAM. d

INTERNACIONAL

Jornada pel poble de Palestina a Valls

Judici als
activistes
encadenats a
Sant Llorenç
✑ Directa Terrassa
/terrassa@setmanaridirecta.info/

E

Acció simbòlica de rebuig al mur que divideix Palestina
Cort, principal eix comercial, de
✑ Directa Valls
/elcamp@setmanaridirecta.info/

E

n motiu del Dia Internacional de Solidaritat amb Palestina, que serà el proper 29 de
novembre, i de la setmana contra el Mur de l’Apartheid (que va
ser del 9 al 16 de novembre) el
Casal Popular la Turba de Valls
va preparar unes jornades el
dissabte 25 de novembre. Al
matí es va tallar el carrer de la

La Guàrdia Civil
“assisteix” a la
botifarrada
contra
l’especulació
a la Torre
✑ Masovers de Pobleviu.org

VALLÈS // TERRITORI

ls darrers dies algunes de les
persones de la Coordinadora
per a la Salvaguarda del Massís de
Sant Llorenç del Munt i la Serra de
l’Obac que es van encadenar a una
excavadora per evitar la construcció de la pista de Matarodona han
començat a rebre citacions judicials. L’acció volia retardar i
denunciar les obres de construcció d’una carretera forestal que
pretén unir la Coma d’en Vila i el
Racó Gran de Matarodona al vell
mig del parc natural. Hi ha 10 persones denunciades que hauran de
comparèixer el 14 de desembre al
jutjat d’instrucció número 1 de
Manresa acusats de faltes.

BAIX GAIÀ // MUNTANYANS

pas peatonal, amb un mur fet de
paper amb una única porteta
per on només hi passava una
persona. La idea era representar
un “check point” perquè la gent
es sensibilitzés, ni que fos durant uns minuts, amb la quotidianitat palestina, alhora que
s’informava i es repartien octavetes sobre la xerrada i exposició que es presentava a la tarda
al Casal. Més d’una cinquantena

Col·lectiu Instamàtic

de persones van assistir a l’exposició de fotografies de Ciscu
Parés i a la xerrada informativa
de Gerard Nogués, que havia
viatjat a Palestina el passat estiu
a través de la Xarxa d’Enllaç
amb Palestína. L’explicació de la
realitat quotidiana que havia
viscut durant aquest mes anava
combinada amb quatre petits
videos explicatius que van aclarir visualment tot allò que en
Gerard explicava. d

Assemblea de Joves del Baix
Gaià, recentment constituïda,
iniciava el 26 de novembre el primer acte de la campanya endegada contra l’especulació urbanística i en defensa del territori.
Aquest, consistia en una botifarrada popular, just en el terreny on
es pretenen construir 550 habitatges, espai natural conegut com a
Muntanyans II.
L’acte va comptar amb la participació d’una seixantena de
persones que assegudes a taula
establiren un debat entorn a la
política especulativa que diverses empreses estan intentant
portar a terme a la capital del
Baix Gaià i les lluites que s’han
gestat en aquesta població per
reclamar una protecció dels
espais d’interès natural com
Muntanyans i sobre quin model
urbanístic s’ha de desenvolupar a
la població.

Està prevista
una nova
manifestació
el proper
diumenge
7 de gener
Però el dinar va comptar amb la
presència d’una visita inesperada.
Dues dotacions de la Guàrdia Civil
van fer acte de presència al terreny
per identificar els promotors de
l’acte. Les identificacions es van
realitzar a dos membres de l’Assemblea de Joves, un menor d’edat, i
tres veïns solidaris de la zona que
participaven en aquest acte.
Tanmateix, l’acte va continuar tranquil·lament després
que els agents abandonessin el
terreny, no sense deixar de coaccionar els identificats i proferir
diversos insults a les persones
que s’havien aplegat al paratge
dels Muntanyans.
L’Assemblea de Joves del Baix
Gaià ha denunciat públicament a
través d’un comunicat de premsa
l’actuació d’aquests agents, però
de moment no es plantegen emprendre mesures legals. Segons el
comunicat “ja s’han viscut més
episodis de superioritat, autoritarisme i prepotència per part
d’agents feixistes de la Guardia
Civil; amenaces, insults, identificacions, és el pa de cada dia”.
Aquest acte inaugurava una
campanya contra l’especulació
que continuarà el 5 de desembre
a L’Auca, Torredembarra, amb una taula rodona sobre l’especulació urbanística i es clourà amb
una manifestació el proper diumenge 7 de gener. d
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GRÀCIA // IMPUNITAT

DE LES AGRESSIONS FEIXISTES

LLEIDA // ORDENANCES

El tribunal demana que el govern
indulti a l’assassí de Roger Albert
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

✑ Directa Terres Ponent

L’

Audiència de Barcelona ha
condemnat a 11 anys de
presó per homicidi al neonazi Aitor Dávila, pràcticament la
pena mínima, després que el jurat
popular el declarés per unanimitat culpable d’apunyalar mortalment el jove gracienc Roger Albert durant les festes del barri
barceloní de Gràcia l’any 2004.

/terresponent@setmanaridirecta.info/

E

La condemna és
pràcticament la
pena mínima
que se li podia
imposar pel crim
Manifestació arran de l’assassinat de Roger Albert, el 23 de desembre de 2004
L’altre acusat, Emilio C.P, acusat de lliurar a Aitor Dávila el
ganivet escorxador utilitzat per a
cometre l’assassinat, va ser exculpat pel jurat per un marge mínim
de vots —sis a favor i tres en contra— i va ser absolt pel magistratpresident del Tribunal del Jurat,
José Carlos Iglesias, en sentència
in voce per falta de proves.
A la sentència, es proposa l’indult de la pena al govern de José
Luis Rodríguez Zapatero, tal com
va reclamar el jurat que, en el seu
veredicte i per unanimitat, no va
“voler tancar la porta” a la mesura
de gràcia perquè “entenem la
presó com un centre de rehabilitació abans que com un càstig”.
Per això, segons el magistratpresident, “no sembla raonable
que havent de proposar-se en
aquesta sentència l’indult de la
pena, per més que no es comparteixi tal decisió, pugui anar-se
més enllà en la individualizació

Reivindiquen
cartelleres
davant les
amenaces de
fortes multes

de la mateixa”, malgrat que la fiscal i l’acusació particular i popular —exercida per la família i per
l’Ajuntament de Barcelona, respectivament— van demanar 15
anys de presó per a Aitor Dávila,
davant del mínim de 10 sol·licitat
per la seva defensa.
Pel que fa a la responsabilitat
civil, el processat haurà d’indemnitzar a la família de Roger
Albert, amb un total de 90.000
euros pel “dolor que els va produir la mort de qui era el seu fill i
germà, respectivament, veient-se
privats per a tota la vida d’un
ésser tan benvolgut”.
A l’hora de determinar la
indemnització, no obstant, el
magistrat ha aplicat el barem utilitzat per a la valoració dels danys
i perjudicis causats a les persones
que han patit un accident de
trànsit, per la qual cosa la quantitat que rebrà la família de Roger

BARCELONA // REACCIÓ

és molt menor que la sol·licitada
per les acusacions, que van reclamar 340.000 euros pels pares i el
germà de la víctima, que va morir
amb tan sols 25 anys.
La família de la víctima, a
més, haurà de pagar la meitat de
les costes de l’acusació particular per haver mantingut que el
crim va ser un assassinat i no un
homicidi. En opinió del magistrat-president, aquesta actuació
“gairebé va vorejar la temeritat,
crítica que serà projectable a la
totalitat de les parts acusadores
que van sostenir tal qualificació
jurídica”, és a dir, a la Fiscalia i a
l’acusació popular.
Les acusacions van anunciar
després d’escoltar el veredicte
que recorreran la decisió del jurat
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En
aquest sentit, la fiscal va advertir
després d’escoltar el veredicte

ALS GREUS ESDEVENIMENTS A

Tres de Gràcia

que el tribunal popular no havia
votat el paràgraf relatiu a la culpabilitat o innocència d’Emilio C.P.,
una cosa que el jurat va considerar
que no procedia perquè anteriorment ja havia descartat “el fet de
base”, és a dir, que li hagués entregat l’arma a Aitor Dávila.
A més, el tribunal popular va
declarar innocent a Emilio C.P. per
sis vots a favor i tres en contra,
quan és necessari el vot de set
membres del jurat per a prendre
aquesta decisió. Per tot això,
segons la fiscal, “hauria d’haver-se
procedit a la devolució de l’objecte del veredicte per part del
magistrat-president als jurats”. Per
la seva banda, el magistrat entén
que el veredicte de no culpabilitat
per a Emilio C.P. anava “implícit en
el propi contingut de la valoració
que del “fet” va fer el jurat, en
haver declarat “no provat” l’acte
imputat al processat”. d

MÈXIC

Actes de suport al poble d’Oaxaca
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

N

ova acció a les portes del Consulat General de Mèxic a Barcelona,
al passeig de la Bonanova 55. Prop de
25 persones es van concentrar per
denunciar les morts, detencions i desaparacions a l’Estat d’Oaxaca durant
els últims dies. Es va fer una gran pintada on es llegia la paraula “Asesinos”,
alhora que es dibuixaven tres siluetes
humanes en record de les víctimes
sobre l’asfalt. Al vespre una cinquantena de manifestants es van concentrar a
la font de Canaletes, abans de participar d’una xerrada informativa a la seu
de RAI. S’està organitzant un acte central de la campanya el divendres 1 de
desembre a les 19 h a l’antiga Capella
de la UB, a l’edifici de plaça Universitat.
Sota el lema “Repressió de la voluntat
popular” hi intervindran Pedro Hernández i Orlando Rios (membres de l’APPO) i Iñaki Garcia (membre del CSRZ).

Acció davant el Consulat General de Mèxic a Barcelona

Jose Luis Vecino

l divendres 24 de novembre,
una vintena de persones es
concentraven davant de la
porta de la paeria de la ciutat per
fer públic el fet que, des del passat mes de juliol, les entitats de
les quals participen havien rebut
una carta signada per la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Lleida,
en que se les avisa que, segons
l’Ordenança de Policia i Bon Govern (aprovada l’any 1984 i modificada el novembre del 2005),
poden ser multades les entitats i
indivius que enganxin cartells a
la via pública.
L’acte va consistir en una exposició de fotografies on es podien veure diversos cartells del
propi tripartit municipal que es
trobaven enganxats als carrers de
la ciutat. Les persones concentrades, a la vegada, vestien alguns
dels seus pròpis cartells, amb el
lema "I nosaltres què? Ens els
posem a sobre?".
Que l’acte es realitzés aquest
dia no és casualitat. Dins l’Ajuntament se cel·lebrava el ple municipal mensual on es debatia la nova
ordenança de civisme de la ciutat
i on es van recollir les esmenes
dels partits de l’oposició CiU i PP.
L’AJLL, la CUP, el Casal Independentista l’Ocell Negre, el CSA
La Maranya, CGT, CNT, La Maixanta,
el SEPC i Suport Ponent ja havien
fet arribar al consistori, el passat
dimarts 21 de novembre, la seva
posició al respecte, a través d’una
sol·licitud perquè fos escoltada al
ple municipal. De moment, no han
obtingut cap resposta.
La portaveu d’aquestes entitats va explicar a DIRECTA: "mentre
no hi hagi espais habilitats per a
la difusió de les activitats ciutadanes i no comercials, situats en
llocs visibles i en nombre suficient, tenint en compte la població de la ciutat, ens declarem
insubmisses al pagament de les
multes i al compliment de les
sancions". Les nou entitats, a més
a més, van fer una crítica a les
ordenances prohibicionistes i a la
hipocresia del propi Ajuntament
i, el que consideren més greu, la
d’Iniciativa per Catalunya-Els
Verds, que és qui gestiona la Regidoria, ja que "ells mateixos també
enganxen cartells per la ciutat".
També han criticat el fet que "s’afavoreixi la publicitat privada als
espais públics i es vol silenciar la
difusió d’activitats lúdiques i culturals que no siguin de caire institucional".
Des de l’Ajuntament no han
tardat a desmentir aquestes acusacions, intentant desprestigiarles. Afirmen que ja els havien proposat espais propis per posar els
seus cartells. Aquestes entitats,
però, i en to irònic, no s’expliquen
com és que en lloc d’enviar-los
una carta amenaçadora, no han
fet arribar la proposta. d
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Palestina // El control de l’aigua

París // Conflictes neonazis

>> S’ha publicat l’informe del Desenvolupament Humà 2006
del PNUD on es parla de la colonització israeliana de l’aigua a Palestina: “La població israeliana no arriba a a ser dues vegades més gran
que la palestina, però el seu ús total d’aigua és set vegades i mitja
més alt. A Cisjordània, els colons israelians utilitzen molta més
aigua per persona que els palestins i més que els israelians a Israel”.

>> Un policia de paisà, de pell negra, que es protegia a si mateix
i a un afeccionat israelià de ser linxats per una torba enardida a
crits racistes, va matar d’un tir a un seguidor nazi del Paris Saint
Germain (PSG) i va ferir a un altre de gravetat el dijous 23 a la nit als
voltants del Parc dels Prínceps. L’aparent actuació de legítima
defensa es va produir al terme d’un partit de Copa de la UEFA.

COLÒMBIA //ENTREVISTA

A

LAURA BADILLO RAMÍREZ,

DE LA

RUTA PACÍFICA

DE LES

DONES

“Les dones estem visquent el
conflicte amb constants violacions
per part dels agents armats”
✑ Jordi Panyella
/Barcelona/

A

quest 25 de novembre es
va complir el desè aniversari de la Ruta Pacífica de les Dones de Colòmbia.
L’origen, diuen, és “el de qualsevol dona Colombiana”. De les
regions on l’escalada de la guerra era més forta, arribaven
notícies com la d’Uraba, on en
un municipi, el 95% de les dones
havien estat violades i utilitzades com a botí de guerra. A partir d’aquí es van generar moltes
accions per anar cap a la regió, a
solidaritzar-se amb elles. Però
també, hi havia la voluntat de
“dir-lis que no estaven soles,
que hi havia moltes dones de
Colòmbia que les acompanyàvem, i que teníem el compromís
de denunciar que en el marc
d’un conflicte, i especialment a
Colòmbia, les dones s’utilitzen
com a botí de guerra”, diu la
Laura. Així va néixer la Ruta.
Laura Badillo és la representant de la Ruta a Catalunya,
està participant al Postgrau de
Cultura de Pau de la UAB, i vol
“visibilitzar una mica la situació
que estan vivint les dones a
Colòmbia. Primer, els efectes
de la guerra en la seva vida i els
seus cossos. I segon, el que
estant fent les dones en la seva
participació política en els processos de pau”. Al final, per
aconseguir que la situació de
Colòmbia ocupi un lloc en les
agendes polítiques dels països
d’Europa.

Les dones
es veuen
involucrades
sense voler-ho.
Gairebé et diria
que estimar està
prohibit perquè
no se sap a qui
s’estima
Vosaltres denuncieu que les dones son utilitzades com a botí de
guerra en conflictes.
Sí, son pràctiques de la guerra que

queden invisibilitzades. Una de
les principals formes de com les
dones estem visquent el conflicte
són les constants violacions per
part dels agents armats, tots estan cometent violacions. Diem
que estem sent utilitzades com a
botí de guerra perquè és una conseqüència del discurs patriarcal
que considera les dones com a
objectes.

El vostre lema d’enguany és
“Veritat, Justícia i Reparació”.
El nostre lema és “Que es doni
pressa la solidaritat, que es doni
pressa la justícia, que es doni
pressa la reparació, que es doni
pressa l’esperança, les esperem
de peu, que es donin pressa”.
Enguany centrarem la trobada en
l’enfrontament amb la Llei 9/75
(Llei de Justícia i Pau), que és una
llei del Govern colombià que
planteja dos aspectes gravíssims.
Primer, la legalització de les organitzacions paramilitars; i segon
la impunitat.
En la majoria de les Comissions de Veritat i de Negociació
que s’han fet en altres països, no
hi ha hagut ni veritat, ni justícia,
ni reparació per a les dones, i
nosaltres ho volem de veritat.
Per exemple, les violacions sexuals es reconeixen com a crim
de guerra a partir de tot el treball que es va fer a partir de la
guerra a Iugoslàvia. Però igualment són crims que estan quedant invisibilitzats, i més quan ja
han passat molt anys.

Si ens diem
feministes
hem de
construir una
altre forma de
relacionar-nos,
i una d’elles
és des d’allò
simbòlic
A Colòmbia és comú que les
dones es relacionin amb guerrillers, paramilitars o soldats, però
aquest tipus de relacions de
vegades són castigades per l’altre bàndol amb la violació, quan
moltes d’elles ni tant sols saben
a què es dediquen les seves
parelles! Les dones s’hi veuen
involucrades sense voler-ho.
Gairebé et diria que estimar està
prohibit perquè no se sap a qui
s’estima.
Com funciona la Ruta?
Som una de les organitzacions
amb més capacitat per mobilitzar
dones de diverses regions. En formen part més de 350 col·lectius,
majoritàriament de dones. Estem
a nou regions, i coordinades nacionalment. Intentem que sigui
una estructura oberta, on tot funcioni per consens. Crec que mai
hem votat res.
Són caravanes, però no són
anuals, de vegades, com aquest
25 de novembre, s’organitzen trobades. Es fa a partir d’un anàlisi de
la conjuntura de cada moment.
Quan l’any 2003 vam anar cap al
Putumayo, era perquè s’havia iniciat el Pla Colòmbia, i el conflicte
havia empitjorat molt. Entre les
cases hi havia trinxeres! Això és
una vulneració dels drets humans. Volíem visibilitzar-ho i denunciar-ho.

Laura Badillo a un carrer del centre de Barcelona
L’any passat vam fer una
mobilització al Chocó en condicions difícils. I aquest any hem
decidit fer una trobada nacional
mobilitzar tot de dones a Bogotà, on parlarem de Veritat, Justícia i Reparació. També serà
escoltar dones d’altres països.
L’any que ve si que hi haurà una
gran mobilització, juntament
amb l’Organització Feminista
Popular, amb qui treballem molt,
i amb qui esperem mobilitzar a
moltes dones.
Amb quina estratègia treballeu?
La Ruta es diferencia d’altres moviments perquè ha construït altres formes de dir les coses des
d’allò simbòlic, que és una forma
d’incidir en la política. Si ens diem
feministes hem de construir una
altre forma de relacionar-nos, i
una d’elles és des d’allò simbòlic.
Per exemple, en moltes regions
fem plantades de “dones de negre”. Cada setmana, diverses dones vestides de negre es planten a

Directa

llocs públics i cèntrics de les ciutats, des d’on intentem expressar
el que sentim i d’impactar a la ciutadania.
A part d’això creiem que la
mobilització és una cosa molt
important per incidir en el
govern.
Com plantegeu la mobilització?
Són formes que hem construït des
de fa 10 anys, i fa que ens diferenciem d’altres grups de pau que
plantegen que la guerra es l’única
solució. Una de les formes que
tenim de rebatre-ho és des de la
resistència pacífica i, des de la
creativitat, intentar ridiculitzar la
guerra. Això és una altra forma
d’expressió dels moviments socials i de dones. Quan ens mobilitzem i viatgem a zones on el conflicte armat és molt fort o hi ha
crisis humanitàries, no deixem
que ens acompanyi cap agent
armat, busquem protegir-nos nosaltres mateixes, practiquem la
neutralitat activa.

Es tracta de
canviar
l’estratègia, i
que les dones,
més que
víctimes,
siguem
subjectes
polítics
d’aquesta
situació
Moltes de les dones que participen a la Ruta han estat directament afectades per la guerra, perquè els seus fills han estat
reclutats, han estat violades o
desplaçades. O perquè som dones compromeses que sentim la
guerra des de diverses facetes. Es
tracta de canviar l’estratègia, i que
les dones, més que víctimes, siguem subjectes polítics d’aquesta
situació. d
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PER A LA

VERITAT

I LA

DIGNITAT,

MEMÒRIA HISTÒRICA I TRANSICIONS

La reconciliació com a trampa
✑Jesús Hita
/Barcelona/

D

esprés d’una guerra civil o
de la imposició d’un estat
de terror, hi ha milers de
persones desaparegudes, assassinades i torturades. Milers de familiars i amics lluiten per exigir
que el mal infligit sigui compensat
i que els culpables d’aquest mal
paguin pels seus crims. Però com
s’han de reparar els danys fets a
les víctimes i els seus familiars?
Pot l’Estat assegurar que el procés
de reparació s’efectuï de manera
independent? Què comporta una
llei d’amnistia? Entorn d’aquestes i
d’altres qüestions va girar el debat
de les Jornades per a la creació
d’una Comissió de la Veritat i la
Justícia a Algèria, que té previst
presentar-se a finals de gener del
2008. Les Jornades van tenir lloc a
l’Ateneu La Torna de Gràcia els
dies 24 i 25 de novembre i les van
organitzar, entre altres entitats,
Sodepau, que des de la meitat
dels noranta ha mantingut un
compromís amb les organitzacions de drets humans argelines,

“Esperem que un
dia ens diguin
per què va morir
el meu fill i que
me’l tornin,
encara que
sigui mort”
El país del Magreb, després
que l’exèrcit anul·lés els resultats
de la primera volta de les eleccions legislatives de 1991, guanya-

Nassera Yous en primer terme, Montse Abad de Sodepau i Abdelkhalek Benzekri
des pel Front Islàmic de Salvació,
i assumís el poder amb un cop
d’estat “davant el perill amb el
qual s’enfrontava la pàtria si els
islamistes hi accedien”, va viure
durant els anys noranta una confrontació entre forces de seguretat de l’Estat, grups islamistes
armats i grups d’autodefensa. En
aquesta espiral es van produir
assassinats massius, desaparicions
i una fugida massiva de persones
del país. Un cop l’Exèrcit Islàmic
de Salvació va abandonar les
armes el 1999, la vulneració dels
drets humans més elementals va
començar a minvar, però en cap
cas va desaparèixer.
Associacions de drets humans
A partir de 1997, familiars de persones desaparegudes, sobretot
mares, comencen a organitzar-se
per tal de saber on són els seus
fills, per què i per qui han estat

MÈXIC // REPRESSIÓ

segrestats. Lluiten perquè estan
segures que els seus són vius. Una
de les organitzacions destacades
de familiars es SOS Disparus. Nassera Dutour, la seva presidenta, va
explicar a La Torna els esdeveniments polítics que els han forçat a
impulsar la Comissió: l’aprovació
en referèndum, el setembre de
2005, de la Carta per a la Pau i la
Reconciliació Nacional, l’establiment d’una amnistia general i l’obertura de mecanismes de compensació econòmica per als
familiars de persones desaparegudes. Però Dutour era clara: “No
és creant decrets que es construeix la pau, sinó amb l’esforç de
tothom”, i destacava que en aquest procés no hi ha pogut intervenir la societat civil. Finalment
va sentenciar: “No aconseguirem
tenir mai els generals a la presó,
però esperem que un dia ens diguin per què va morir el meu fill i

CONTRA EL POBLE DE

Carola Pagani / Ruido

que me’l tornin, encara que sigui
mort”. L’endemà, l’advocat de
SOS Disparu, Amine Sidhoum, va
resumir en dos punts com d’injust és el procés de reconciliació:
no es poden denunciar els càrrecs polítics i militars –molts
d’ells criminals de guerra– i qualsevol crítica al procés pot ser
castigada amb penes de presó
d’entre tres i cinc anys per “embrutar la imatge del país”.
Abdelkhalek Benzekri, representant de l’Associació Marroquina de Drets Humans, i Nizar Saghieh, advocat del Comité de
familiars de persones segrestades
o desaparegudes al Líban, amb
més anys d’experiència en les seves reivindicacions, van introduir
nous punts de debat. Al Marroc,
com a Argèlia, les persones crítiques amb la manera com s’han
establert les lleis d’amnistia i de
reparació de les víctimes han

estat acusades de no voler la pau
i de sembrar l’odi dins de la societat. Benzekri va contrarestar el
monopoli de la justícia que s’adjudica l’Estat amb arguments ètics i
filosòfics:“Quan més important
és un crim, més possibilitats té de
ser perdonat i fins i tot, glorificat”,
i irònicament explicava que l’Estat
–controlat per alguns dels criminals més destacats- repara amb
diners –del poble– el mal que han
infligit al poble. També va introduir una altra qüestió, el crim econòmic, pels casos d’expropiació i
sostracció de béns personals.
Saghieh, per la seva banda, va
alertar que “tot procés de reconciliació nacional és en realitat un
procés d’entesa entre els líders,
per repartir-se el botí de guerra i
no posar-se en els afers dels
rivals”. En aquests processos, a
més, es busca el reforç dels líders
polítics i religiosos, i dels seus
organismes i xarxes d’assistència
socials. És per això que Saghieh va
incidir en la idea que “cal tenir un
concepte de Justícia universal i
deixar de banda els símbols”.
Les jornades van donar cabuda també a la intervenció de representants de la ONG Arxivers
sense Fronteres, que col·labora en
la conservació dels fons documentals com a font indispensable
per conèixer la Veritat. Els arxivers
van posar exemples, com a Brasil i
l’Estat espanyol, on gran part dels
arxius van desaparèixer –deliberadament- i moltes qüestions individuals no es podran resoldre
mai més. Finalment, l’historiador
Xavier Domènech va comparar els
processos de reconciliació nacional al món amb el que es va donar
a l’Estat espanyol a la Transició i
va proposar la derogació de la Llei
d’Amnistia General del 1977 perquè va ser de facto una llei de
punt i final. d

OAXACA

100 detinguts, 140 ferits i 3 morts
✑ Gemma Estrella Encarnación
/Oaxaca (Mèxic)/

M

és de tres hores de brutal
repressió van deixar un
saldo de més de 100 detinguts, uns 140 ferits i tres morts,
però encara s’està investigant el
nombre de desapareguts. Aquest és
el resultat de l’enfrontament que es
va produir dissabte 25 de novembre
entre la Policia Federal Preventiva,
membres de la APPO i simpatitzants del moviment Popular de Oaxaca. A les dotze del matí es va iniciar la setena megamarxa, que tenia
com a objectiu arribar al zócalo de
la ciutat i encerclar els agents federals, amb un cordó humà durant 48
hores. La manifestació va recórrer
pacíficament la capital. L’enfrontament es va iniciar cap a les cinc de la
tarda quan elements dels cossos
repressors de l’estat van intentar
trencar la cadena humana. La PFP
anava equipada amb tancs antimo-

tins, porres, llençagranades, gasos
lacrimògens i armes de foc, amb les
que es va tirotejar directament a la
població. L’enfrontament es va estendre per tot el centre. La policia
va arribar fins la plaça de Santo Domingo, on va cremar les tendes de
campanya i les lones del plantón.
Les camionetes policials van perseguir els activistes, que es defensaven amb coets i pedres, per tota la
ciutat, atropellant-ne a alguns i colpejant-los quan ja els tenien a terra.
Noves ordres del DF
Després de l’enfrontament la policia es troba en estat de màxima
alerta i tenen ordres de detenir a
tots els integrants de l’Assemblea
Popular dels Pobles de Oaxaca
(APPO) que instal·lin barricades a la
ciutat. A més s’ha donat instruccions d’abandonar les tasques de
contenció per dur a terme maniobres ofensives, que fa setmanes
que s’estan posant en pràctica.

Les cares de la repressió
La Policia Federal Preventiva ha
mostrat les diverses cares de la
repressió. La més visible i espectacular és l’enfrontament directe,
com el de dissabte 25 o el que es
va produir el dia 2 de novembre a

“Als segrestos
s’hi afegeixen
les detencions
il.legals i
arbitràries”
Ciutat Universitària. Però a Oaxaca estan anant molt més lluny.
Durant aquestes últimes setmanes s’ha segrestat a més de quinze
persones, algunes eren alliberades després d’unes hores i altres
restaven detingudes. En la majoria

dels casos “l’estratègia” utilitzada
ha estat la mateixa. Els vehicles
utilitzats són camionetes de
càrrega, algunes sense matrícula,
on viatgen individus vestits de
civil i armats. La camioneta s’atura
colpeja a les víctimes i se les endú. Testimonis d’aquests segrestos han explicat com se’ls ha torturat i amenaçat per extreure’ls
informació sobre el moviment i
les persones que continuen dins
de la Universitat.
Als segrestos s’hi afegeixen les
detencions il·legals i arbitràries que
es van realitzar el dia 2 de novembre i que es continuen duent a
terme. Alguns presos polítics que
ja han estat posats en llibertat
sota fiança, expliquen com en cap
moment se’ls va informar dels càrrecs que se’ls imputaven, així com
tampoc se’ls va permetre comunicar-se amb família ni advocats.
Molts dels detinguts d’aquell dia
són persones que no tenen res a

veure amb el moviment popular
que s’està produint a la seva ciutat
i que no estaven involucrats en
l’enfrotament de Ciutat Universitaria però que els va tocar ser sospitosos per viure a les colònies
properes a la universitat.
I Ulises no vol marxar...
Ja fa més de cinc mesos que es va
iniciar el moviment popular a
Oaxaca en contra del governador
de l’Estat, Ulises Ruiz, del PRI. I Ulises no vol marxar. Segons el seu
parer la setena megamarxa va tenir
una convocatòria “mínima”, i va
descartar que hi haguessin hagut
morts i ferits greus. Lamentablement, l’informe de la Lliga Mexicana Dels Drets Humans (LIMEDDH) i
les declaracions de diversos testimonis contradiuen les afirmacions
d’un home que no vol deixar el
poder i que, pel que sembla, està
diposat a intentar esclafar un poble
que fins ara continua resistint. d
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Espais a la xarxa

LaTafanera.net,
el primer portal
de promoció de
notícies en
català
✑Enric Borràs Abelló

E

l pioner va ser Digg.com, en
anglès, però ben aviat van
aparèixer centenars de pàgines similars incloent-hi Menéame.net, en espanyol, i Zabaldu.com, en basc. Ara també n’hi
ha un en català: LaTafanera.net. Es
tracta d’un servei de promoció de
notícies, no s’hi publiquen notícies noves, sinó que els usuaris hi
proposen notícies que s’han publicat en diaris, blocs o a qualsevol racó de la xarxa, i les voten. A
la portada doncs, hi apareixen les
notícies preferides (més votades)
pels usuaris del portal, que no són
res més que un títol i un breu text
descriptiu que enllacen amb la
font de la notícia.
Així doncs, LaTafanera.net no
publica continguts propis, però és
un bon lloc per seguir el que es
publica a la xarxa i el que interessa més als internautes de llengua
catalana. Perquè allò que és més
important d’un servei com aquest
és la comunitat d’usuaris que hi ha
al darrere, els que trien quines
notícies es publiquen i les voten
perquè surtin a portada. Qualsevol pot formar-ne part, només cal
que s’hi registri i que hi digui la
seva; a més, també és possible
deixar-hi comentaris.

Firmes perquè el català continuï present a TVE

E

ls treballadors de TVE Sant Cugat han obert un apartat a la web
tvesiencatala.com on qui vulgui pot firmar perquè es mantingui
la programació en català a la Televisió Espanyola. Asseguren
que, amb el pla aprovat per la Societat Estatal de Participacions
Industrials (SEPI), la programació en català de TVE serà només de
mitja hora al dia. Així doncs, desapareixerien l’informatiu vespre, el
del cap de setmana, i catorze programes.
El pla del SEPI respon a la voluntat del Govern espanyol de reduir
les despeses de TVE, un ens públic que deu set mil cinc-cents milions
d’euros. Per això, el Govern espanyol ha decidit desfer-se de tres mil
cent trenta-tres treballadors i a més, considera que la cobertura en
català dels mitjans de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) ja és suficient.
Per tot plegat els treballadors de Sant Cugat s’han organitzat i
mantenen la web tvesiencatala.com. Asseguren que els deutes de
TVE són sobretot a causa d’una mala gestió i que es dediquen
massa diners en comprar programes a productores externes. Els
treballadors posen per exemple el programa “España en directo”,
la darrera temporada del qual (de sis mesos) es va comprar per set
milions i mig d’euros, mentre que el pressupost anual de tota la
planta de Sant Cugat és de quatre milions cent quaranta-sis mil
euros. A més, diuen que el programa seria força més barat si el fessin ells en canvi d’una productora externa, i que tenen les condicions per a fer-lo.
A la web hi podeu trobar des d’una alternativa a la proposta del
SEPI, a informes jurídics que declaren inconstitucional el pla de sanejament de TVE i declaracions de suport de diversos col·lectius, com

la Federació Europea de Periodistes. No es tracta de la primera mobilització que organitzen els treballadors de Sant Cugat, ni tan sols l’última, i n’han fet’altres amb els treballadors de Ràdio 4, que sortiran
perjudicats de l’acord.

Valencia Hui, el nou diari de la ultradreta espanyolista al País Valencià
✑Enric Borràs Abelló

E

l 28 de novembre ha de sortir al carrer el primer número de
Valencia Hui, un nou diari del País Valencià que pretén “defensar la tradició i els símbols de la identitat valenciana” segons
el seu director, Baltasar Bueno, però que ho farà només en espanyol. I és que Valencia Hui és un projecte clarament emmarcat en el
secessionisme lingüístic que surt de la ultradreta més anticatalana
del País Valencià. Baltasar Bueno, el director, és l’ex cap de premsa
de la Diputació de València i membre destacat del Partit Popular. El
propietari, Juan Lladró (sí, el de les figuretes), és un destacat enemic de tot allò que soni a català; sense cap mena de vergonya, ha
arribat a dir en entrevistes que s’ha d’evitar que “els nens puguin ser
infectats de catalanisme”. A més, entre els creadors del nou projec-

te, cal comptar Juan García Sentandreu, que ha militat a la Falange
i a diversos grups d’ultradreta com el Grup d’Acció Valencianista
(GAV) i Coalició Valenciana. Sentandreu, sense èxit, va intentar
impedir a través del col·lectiu estudiantil Alternativa Universitaria
que la Universitat de València reconegués la unitat de la llengua als
seus estatuts.
Doncs bé, el nou diari tindrà una tirada de, pel cap baix, 40.000
exemplars. Segons Baltasar Bueno es podrà comercialitzar bé perquè
si la gent no compra prou diaris és perquè els altres diaris són massa
avorrits. En canvi, diu que el Valencia Hui “explicarà la nova realitat
social i s’allunyarà tant com pugui de la política” perquè es tracta de
fer un projecte on la societat hi sigui molt present i de política només
hi hagi “la justa”.

L’altra informació

Ràdio 90

R

àdio 90 és una emissora lliure que es va posar en marxa el 1990 a Olot i que emet des del 1993. Es
tracta d’una ràdio autofinançada, sense afany de lucre i que vol potenciar música, grups i experiències que normalment no troben espai a les ràdios comercials de la freqüència modulada. Tots els
col·laboradors són voluntaris i asseguren que prefereixen la qualitat de la programació a la quantitat. Emeten per la freqüència 101.4 i és possible d’escoltar-los des d’Olot mateix i les rodalies. Entre la programació
de Ràdio 90 hi ha programes com “Canya a la muntanya” amb música que va del hard rock al heavy, “Corrent
Altern” de pop i rock alternatiu, o “Electro-Domèstics”, que se centra en la música electrònica. Però també
hi ha molts altres programes; qui ho vulgui conèixer millor i consultar-ne la programació completa, ho pot
fer a la pàgina www.r90.org.

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)

c/Escorial 33 Barcelona
Telèfon 932 840 904
disco@disco100.com
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Cada subscripció fa durar
la DIRECTA 6 hores més
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.

ATENCIÓ,

SUBSCRIPTORES
i 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.

S

P

er a proposar-nos un nou punt de venda us podeu adreçar a
distribucio@setmanaridirecta.info o per telèfon i mirarem de fer-ho possible.

Corresponsalies
-Baix Llobregat <baixllobregat@setmanaridirecta.info>
-Barcelona <redaccio@setmanaridirecta.info>
-Berguedà <bergueda@setmanaridirecta.info>
-El Camp (Baix Camp, Alt Camp, Priorat, Conca de Barberà, Baix Gaià i
Tarragonès) <elcamp@setmanaridirecta.info>
-Cerdanya <cerdanya@setmanaridirecta.info>
-Girona (Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, La Selva, Pla de l’Estany i La
Garrotxa) <girona@setmanaridirecta.info>

-Maresme <maresme@setmanaridirecta.info>
-Menorca <menorca@setmanaridirecta.info>
-Osona <osona@setmanaridirecta.info>
-Terres de Ponent (Les Garrigues, Segarra, Urgell, Pla d’Urgell, Segrià i Noguera)
<terresponent@setmanaridirecta.info>
-Vallès Occidental <terrassa@setmanaridirecta.info> i
<sabadell@setmanaridirecta.info>
-Vallès Oriental <granollers@setmanaridirecta.info>

Punts de venda
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

Presentacions i parades

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

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.
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La força de les festes populars a Sant Andreu del Palomar
Enguany se celebren quinze anys de Festes Alternatives i tres de Festa Major Reivindicativa
✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

E

l barri de Sant Andreu
del Palomar de Barcelona compta amb una
llarga trajectòria d’activitats al marge de les festes finançades des de l’Ajuntament. Enguany, ja són 15 anys de Festes
Alternatives i 3 de Festa Major
Reivindicativa. Organitzades per
diversos col·lectius, ambdues festes són autogestionades i ofereixen un complet i extens programa
d’activitats. L’Assemblea de les
Festes Alternatives es manifesta
contrària a la mercantilització de
l’oci i la cultura, i per aquest motiu, converteix una part dels beneficis en una via de finançament
per recolzar altres iniciatives de
resistència. L’any passat, el col·lectiu 4F i el Centre Social El Brot,
(Centre Social tancat pel Districte de Sant Andreu el març del
2006) en van rebre una part.

El col·lectiu La
MandràgoraMili kk va iniciar
aquesta llarga
trajectòria de
festes al marge
de l’Ajuntament
Traves des del districte
Però conservar aquestes festes no
ha estat fàcil. Les Alternatives,
quan eren organitzades pel col·lectiu La Mandrágora-Mili kk ja varen
trobar pressions de l’Ajuntament
per prohibir la celebració de la
popular bicifarra que inaugura les
festes des de fa 15 anys. L’any 1991,

La música surt al carrer a les Festse Alternatives de St. Andreu
en la primera edició, la Guàrdia
Urbana va muntar un control d’alcoholèmia que va desbordar-se
davant de les més de 600 persones que hi varen participar. Han
passat 15 anys i la història es repeteix. En aquesta ocasió, segons un
membre de l’Assemblea, el Districte, en un primer moment, els
va cedir un espai allunyat del nucli
festiu i en obres (els terrenys en
obres de Can Portabella). Varen
citar-se amb un tècnic del districte per reclamar un altre espai,
però aquest no va presentar-se.
Finalment, han aconseguit celebrar les festes a una carpa al carrer Joan Torras. S’afegeixen més
entrebancs als citats; el programa
de les Festes Alternatives es publica al llibret de la Comissió de
Festes per tal d’assegurar-se’n la
difusió. Però l’Ajuntament repeteix la censura d’una part dels
títols de les activitats.

Igualment, la Festa Major Reivindicativa, en tres anys de vida
també ha trobat entrebancs. L’any
passat varen patir la censura total
de quinze dels setze actes programats, i enguany, l’Associació de
Veïns i Veïnes de Tramuntana els
ha cedit un espai per celebrar-les
Una llarga història
El col·lectiu La Mandràgora-Mili
kk va iniciar aquesta llarga trajectòria de festes al marge de l’Ajuntament. Amb la idea de crear un
espai per a l’autogestió on donar
cabuda a totes i tots els veïns del
barri i col·lectius, i oferir activitats
amb un comprimís social i polític
que no trobaven a la Comissió de
Festes. El 6 d’abril de 1997 es va
okupar El Palomar, de propietat
municipal, i el setembre de l’any
següent La Gàlia; i aquests van
passar a ser els casals socials okupats on acollir les activitats. Arrel

Sant-andreu.com

dels desallotjaments, de La Gàlia
el novembre del 2000 i del Palomar el febrer del 2002; l’Assemblea de les Festes Alternatives han
hagut de buscar i demanar espais
alternatius, com la carpa, tot i el
què això comporta: muntar, vigilar, soroll, etc.)
L’Assemblea de Sant AndreuNou Barris d’Endavant (OSAN) enguany, organitzen aquesta tercera
Festa Major Reivindicativa, amb el
títol “Aturem els trens de l’especulació”. Una especulació, que segons

l’organització impera al barri de
Sant Andreu del Palomar, i dificulta la permanència del joves. Denuncien alhora, l’estafa dels terrenys de les casernes (l’Ajuntament
no convertirà la totalitat dels terrenys en espai públic per al barri) i
les obre del TAV (Tren d’Alta Velocitat). Coherentment, la Festa esclata amb una xerrada per un habitatge digne. També podrem assistir
al passi de dos vídeos, un sobre la
política a Veneçuela o amb teatre a
càrrec de 2x2 i música de Feliu Ventura, Skafam i Igitaia.
“El futur que somiem... El present que construïm” encapçala el
cartell de les Festes Alternatives.
L’activitat dels Diables de Sant
Andreu “El forat del somnis” és l’aperitiu del 15 aniversari d’unes
festes que tenen el toc de sortida
amb la mítica bici-farra que aquest any s’acompanya amb un
grup de percussió. Per primera
vegada, també s’ha organitzat un
“contacontes per a grans” sense
deixar fora de programa la clàssica “Matinal infantil”. El “Cabaret”
que també organitzen els Diables,
compta amb la col·laboració d’algunes artistes del recent desallotjat Centre Cultural La Makabra. La
situació a Mèxic, els presos del 4F i
l’opció anti-psiquiatria seran els
temes principals de les xerrades
que donaran pas a la ballaruca
amb jam sessions, rumba o hiphop.
Al marge de les Festes del districte, podrem gaudir durant més
d’una setmana, d’una àmplia oferta d’activitats per a tothom. d

Per contactar:
ASSEMBLEA DE FESTES ALTERNATIVES

Mail d’un membre de l’assemblea:
pingoncillo@hotmail.com

La CNT converteix una fàbrica de Manresa en centre social
✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

D

es del setembre passat el
nou Centre Social Okupat Valldaura, a Manresa
(Bages) té les portes obertes. Un espai sorgit des de la
CNT Monistrol de Montserrat (Bages), traslladada a Manresa per aconseguir major difusió de la seva
tasca. La intenció inicial era reconstruir el Sindicat d’Oficis Varis (SOV),
però finalment, l’espai no tan sols
està dedicat a coordinar la lluita
obrera i traslladar-la al llocs de treball, amb l’assessorament jurídoclaboral gratuït. També s’ha convertit
en un centre social amb una biblioteca, sala de concerts “La peixera”,
una cafeteria i una sala polivalent.

“El centre social
compta amb
biblioteca, sala
de concerts,
cafeteria i sala
polivalent”
Fàbrica en transformació
El 15 d’octubre del 2005 varen
ensopegar amb l’antiga fàbrica
Tequisur del barri de Valldaura de
Manresa, que romania tancada
feia més d’una dècada. Un espai

gran i amb possibilitats va fer néixer la idea d’okupar-la i fer-hi
totes aquestes activitats. Gairebé
onze mesos rehabilitant i habilitant tres de les set plantes de l’edifici, un esforç amb l’objectiu
“d’arribar a tothom” i “motivar a
les persones a assistir, però també
a participar activament a les activitats organitzades”. Actualment
hi ha 5 tallers en funcionament:
escacs, expressió corporal, Warhammer, Jam Session i Hip-hop. A
més, mensualment organitzen
actes que giren entorn d’una
temàtica i acompanyades d’un
concert. En el cas del cobrament
de l’entrada, aquest import es destina a la causa o col·lectiu que ho
necessita, sempre i quan la temàtica ho requereix. Pel primer aniver-

sari es va fer una xerrada informativa sobre el conflicte de Mercadona (els treballadors i treballadores d’aquesta empresa estan en
vaga indefinida des del 23 de
març). El darrer acte va girar a l’entorn de la premsa escrita de contra informació on van assistir-hi
mitjans com Solidaridad Obrera,
el fanzine La Fàbrica (portaveu de
CNT i CSO Valldaura) o la DIREC-

TA. Des d’un primer moment, van
organitzar un grup d’infromació
veïnal que va penjar un comunicat
pel barri per tal d’explicar el projecte. El CSO Valldaura compta
amb el recolzament de l’Associació de Veïns i Veïnes del barri. Així
doncs, l’activitat no s’atura i el
proper 8 de desembre han organitzat un concert amb Zainax,
Zizateh i Fishotz Ruido. d

Per contactar:
CNT Manresa/CSO Valldaura
C/Jorbetes 15 08241 Manresa
cnt_ait_manresa@hotmail.com
Telèfons: 686305111/686304012
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La Pinya: aprendre i créixer
✑ Directa Baix Llobregat
/campanyes@setmanaridirecta.info/

amb experiències educatives similars, posar en comú els coneixements i discutir maneres d’aprendre, etc, són tasques centrals per
fer créixer el projecte. La pràctica
assambleària, autogestionària i el
fet de tractar-se d’un projecte en
permanent construcció obliga a
interioritzar-lo, a fer-lo propi, a
diferència d’un model escolar preformat i imposat des de fora.
Paral·lelament, l’assemblea es
converteix en un espai d’intercanvi d’experiències entre pamares.
Al mateix temps, el col·lectiu permet donar suport mutu entre els
membres en cas de necessitat.

a Pinya és un projecte
educatiu d’aprenentatge als afores de Barcelona. El col·lectiu el formen 14 criatures de 2 a 5 anys, 20
pamares (segons la terminologia
de la Pinya) i 3 persones a càrrec
de l’educació en el centre.

L

Història del projecte
Ja fa tres anys des de la primera
trobada. En aquest temps s’ha
passat per tres espais diferents i
de les tres famílies inicials amb
tres nenes de dos anys s’ha passat
a 14 criatures.
En un començament es van
ajuntar amb la motivació d’allò
que no els agradava dels models
educatius dominants i amb la
intenció de fer alguna cosa. Amb
el temps el projecte s’ha anat
construint i s’han posat les bases
de la seva evolució. El problema
actual, però, és què fer quan les
criatures tinguin més anys.

“Vol promoure
l’autonomia
personal,
saber què els
agrada i donar
les eines per
aconseguir-ho”
Els principis bàsics
A la Pinya, l’educació no està centrada en la direcció professoratalumnat de l’escola tradicional.
Aquest és un projecte en totes

La Pinya

Gronxador autogestionat a l’escola de La Pinya
direccions, on es dissolen les
barreres que el sistema educatiu
genera: escola-llar, pamares-professionals de l’educació, entre
matèries, educació-temps de
lleure, etc. Malgrat existir projectes similars, La Pinya és un projecte obert, sotmès a evolució, a l’aprenentatge dels adults de com
organitzar-lo i satisfer les necessitats de la quitxalla i atents a l’evolució i creixement d’aquests.
El sistema educatiu tradicional parteix de la distribució de
coneixements estandaritzats, ensenyant-los a tots el mateix simultàniament. Aquí es tracta de ser
conscient que cada persona és
una excepció. El que vol dir que
s’ha de respectar el creixement,
els interessos i les rutines de cada

nen. És una educació al nivell de
les persones i es regeix per uns
valors bàsics que permetin la vida
en col·lectiu. Es vol promoure
l’autonomia personal, saber que
els agrada i donar les eines per
aconseguir-ho; que la quitxalla
aprengui a resoldre els seus problemes. A més, es vol potenciar el
col·lectiu, el plaer d’estar junts i
treballar fent les coses amb els
altres. En aquest sentit, les úniques pràctiques que no són consentides són la discriminació i les
agressions físiques o verbals.
Els altres coneixements s’adquireixen amb la curiositat. S’entén que forçar l’aprenentatge
d’una cosa perquè així s’ha programat igual per a tothom és contrari al creixement personal de

cadascú. Només cal posar a l’abast de la quitxalla els instruments per a aprendre-ho i que
decideixin quan i com fer-ho.
Canvia el paper dels adults: de
programadors a observadors de
les inquietuds de la canalla. A la
pràctica han pogut veure que
quan s’interessen per algun coneixement l’aprenen ràpidament.
Una educació d’aquest tipus
obliga a una gran implicació per
part dels adults. La formació, la
recerca de material, el contacte

La quotidianitat
La jornada comença amb l’arribada. Posteriorment, es crea la rotllana on la quitxalla planteja
col·lectivament que volen fer
aquell dia i solucionen els problemes que puguin tenir.
Des d’aquest moment, es fan
les activitats que s’han proposat,
tot i que la permanència és lliure.
Per aquest propòsit es disposa
d’una sala polivalent, d’un espai de
joc simbòlic (amb disfresses i
altres materials), un taller per a les
manualitats, una biblioteca i l’espai exterior (amb un trapezi, jocs
d’aigua, horts, etc.). A la una es
recull, es renten les mans i es prepara l’espai per a menjar. Cada dia
cuina una de les famílies. Fins l’hora de marxar s’explica un conte
que tothom ha de respectar, tot i
que no tenen perquè seguir-lo. d

Per contactar:
http://alapinya.blogspot.com

Salvem Can Ricart rebutja el Pla aprovat per l’ajuntament
✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

E

l divendres 24 de novembre l’Ajuntament de
Barcelona va aprovar,
durant la sessió plenària
del Consell Municipal, el pla definitiu per al recinte fabril de Can
Ricart del Poble Nou. Aquesta proposta definitiva no contempla la
preservació del conjunt en la seva
totalitat, i forma part del Pla 22@.
Un Pla dut a terme des de l’Ajuntament, que com assegura la Plataforma Salvem Can Ricart, promet
molts llocs de treball però en destrueix d’altres, promet habitatges
de protecció oficial però especula
i expulsa veïns i veïnes del barri.
Tan sols amb l’alteració de Can
Ricart es posa en perill 34 empre-

“La Plataforma
considera que
el Pla 22@
agredeix el
teixit social,
el patrimoni
històric i la
identitat del
Poble Nou”
ses i 240 treballadors. Un cop més,
l’oposició al Pla, i concretament a
la destrucció de Can Ricart s’ha fet
sentir entre els col·lectius i entitats
del Poble Nou. Des de la Platafor-

ma també remarquen que es tracta de l’exponent arquitectònic del
segle XIX més important que
queda en el barri, després que l’Ajuntament ja hagi permès l’enderroc d’altres fàbriques com Unión
Metalúrgica i Extractos Tánicos.
El proper dia 5 de desembre,
Hangar, un Centre de Producció
d’Arts Visuals que s’ubica dins Can
Ricart, ha organitzat un punt d’informació de la Plataforma, on
també es podran comprar accions
de Can Ricart, i gaudir del passi de
vídeos sobre els canvis urbanístics
al Poble Nou. La venda d’accions és
una iniciativa de la Plataforma Salvem Can Ricart per tal d’adquirir
simbòlicament i popular el conjunt fabril mitjançant la “Companyia Ciutadana Can Ricart”. Des del
16 de setembre, les accions a euro

de Can Ricart estan al mercat ciutadà, i el proper 20 de desembre se
celebra una assemblea plenària de
la Companyia on es decidiran
mesures a prendre a favor del
patrimoni industrial i la conservació íntegra de Can Ricart.
La Plataforma també denuncia
que dins el Pla 22@ s’estan
instal·lant “empreses multinacionals d’ètica dubtosa, amb contractes precaris, acomiadaments mas-

sius i vinculacions amb la indústria
militar”. Juntament a aquestes
empreses, l’Ajuntament realça que
s’estan proporcionant equipaments pel barri, però segons la
Plataforma es tracta d’hotels, centres comercials i no d’equipaments públics. Tot un seguit de
mesures que consideren agressions contra el teixit social, el
patrimoni històric i la identitat
del Poble Nou. d

Per contactar:
www.salvemcanricart.org
PUNT D’INFORMACIÓ PLATAFORMA SALVEM CAN RICART
5 DE DESEMBRE 20H CENTRE D’ART SANTA MÒNICA
RAMBLA SANTA MÒNICA, 7 08002 BARCELONA

pàgina 24 expressions

directa núm. 28 / 29 de novembre de 2006

El circ preokupa
LA DESAPARICIÓ DE LA MAKABRA POSA AL DESCOBERT LA MANCA D’ESPAIS D’ASSAIG I CREACIÓ CIRCENSE

Anna Bosch / Ruido

L’ASSOCIACIÓ DE
PROFESSIONALS DE
CIRC DE CATALUNYA
(APCC), L’ATENEU
POPULAR DE NOU
BARRIS, L’ESCOLA
ROGELIO RIVEL I
PROFESSIONALS,
AMICS I ARTISTES
HA DONAT SUPORT
A AQUEST
COL·LECTIU

✑ Anna Llarch/Jordi Vidal
/cultura@setmanaridirecta.info/

A

mb el desallotjament de La
Makabra, el passat dilluns 20 de
novembre, el panorama artístic
i cultural de la ciutat de Barcelona ha
fet un pas enrera. El circ ha patit un
nou sotrac i la seva situació es encara
més crítica del que ja era: aquest espai
okupat del barri de Poblenou havia
esdevingut un dels centres neuràlgics
del circ a Catalunya. I ara, lògicament,
els més de cent artistes que hi passaven diàriament reclamen un espai d’assaig i de creació.
L’espai desallotjat reunia les
condicions òptimes per la creació i la
difusió circense: obert les 24 hores
del dia, s’hi podia entrenar lliurement
i gratuïta, i s’hi aglutinaven artistes
d’arreu del món. La Makabra artística
va sorgir fa dos anys i mig de l’esforç i
de la il·lusió d’un col·lectiu sense
ànim de lucre fruït de la necessitat
dels artistes del circ de disposar d’un
espai per assajar les diverses tècniques. Manuela Gracián, una de les
artistes que va impulsar aquest
projecte, considera que “l’enderrocament de La Makabra és la gota que fa
vessar el got, la conseqüència d’un
problema cultural, artístic i social a
Barcelona i a tot l’Estat espanyol”.
Actualment, La Makabra estava en
un moment d’efervescència molt gran:
a més del moviment d’artistes que hi
anava a entrenar amb regularitat, s’hi
feien amb certa freqüència cabarets i
espectacles que tenien bona acollida a
nivell de públic. La Makabra era lliure,
autogestionada, alternativa i molt
interessant per a l’energia creativa que
s’hi vivia. “Tot el que hi havia eren
qüestions reals i necessàries d’avui en
dia. Ara a Barcelona s’ha arribat al
nivell de prohibir-ho gairebé tot, en
quant a art del carrer i espais alternatius”, continua explicant la Manuela.

El problema: on assajar
Un dels problemes més notables del
col·lectiu de la Makabra en concret i
del sector circense català en general
és la manca d’espais d’assaig. El circ
requereix amplada i sobretot alçada
per penjar aparells aeris com el
quadrant, el trapezi, les teles, la
corda o el minivolant. La Makabra, al
ser una antiga nau industrial, complia
perfectament aquests requisits.
Per aquesta raó, algunes companyies circenses opten per llogar naus
industrials en desús, com per exemple
L’Escocesa, situada al carrer Pere
Quart, on assajaven diverses companyies, tot i que d’aquí un any també
serà enderrocada. No obstant, el preu
del lloguer no està a l’abast de tots els
artistes i companyies circenses.
El panorama actual d’espais per
l’assaig i la creació de circ a Catalunya
és limitat. A Barcelona hi ha l’Ateneu
Popular de Nou Barris, un espai
consolidat on els dimarts i els dijous
de 20 h a 21.45 h es pot assajar gratuïtament, tot i que de vegades l’espai
està ocupat per les produccions
pròpies de l’Ateneu, com el Circ
d’Hivern. Al costat de l’Ateneu, s’aixeca la carpa de l’Escola de Circ
Rogelio Rivel. Tere Celis, professora
d’acrobàcia i cap d’estudis de l’escola,
ens explica que a l’Escola poden anar
a entrenar els professionals del circ a
partir de les 21.30 h. Quan hi ha
professors també s’hi pot anar, el
problema és que entre els tallers
regulars i gent entrenant hi pot arribar a haver més de cent persones, i
l’espai és insuficient.
Una tercera opció, sobretot pels
artistes especialitzats en acrobàcia i
trampolí, és l’Institut Nacional
d’Educació Física de Catalunya
(INEFC), on pagant una quota de 130
euros anuals es pot fer ús de les
instal·lacions del gimnàs artístic de
dilluns a divendres de 19 h a 21h. Tot i

que el preu és raonable, no hi ha la
llibertat i gratuïtat que oferia La
Makabra. A la resta de Catalunya hi
ha la carpa del Circ Cric i el Centre de
Recerca de les Arts del Circ de Sant
Esteve de Palautordera i La Vela, a la
Masia d’en Cabanyes a Vilanova i la
Geltrú, que és un centre de residència
i creació circense per a companyies.
Reivindicació d’espais
Donat aquest escàs ventall de possibilitats, el col·lectiu artístic de La
Makabra reivindica un espai d’assaig i
creació. L’Associació de Professionals
de Circ de Catalunya (APCC),
l’Ateneu Popular de Nou Barris, l’escola Rogelio Rivel i professionals,
amics i artistes ha donat suport a
aquest col·lectiu, i també denuncien
que Barcelona no disposa d’espais
per a la creació circense.
L’artista alemanya Philine
Dahlmann feia un any que diàriament
entrenava a la Makabra les tècniques
d’equilibris acrobàtics i que havia
participat en diferents cabarets. “Em
sembla molt interessant com s’està

movent la bombolla del circ; és
preciós que tanta gent particpi en
aquesta lluita per continuar mantenint la idea del que era La Makabra”,
comenta la Philine.
La desaparició de La Makabra ha
posat de nou sobre la taula el debat
sobre el model de cultura que es vol
per a la ciutat de Barcelona. Més enllá
dels locals d’assaig, els practicants del
circ necessiten espais de cultura innovadora, trencadora i alternativa. Ara
falta veure quina serà la resposta de
l’administració davant de les mancances culturals que aquesta reivindicació ha posat de manifest.
De manera més imminent, el
col·lectiu de La Makabra ja s’ha organitzat i continua la lluita amb optimisme. “Una opció és pactar amb
l’Ajuntament i anar per la via legal, no
hi estem en contra, però això porta
anys. Mentrestant, nosaltres, a part de
fer política volem assajar, perqué en
primer lloc som artistes”, asegura
Manuela Gracián. Perquè una cultura
que només es nodreix de propostes
institucionals no és una cultura sana.

Xarxa de cultura alternativa
✑ Sergi Díaz, coordinador de
l’Ateneu Popular de Nou Barris

L’

important ressò que ha tingut
la Makabra sorgeix per tres
motius bàsics: el primer, perqué es
tracta d’una proposta del moviment
okupa, que està generant un cert
espai d’opinió i sensibilitat, i ho
demostren manifestacions com el
dret a la vivenda digna. El segon, té
molt més a veure amb el que seria la
creació en sí, perquè des de fa molts
mesos tots els sectors artístics
(dansa, teatre, música, circ…) estan
posant de manifest que a Barcelona
no hi ha espais per a la creació. En el

cas del circ la situació és més preocupant perquè per assajar es necesita alçada i amplada, i perquè no hi
ha hagut sol·lucions d’espais com en
el cas de la dansa, que hi ha La
Caldera, o del teatre, amb les Golfes
de can Fabra o la Nau Ivanov.
L’últim tema que ha influït en
aquest boom mediàtic és que la
Makabra estava inserida dins d’una
xarxa molt informal, on també hi ha
l’Atelier, l’Antic Teatre i l’Ateneu
Popular de Nou Barris en algun dels
actes que programa. Era una xarxa
de cultura emergent alternativa i el
fet que hagi desaparegut fa que tot
se’n ressenteixi.
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Un testimoni visual d’un skatepark autogestionat
KIKO GAGO, MIKE GARCÍA I
JORDI PARADELO SÓN TRES DELS
AUTORS DEL DOCUMENTAL DE 30
MINUTS AMB ENTREVISTES I
IMATGES DE L’SKATEPARK QUE
VAN CONSTRUIR ELS PATINADORS
DEL POBLENOU A LA MAKABRA

✑ Albert Martínez
/cultura@setmanaridirecta.info/

E

l precipitat i sorpresiu
desallotjament del Centre
Cultural Okupat La Makabra,
situat al carrer Tànger 46, ha
deixat pel camí nombrosos
projectes autogestionats. Un

dels més participatius i populars era l’skatepark que joves
del mateix barri van construir
amb les seves mans. Alguns
d’ells no volien que s’esborrés a
la memòria dels usuaris l’experiència i ja feia setmanes que
grabaven l’ús i la construcció de
l’espai, així com també realitzaven entrevistes als usuaris i
creadors del projecte.
Perquè aquest documental?
Teníem inquietud per la desaparició de l’skatepark, no només
física sinó també històrica. Volíem que hi hagués un testimoni
visual i gràfic d’un espai que s’havia fet amb les nostres mans,
amb materials reciclats, sense
subvencions. L’skatepark es va
construir després de moltes
promeses de l’Ajuntament que
mai arribaven. Fa anys que sentim
a parlar de les pistes que s’han de
fer a Montjuïc, però res de res.

Qué significava per vosaltres
aquesta infraestructura?
Era un servei necessari. Patinar és
una forma de fer esport al carrer,
gratuïtament i en relació amb
gent vingui d’on vingui. A
Barcelona no hi ha infraestructures preparades per l’skate, i les
que existeixen estan mal fetes,
com la de la Mar Bella. Això va
ser una forma de passar de la
burocràcia i anar per feina.
Com us ha afectat l’ordenança?
La pressió era més forta abans
amb la confiscació de desenes
d’skates i la imposició de multes
de 300 euros. Ara hi ha marcatge
de la Guàrdia Urbana però la gran
quantitat de patinadors a llocs
com la plaça del Macba ha fet
inútil l’actuació policial.
Com difondreu el documental?
A televisions locals, festivals i
penjant-lo a internet. El 50% dels
beneficis aniran per l’Associació
d’skaters de La Makabra.

Campanya pels bucs d’assaig a Molins de Rei
✑ Xavi Martí
/cultura@setmanaridirecta.info/

LA CIUTAT MAI HA COMPTAT AMB BUCS
D’ASSAIG MUNICIPALS I L’AJUNTAMENT
TAMPOC PREVEU HABILITAR-LOS DURANT
TOT L’ANY 2007

J

a fa uns dies que les parets
del centre de Molins de Rei
(Baix Llobregat) recullen una
antiga petició i una necessitat
que mai s’ha intentat solucionar per part de cap consistori
molinenc. Desenes de cartells
que no estan signats per ningú
demanen locals d’assaig pels
grups de música locals.
En els cartells s’explica que
l’agost de 2005 un grup de
persones va ocupar una casa
de propietat municipal,
situada a l’avinguda Barcelona,
per poder habilitar-hi bucs
d’assaig. Però dos mesos
després la Policia Espanyola i
la Guàrdia Urbana van desajotllar l’immoble i aquest
projecte d’autogestió va
desaparèixer.
Aquesta mancança fa que
les persones que decideixen

fer música al poble hagin de
llogar locals amb els seus
diners o bé assajar a casa
d’algú. Les reivindicacions de
locals d’assaig van unides
també a la inexistència d’un
casal de joves municipal.
Cap projecte per 2007
En els pressupostos de
l’Ajuntament de l’any 2007,
presentats el passat 15 de
novembre, no tenen cabuda ni
el casal de joves municipal, que
podria acollir bucs d’assaig, ni
tampoc cap actuació en aquest
sentit. Altres pobles de la
comarca del Baix Llobregat,
com Vallirana, Sant Feliu o El
Prat, ja fa anys que tenen locals
d’assaig municipals.
En cultura, els pressupostos del consistori incideixen en
el foment del cinema, en la
financiació d’un homenatge al
dibuixant molinenc Josep
Maria Madorell, en una apor-

tació econòmica a la representació de La Passió i en dues
partides pressupostàries de
60.000 euros cadascuna que
seran otorgades a les entitats
culturals privades Foment
Cultural i Artístic i Joventut
Catòlica.
Els cartells enganxats al
centre del poble acaben amb
una reflexió final. Si
l’Ajuntament continua sense
fer cas d’aquestes demandes i
no es posa fil a l’agulla per fer
realitat l’existència de bucs
d’assaig, els grups de música de
Molins de Rei es veuran obligats a fer música al carrer.
Allò més irònic sobre
aquest tema és que tot i no fer
res perquè els grups molinencs
tinguin espais per assajar,
l’Ajuntament ha organitzat
diverses edicions un concurs
de grups locals, amb el nom
d’Empalma’t, que se celebra
durant la Festa Major.

Publicitat

Gironines compromeses
L’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS
REPRESALIATS DEL FRANQUISME CRITICA
LA POSICIÓ DEL GOVERN ACTUAL
DAVANT LA LLEI DE LA RECUPERACIÓ
DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA

✑ Corresponsalia Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

E

l divendres 24 de novembre
el Col·lectiu per a la igualtat
de les dones a Girona va organitzar un acte amb el títol
“Dones gironines compromeses
amb el seu temps”. Fou un
homenatge a Aïda Lorenzo,
presidenta de l’Associació de
familiars represaliats pel franquisme i a Antònia Adroher,
mestra i pedagoga. Totes dues
han estat distingides aquest any
amb la Creu de Sant Jordi.
L’acte va començar amb el
testimoni que van aportar Aïda
Lorenzo, exiliada a França
durant la Guerra Civil, i la seva
filla Ester Llorenç. Van explicar
el llarg procés que van viure
quan van tornar l’any 1999 per

poder accedir als documents de
l’arxiu del Tribunal Militar de
Barcelona. Van explicar també la
indignació que van viure quan
van saber que el seu pare fou
assassinat per l’acusació de ser
marxista, anarquista i masó al
mateix temps.
L’Associació que presideix
Aïda Lorenzo va néixer el 2003
amb cinc famílies, i aquest any
compten amb 450 famílies de
tot l’Estat espanyol. Reivindica
l’anul·lació dels consells de
guerra on es van assassinar als
seus familiars i el reconeixement
d’aquests assassinats com a
genocidi del règim franquista.
Durant l’acte es va criticar la
posició del govern actual davant
la Llei de la Recuperació de la
Memòria Històrica (que està
pendent d’aprovar-se) per no

VIRUS EDITORIAL
poder apropar-se als objectius
que consideren justos després
de tants anys de silenci institucional.
Seguidament, Puri Molina va
parlar en nom d’Antònia
Adroher, que no va poder assistir a l’acte com estava previst. Va
fer una pinzellada sobre la vida
d’aquesta dona, que fou mestra i
pedagoga, militant del POUM
durant la Guerra Civil i la
primera regidora d’educació de
l’Ajuntament de Girona durant
la República. Va ressaltar el seu
caràcter de lluitadora abans i
durant la Guerra Civil i el seu
activisme després en el moviment antifranquista del Casal de
Catalunya a París. Puri Molina va
aprofitar també per reivindicar
que una escola de Girona dugui
el seu nom.

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

NOVETATS
David Fernàndez

Cròniques del 6
336 pàg.
ISBN: 84-96044-80-7
I altres retalls de la claveguera
policial. Del Cinema Princesa a
l’absolució dels Tres de Gràcia
(1996-2006)

Autoría Colectiva

Los pies en la tierra
208 pàg. 11 Euro
ISBN: 84-96044-79-3

Reflexiones y experiencias hacia
un movimiento agroecológico
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Fusió catalana

✑ Roger Mas
/cultura@setmanaridirecta.info/

O

brador és una reivindicació musical del
treball col·lectiu i de
la necessitat de fer les coses a
ma. Amb aquesta premisa,
Marc Serrats ‘Xerramequ’
(Dijous Paella, Safanòria) i
Marc Grau ‘Tiquis Miquis’
(Goldfinger) han elaborat una
petita perla del pop barceloní,
que fusiona una bona dosi de
reggae i ritmes caribenys amb
sonoritats més folkies, rock i
pinzellades electròniques.
La cosa col·lectiva rau en el
fet que, en no ser gaire bons
cantants, Serrats i Grau han
cedit la veu de les seves
cançons a multitud d’intèrpretes que hi han aportat la seva
personalitat: Pele Viader (La

PRESENTACIÓ:
14 DE DESEMBRE
A LA SALA 3 DE
L’AUDITORI
XERRAMEQU
TIQUIS MIQUIS
OBRADOR
PROPAGANDA
PEL FET!, 2006
REGGAE FUSIÓ

sos, i que també és la causa del
segon disc que inclou Obrador,
Troctant, amb vuit talls itnrsumentals de chill i down tempo.
Si això fos un país normal,
la crítica englobaria
Xerramequ en el calaix de
sastare de l’anomenat mestissatge musical, com una expressió endolcida de la moguda
barcelonina que ara representen grups com Go Lem System,
Che Sudaka o la Kinky Beat.
Però com que això ja no arriba
ni a país, la fusió catalana de
Xerramequ seguirà a les prestatgeries de l’Fnac a la lleixa
del guetto català. Serà que
potser els altres no són catalans? Qui és el sectari en
aquesta pel·lícula? Mentretant,
el planeta Xerramequ segueix
donant per moltes alegries.

Thorpe Brass), Àgata Casas
(companya de Serrats a
Safanòria i Dijous Paella), Joan
Garriga (La Troba Kung-Fú),
Carles Belda (Pomada), Jaume
Pla ‘Mazoni’, Gato-el-Qiman,
Yacine Belahcene (Nour) i
Miquel Gil aporten el seu
granet de sorra en aquesta
orgia de conveniència –que és
un grup de música sinó això?anomenada Xerramequ Tiquis
Miquis. La unió, doncs, fa la
força d’un grup que reivindica
l’autonomia de l’artesà que
treballa la seva pròpia matèria
prima.
D’aquí l’obrador que dóna
nom al disc: la tecnologia que
cada cop fa més accessible
l’accés a la creació de música, i
que els Xerramequ exploten
sense vergonya en forma de
samplers, bases i ritmes diver-

No al TAV!
Aturar-ho és
posible
LLUITA A LA VALL DI SUSA (ITÀLIA)
CSOA ASKATASUNA (TORÍ)
<WWW.SINDOMINIO.NET/AHTEZ>
<WWW.EGUZKIBIDEOAK.NET>
76 MIN.

E

ns arriba aquest DVD on es
mostra la lluita dels pobles de
la Vall di Susa a finals de 2005
contra la l’nia del Tren d’Alta
Velocitat Torí-Lió. Amb una
òptica crítica amb l’alta velocitat
des de la base, la població
d’aquestes valls alpines es va
movilitzar en massa contra el
projecte i han aconseguit aturarlo amb manifestacions, bloquejos
i campaments. La vall va quedar
totalment presa per centenars de
policies i la mobilització, però la
població no es va aturar fins ferlos fora. El document ha estat
traduït per Eguzki Bideoak

(Irunya), i des de l’Assemblea
contra el TAV d’Euskal Herria
volen difondre aquest video en
uns moments en què els colálectius contra l’alta velocitat intensifiquen la seva lluita per l’inici de
les obres de l’anomenada “Y”
basca. A casa nostra, tot i que
molts pensin que “ens l’han colat”
o que l’oposició a l’alta velocitat
hagi estat dispersa, el tema
segueix d’actualitat perquè les
molèsties i la destrucció que ens
porta el TAV tot just les estem
començant a patir de ple.
KAN PASQUAL

Kitsch
ELECTROKÀUSTIC
(AUTOEDITAT)

E

l grup de Banyoles ha
complert vint anys, esdevenint
una formació mítica amb l’auerola de maleïda, perquè mai ha
assolit un gran ressò popular
malgrat la qualitat de la seva obra
i la persistència amb què han
treballat durant tot aquest
temps. En aquest disc i DVD,
gravat en directe els díes 18 i 19
de novembre de 2005 al Teatre
Municipal de Banyoles en motiu
de la celebració del seu vintè
aniversari, Kitsch reinterpreta la
seva proposta independent i
inconformista, a contracorrent de
la música que es viu avui en dia a

Catalunya. Una nova aposta per
l’autoproducció i el control total
sobre l’obra. L’espectacle és una
relectura en format electroacústic d’unes cançons que van nèixer
elèctriques però que adaptades a
aquest format guanyen en matisos. Cançons antigues com “El
Far”, “Maleït divendres” i “Rancia
militancia”, i també temes nous
com “Agonía”, intrepretada per
Agustí Busom. Tampoc falten
versions com “The Passenger”
d’Iggy Pop, cantada per Mon a la
cova, cantant de Casual i “Whats
goes on”, de Lou Reed.
ANTÒNIA ANDREU

Una història de Ràdio PICA.
25 anys a contrapèl
FÈLIX VILLAGRASA
MAR BLAVA/LLIBRES DE L’ÍNDEX

L’

emissora lliure Ràdio
PICA va nèixer l’any 1981 i
des de llavors ha resistit a les
ones hertzianes com una veu
procliua a l’experimentació a
través dels mitjà sonor i per
la difusió de la informació
que silencien els grans
mitjans. Degana de les ràdios
lliures o comunitàries, PICA
ha estat l’altaveu de
col·lectius socials alternatius i
també un espai per a l’elaboració de programes d’autor
dedicats a la difusió de
textos, músiques i muntatges
sonors de diversa naturalesa.
Un laboratori creatiu per on
han passat moltes persones, i
del que aquest llibre del
sempre intrèpid historiador
Fèlix Villagrasa, vinculat a
PICA des de fa un munt
d’anys i també a altres pecu-

liars aventures com el suplement cultural del setmanari
El Triangle. Una història que
contempla el seu naixement,
creixement, tancament per
ordre governativa i posterior
represa d’emissions en una
etapa més ‘tranquila’ que ha
permés consolidar l’invent.
També es comenta l’ evolució
ideològica i estructural del
col·lectiu impulsor cap a una
“confederació d’individualitats”, que és com Salvattore
Picarol, percussor de l’emissora, qualifica el seu sistema
organitzatiu. I no hi manquen
elements polèmics en parlar
de la seva relació amb altres
ràdios lliures o del combat
amb les administracions de
torn per consolidar el
projecte. R.P.

cultura@setmanaridirecta.info

Novembre
Vaca. 6a Mostra
de Dones
Creadores
FINS A L’1 DE DESEMBRE
<WWW.PROJECTEVACA.COM>
DIVERSOS ESPAIS DE BARCELONA

J

a comença a ser un clàssic de la
tardor el novembre creatiu
impulsat pel Projecte Vaca, una
associació de dones que intervenen de forma activa i diferenciada en les arts escèniques. La
mostra és el festival anual de
Vaca, la Mostra de Dones
Creadores, on en diversos espais i
al llarg de tot el mes de novembre s’han dut a terme un ventall
de propostes molt diverses
sempre en l’àmbit de la creació
interdisciplinar, el mestissatge
artístic i els productes alternatius
no convencionals. Conferències,
teatre, performances... Fins a una
trentena d’activitats han tingut
lloc durant el darrer novembre
en el marc de la Mostra, i aquest
divendres dia 1 té lloc el darrer
espectacle del cicle, Itineràncies
del cos, que és la darrera etació
del projecte Pas a Pas. Poètiques
del cos. Un procés d’investigació,
creació i exhibició que té la
mirada centrada en el cos com a
expressió motora. Un espectacle
que és un itinerari per diverses
càpsules de temàtiques i dimensions variades, unides amb el
denominador comú del cos en
moviment, i que tindrà lloc a
l’Espai Francesca Bonnemaison,
que acull per primera vegada al
projecte Vaca. A.A.
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SEMINARI DONA I HABITATGE: CONSTRUINT DES DE LA DIGNITAT

APROPA’T A LA VENEÇUELA REVOLUCIONÀRIA

30 de novembre. Centre Cívic Pati Llimona,
C/ Regomir 3, Barcelona. A partir de les 9.30 h.
Les creixents dificultats per accedir a un habitatge
adequat afecten avui dia a un important sector de la
població que habita en el territori. Les dones, i molt especialment les dones en situació de vulnerabilitat, suporten
múltiples discriminacions en el gaudiment del dret a l’habitatge. Per afrontar la crisis habitacional es requereixen,
doncs, polítiques d’habitatge en perspectiva de gènere.
L’objectiu d’aquest seminari és tractar les diferents experiències, problemàtiques i bones pràctiques pel que fa al
dret a l’habitatge adequat de les dones en l’àmbit urbà, i
mostrar, així, les possibilitats que ofereix el sistema internacional de protecció dels drets humans. El seminari es
realitza en el marc de la visita oficial a Barcelona de
Miloon Kothari, Relator Especial de Nacions Unides pel
Dret a l’Habitatge Adequat. Organitza: Observatori DESC.
Programació i més informació: www.descweb.org.

Dissabte 2 de desembre. Sala Bahia de Sants,
C/ Olzinelles 31. A partir de les 19 h.
XERRADES
“Eleccions presidencials a la Veneçuela
Bolivariana”, a càrrec d’Antonio de Cabo, professor de la Universitat Complutense i membre de la
Fundació CEPS. “La Revolució Bolivariana i altres
moviments polítics i revolucionaris d’Amèrica
Llatina”, a càrrec de Rosa Cañadell, dirigent de
l’USTEC. “Context continental, ALBA, MERCOSUR
i altres alternatives econòmiques”, a càrrec de
Manel Busqueta, membre del seminari d’economia crítica TAIFA i de la Fundació CEPS.
CONCERTS
Grups invitats + Lismary i Franciso Monzón (cantautors populars veneçolans) + Los Camelos.
Entrada lliure en xerrades i concerts. Organitza:
Assemblea Bolivariana de Catalunya.

DIJOUS 30

ARTS VISUALS, DIVULGACIÓ, ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA

Taula rodona. “La Salut en el
Mil·lenni: una signatura pendent”
Sala de la Muralla del CAP Rambla Ferran,
Rambla Ferran 44, Lleida. 14 h.
Amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra
la SIDA. Organitza: Medicus Mundi.
Jornada. “L’assetjament immobiliari i
els drets habitacionals: experiències
i garanties”
Sala 75 del Col·legi d’Advocats de Barcelona, C/
Mallorca 283, Barcelona. 18.30 h.
La jornada es realitza en el marc de la visita oficial a Barcelona de Miloon Kothari, Relator
Especial de Nacions Unides pel Dret a l’Habitatge
Adequat. Organitza: Observatori DESC.
Audiovisual. “Oaxaca:
la ferida per on sagna Mèxic”
Casal Despertaferro, Reus. 20 h.
Projecció dels documentals “Venceremos” i “La
toma de los medios”, i xerrada-tertúlia, a càrrec
d’un membre de l’Asamblea de Apoyo al Pueblo
de Oaxaca. Acte emmarcat en el cicle “Escenaris
locals en un món globalitzat”. Organitza:
IGMAN-Acció Solidària i Casal Despertaferro.
DIVENDRES 1

Audiovisual. “Drogues de carrer”
Bar Absenta, Reus. 20 h.
“Drogues de carrer” mostra, des d’un punt de
vista informatiu i descriptiu, el reflex d’una realitat poc coneguda a Reus. El documental ha
estat editat per estudiants de Comunicació
Audiovisual de la Universitat de Lleida.
Organitza: Servei Municipal de
Drogodependències de Reus.
DISSABTE 2
Espai de Trobada. “Soles No Podem…
i de qualsevol manera no val”
Ateneu Popular de 9 Barris, C/ Portlligat 11-15,
Barcelona. A partir de les 10 h.
Proposta per la construcció d’un espai de trobada de les lluites i resistències a Catalunya
oberta a tots els col·lectius i a totes les persones. Programació i més informació: www.moviments.net/solesnopodem.

Jornades. “Comerç Just
i Finances Ètiques”
Auditori de l’IDEC, C/ Balmes 132, Barcelona.
Dies 1 i 2 de desembre.
El comerç just està tenint cada cop més acceptació tant a Europa com a Catalunya.
Possiblement per això sorgeixen arreu d’Europa
instruments financers destinats a cobrir les
necessitats de les organitzacions que desenvolupen el comerç just, arribant-se a crear entitats
financeres que es dediquen de forma exclusiva
al finançament de projectes de comerç just.
Organitza: Fets, Finançament Ètic i Solidari. Més
informació: www.fets.org.

Jornades. “Estén la Revolta”
Centre Cívic Pati Llimona, C/ Regomir 3,
Barcelona. A partir de les 11 h.
Les resistències al capitalisme segueixen augmentant per tot el planeta; el combat contra el
neoliberalisme i la dominació imperialista està
més viu que mai. Malgrat tot, les polítiques neoliberals no s’aturen, i l’esquerra parlamentària ha
optat per adaptar-se i cedir cada cop més als
interessos empresarials. Per això cal construir
una veritable esquerra anticapitalista, lliure de
compromisos amb els poders fàctics i de les
hipoteques de la transició postfranquista. Quin
tipus d’esquerra necessitem? Quines alternatives
podem defensar? Organitza: Revolta Global.
Més informació: www.revoltaglobal.net.

Audiovisual. “De toda la vida”
Ateneu Rosa de Foc, C/ Verntallat 26. 20 h.
“De toda la vida”, de Lisa Berguer, mostra el
paper de les dones durant la revolució. Finalitzat
el documental es realitzarà un col·loqui amb
Concha Pérez, testimoni del 36; Antonia Rodrigo,
historiadora, i Lisa Berguer. Acte emmarcat en el
cicle “Vivències de la Revolució”.

Concert. Txipi Aité + Vitruvi + Thess
Sala de la Societat Recreativa “La Unió”,
L’Aleixar. 23.30 h. 3 euros.
Concert amb els grups Txipi Aité (Reggae,
Tarragona), Vitruvi (Pop, Ribera d’Ebre) i Thess
(Pop-Rock, Alcover). Organitza: Colla de Joves
de L’Aleixar.

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

DIUMENGE 3
Manifestació. Concentració
per salvar la Platja Llarga
Plaça de la Font, Tarragona (davant
l’Ajuntament). 19 h.
Concentració per rebutjar la construcció
d’un passeig marítim de 2,7 quilòmetres de
llarg i la urbanització de 500 habitatges i per
reclamar que es protegeixi i conservi l’espai
natural que conforma la Platja Llarga de
Tarragona.
DILLUNS 4
Conferència. “Esclavitud Contemporània: el tràfic de persones”
Cristianisme i Justícia, C/ Roger de Llúria 13,
Barcelona. 19 h.
Aquesta conferència, en la que participen
Mara Steccazzini, de Oficina de l’Alt
Comissionat de les Nacions Unides pels
Drets Humans, i Antonio Rivas, de Proyecto
Esperanza, vol contribuir a fer visible al desconegut escàndol del tràfic il·legal de persones i donar veu a les iniciatives existents per
a combatre’l i protegir els drets de les víctimes. Acte emmarcat en el cicle “Els Dilluns
dels Drets Humans”. Organitza: Justícia i Pau.
Taula rodona. “Per Nadal, qui res
no compra, res no val? La celebració contemporània del Nadal”
Arxiu Històric de la Plaça Castell, Reus. 20.15
h.
Taula rodona, a càrrec de Montsant Fonts,
Àlvar Fortuny i Anton Roquer, que girarà
entorn del consumisme nadalenc. Organitza:
Carrutxa.
DIMARTS 5
Col·loqui. “Campanya
contra l’especulació”
Bar L’Auca, Torredembarra. 19.30 h.
Col·loqui interdisciplinari sobre la situació
immobiliària a càrrec de Pau Corbera, economista, Pep Fortuny, especialista en urbanisme, i Carles Perdiguero, membre de la
Plataforma Salvem els Muntanyans.
Organitza: Assemblea de Joves del Baix Gaià.

NO OBLIDEU...

RECOMANEM
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SORTIM DE CASA
Divendres 1
BICICLETADA MASSA CRÍTICA
20h a Plaça Universitat (Barcelona)
Divendres 1
OAXACA: REPRESSIÓ
DE LA VOLUNTAT POPULAR
Taula rodona i debat amb Pedro
Hernández, Iñaki Garcia i Orlando Rios
A les 19h a l’antiga capella de la
Universitat de Barcelona (Plaça
Universitat)
JORNADES D’”EN LLUITA”.
“IDEES PER CANVIAR EL MÓN”
2 i 3 de desembre. Centre Cívic La Sedeta,
C/ Sicília 321, Barcelona.
DISSABTE 2 DE DESEMBRE.
16.30 h. “Palestina, Iraq, Líban. Cap on va
l’imperialisme?”. Amb Miren Etxezarreta,
catedràtica d’economia crítica de la
Universitat Autònoma de Barcelona; Fidaa
Hammoud, activista palestina; i Mike
González, catedràtic de la Universitat de
Glasgow i membre de la Stop the War
Coalition d’Escòcia.
18.30 h. “Amèrica Llatina, els reptes d’un
continent en revolta”. Amb Mike
González, escriptor especialitzat en
Amèrica Llatina; i Rosa Maldonado, treballadora de Zanon, una fàbrica sota control
obrer a Argentina.
DIUMENGE 3 DE DESEMBRE
16.30 h. “Vivenda i precarietat: una història de lluites”. Amb Bernat Muniesa, catedràtic d’història contemporània de la
Universitat de Barcelona; i Pako
Belmonte, Assemblea Popular pel Dret a
l’Habitatge de Barcelona.
18.30 h. “Desafiant el neoliberalisme:
experiències d’una nova esquerra” Amb
Brune Seban, membre de Rifondazione
Comunista i de Sinistra Critica (Itàlia); Rui
Borges, membre del Bloco de Esquerda
(Portugal); i Laurentino González, sindicalista de Co.Bas i membre de Rojos i Roges.
Organitza: En Lluita. Més informació:
www.enlucha.org.

El dissabte 2 de desembre el Casal Quico Sabaté (Sant Celoni)
celebra el seu sisè aniversari amb el lema “Sis anys caminant
decididament amb la consciència de no ser res si no s’és poble”.
Hi haurà un sopar (21 h) amb entrants varis, fricandó, postres i
cafès. La festa continuarà amb un concert (23 h) a la sala petita
de l’Ateneu, amb les actuacions de Belda i els Badabadoc i Calaix
de Sastre. Molta festa, gresca i xerinola.
Més informació a www.quicosabate.org.
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Salva

ESCRIPTORA

“Occident no ha entès
mai la Revolució Iraniana”
✑ Sergi Picazo
/entrevista@setmanaridirecta.info/

É

s periodista i escriptora.
Nascuda a Teheran en una
família jueva. Tenia només
dotze anys quan va esclatar la
Revolució Iraniana de 1979. Durant els últims anys del Sha i els
primers dels aiatol·làs, la seva
família es va haver d’exiliar. Ella
va anar a viure a Nova York
l’any 1985 a causa de la guerra
amb l’Iraq i la deriva islamista
d’Iran. Va fundar Refugees International. L’editorial Icària i
Intermón-Oxfam acaben de publicar el seu primer llibre Viaje
desde la tierra del no.
Al principi només pensava en
tornar a l’Iran. El país tenia problemes i jo volia ajudar. Però no
podia. Aleshores, vaig aconseguir
ser alumna del poeta beatnik
Alen Ginsberg, vaig començar a
escriure en anglés i la meva vida
va millorar força.
Vas escriure, entre d’altres,
Viaje desde la tierra del no. Però, per què aquest ‘no’?
Si ets una dona, i especialment,
una nena, la primera cosa que
aprens a l’Iran és que no pots fer
pràcticament res. Abans fer cap
pregunta, la resposta sempre era
un no. La societat iraniana em va
ensenyar que ser dona comportaria sempre una negativa. No
podies aconseguir mai el que
volies.

“El poble iraní
va fer una
revolució al
carrer laica,
marxista,
comunista...
Jomeini no
hagués pogut
fer res sense el
suport de tota
l’esquerra”

sulmana pot sortir sola al carrer,
estudiar fins la universitat, participar dels moviments socials i
formar part del Parlament perquè viuen en una societat islàmica. Recentment, un nou moviment
anomenat feminisme islàmic ha
arribat a l’Iran, i quan agafin força ja
ningú podrà aturar-lo.
Al teu llibre expliques la il·lusió
de la joventut amb la Revolució
Iraniana?
L’any 1979 tots els joves, ja fóssim
musulmans, cristians o jueus, ens
vam enamorar de la Revolució
Iraniana. Va ser un gran esdeveniment. Un somni. La revolució ho
prometia absolutament tot: les
persones ja no serien pobres,
ningú patiria més injustícies... La
revolució era la resposta a tots
els nostres problemes. Occident
oblida sovint que això va passar
fa trenta anys: abans de Hezbolà,
de Bin Laden o de l’11-S. Nosaltres
pensàvem que l’aiatol·là Jomeini
de l’any 79 era com Gandhi a l’Índia. Tot i que vam ser educats en
el secularisme, no estàvem espantats de Jomeini perquè pensàvem que era un home religiós i
pacífic que lluitava en contra del
Sha. Però ens va enganyar. Tot va
canviar després de la revolució.
Això que dius em resulta estrany.
Com és que us va enganyar?
Per això he escrit el llibre. Occident no ha entès mai la Revolució Iraniana. Penseu que la revolució era només islàmica, però no

va ser així en cap moment. El
poble iraní va fer una revolució al
carrer laica, marxista, comunista... Jomeini no hagués pogut fer
res sense el suport de tota l’esquerra. Nosaltres crèiem que ell
no volia el poder i que es retiraria
a resar després de l’enderrocament de la dictadura. Cal saber,
doncs, que la revolució va ser
islàmica i comunista al 50%. Si no
entenem com va ser la revolució,
no podem entendre l’Iran d’avui.
Europa pensa que els iranians
estan bojos i són uns radicals
islamistes.
Però no és així. Europa necessita
entendre el que va passar l’any 79
a l’Iran perquè ara i aquí està succeint exactament el mateix que
ens va passar a nosaltres fa quasi
trenta anys. I sou vosaltres els
que heu de decidir què s’ha de fer
amb l’islamisme polític. Nosaltres els vam donar suport i ara
estem com estem.
El llibre té una motivació sociopolítica o és tan sols una necessitat personal?
Un amic de Nova York em va dir
que odiava el llibre perquè era
massa personal mentre que jo
pensava que havia escrit un llibre
molt polític. Depèn de com te’l
llegeixis i del tipus de lector que
siguis. He fet servir una història
personal per mostrar deu anys
importantíssims per la vida d’Iran
entre el 74 i el 84 sense voler
donar cap lliçó d’història a ningú.

“Europa
necessita
entendre el que
va passar l’any
79 a l’Iran
perquè ara
i aquí està
succeint
exactament
el mateix”
Tot i això, en George Bush ha
declarat l’Iran com l’enemic número 1.
L’Administració Bush parla el
mateix llenguatge dels aiatol·làs.
Quan Bush parla de l’Eix del Mal i
del dimoni, el règim iraní entèn el
missatge a la perfecció. Els aiatol·làs diuen el mateix sobre Bush
i els Estats Units. Això és bó, però,
perquè el règim té ara por a perdre el seu poder. Europa s’equivoca quan intenta ser amable amb
l’Iran. Jo crec que s’hauria de fer
el mateix que es va fer amb Slobodan Milosevic. No negociar
més ni donar cap incentiu al
règim, però tampoc cal anar a la
guerra, sinó exigir la democratització immediata d’Iran. d

F

a poc, vaig veure Salvador, un
film suposadament dedicat a
la recuperació de la memòria
històrica, però la veritat és que si
prèviament no hagués llegit quatre llibres sobre el tardofranquisme, el MIL i el mateix Puig Antich
–cosa que vaig fer en descobrir
que jo vivia a l’edifici on l’havien
detingut– no hauria entès gairebé
res. No hauria entès, per exemple,
que el Joel Joan feia d’Oriol Solé
Sugranyes (dit “Oriol” a seques als
crèdits), ni que aquest era el fundador del MIL, ni que hi havia
membres francesos del grup. Ni
tan sols hauria tingut clar si el Puig
Antich era comunista, anarquista o
catalanista o totes tres coses. L’única cosa que hauria entès del tot
és que als anys setanta encara s’executava gent que molestava
aquell homenet amb veu de foca
ennuegada que manava a Espanya
durant tant de temps.

Segurament Puig
Antich hauria
dedicat molt
de temps a
reflexionar
sobre un
context polític
immensament
més complex
Si la pel·lícula ja és prou confusa, les imatges de Bin Laden i les
Torres Bessones que hi surten al
final deixen l’espectador atabaladorament perplex. Què vol dir el
director amb això? Que Puig Antich, avui en dia, hauria estat un
kamikaze religiós? Atès que els
grups armats d’avui en dia s’assemblen als dels anys setanta com
un ou a una gallina, crec, al contrari, que segurament hauria dedicat molt de temps a reflexionar
sobre un context polític immensament més complex que aquell
en què va lluitar amb tanta valentia. Tant de bo que poguéssim
escoltar les seves conclusions.
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Què és el que han perdut les
dones a l’Iran?
La situació de la dona és el fet
més important i complicat d’explicar de l’Iran actual. Té dues
cares completament diferents.
D’una banda, la dona té menys
drets que l’home davant la Justícia, el testimoni d’un home val el
doble que el d’una dona, elles no
poden divorciar-se, la custòdia
dels fills és sempre del pare, no
poden viatjar sense permís... Pel
contrari, actualment la dona mu-

Toni Arnau / Ruido

Per què vas escollir el personatge d’una nena per explicar la
història?
El meu viatge entre els vuit i els
divuit anys en favor d’una idea i
de com aquella idea va ser traïda
era una bona manera de parlar de
l’Iran a molta gent. És una història
universal.
Aquella jove idealista es va convertir en una refugiada política.
Com ho vius això?
M’encantaria tornar però no puc
tornar. Iran no em renova el passaport degut a la meva activitat
periodística. Tanmateix, els meus
sentiments de país han canviat.
La nacionalitat no és ara tan important per a mi. No em sento
iraní ni tampoc nordamericana.
M’importen més les idees que no
la geografia.
Però l’Iran et persegueix sempre.
Sempre. Però no em persegueix
tant perquè Iran sigui el meu país
com degut a que avui és un problema universal.
Com viu una iraní als EUA?
La comunitat iraní als Estats Units
és una de les que té més diners i
formació universitària entre els
immigrants. La majòria d’ells va
venir abans de la Revolució i eren
amics, familiars i col·laboradors
del Sha. Els iranians tenen una
bona vida allà. No hi ha cap hostilitat amb nosaltres.

✑ Matthew Tree
/opinio@setmanaridirecta.info/
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