
Isabel Sucunza, una de les nou perso-
nes que van participar de la votació

del jurat popular que va condemnar
Aitor Dávila a onze anys de presó, no
sap ben bé el que va votar. Va assegu-
rar durant una entrevista al programa
Els Matins de TV3 que li van passar un

full amb dues preguntes al·lusives a la
possibilitat de presentar un recurs
davant de la sentència i al procedi-
ment de l’indult. Ella va entendre que
votar favorablement a l’indult era no
tancar la porta a què Aitor Dávila sor-
tís de la presó d’aquí a uns anys. 

Primers treballs de neteja i rehabilitació a Can Ricart
>> Així està el pati // Pàgina 11

Un membre del jurat d’Aitor
Dávila no sap què va votar

>> Així està el pati //   Pàgina 12

El 5 de desembre ha tingut lloc a
l’Audiència Nacional la primera de

les deliberacions del judici de l’ano-
menat Escamot Dixan. El tribunal va
decidir que deixava en llibertat un
dels cinc imputats que actualment es
troben a la presó. Això, a la pràctica,
segons fonts de la defensa dels detin-
guts, significa la immediata sentència
d’absolució. Les deliberacions es per-
llongaran durant els propers dies, i
dijous 7 de desembre es coneixerà les
resolucions de la resta dels empreso-
nats. El Ministeri de l’Interior els acu-
sava de voler fabricar explosius amb
sabó de rentadora i coco ratllat. 

El Col·legi de
Periodistes
critica les
gravacions
dels Mossos
El Col·legi de Periodistes qüestiona

la legalitat del manual de video-
vigilància dels Mossos d’Esquadra.
Un informe del Col·legi encarregat a
un bufet d’advocats considera im-
procedent que els Mossos es camu-
flin entre els periodistes per gravar a
les manifestacions. La màxima insti-
tució dels periodistes va encarregar
l’informe jurídic a partir de les infor-
macions aparegudes ara fa dos me-
sos en aquest setmanari.

L’alcaldia de Mataró oculta
la contaminació per dioxines 

>> Així està el pati // Pàgina 9

>> Així està el pati // Pàgina 13

UN INFORME ACUSA L’AJUNTAMENT DE FALSEJAR DADES DE LA INCINERADORA

Feines de neteja d’algunes de les naus de Can Ricart que es preveu que passin a mans d’una immobiliària Toni Arnau / Ruido
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Aquest gènere cinematogràfic no és
només un subgènere del de terror. El
cineasta George Romero, figura pro-
minent, ha destacat per la defensa de
la dona i les minories racials. 

Les noves tecnologies permeten crear
i difondre vídeos de les activitats dels
moviments socials. Indymedia i La Te-
le són alguns dels mitjans amb què
Dvactivisme difón les seves creacions.

La claríssima victòria electoral d’Hugo
Chávez impedeix les acusacions de
frau que l’oposició ja tenia preparades
per desestabilitzar la coneguda com
Revolució Bolivariana.

Comença
l’alliberament
dels imputats
pel procés
del cas Dixan 

S’ajorna el judici per la
querella d’Imma Mayol 
Cinc treballadors de l’Institut Muni-

cipal de Parcs i Jardins de Barcelo-
na, entre ells el secretari general de
CGT-Parcs i Jardins, havien de ser jut-
jats el passat dilluns 4 de desembre
per una querella criminal interposada
per Imma Mayol, presidenta de l’Insti-

tut, per “comissió de delictes i faltes
de desobediència, coaccions, calúm-
nies i vexacions”, però el judici es va
posposar. La plantilla de Parcs i Jardins
ja fa anys que protesta davant la regi-
dora per la seva intenció de privatitzar
alguns serveis de l’organisme.

>> Així està el pati // Pàgina 13 >> Així està el pati // Pàgina 16



Frivolitzar la mort als jutjats 

Segons va desvetllar una de les integrants del jurat popular que va
dictar veredicte sobre el cas de l’assassinat de Roger Albert, la con-

demna per Aitor Dávila fou per vuit vots a favor i un vot en contra. És a
dir, que un dels membres del jurat, tot i sabent que Aitor era culpable
de la mort de Roger Albert –el mateix Dávila ho havia confessat– va
decidir votar a favor de la seva innocència. També va confessar que no
sabia ben bé el que votava quan es posicionava a favor de la petició
d’indult per part del mateix tribunal. És evident que tot el procés s’ha
convertit en un despropòsit i una mofa a amics i familiars de Roger
Albert, que a més, hauran de pagar una part de les costes processals. El
judici hauria de ser declarat nul si hi hagués el més mínim sentit comú
i ètica professional entre els màxims responsables judicials del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya. Tot plegat també posa sobre la taula
la ridícula objectivitat que aporten els jurats populars quan els judicis
es fan més a les pantalles de televisió que a les sales de vistes. Si la
població degudament edulcorada i anestesiada pels imputs mediàtics
té dret a jutjar casos d’homicidi, perquè no tindria també dret a jutjar
casos de corrupció immobiliària? Ens podriem imaginar un jurat popu-
lar decidint sobre les imputacions a membres de l’esquerra abertzale a
un tribunal de Donosti? Quan s’imputa regidors i alcaldes per requalifi-
cacions urbanístiques il·legals i extorsions, perquè no decideixen els
ciutadans si van o no a la presó? Els jurats populars a la pràctica es con-
verteixen tan sols en els executors dels missatges que es difonen als
mass media oficials, però en aquells àmbits de la vida pública que no
interfereixen a les estructures del sistema polític i econòmic imperant.

El racó il·lustrat

Els altres culpables

Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

Aquesta setmana hem tingut debat sobre la fotografia de portada.
Creiem que tots els fets de Can Ricart eren prou importants per

aparèixer fotogràficament, però és la tercera setmana consecutiva
que hi dedicàvem la imatge de la primera plana. Davant del dubte,
finalment els coordinadors de fotografia van dir “no hi ha dos sense
tres, i l’argument, tot i no gaudir de massa consistència ens va fer
decantar després d’una llarga estona de deliberació”. 

Mitja hora abans de tancar l’edició ens arribava la informació del
primer dels alliberaments d’un dels acusats de pertànyer a l’Escamot
Dixan de Girona, per això vàrem decidir incloure el titular a la porta-
da breument, tot i que la setmana vinent desenvoluparem àmplia-
ment el tema. Sembla que l’Audiència Nacional finalment es decanta
per l’inocència dels fins ara empresonats i és possible que s’acabi així
amb el seu calvari. 
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1 Laia Alsina
/directa@setmanaridirecta.info/

Crec que tot  va començar a la
universitat. De petita, a casa
i a l’escola m’havien ensen-

yat que un sistema just era aquell
en què totes les persones eren i-
guals. I per arribar-hi, calia posar en
pràctica el que podríem anomenar
com a mètode Robin Hood,  però
amb matisos. És a dir, prescidint del
robatori, fer que els que tenien
més, donessin part dels seus diners
als qui no tenien res per, a poc a
poc, anar equilibrant la balança.
Vaig anar creixent veient que a-
quest imaginari que m’havien mun-
tat no acaba de funcionar, però
assenyalava amb el dit els polítics,
l’Estat  i els quatre capitalistes de
torn, culpant-los de tot. I no em
parava  a pensar que potser havia
d’anar més enllà, que potser hi
havia més culpables, encara que els
hagués creat el mateix sistema. Fins

que vaig arribar a la universitat. A la
cua per demanar una beca (perquè
a casa no sobraven els diners i se
suposava que ser bona estudiant
estava “premiat”), vaig començar a
topar amb alguns dels altres culpa-
bles: els fills de pares benestants
que, com eren tres germans, merei-
xen automàticament un descomp-
te per ser família nombrosa, o els
qui vivien a certa distància de Be-
llaterra i tenien una ajuda pels des-
plaçaments, encara que visquessin
a una torre amb piscina i poguessin
presumir de tenir un parell més de
propietats. Tot plegat, diners que a-
naven a parar a gent que no els
feien falta i que deixava persones
que els necessitaven sense possibi-
litat d’obtenir una beca, de vega-
des, perquè havien de treballar per
ajudar a casa i això ja era un impe-
diment, i d’altres perquè, el fet de
viure a l’Hospitalet de Llobregat
negava una “subvenció” per pagar
els desplaçaments, encara que

haguessis de pagar fins a quatre bit-
llets i trigar dues hores en arribar a
la facultat per culpa d’una xarxa
deficient de transport públic. Els
culpables que els últims no rebes-
sin res eren l’administració, però
també els primers que demanaven
sense necessitar-ho. Des d’alesho-
res miro el meu voltant i me n’ado-
no que la situació no para de repe-
tir-se. Els qui, al meu parer, amb
hipocresia,  s’apunten a les llistes
per tenir un pis de protecció oficial
mentre els pares els compren l’or-
dinador, els mobles, el cotxe i les
vacances, tot i viure en un pis de la
família i pagar un lloguer simbòlic.
Els qui demanen ajudes per tenir
fills d’entre zero i tres anys mentre
els paguen l’escola privada a la Bo-
nanova. Els qui, passats els 18 anys,
treuen el carnet de família nom-
brosa quan agafen el tren, tot i que
sigui per anar a esquiar a la pista
més cara amb l’equip més sofisti-
cat. Ells, també són culpables.

Arriba l’hivern

Les temperatures finalment
patiran una forta devallada a

partir de dimecres 6 de desem-
bre. Seran ja normals per l’època
de l’any, quasi hivernals. Els
vents forts del nord i nordoest
generaran sensació de fred.
Seran ja imprescindibles les
estufes, guants i abrics. Podran
caure ruixats dimecres 6 i diven-
dres 8 de desembre. Les nevades
podran ser fortes al Pirineu de
Lleida, amb gruixos de 50 cm. Dissabte 9 de desembre a migdia entrarà una massa d'aire fred que baixarà les temperatures Dilluns 11 al matí seguirà l'aire fred sobre Catalunya i el Pais Valencià

Fe d’errades: La ressenya del número 28 de la Directa a la secció
Expressions sota el títol “Fusió catalana” anava signada per error
per Roger Mas, però havia d’anar signada per Roger Palà.



6 de desembre de 2006 / directa núm. 29 de dalt a baix  pàgina 3

>> “Estem acostumats a considerar les anomenades ‘malalties
mentals’ en termes de dèficit. Estem persuadits i fermament
convençuts que a les persones catalogades com a tals els manca
alguna cosa respecte a nosaltres, els ‘normals’. Pero, què significa
ser ‘normal’? ¿Es pot donar una definició de la ‘normalitat’ mental?
Habitualment anomenem ‘normal’ tot allò que ens és familiar i
bogeria o –més tècnicament– ‘malaltia mental’ tot allò que no

comprenem o que és fora de la nostra experiència habitual. Així
doncs, es tracta de conceptes completament relatius que sovint
ens són presentats com a absoluts. Com comenta D.D.Jackson, ‘la
mesura en què una persona determinada sembla més o menys boja
depèn sovint del nostre propi quadre de referència, així com dels
límits de la nostra experiència’”. 
El discurs de la malaltia mental. Encarna Laguna, Empúries 1993_

1 Lluís Jordà Lapuyade
Psicòleg. 
Autor del Manual del bon
neuròtic i del Catàleg de follies
i infelicitats, d’Editorial Pòrtic.
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Abans, de les malalties
mentals greus se’n deia
“alienacions”, i als bojos

se’ls anomenava “alienats”, la qual
cosa volia dir que aquestes perso-
nes es comportaven d’una mane-
ra anormal o estranya i que, de
fet, eren uns estranys per a si
mateixos. La qüestió recau a
saber fins a quin punt cadascun
de nosaltres es coneix i és amo de
si mateix –amo dels seus pensa-
ments, de les seves emocions i de
la seva pròpia conducta– i, en
aquest sentit, fins a quin punt
cadascun de nosaltres es pot
considerar més o menys alienat...,
més o menys boig.

El cervell de l’home és com-
plicat, fins al punt que ha estat
qualificat com el sistema més
complicat de tot l’univers, i tot
just ara es comencen a desvetllar
els seus secrets. Nombroses es-
tructures diferents i, a la vegada,
profundament interrelacionades,
s’encarreguen de la regulació i del
funcionament corporal i, al ma-
teix temps, de totes les reaccions
de la conducta (dels apetits i dels
instints, de les emocions i dels
sentiments); a això s’hi ha d’afegir
una complicadíssima química cor-
poral i cerebral (hormonal i neu-
rohormonal), que estimula i regu-
la totes les nostres actuacions.
Qualsevol desequilibri, qualsevol
“curtcircuit”, es tradueix en un
trastorn de l’humor, del pensa-
ment o dels impulsos. I, si és greu,
converteix a la persona en un
malalt mental. Més o menys, en
un “psicòtic”.  

Fins a quin punt som els amos
de la nostra pròpia conducta?

Una ment oberta en continu
aprenentatge
Passa, però, que el cervell humà
és, a més a més, un sistema o-
bert, un sistema que es va cons-
truint a partir del naixement.
Quan neix un animal  “inferior”
–un insecte o un peix, posem per
cas– ja és un ésser “acabat” pel
que fa a la seva conducta. L’ins-
tint –un conjunt d’estereotips
misteriosament inscrits en el seu
sistema nerviós– fa que des del
primer moment ja sàpiga perfec-
tament el que ha de fer (i per
això es diu que “l’instint és savi”).
Ja no necessiten la presència
dels seus pares que, de fet, ja no
hi acostumen a ser. En canvi, a
mida que sorgeixen els animals
més evolucionats –sobretot a
l’arribar als mamífers– han de
ser alimentats, assistits i, cada
vegada més, ensinistrats pels
seus progenitors; la qual cosa
arriba al màxim exponent en el
cas de la criatura humana, que és
un ésser totalment desvalgut en
el moment de néixer, i que ne-
cessita no només de l’assistència
més elemental per poder sobre-
viure, sinó també de l’entrena-
ment, la formació i la informació
que li proporcionen els altres
per a esdevenir una persona
autònoma. I encara més, necessi-
ta sentir que és estimat, estimu-
lat i valorat –tot ve a ser la
mateixa cosa– per a desenvolu-
par-se i créixer emocionalment.
Quan això no es dóna pot tenir
problemes de relació, patir
angoixes i acabar sent, més o
menys, allò que en diem un
“neuròtic”.

Tipus de trastorns
Psicosis i neurosis vindrien a ser
les dues grans branques en què
podríem dividir els trastorns
mentals. No és una classificació
del tot tècnica o ortodoxa, però
pot ser útil a l’hora de fer una
descripció general de les malal-
ties de la conducta. D’altra
banda, la psiquiatria actual, que
ha avançat molt en el tracta-
ment d’aquestes malalties i, al
contrari del que passa amb les
altres branques de la medicina,
desconeix encara avui dia les
causes de pràcticament totes
elles, utilitza unes classifica-
cions oficials dels trastorns que
es basen més en repertoris de
símptomes que en una suposada
etiologia. Això no treu que gene-
ralment s’admeti que en els orí-
gens de qualsevol trastorn hi
intervenen en alguna mesura

ambdues classes de factors: els
genètics, físics o orgànics i els
ambientals, sorgits de l’expe-
riència vital de l’individu (per bé
que intervenint en cada cas en
proporcions diferents).

En les psicosis, per exemple,
trobem trastorns com ara les
esquizofrènies i paranoies, o el
trastorn bipolar, en què actuen
amb gran eficàcia els medica-
ments moderns. Per cert, els seus
beneficiosos efectes es van des-
cobrir en la majoria dels casos per
casualitat i, juntament amb un
tracte personalitzat i estimulant,

Qualsevol
desequilibri,

qualsevol
‘curtcircuit’
cerebral es

tradueix en un
trastorn de
l’humor, del
pensament o
dels impulsos

aconsegueixen que aquests ma-
lalts, abans irrecuperables, nor-
malitzin quasi del tot la seva vida. 

En l’altre gran grup de tras-
torns, els de tipus predominant-
ment neuròtic –angoixes i molts
tipus de depressions, “manies”,
“caràcters difícils”, etc. –en què
suposadament predomina l’etio-
logia de tipus ambiental (encara
que no és gens descartable una
“debilitat nerviosa” congènita), és
recomanable, sobretot, algun
tipus de psicoteràpia que exigeix
una prèvia actitud de reconeixe-
ment voluntari per part de l’inte-
ressat. Altres malalties, com les
addiccions a substàncies, poden
començar com un acte d’immadu-
resa neuròtica per acabar poste-
riorment com una psicosi induïda
per l’efecte de la droga psicotrò-
pica a l’actuar sobre l’abans es-
mentat equilibri químic cerebral.  

Petites i grans ‘anormalitats’
I encara podrien esmentar-se
trastorns de personalitat que no
sempre són catalogats com a
malalties i que, per cert, no tenen
res de “normals”. És, per exemple,

SALUT // EL QUE CALDRIA SABER SOBRE LES MALALTIES MENTALS

el cas d’aquests subjectes violents
que, després de matar a la seva
parella, es maten ells mateixos
(més o menys un 20% d’aquest
grup d’homicides). O dels “assas-
sins en sèrie” o d’una part dels
delinqüents reincidents que a-
bunden a totes les presons. La Jus-
tícia no sap ben bé com tractar-los,
però generalment els considera
culpables perquè parteix del cri-
teri legal “que saben el que fan” i
que, per tant, són responsables
dels seus actes. Mentrestant, la
psiquiatria els classifica com a
asocials o psicòpates (no ho con-
fongueu amb la categoria general
dels psicòtics), i formen part
d’una de les categories més difí-
cils de catalogar i de curar.

En últim terme, està ple d’in-
dividus considerats més o menys
“normals” però amb unes reac-
cions i una conducta que recor-
den alguns del trastorns més
greus tractats per la psiquiatria:
paranoides permanentment des-
confiats, maltractadors “de baixa
intensitat”, fanàtics, exaltats de
tota mena, etc. Alguns fins i tot
han arribat a grans figures històri-
ques. Altres omplen la vida quoti-
diana. Persones desgraciades o
capaces de fer desgraciats a qui
els envolta i als quals mai els pas-
sarà pel cap que haurien d’anar a
veure a un especialista.

Fins a quin punt som tots
nosaltres responsables de les pos-
sibles petites crueltats o de les
bestieses que fem? Fins a quin
punt, de vegades, els nostres im-
pulsos i la nostra conducta són el
fruit d’alguna disfunció cerebral o
bé el resultat d’una mala expe-
riència que hem volgut enterrar
en el més profund de la nostra
ment? Fins a quin punt estem alie-
nats? Només una cosa és certa: si
creiem que no som lliures,
automàticament deixem de ser-
ho. Si no admetem els nostres
problemes, contribuïm a afirmar-
los. La salut mental és també una
obra personal.

Joan Fernández

Fins a quin
punt som

responsables
de les petites
crueltats o de
les bestieses

que fem?

d

L’esser humà
necessita sentir

que és
estimat per a

desenvolupar-se
i créixer

emocionalment
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>> Almenys un 20% de la població occidental
patirà al llarg de la seva vida un transtorn
d’angoixa o ansietat. Les dones són més proclius
a patir-ne, en una relació de dos a un_

>> Segons el Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya, l’any 2003
144.744 persones adultes van ser diag-
nosticades d’algun dels trastorns men-
tals que es pretén existeixen. (Informe
de Salut de Catalunya, gener 2006)_

1 Redació Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Silvia Casado, Isard Vila i
Ignasi Sangenís són mem-
bres de Radio Nikosia, un

col·lectiu de trenta persones
diagnosticades com a malalts
mentals. Emeten cada dimecres
per les ones de Contrabanda
(veure Directa 22 de novembre).
Amb ells hem parlat a partir de la
seva experiència com afectats.

Us sentiu còmodes amb el
terme “malalt mental”?
Silvia Casado: Jo el prefereixo a
“boig”, que dóna una connotació
d’abandó, de pèrdua total del
nord. Si se’ns diu “malalt mental”
s’equipara més a aquell que pateix
una diabetes, per exemple, que
s’ha d’injectar insulina, com jo he
de prendre altres medicaments.

Ignasi Sangenis: Nosaltres no
ens sentim malalts. És com si a un
coix li diguessin que està malalt.

Isard Vila: Jo m’identifico més
amb el terme “diagnosticat”. Fa un
temps que ho vaig passar mala-
ment i ara estic bé. Al col·lectiu
cadascú s’identifica amb una
paraula diferent.
Està canviant la idea que es té
sobre els transtorns mentals?
I.S: Diguem que els “malalts” han
sortit de l’armari. En haver-se tan-
cat els manicomis es parla més del
“problema”. Tot i que encara hi ha

molt desconeixement, tampoc no
es pot exigir a la gent que sigui
psicòloga.
En quin moment s’adona una per-
sona que pateix un mal psíquic?
I.V: És difícil. En la majoria de casos,
en el moment que tens un brot,
pots adonar-te’n.

I.S: Allò important és accep-
tar la “malaltia”, tenir consciència
que et passa alguna cosa i saber
on són els teus límits. Amb això,
tens molt a guanyar.
Quines són les mancances de la
sanitat pública?

I.S: Jo no diria que la sanitat tingui
gaires mancances. És cert que és
difícil que t’assignin un psicòleg. Sí
que trobo però, que no es donen
suficients oportunitats de feina,
que per a mi és la millor teràpia.
D’altra banda trobo que els centres
de dia són veritables aparcaments
públics, en els que no es fa res.
I dels ingressos hospitalaris què
en penseu?
I.V: És una experiència molt forta.
En el meu cas no ho vaig decidir
jo. Va ser molt desagradable per-
què no podia parlar amb la gent.

I.S: Sovint arriva un punt on la
família es desborda i no pot donar
més de si. Una cosa bona, és que
és un lloc on és fàcil lligar i això
anímicament pot anar molt bé.
I a banda dels medicaments, qui-
nes altres coses poden anar bé?
S.C: Jo sóc creient i, posar-me en
contacte amb tot allò que desitjo
m’ajuda molt, perquè sino estaria
més perduda.

I.S: Com he dit abans, és
important buscar feines a la mida
de les problemes amb problemes
mentals.

‘La millor teràpia és una feina’
SALUT // EL PUNT DE VISTA DELS AFECTATSAnsietat, estrès,

angoixa,
depressions...
El cansament
produït per la
tasca de viure

1 Lluís Jordà Lapuyade

Els impulsos i emocions servei-
xen per adaptar-nos a les cir-
cumstàncies, ens disposen per a

l’acció, ens col·loquen en estat d’aler-
ta i mobilitzen els nostres recursos
fisiològics. Així, davant d’una ame-
naça, s’estimula la secreció d’hormo-
nes i neurohormones activadores,
s’accelera el ritme cardíac i el respira-
tori i augmenta la pressió sanguínia
mentre s’alenteixen les funcions no
“urgents”, com ara la digestió. Ara bé,
quan la situació no es resol, quan “no
sabem que fer” mentre la motivació
emocional es manté fortament acti-
va, es produeix un estat d’ansietat
que es converteix en angoixa perma-
nent que pot derivar en estrès. A un
nivell menor i quotidià, tots ens tro-
bem de vegades en situacions que
“ens descol·loquen”, en què percebem
que no som capaços de reaccionar
adequadament i segurs de nosaltres
mateixos, el que fa que reaccionem
amb timidesa o bé amb una despro-
porcionada agressivitat. En tots els
casos, del més seriós al més trivial, la
reacció resulta excessiva, inadaptada,
neuròtica. 

Aquesta incapacitat per a re-
accionar adequadament revela una
vulnerabilitat que pot ser congènita
o adquirida, sobretot durant la infan-
tesa, quan maduren els sentiments i
els grans no proporcionen a l’infant la
seguretat emocional que aquest
necessita per créixer i convertir-se en
una persona segura i responsable. 

Actualment hi ha la sensació que
trastorns com l’angoixa, l’estrès o les
depressions són propis de la nostra
societat i que en altres èpoques la
vida era més tranquil·la. Tot això és
molt relatiu perquè fa un segle, les
condicions de vida solien ser molt
dures i, dins d’uns altres paràmetres,
força estressants. El que passava –el
que passa en aquest tercer món– és
que la gent viu massa preocupada per
sobreviure i aclaparada per les cir-
cumstàncies com per diferenciar
entre els diferents tipus d’angoixa, de
depressió o de desesperança que
pateix. 

No podem evitar del tot les cir-
cumstàncies estressants, per bé que
hauríem de mirar de reduir-les, però
en qualsevol cas, si sentim que per-
dem el control del nostre humor o
de la nostra capacitat de decisió,
farem bé en consultar el psicòleg o
l’especialista. Hem de ser conscients
tant del fet que la nostra ment pot
emmalaltir –tal com passa amb qual-
sevol òrgan del nostre cos–, com del
fet que tenim al nostre abast la pos-
sibilitat de rebre ajuda i de recuperar,
amb aquesta, el domini de nosaltres
mateixos.

1 Redació Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Maria Prat, és mare d’una
persona diagnosticada
com a malalta bipolar.

Fa uns anys que col·labora amb
l’Associació de Bipolars de Ca-
talunya, una associació d’afec-
tats i, posteriorment, també de
familiars. L’Associació fa de lloc
de trobada, organitzen tallers,
conferències, editen una revista
i és un punt d’informació. 

Quin paper ha d’adoptar la
família amb les persones amb
problemes mentals?
Maria Prat: No sabria dir-te ben
bé, com ha d’actuar l’entorn de la
persona. Una cosa sí que és clara:
ha de mantenir-se tranquila, ínte-
gre, perquè si no, tots els nervis
que pugui tenir repercuteixen
sobre la persona afectada. D’altra
banda, en desaparèixer els mani-
comis, cosa que em sembla molt
bé, la càrrega que suportava l’es-
tat ha caigut en les famílies, que

no estem suficientment prepara-
des. I ens sentim molt abandona-
des perquè els malalts reben una
assistència, però els familiars no.
Què passa si l’afectat no reco-
neix la malaltia?
Les famílies pateixen molt, sobre-
tot al principi. Ens el casos més
greus, fins i tot es poden ordenar
ingressos hospitalaris per ordre

judicial. Però això és difícil si la
persona no ha estat diagnosticada.
I com veus la xarxa de salut
pública?
Diuen que aviat es preocuparan
de nosaltres. Sembla ser que en
alguns hospitals s’estan organit-
zant uns equips mèdics que invo-
lucrarien psiquíatres, familiars,
afectats i psicòlegs.

Però les famílies no necessi-
tem només suport moral, sino
també compensacions econòmi-
ques; si una persona lluita per
tirar endavant, per tenir un lloc
de treball, no acceptarà que se li
otorgui una pensió d’incapacitat
i, mentrestant aquesta càrrega
recau en les famílies.

SALUT // EL PUNT DE VISTA DELS FAMILIARS

‘Les famílies ens sentim abandonades’

>> Entre un 20% i un 30% de la població occidental en
algun moment de la seva vida patiran un transtorn
mental diagnostible per un metge especialista_
>> Es pensa que més de la meitat de les consultes d’un
metge de capçalera tenen l’origen en problemes
psicològics_
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Maria Prat, a
l’entrada de Can
Guardiola, l’hotel
d’entitats de Sant
Andreu de Palomar
que allotja
l’Associació de
Malalts Bipolars de
Catalunya

Kiuba

Isard Vila i Ignasi Sangenis, a Radio Contrabanda Pau Coll / Ruido
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>> En els menors, la major part dels ingressos corres-
ponen a persones amb transtorns alimentarisgreus_

>> Una cinquena part dels ingressos tenen l’alcohol
com una de les causes_
>> Les fòbies són el transtorn psiquiàtric més comú.
Entre un 10% i un 15% de les persones les patirà al
llarg de la seva vida_

>> Malgrat que hom parla de
la desaparició dels
manicomis, als Països
Catalans hi ha 27 centres
psiquiàtrics d’internament,
amb prop de 6000 llits_

>> A Catalunya, l’any 2004, 5186 persones van ser
ingressades de forma no voluntària, amb una ordre
judicial, en algun centre psiquiàtric_

>> Una tercera part dels ingressos d’adults en centres
psiquiàtrics són de persones d’entre 30 i 39 anys_

1 Josep Alfons Arnau
Educador social. 
Membre de la redacció del
Butlletí de contrapsicologia i
antipsiquiatria El Rayo Que No
Cesa (1995-2000)
/redaccio@setmanaridirecta.info/

En primer terme, és necessari
definir l’objecte de la nostra
intervenció. Utilitzar els ter-

mes de trastorn mental és molt
perillós, ja que situa les cosmovi-
sions, experiències i conductes
fora del comú dins d’una jerar-
quia de salut i malaltia. A més,
enguany no és possible demos-
trar que la majoria dels anome-
nats trastorns mentals, els que
recullen els manuals de diagnòs-
tic que utilitzen els professionals,
siguin malalties.

Si parlem, en canvi, de proble-
mes, o de patiment psíquic, ens
situem en el terreny de l’ajuda i no
en la valoració de les opinions o
de les experiències i conductes
més o menys inusuals. I és que, ni
una neurosi, ni una depressió, ni
una psicosi és enguany demostra-
ble que tinguin com a causa allò
somàtic, sino que es tracta de
problemes en la construcció del
jo subjectiu i social i de proble-
mes en la interacció social.

És obvi que existeixen les
malaties cerebrals, com una sífilis
terminal o un alzheimer, però no
existeixen les malalties mentals.
La ment, a diferència del cervell,
no és una estructura somàtica, no
és un òrgan del cos humà, sinó
que és un constructe que intenta
explicar un conjunt de trets genè-
rics i  personals de com captem el
món i com interaccionem amb ell.

Això no vol negar que tot
problema de vida té, també, una
reacció somàtica que l’acompan-
ya; per exemple, en el cas de
l’estrès és molt clar, però no es
pot elevar al rang de causa, ni el
tractament somàtic ha de ser el
més important, tan sols un suport
cap allò més essencial: l’anàlisi
per part de la persona de la seva

Allò més important són les xarxes
independents de suport social

forma de vida, les seves interac-
cions socials i la necessitat de
canvis.

Maniconis, medicacions i te-
ràpies alternatives
A finals del segle XX i inicis del
XXI els avenços de la indústria far-
macològica provoquen que el
manicomi tendeixi a perdre la
seva importància central. El tan-
cament ja no serà tan necessari
perquè la medicació neurolèptica
–literalment, lligadora de nervis-
aplaca el boig en tant que recep-
tor de camises de força quími-
ques, i no fa falta tancar-lo per-
manentment. D’altra banda, es
produeix un procés de patologit-
zació dels problemes de la vida
quotidiana, en un intent de medi-
calitzar-la. Així, un dol per una
persona morta, una pèrdua afecti-
va, o el fet d’estar fart del treball,
s’intentarà solucionar amb medi-
cació i una quantitat considerable
de noves malalties mentals es
passen a tabular –com per exem-
ple l’anomenat síndrome postva-
cacional. Mentrestant, l’impor-
tant negoci de les multinacionals
farmacèutiques crea i esté nous
medicaments per a tractar-les.

Les escoles terapèutiques que
basen el seu tractament en la
paraula, l’expressió d’emocions,
l’anàlisi dels guions de vida i de les

xarxes socials, o l’entrenament en
resoldre problemes, perden d’a-
questa manera el terreny en mans
dels corrents biologicistes que
fan del fàrmacs l’única possibilitat
de tractament. 

A banda d’aquests corrents,
avui dia tindríem dues vies sobre
les quals treballar per la salut de
l’esperit o psíquica. La primera,
responsabilitat dels professionals
del tema, consisteix a negar-se a
ser uns expenedors de medica-
ments, o ajudants de la tasca de
controladors perquè el pretès
malalt mental es prengui la medi-
cació. Evidentment, és important
utilitzar medicació de vegades,
però no és essencial. Psiquiatres,
psicòlegs, educadors i treballa-
dors socials, que treballen a la
xarxa de salut mental, haurien de
lluitar per dignificar la seva pro-
fessió i per recuperar i desenvolu-

En la actualitat
es produeix un

procés de
patologització
dels problemes

de la vida
quotidiana

Evidentment,
és important

utilitzar
medicació de
vegades, però
no és essencial

par models terapèutics i educa-
tius basats en la paraula que han
mostrat ser efectius: l’anàlisi dels
guions de vida, la resolució de
problemes existencials i el reforç
dels sistemes relacionals saluda-
bles. És evident que això implica
més temps i més recursos hu-
mans, ja que, a diferència de me-
dicar i controlar que es pren la
medicació, no es pot fer amb visi-
tes de quinze minuts cada dos
mesos. 

L’acompanyament 
Com a segona via, allò més impor-
tant per prevenir el patiment psí-
quic i per ajudar en el moment en
què apareix són les xarxes inde-
pendents de suport social, solidà-
ries, basades en la cooperació i
l’autenticitat. Certament, no és
fàcil en els temps que es viuen, on
l’altre és percebut com un compe-
tidor, però és necessari trencar
amb formes de vida alienades; no
hi ha altre remei que canviar la
vida, la pròpia, si es vol salut.

En el moment que algú cau i
entra en un viatge psíquic dolo-
rós, la xarxa social propera ha de
mobilitzar-se, cuidar de la perso-
na, buscar professionals que as-
sessorin, no només a la persona
que està patint la crisi, sinó també
al seu entorn de confiança. I cal
acompanyar la persona, sobretot

SALUT // EL TRACTAMENT DELS PATIMENTS PSÍQUICS

Joan Fernández

al principi, a les visites amb els
professionals, també per impedir
abusos. Finalment, val a dir que en
la majoria de casos, i com va plan-
tejar David Cooper, el terapeuta
antipsiquiatra autor de La mort de

la família, cal tenir precaució i
tenir clar que un pacte de silenci
pot ser necessari per no ser invali-
dats socialment, per no ser eti-

quetats. És a dir, quan es viuen
experiències inusuals, cal parlar
d’elles a la gent de confiança, i si
fan patir, també als professionals
de confiança, però no més enllà.
Com va  dir Salvat Papasseit al seu
poema Quina grua el meu estel:
“Vianant, puja al meu bot/ que és
lliure de la sentida,/ però no
diguis ni un mot/ si no vols per-
dre la vida”. 

Cal ser
precabuts i

tenir clar que un
pacte de silenci

pot ser necessari
per no ser
invalidats

socialment

d
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Impressions Impressions 

El somni
Surto. Surto! No em puc creure
els meus peus, que caminen
sense entrebancs...” S’ha acabat el
malson”, penso. Havia de ser així.
Camino com si surés damunt d’un
núvol, sense esforç. Arribo al
metro de Trinitat Vella i hi pujo
encara sense acabar de creure
que tot s’ha acabat: l’angoixa, la
presó, els interrogatoris inútils ...
Perquè no pots pas confessar allò
que no has fet. 

La veritat s’obre camí. Ha de
ser així. Veig relliscar el paisatge
enllà del vidre, els colors de la
tardor en llibertat en aquest país
que havia cregut que m’acolliria...
Que finalment m’acull. Que
estrany que la mare, la germana i
el germà no hagin vingut. Potser
no ho saben, encara, que estreno
la llibertat recobrada, que torna-
rem a enfilar els dies interrom-
puts. Que la mare no hi pateixi

Koordinadora d’Osona kontra la tortura i l’explotació laboral 

Prou presó, 
dins i enfora,

perquè enllà de
la Trinitat

també hi ha el
patiment de la
família, que viu

dia a dia la
impotència i 

la ràbia...

4F: Rodrigo, Àlex i Juan. Llibertat!

/opinio@setmanaridirecta.info/

Dilluns 4 de desembre, deu
del matí. Ja hi he arribat, ja sóc a
l’Audiència Nacional. Encara que
l’objectiu és venir a donar
suport a un professor amic,
imputat en el sumari 18/98 +,
m’intento acreditar com a perio-
dista. M’havien avisat que la
vista no és pública perquè hi
declaraven policies pericials i
que el millor lloc per seguir-la
és a la sala de premsa. Un
funcionari amb cara de bona
persona em demana el carnet de
gremi i  li contesto que vull fer
un article per un setmanari que
no té carnets, que funciona a
través de col·laboracions. No ho
entén massa però em deixa
passar. Es confirma que el
funcionari és un bon tio. Ja sóc
dins i penso que el fet que la

DIRECTA s’acrediti a l’Audiència
Nacional té el seu morbo.

Avui jutgen els promotors de
la Fundació Joxemi Zumalabe,
acusats ni més ni menys que de
col·laboració amb banda armada.
La Fundació, creada gràcies a la
donació d’una herència familiar
–jo vull canviar el món i la
millor manera de fer-ho és
aquesta, em diu el donant–,
treballa per impulsar els movi-
ments socials populars d’Euskal
Herria, tan a nivell metodològic
com teòric. Però la combinació
desobediència civil (uns dels
eixos de treball de la Fundació)
més la vinculació sociològica a
l’esquerra abertzale dels seus
promotors és un còctel massa
temptador pels assedegats
protectors de l’ordre.

A preguntes de l’advocat
defensor, el mateix policia que va
fer l’informe que ha provocat que
durant un any els membres de la
Fundació s’hagin hagut de
desplaçar tres dies a la setmana a
Madrid, amb tot el que comporta
de despesa econòmica, canvi
d’hàbits i problemes en l’àmbit
laboral, es va fent enrera en allò
que havia afirmat per escrit.
Sorpresa i estupefacció als impu-
tats, que no saben si estar
contents pel que significa o bé
emprenyats –rectifico: molt
emprenyats– per tot l’any robat
impunement. De fet, ja saben que
el càstig és precisament aquest:
tenir-los immobilitzats vitalment
i política el màxim possible i fer-
los entendre que la repressió pot
tenir moltes cares. I encara els

queda mig any més de càstig (es
preveu que el judici s’acabarà pel
maig). Amb tot, l’èxit de la
campanya de suport als imputats
és incontestable. Quan m’expli-
quen la pluralitat de sensibilitats
que existeixen al si de la plata-
forma 18/98 + i com això no
només no ha comportat proble-
mes sinó que ha ajudat a llimar
prejudicis, m’adono que alguna
cosa està canviant en la societat
basca, afortunadament. 

M’expliquen també la quanti-
tat de manifestacions públiques
(actes, xerrades, col·loquis) que
s’han fet al llarg d’aquests dotze
mesos i em quedo al·lucinat de la
capacitat de treball, sensibilitat i
dignitat dels amics del Nord.

I això no és basquitis, és
enveja, sana enveja.

/opinio@setmanaridirecta.info/

Ja saben que
el càstig és

precisament
aquest: tenir-los
immobilitzats

vitalment i
política el

màxim possible i
fer-los entendre
que la repressió

pot tenir
moltes cares

Un dia a l’Audiència Nacional

més, penso. Prou. Prou presó,
dins i enfora, perquè enllà de la
Trinitat també hi ha el patiment
de la família, que viu dia a dia la
impotència i la ràbia..., com si
estiguessin tancats, també, en
una presó invisible.

Surto. Surto! No em puc
creure els meus peus. Arribo a
plaça de Catalunya, vaig a trobar
el tren que m’ha de dur al
Maresme. Camino amb una lleu-
geresa estranya, suro i pujo i
baixo escales com si volés, ingrà-
vid i lliure. Veig relliscar el
paisatge enllà del vidre, els colors
de la tardor en llibertat, vermells
i ocres contra el cel d’un blau que
encega els ulls acostumats als
horitzons grisos de la presó
injusta, de la presó increïble...

La realitat
Es diu Rodrigo, té poc més de
vint anys i no pot veure la lluna
des de cap racó de la seva cel·la, i
així ho escriu a la seva mare.
El dia quatre de febrer de 2006,
Rodrigo havia estat detingut de
matinada. També varen detenir
Àlex Cisternas Amestica i Juan
Daniel Pinto, i encara són a la
presó. Són de lluny. També patei-
xen el racisme institucional.
Estarien encara a la presó, si no
fossin sudamericans ?
Tots tres eren al lloc equivocat
en el moment equivocat: hi havia
hagut una agressió a un policia, al
carrer de Sant Pere més baix. Es
va tirar una torratxa des de la
casa i el policia va estar cinc
mesos en coma. Aquesta és la
versió que va donar l’alcalde
Clos. Els nois detinguts ni tan sols
hi eren, van arribar més tard i

eren al carrer. Però llavors l’al-
calde i els mitjans de comunica-
ció van canviar la versió: el
policia hauria estat agredit per
una pedra, tirada des del carrer.

S’han fet rodes de premsa
per exposar les irregularitats del
procés i les anomalies de la
intervenció policial. Els metges

(catedràtics de Medicina legal,
de les seves Universitats de
Catalunya, especialistes en la
matèria) que han provat la
innocència dels nois amb els
seus informes pericials, ni tan
sols han estat tinguts en compte
per la jutgessa. Les valuoses
proves que poguessin existir, al

carrer, foren eliminades imme-
diatament per ordre de la
Guàrdia Urbana: varen fer entrar
el personal de la neteja munici-
pal abans d’arribar la Policia
Científica, de manera que qual-
sevol resta de la torratxa amb
plantes o altres vestigis varen
desaparèixer.

I ara, gairebé un any més tard
i després d’una vaga de fam d’un
mes, que també va fer la mare de
l’Àlex, la Mariana, continuen a la
presó. Rodrigo encara no ha vist
la lluna.

El somni
Ja arribo a casa, ja gairebé hi
sóc. És un mica irreal, però
només són cinc minuts, penso...
Camino com si surés damunt
d’un núvol, sense esforç. Ja veig
la casa, acollidora com un
refugi, com un úter matern...
Però llavors, de sobte, se’m
desdibuixa, es fon en una boira
estranya. “Mare!”, crido, articulo
la paraula, però la meva boca no
emet cap so. Em frego els ulls,
en va: la casa no es veu. Potser
m’he equivocat de camí, potser
m’he perdut... L’angoixa em fa
un nus estret al pit, em trava les
cames, camino però no avanço,
les cames se’m traven, com si
fossin de fusta.

I llavors, com si un tramoia
baixés el teló d’un decorat sinis-
tre, la façana de la presó de la
Trinitat emergeix entre la boira:
freda, sòlida, amenaçadora, tal
com la vaig veure el primer dia. I
una mà m’hi empeny, unes veus
m’hi porten, camino amb cames
que no són meves: entro.

Ricard Vilaregut. Membre de DEMOS
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L’any 1985 diversos ecòlegs van
descriure el concepte de capaci-
tat de càrrega com “el màxim de
població d’una espècie, en un
territori concret, que pot ser
mantinguda de forma indefinida,
sense que es produeixi una
degradació en la base de recur-
sos que pugui significar una
reducció d’aquesta població 
en el futur”.

Pel que fa a l’espècie humana,
alguns estudis demostren que la
capacitat de càrrega del planeta
ja va ser sobrepassada l’any 1978,
cosa que està comportant greus
efectes irreversibles en la quali-
tat i en la quantitat de la base de
recursos naturals.

Per il·lustrar més clarament
aquest concepte, a principis dels
nouranta dos economistes, Rees i
Wackernagel, definiren el que
anomenem la petjada ecològica.

“És l’àrea ecosistèmica total

/opinio@setmanaridirecta.info/Montse Santolino. Periodista

D
L’educació transformadora davant la globalització

el 7 al 9 de desembre tindrà
lloc el III Congrés Estatal d’Edu-
cació per al Desenvolupament a
Vitòria. El segon congrés va cele-
brar-se fa 10 anys. Què ha passat
entretant? Que dins les ONGD
ha guanyat el discurs de l’acció al
de la reflexió, el de l’ajuda al de
l’ajuda mútua. Ha passat que la
cooperació sobre “el terreny”
s’ho ha menjat tot.  

A tot el món, des dels seus
orígens, la cooperació i l’educa-
ció per al desenvolupament van
anar de la mà però al nostre
entorn, sembla que el discurs i
els mètodes que arrenquen de
Paulo Freire i la pedagogia de
l’oprimit van començar a fer
nosa a les ONGD, principals
impulsores, i van quedar reduïts
a la seva mínima expressió.  

Quins han estat els resultats
d’això? D’una banda tenim l’es-
pectacle de la pobresa. Amb
catàstrofe o sense ella,

Intervida es cola als guions
d’Hospital Central, la gent de
Gran Hermano porta samarre-
tes que resen “jo apadrino”
(amb Global Humanitaria) i
Vicente Ferrer organitza mara-
tons on-line: nens i nenes dels
països empobrits són objecte
de subhasta i mercadeig. 

En segon lloc podem parlar
de desconeixement social
respecte a la tasca de les
ONGD. L’Informe de Percepció
Social sobre les ONGD que va
publicar la Coordinadora esta-
tal d’ONGD el 2005 posava de
manifest que “el públic” només
coneixia les vuit ONGD més
grans, i a través de la tele. Sobre
la feina d’aquestes, la majoria
de gent consultada només tenia
clar que atenien emergències
(quan només és una petita part
del que es fa), pensava que
només es podia col·laborar amb
elles donant diners i creia que
la majoria dels diners de la
cooperació el manegaven les
ONGD, i no els governs. No és
doncs gens estrany que certs
mites populars com que els
diners no arriben, es gasta més
del compte en estructura, o
ningú no les controla, s’arrosse-
guin.  

Finalment tenim la imatge
que s’ha donat dels països
empobrits i dels seus pobles. El
fet que la immigració al nostre
país tingui la consideració de
greu problema a solucionar, i
que el tractament que es doni a
les persones que arriben fluctuï,
de manera esquizofrènica, entre
el de víctima i el d’amenaça,
potser és un dels grans fracassos
educatius de les ONGD, perquè
aquestes persones arriben dels
països amb què treballen.
Recentment un estudi del
Centre d’Estudis Africans

concloïa que la imatge que
donaven les ONGD sobre
l’Àfrica Negra i la seva gent era
igual de dolenta que la que
donaven els mitjans, malgrat
existir un Codi Ètic i de
Conducta al sector que intenta
evitar-ho.              

En aquests deu anys sense
congrés, el boom del 0’7 i el
matrimoni ONGD-mitjans van
provocar un creixement artifi-
cial de les associacions que les
va fer dependents econòmica-
ment i les va desarmar ideològi-
cament, desactivant-les
políticament. Al si de les orga-
nitzacions això es va traduir,
entre altres coses, en un aban-
donament dels plantejaments
educatius de mires àmplies, i en
el triomf indiscutible del

màrqueting, la publicitat i la
sensibilització, tot plegat
simple, pretesament eficaç,
puntual, epidèrmic i únicament
orientat a la captació de 
recursos.

Ara que sembla que l’aura
d’heroïcitat de les ONGD s’es-
vaeix, ara que la transparència
comença a utilitzar-se com a
escut protector (només l’econò-
mica, no la moral), potser
l’Educació per al Desenvolu-
pament pot recuperar el seu
paper, i aquest congrés és símp-
toma d’alguna cosa més. A la
resta d’Europa aquesta “pota”
indispensable de la cooperació,
revisada i actualitzada, està
plantejant que les  accions al
Nord i al Sud han de pensar-se
relacionades, i conjuntament

amb la gent del Sud, que han
d’abordar els problemes
comuns des d’una perspectiva
crítica, i que han d’orientar-se a
la cerca de solucions sistèmi-
ques. A casa nostra l’educació
per al desenvolupament hauria
de convergir doncs, necessària-
ment amb, com a mínim, la
coeducació i les educacions per
a la pau, els drets humans i la
sostenibilitat mediambiental. 

Potser aquesta és una de les
millors vies perquè les ONGD
que vulguin puguin rearmar-se
ideològicament, relegitimar-se
socialment, reinventar-se com a
organitzacions i, de pas, desem-
mascarar tots els llops disfres-
sats de caputxetes vermelles.

El boom
del 0’7 i el
matrimoni

ONGD-mitjans
va provocar

un creixement
artificial de les

associacions 
que les va fer
dependents

econòmicament
i les va desarmar
ideològicament

essencialment necessària per a la
supervivència de la població, per
al sosteniment de les seves acti-
vitats, en un territori concret
(ciutat, municipi, regió,...)”.

Ens dóna referència dels
requeriments de consum de
recursos i assimilació de residus
d’una determinada població o
economia, expressats en àrees de
terra productiva per càpita.

Aleshores, si fem el càlcul de
quanta terra productiva biològica
del planeta toca per cada un dels
6500 milions d’habitants ens
dóna una petjada ecològica mitja
d’1,86 ha/càpita.

No obstant, si volguéssim
que el 80% del planeta es
mantingués més o menys “verge”
i a disposició de totes les altres
milions i milions d’espècies vives
del planeta, aleshores, la nostra
petjada ecològica mitjana hauria
de ser de 0,41 ha/càpita.  

Perquè serveixi d’exemple,
segons els càlculs de Rees i
Wackernagel, Vietnam té actual-
ment una petja ecològica de 0,82
ha/càpita, Xina d’1,52 ha/càpita,
Mèxic de 2,53 ha/càpita, l’Estat
espanyolde 4,60 ha/càpita i EUA
de 9,70 ha/càpita.

La tendència a nivell mundial
és a incrementar la petjada
ecològica i no a reduir-la.

Els estudis expliquen que
mentre l’apropiació de sòl per
part dels països rics ha passat de
1 ha/càpita (1900) a 3-5 ha/càpita
(1994), l’àrea de sòls ecoproduc-
tius disponible en el món ha
passat de 5,6 ha/càpita (1900) a
1,5 ha/càpita (1994), de les quals
només 0,25 són llaurables.

La petja ecològica esdevé un
formidable indicador per a esta-
blir quin és el límit de la sosten-
tabilitat; totes les economies que
devoren una petja major a 0,41

ha/càpita són economies no
sustentables i èticament deplora-
bles, ja que s’apropien de recur-
sos que no els pertoquen.

En definitiva, com hem
esmentat, des del 1978 cada any
que passa som un 30% més
pobres en recursos naturals.

Consumim en excés en rela-
ció a la capacitat del planeta de
reposar la riquesa natural.

Si totes les persones del
planeta visquéssim com els nord-
americans d’avui, farien falta
almenys dos planetes més per a
produir els recursos, absorbir els
residus i mantenir els serveis
ambientals i el suport a la vida.

És evident, doncs, que de
planeta només n’hi ha un; alesho-
res, si volem continuar habitant a
la terra haurem de reduir dràsti-
cament la nostra petja ecològica
fins a desenvolupar una activitat
diària basada en la vida simple.

Romeo Gavarra. Activista socioecologista /opinio@setmanaridirecta.info/

Pel que fa 
a l’espècie
humana, 

alguns estudis
demostren que

la capacitat 
de càrrega 
del planeta 

ja va ser
sobrepassada

l’any 1978 

Alto

La petjada ecològica
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Pèsol Negre, publicació llibertària. Berga

L’estiu passat, el Consistori de Berga,
governat pel PSC i ERC i emmirallat

per la vigent Ordenança Cívica de
Barcelona, aprovava la seva homòloga
berguedana, sense debat previ i amb una
urgència sorprenent. En aquesta còpia
barata (els seus redactors oblidaven que a
Berga no hi ha carril bus ni parades de
metro) es regulava l’ús de l’espai públic
fins a límits poc aplicables i així s’ha
demostrat fins ara, doncs és el propi
Ajuntament el primer en no complir el
seu exercici. D’altra banda, però, s’ha
demostrat en el poc temps que porta
vigent, la seva efectivitat en l’aplicació
d’una manera arbitrària de les seves
normatives, doncs s’han començat a
sancionar i reprimir persones i col·lectius
perseguits llargament per les autoritats
locals. L’aplicació de la “Ordenança de
Civisme i Bon Govern de la Ciutat de
Berga” comporta unes condicions inassu-
mibles (burocràticament i econòmica) per
realitzar qualsevol tipus d’acte als carrers
per part de les associacions de Berga
sempre i quan no siguin les recolzades
expressament pel mateix Consistori.

El passat 30 de setembre es va realitzar
una ocupació lúdica a la Plaça de les Fonts
en protesta per aquest fet i en reivindica-
ció de l’ús popular i ciutadà del carrer. Si
be tots els actes previstos es van poder
realitzar ( jocs infantils, dinar i actuacions
poètiques i musicals durant tot el dia),
més d’una vintena de persones van ser
identificades per la policia municipal.
Aquesta setmana, algunes d’aquelles
persones han començat a rebre una carta
amb la corresponent sanció en aplicació
de la nova Ordenança, que qualifica
aquells fets de falta greu (entre 750 i 1500
euros per persona). 

Des de les persones i col·lectius que
van recolzar aquell acte, es considera
aquest fet i l’Ordenança en si com un abús
d’autoritat de l’alcalde Ramon Camps i de
l’equip de Govern en ple i es llegeix com
un episodi més (setmanes enrera també
l’Ateneu Columna Terra i Llibertat  rebia
una sanció) que pretén ofegar les veus
discordants a les seves practiques tota-
litàries, i s’ha engegat una campanya per
fer-la caure a la nostra ciutat.

L’ordenança
a Sants
Jordi Soler, Sants (Barcelona)

Ala plaça de Sants tenim un
mural reivindicatiu pintat des

de fa més vint anys. Tothom l’ha
respectat sempre i n’està orgu-
llós. Més ara que surt al Cor de la
Ciutat.

Fa uns dies uns joves del barri
estaven restaurant les parts
malmeses i va venir la policia, els
va identificar i els va posar
multes per més d’un milió de
pessetes, tot aplicant, segons
ells, l’Ordenança Cívica.

El cas és que els joves tenen
permís del propietari de la casa,
amb el que han parlat de decorar
també una altra façana, i feien la
reparació amb escales i bastides
i a plena llum de dia. Es va inten-
tar tenir una reunió amb el
Districte per aclarir el tema, i
d’allà se’ns va dir que no tenien
res a parlar.

A Sants hem demanat diver-
ses vegades espais perquè les
entitats i els moviments socials
expressin les seves activitats i les
seves idees. Hem demanat l’ús de
la publicitat als fanals, la creació
de plafons informatius, i res. Tot
debades.

Ara, amb aquestes multes i
aquestes actituds va quedant ben
clar que l’Ordenança Cívica no
pretén netejar els carrers, que
ben bruts estan, sinó emmordas-
sar la gent discrepant als barris.
Pur feixisme, escolti.

Però no podran. No demana-
rem permís per ser lliures.

Les llengües
a Catalunya
Jordi Oriola Folch
Esplugues de Llobregat

Ara fa uns dies que es va
presentar un estudi univer-

sitari on s’hi constata que el
castellà és la llengua més utilit-
zada en els patis de Catalunya.
No sorprèn perquè els nens, en
el seu temps lliure, s’expressen
en la llengua que volen, moltes
vegades la materna, i així ha de
ser. S’han sentit veus que
semblaven indicar que desitja-
rien que s’expressessin en
català. Em sembla que no és
correcte enfocar-ho així. En la
seva vida privada, les persones
han de poder parlar amb lliber-
tat la llengua que vulguin. Voler
provocar canvis sobtats en
aquest àmbit seria una ingerèn-
cia inacceptable, tot i que
possiblement sí que hi haurà un
canvi a molt llarg termini. Crec
que la tasca de les escoles,
institucions, administracions,
etc... ha de ser fer el català llen-
gua coneguda per tothom i
vehicular, sense exclusió,
sempre que es pugui, d’altres
llengües: castellà, euskera,
gallec i, fins i tot, perquè no,
anglès, àrab, urdu, francès, etc...
ja que les llengües són per

comunicar, però també accep-
tant que el català és i s’ha de
mantenir com a llengua pròpia
de Catalunya. La dada més
rellevant de l’estudi és que és
més freqüent que els catalans
es canviïn al castellà que no a
l’inrevés. I també que si en un
grup de persones bilingües,
encara que predominin els
catalanoparlants, hi ha caste-
llanoparlants, aquests parlen
en castellà i el grup acaba
usant el castellà. Això podria
indicar que el català encara no
es domina prou, i que el caste-
llanoparlant ha de refugiar-se
en l’única llengua que domina
suficientment, situació que fa
que els grups siguin compren-
sius i passin tots a expressar-se,
momentàniament, en castellà.
Però més aviat crec que es deu
al fet que el castellà és la llen-
gua de l’única nació recone-
guda legalment a l’Estat

espanyol, a més, és llengua de
gran potència cultural, tant
estatalment com internacional.
Per tant la pressió sobre el
català, més vulnerable, és molt
forta. Les societats estarien
permeades per aquest predo-
mini a nivell mundial (cinema,
música, cultura, projecció
internacional, utilitat, recur-
sos...). Això ens ha de portar a
concloure que la potenciació
del català des de les institu-
cions de Catalunya no és una
cosa conjuntural per contrares-
tar la prohibició del fran-
quisme, que s’acabarà quan
estigui normalitzat. Cal assumir
amb normalitat, bon humor i
amb tota la raó del món que
haurem d’estar sempre
reforçant, potenciant i defen-
sant el català, per  tant sense
complexes, perquè no es tracta
d’imposar-se a res ni a ningú,
sinó que es tracta de sobre-

viure com a llengua, com a
cultura i com a poble, és a dir,
com a la Catalunya que som,
que ve d’unes arrels històriques
i que està canviant dinàmica-
ment amb l’aportació de la
riquesa cultural de persones
d’altres pobles que venen a
viure amb nosaltres. Per altra
banda, no em preocupa gaire
que, al pati, els nois i noies
parlin més en castellà que en
català, doncs molts viuen en
barriades on s’hi parla més el
castellà, perquè, quan he retro-
bat aquests alumnes de grans,
he constatat que havien adqui-
rit suficient seguretat amb el
català com per parlar-lo amb
naturalitat. Veient l’evolució
del tema, sóc força optimista
sempre que sapiguem acollir,
conviure i interelacionar-nos
amb els nouvinguts.

cartes

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

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

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

i han de portar:
signatura, localitat i contacte

Salvatges

“Acap indret com a
Barcelona la barbàrie
ha guanyat tant de

terreny. Els jutges han donat el
seu vist-i-plau als qui entren a la
propietat aliena, i atrauen a la
ciutat comtal salvatges de tota
Europa”. Increïble però cert, en la
nostra última travessa
pels oceans de la xarxa, l’allun-
yada i apartada illa de libertaddi-
gital.com ens ha acollit amb
aquesta contundent benvinguda. 

Navegar pot ser perillós,
sobretot sempre que la rebuda
sigui d’aquestes característiques.
El pitjor de tot plegat és que
això, aquest exemple de “lliber-
tat digital”, és només el principi...

Per a qui pugui pensar que
l’editorial d’aquest diari online es
refereix als especuladors, agents
uniformats o  joves neonazis (per
això que diu dels bàrbars i dels
salvatges), cal concretar que va
mal encaminat. Les irades parau-
les de libertaddigital.com van
dirigides a tots aquells habitants
de La Makabra que dissabte van
entrar a la fàbrica de Can Ricart.
Els culpables de tot plegat,
segons el diari: els socialistes de
tots els partits. I això que cap de
nosaltres va reconèixer Montilla
entre els nous habitants de la
fàbrica del Poblenou.

De moment el menú de
l’editorialista ja té un salvatge, el
moviment okupa, i un culpable,
el partit socialista. Ara, cal una
víctima... “Ara han entrat il·legal-
ment a Can Ricart perquè
l’Ajuntament no sembla estar
molt d’acord amb què el lloc es
dediqui al que els vàndals volen
que es dediqui. Si ja és una
aberració que siguin les autori-
tats públiques i no el legítim
propietari qui decideixi la finali-
tat última d’un tros de sòl urbà,
més ho és que la violència d’uns
pocs vulgui quedar-se amb
aquets dret. Amb el vist-i-plau,
per descomptat, del jutge de
guàrdia”. Així doncs, ja sabem qui
és el pobre desgraciat que
pateix l’aliança enre salvatges i
culpables: la propietat privada i,
de pas, l’especulador. I per si
tenieu algun dubte: “Un govern
decent hauria de posar la
propietat –i per tant, la lliber-
tat– per sobre de col·lectius
socials i relators de Nacions
Unides”. Tota una declaració
d’intencions, a la qual cal sumar-
hi la proposta de considerar el
relator en qüestió, persona non

grata a l’Estat espanyol. 
Però mentre l’especulador

plora, al banc dels acusats encara
s’hi asseu una altra persona.
Aquella que consideren principal
avalador de la barbàrie, l’amic
dels culpables socialistes: el
conseller d’Interior, Joan Saura...
Tots junts a la foguera.

Tot plegat, una molt bona
manera de demostrar que de
digital ho té tot, però de lliber-
tat, ben poca cosa.

Navegant
per la xarxa

Arbitrarietat a Berga
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Un informe acusa l’alcalde de Mataró
de falsejar dades sobre la incineradora
1 Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Un informe oficial signat pel
tècnic ambiental municipal
del consistori de Vilassar

de Mar, Jordi Colomer i Missé, a-
cusa directament de voluntat de
falsejar dades els responsables
dels estudis de monitorització bi-
ològica dels residents propers a la
incineradora de Mataró. Aquests
estudis es van iniciar l’any 1995, un
any després que s’inaugurés la cen-
tral crematòria de residus, i el seu
objectiu era determinar si s’havia
produït un increment de dioxines
cancerígenes entre la població de
Mataró arrel de les emisions con-
taminants. 

Segons ha pogut saber el set-
manari DIRECTA, el Consorci pel
Tractament de Residus del Mares-
me va encarregar quatre fases
d’estudi de la població, els anys
1995, 1997, 1999 i 2002. Les tres
primeres fases marcaven un clar
creixement de l’índex de dioxines
presents a la sang de la població
de Mataró i Arenys de Munt. La
quarta etapa assenyala una sor-
prenent disminució del 18,5%.
L’informe destapa que en aquesta
última fase de l’estudi l’equip de
treball estava format exclusiva-
ment per investigadors del Con-
sorci Sanitari del Maresme. 

“Eppur si muove”: la incineradora al punt de mira
1 Juli Cuéllar
Historiador i membre de la CUP

a notícia sobre els riscos epi-
demiològics de la incineradora de
Mataró “ha saltat” a l’opinió públi-
ca i els llums d'alarma s'han dispa-
rat a can pesecé... La realitat és,
tal i com ha fet públic en Jordi
Colomer (tècnic ambiental muni-
cipal) que des de 1999 no dispo-
sem de cap estudi rigorós i inde-
pendent perquè el Consorci de
Tractament de Residus Sòlids
Urbans del Maresme i el Consorci
Sanitari del Maresme, estan presi-

dits tots dos per Joan Antoni
Baron, i sembla ser que els seus
“estudis” estan dirigits a “demos-
trar” que la incineradora no és la
responsable de l'increment del
nivell de dioxines en la població
de Mataró i Arenys de Mar. La
CUP de Mataró ja ha emès un
comunicat demanant a l’Alcalde,
el senyor Joan Antoni Baron, que
encarregui un epidemiològic, no
pas una “monitorització”, a un
organisme independent de
l'Ajuntament de Mataró per tal de
poder valorar efectivament quin
és el nivell d'afectació de les acti-

vitats de la planta incineradora de
Mataró sobre la població. I, con-
seqüentment, ha demanat que si
es demostrés que la planta incine-
radora perjudica la salut de la ciu-
tadania, emplacem a l’Alcalde a
estudiar la viabilitat del seu tan-
cament i apostar per la implanta-
ció del residu mínim (que funcio-
na amb èxit a Torrelles de Llo-
bregat, el Papiol o Molins de Rei),
un sistema de tractament que
permet estalviar energia, reduir la
quantitat i toxicitat dels residus a
través de programes de preven-
ció, reciclatge i compostatge. 

Així
està
el pati

Així
està
el pati 
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La reflexióLa reflexió

> Pàgina 12
Finalitza el judici contra els
acusats d’integrar el suposat
Comando Dixan. La sentència
és esperada a Girona, i es
coneixerà els propers dies

> Pàgina 10
La marxa contra el Quart
Cinturó aplega milers de
manifestants a Sabadell. Es
tracta de la primera protesta
contra el president Montilla

> Pàgina 17
Prop de 150 manifestants es
concentren davant el consulat
de França. RESCAT va convocar
la protesta després de la
detenció de Marina Bernadó

MARESME // ALARMANTS NIVELLS DE DIOXINES CANCERÍGENES EN SANG

Independència qüestionada
La presidència d’aquest organisme
està ocupada per l’alcalde de Mata-
ró, Joan Antoni Baron, i anterior-
ment, i fins el 2004, per l’actual
diputat Manel Mas, ambdós per-
tanyents al PSC. Han presidit també
el Consorci pel Tractament de Resi-
dus del Maresme, organisme res-
ponsable de la incineradora ob-
jecte d’investigació de l’estudi.
Segons el tècnic de Vilassar de Mar
això evidencia la manca d’inde-
pendència dels treballs i les seves
conclusions tan clarament positi-

ves.
Un dels aspectes més qüestio-

nats de l’estudi sobre les dioxines
ha estat la utilització de població
d’Arenys de Munt com a base com-
parativa d’individus no afectats per
les emissions de la planta, ja que es
troba a 20 km de la seva seu. Aques-
ta localitat va patir un increment
d’un 40% d’aquestes substàncies
cancerígenes a la sang de les perso-
nes analitzades, un 25% per sobre
de la mitjana d’increment a la Unió
Europea. A Mataró l’increment va
ser del 44,8%. Els responsables de la

investigació afirmen que les raons
no estan relacionades amb les
emissions contaminants, i que es
tractaria d’una afectació a partir
del consum per via alimentària de
productes agrícoles afectats. 

Entre 5 i 20 vegades superiors
Segons l’informe de Colomer, en-
tre els anys 1995 i 1999, tot i les
conclusions desdramatitzadores
aportades per les autoritats, els
nivells de dioxines detectats a les
emissions de les xemeneies de
fums de la incineradora es troba-
ven entre cinc i vint vegades per
sobre dels límits permesos a la
Directiva 2000/76/CE de la Unió
Europea. Aquestes alarmants xifres
van obligar a la instal·lació d’uns fil-
tres que evitessin l’arribada lliure
de contaminants a l’atmosfera.
L’informe, però, denuncia que els
controls d’eficàcia d’aquests filtres
es fan cada quatre mesos i que, per
tant, hi ha 362 dies l’any en què
ningú pot certificar la quantitat de
dioxines i furans que s’estan eme-
tent des dels forns crematoris i
quins tipus de productes –com ara
el PVC– s’estan incinerant. 
A partir del 28 de desembre de
2005 els controls d’àcids i òxids
s’han de fer en continu, però no
els de dioxines i furans, que poden
ser periòdics. Alguns controls, pe-

rò, no consten com a realitzats. 
Dioxines cancerígenes

Les quatre fases de l’estudi del
Consorci tan sols han centrat la
búsqueda de les dioxines a la sang
dels analitzats, tot i saber que a-
questes substàncies són liposolu-
bles i s’acumulen als greixos del
cos. Si es té en compte que més del
60% de la població té sobrepès, és
probable que s’estiguin acumulant
les dioxines al teixit adipós. Aques-
ta mena d’acumulacions és la que
derivarà en possibles problemes
epidemiològics i especialment en
càncers. A països com Suècia i
Dinamarca aquestes anàlisis són
obligatòries, i imprescindibles en
el cas de dones en estat de gesta-
ció. També és recomanable fer
estudis dels ramats de xais, que en
aquest cas, pasturen per les àrees
muntanyoses del Corredor i el
Montnegre. La detecció d’aquesta
mena de metalls pesants també és
possible a les hortalisses, però
aquestes anàlisis tampoc s’han fet.
Segons el tècnic municipal de
Vilassar, s’ha comès un greu error
en el fet de no estudiar les causes
de mortalitat de la població que
formava part de l’estudi. No se sap
si els índex de càncers han estat
superiors a la mitjana de la pobla-
ció. Tampoc s’ha substituït les bai-
xes per persones de les mateixes

Els investigadors 
i els investigats

per l’estudi 
estan sota 

competència 
de l’alcalde 
de Mataró

d

Incineradora del Maresme, entre els termes municipals de Cabrera i Mataró wir Nicht
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El quart cinturó: primera
oposició a José Montilla

VALLÈS // MILERS DE MANIFESTANTS A SABADELL

Manifestació a Sabadell contra el Quart Cinturó
Directa Sabadell

Clam popular 
per salvar la
Platja Llarga 
de Tarragona
1 Directa El Camp
/elcamp@setmanaridirecta.info/

Diumenge 3 la Plataforma Sal-
vem la Platja Llarga va convo-

car una concentració a la Plaça de
la Font de Tarragona que va ser un
èxit de convocatòria. Més de 500
persones van aplegar-se per de-
manar a l’Administració que es
conservi la Platja Llarga i s’aturi el
projecte de construcció d’un pas-
seig marítim i de 500 habitatges
d’alt standing. La Plataforma con-
sidera que aquest espai “és una
corona verda de la ciutat”, i per
tant, és important la seva conser-
vació, motiu pel qual demanen a
les administracions que comprin
els terrenys. 

Aquesta acció ha estat la que
ha comptat amb més afluència i
arriba en el moment que la Plata-
forma ja ha recollit unes 6.500
signatures en contra d’aquest
projecte urbanístic que pretén
construir un passeig de quasi tres
quilòmetres de llargada, el que
significaria que ja no quedaria
cap platja “verge” a la capital del
Tarragonès. La Plataforma té pre-
vist en els propers mesos arribar
fins a les 14.000 signatures, les
quals seran entregades als repre-
sentants polítics com a mesura
de força per reclamar que es
paralitzi el projecte i s’opti per
conservar aquests terrenys. Així
doncs, la concentració és un gran
impuls de la Plataforma per acon-
seguir aquesta fita. De fet, la cam-
panya continua amb l’organitza-
ció d’actes de protesta i altres
tipus d’activitats entorn d’aquest
espai, i també, mitjançant la difu-
sió de banderoles reivindicatives
perquè les gent la pengi als bal-
cons o altre tipus de materials
per fer arribar aquesta problemà-
tica a la ciutadania. A la concen-
tració d’ahir es va explicar que
s’ha enviat una denúncia al Síndic
de Greuges, la qual ha estat ad-
mesa a tràmit i es va llegir un
manifest per part d’una membre
de la Plataforma en què va exigir
que el projecte de la Platja Llarga
sigui redactat per especialistes i
tècnics en paisatgisme i ecologia,
enlloc d’enginyers de camins.

BAIX GAIÀ // MEDI

1 Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Ni el 16 d’octubre, ni el 12 de
novembre, ni el 19 de desem-

bre. Totes les dates que s’havien
sondejat per a celebrar la cimera
europea de responsables polítics
d’habitatge no han fructificat. Ni a
Barcelona, ni a Girona, ni enlloc.
Finalment, la ministra del ram
Maria Antonia Trujillo va anunciar
el 4 de desembre que la cimera
quedava anulada oficialment per
la impossibilitat de quadrar les
agendes dels vint-i-cin ministeris
implicats a la trobada. 

Quan es va decidir la suspen-
sió, moltes veus ja van apuntar a
raons clarament polítiques vin-
culades a la proximitat de les
eleccions al Parlament de Cata-
lunya que es van celebrar l’1 de
novembre. A dia d’avui sembla
massa delicat la celebració d’una
cimera com aquesta a pocs me-
sos de la cita electoral del con-
sistori barceloní, segons apunten
fonts del moviment veïnal. L’As-
semblea Popular per un Habitat-
ge Digne no s’ha sorprès de la
cancel·lació, ja que considera
que “la classe política és incapaç
d’afrontar un debat públic sobre
habitatge i per tant el millor és
evitar-ho”. Les raons de seguretat
esgrimides per la primera sus-
pensió ja van ser desacreditades
per l’assemblea, que considerava
que “el govern no volia un debat
sobre habitatge enmig de la cam-
panya electoral”. 

Llarg periple de confunsió
El gabinet de premsa del Minis-
terio de l’Habitatge va assegurar
a finals d’octubre, tal i com havia
fet la ministra, que la cimera es
faria a finals de novembre a la
ciutat de Barcelona. Però fonts
consultades per DIRECTA als mi-
nisteris de França i Itàlia a-
puntaven que no seria possible,
ja que les agendes no quadraven.
L’última data sondejada va ser el
19 de desembre, rebutjada per
raons d’idoneïtat de calendari,
molt propera a les festes de
Nadal. Tampoc ha quedat massa
ben parat l’alcalde Jordi Hereu,
que va afirmar fa mesos que ell
no estava “acollonit pels grups
antisistema”, que segons les
fonts oficials havien provocat la
suspensió. Hereu havia reiterat
que la cimera es faria a la ciutat
de Barcelona. 

BARCELONA // VIVENDA

La Cimera de
l’Habitatge
finalment no
es farà ni a
Barcelona
ni enlloc

1 Guillem Sànchez i Barrull
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La Campanya Contra el
Quart Cinturó va tornar als
carrers el diumenge 3 de

novembre a Sabadell, amb una
manifestació que va aplegar
milers de persones. En el que els
organitzadors han qualificat
com la “primera demanda públi-
ca i col·lectiva” del mandat del
flamant President Montilla, van
recordar que aquesta és una
infraestructura “que li manca
legitimitat”, doncs “serveix per

amagar les vergonyes de la
manca de planificació del terri-
tori” i que és incompatible amb

els “boscos i camps del Vallès,
del Baix Llobregat i del
Penedès”. També van reivindicar

“més i millors trens” doncs,
segons la Campanya, “el Vallès
porta cinquanta anys sense
inversió” en ferocarril per a viat-
gers”, un tema que no ha preocu-
pat ningú “fins que no ha escla-
tat el deplorable estat de les
rodalies de Renfe”.

Finalment, demanen que el
President “no es vesteixi amb
un fals vestit” quan utilitza “es-
tudis mercenaris i insolvents”,
doncs des de l’entitat s’afirma
haver demostrat que moltes de
les xifres dels estudis “són in-
completes o falses”.

Aquesta és una
infraestructura
“que li manca

legitimitat”

21 talls de trànsit a Vallcarca 
BARCELONA // L’OPOSICIÓ VEÏNAL A L’ESPECULACIÓ

Tall a l’avinguda de l’Hospital Militar en contra del pla urbanístic Toni Arnau / Ruido

1 Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La plataforma Salvem Vallcar-
ca va protagonitzar el passat

dimecres 29 de novembre el 21è
tall de trànsit setmanal consecu-
tiu a l’avinguda de l’Hospital
Militar de Barcelona.  S’oposen a
la reforma urbanística del barri i

els vials que s’hi volen construir.
Van denunciar també el silencia-
ment a què els vol condemnar
l’Ajuntament, “sense cap mena
de participació en la planificació
del barri”. Segons afirmen, el
finançament i els beneficis del
projecte seran per la construc-
tora Núñez i Navarro. El cente-
nar de famílies aplegades dins

de la plataforma perseveren en
els talls des de fa mesos, tot i el
desgast i les amenaces de mul-
tes que els han arribat per part
de la policia. Aquesta últim tall
va comptar amb l’acció de dos
joves escaladors del barri, que
van desplegar una pancarta
mentre baixaven amb cordes des
del pont de Vallcarca.

Rebuig a un
acte publicitari
del cementiri de
residus nuclears
1 Redacció Directa 
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El 28 de novembre l’Associació
de Municipis d’Àrees Nuclears i

l’empresa Enresa va convocar una
nova xerrada amb veins de Móra la
Nova per mostrar-los els suposats
“beneficis” del futur cementiri nu-
clear previst a la zona. Una con-
centració va denunciar l’intent de
coaccionar el veïnat. Set consisto-
ris de la zona ja han votat en con-
tra del futur projecte. 

BAIX EBRE // NUCLEAR

L’última data
sondejada fou el
19 de desembre,
rebutjada per

raons d’idoneïtat
de calendari

d
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SANT MARTÍ // ESPECULACIÓ

Can Ricart obre
les portes a l’ús
social i cultural
1 Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La nova Makabra o el que
alguns ja anomenen la Rika-
bra comença a prendre forma

a l’interior d’algunes de les naus del
recinte de Can Ricart, al barri del
Poblenou de Barcelona. Unes 200
persones hi treballen des de diu-
menge per tal de netejar i acondi-
cionar l’espai. L’espai de circ, els
tallers i l’skatepark esdevindran
una realitat els propers dies. 

L’entrada al recinte fabril en
desús es va fer després d’una cerca-
vila el dissabte 2 de desembre al
matí. El punt de sortida fou el solar
on fins fa dues setmanes es trobava
el centre social i cultural de La
Makabra, desallotjat pels mossos
d’esquadra i posteriorment ende-
rrocat. La propietat hi vol fer pisos
d’alt cost. Allí es va escenificar un
velatori per la mort d’aquell espai,
enmig de plor i crits d’unes 500
persones, la majoria d’elles disfres-
sades de vídues i vidus. La música
fúnebre va acompanyar la comitiva. 

En arribar a l’avinguda Diago-
nal es va retirar la reixa que tanca
el solar contigu a Can Ricart, des
d’allí la columna de manifestants
va accedir a l’interior del comple-
xe de naus abandonades. Dos
guardes de seguretat contractats
per la família Ricart –descendents
del Marquès de Santa Isabel, el
principal dinamitzador del Círculo
Ecuestre de Barcelona l’any 1860
amb els diners fets a Amèrica com
a indiano– custodiaven la tanca
però tothom va dir que hi entrava
per que havien estat convidats a
un acte de la plataforma Salvem
Can Ricart. A partir d’aleshores
començaven 36 hores de setge
policial. Els mossos d’esquadra
revien l’ordre d’acordonar les qua-
tre illes de cases on s’insereix el
recinte, i la guàrdia urbana feia
controls als accessos dels pisos
dels veins més propers. L’objectiu
era evitar l’entrada de persones,
aigua i aliments, tal i com havien
ordenat els gerents de Via Pública,
Joan Albert Dalmau i del districte
de Sant Martí, Víctor Gimeno. 

L’ajuntament no és propietari
Aquestes ordres no tenien cap
fonament, ja que l’ajuntament no
és encara propietari de Can Ricart, i
per tant la intervenció de la policia
havia de ser ordenada pel jutjat de
guàrdia. L’indigne situació inhuma-
na dels tancats al recinte va fer que
l’AAVV del Poblenou exigís la
presència de la Creu Roja, una
demanda que es va materialitzar
diumenge, amb l’entrada d’aigua i

Els propietaris

de Can Ricart

són fundadors

del Círculo

Ecuestre i 

antics indianos

bolquers. 
Suma de lluites

Pel recinte hi va passar també
Miloon Kothari, relator de l’ONU
pel dret a un habitatge adequat,
qui va qualificar de legitima la pro-
testa. Diumenge a les 19 h es des-
fermava l’alegria quan el jutge
d’instrucció 27 de Barcelona consi-
derava no procedent un desallot-
jament urgent, ja que l’espai estava
en desús i no s’havia violat cap
domicili. També al·legava que els
propietaris no havien acreditat
suficientment la seva titularitat. La
presència dels mossos d’esquadra
aleshores va esdevenir injustifica-
ble, i a les 21.30 h abandonaven el
setge sota un fort aplaudiment. La
plataforma Salvem Can Ricart,
l’Associació de Veins i Veïnes del
Poblenou i l’assemblea de la nova
Makabra han començat a unir
esforços per aconseguir un projec-
te que faci de Can Ricart un espai
públic i d’ús social, alhora que en

Neteja d’una de les naus de Can Ricart, nova seu de la Makabra Toni Arnau / Ruido

1 David Fernàndez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Aprimera hora de la tarda de
dissabte, l’escena era prò-
pia del barri cristià de Bei-

rut. Un setge policial de cal dimo-
ni a Can Ricart; una prohibició
absolutista i absoluta d’accés d’ai-
gua, menjar i aliments; i una con-
centració solidària policialment
perimetrada.

A primera hora de la vesprada
s’iniciaven les primeres gestions
diplomàtiques per trencar el
setge d’aigua i bolquers mentre
veïns i veïnes tiraven pel dret i
improvisaven les primers tiroli-
nes per fer escolar la solidaritat.
Paral·lelament la policia optava
per militaritzar les porteries i
establia “fronteres volants” a
cada porta: identificació preven-
tiva, comprovació de dades amb
la central i apa! ja pot entrar
vostè a casa seva, si és que hi ha
cases d’algú.

Relator de l’ONU esmaperdut
Més tard, els agents de Boada-
Saura quasi llindaven el ridícul
internacional negant-li l’accés, rei-
teradament i als nassos, al Relator
Especial de les Nacions Unides pel
Dret a l’Habitatge, autoritzat final-
ment in extremis i quan ja estava a
punt de marxar. La visita va servir
per a que el relator denunciés en
directe la prohibició macabra d’en-
trar-hi aigua i mostrés la seva soli-
daritat amb els 141 nous veïns de
Can Ricart, alhora que dedicava
unes quantes paraules poc ama-
bles als gestors polítics de la impu-
nitat especuladora que arrasa
barris, ciutats i litorals sencers a
cop de corrupció i polítics comis-
sionats al 3%. (Per cert, records
amables a l’alcalde d’Andratx; que
vagi xato).

La nit queia inevitablement i
Mossos i Guàrdia Urbana perime-
traven una zona foradada per l’obra
público-privada, fins que diumenge
al migdia –18 hores després de la

primera petició– el Departament
d’Interior autoritzava finalment
–mentre negava alhora l’accés als
advocats– l’entrada de 320 litres
d’aigua, 150 mantes i bolquers ama-
nits amb galetes. Entrada realitzada
per Creu Roja en un escenari am-
biental que no deixava de semblar
el barri cristià de Beirut i que no
estalviava el cos autonòmic una
denúncia per vulneració de drets
fonamentals interposada al matí.

Canvi de tornes
Però a primera hora de la nit de
diumenge, l’estratègia policial de
tractar l’okupació com a delin-
qüència s’estavellava –de nou i
literalment– als jutjats de guàrdia
de Barcelona. Inasequible al desa-
liento, el mòbil d’en Capell
–màxim cap dels Mossos a Barce-
lona present in situ a la zona estu-
diant el desallotjament que ja
tenien previst per dilluns al matí–
esclatava de ràbia i de fum. El jutge
feia saltar pels aires l’estratègia

dissenyada per Interior. Desallotja-
ment denegat, primera. I segona, si
us plau, que el propietari tingués la
cura d’acreditar la propietat. Cap
de les pressions, directes i indirec-
tes, exercides posteriorment pels
Mossos sobre el jutge de guàrdia
varen reeixir. Reunió d’alt nivell en
algun dels tres despatxos d’en Joan
Saura, que amb una mà reparteix
participació i amb l’altra garrota-

des, i catarsi col·lectiva: estratègia
de desallotjament urgent ben fra-
cassada. Al mal temps bona cara; a
les penes punyalades; i qui no vul-
gui pols que no vagi a l’era.

Es començava a olorar el bri
d’una petita victòria que, passades
les 21.30 h, esclatava d’alegria i fu-
sionava okupants de dins i solidaris
de fora en plan Numància 2 - Mos-

sos 0. La tocata i fuga de les milícies
d’en Capell venia reblada amb un
comunicat antològic dels Mossos
que tenien la barra de sostenir
públicament que “vam oferir ali-
ments i begudes”, quan portaven 24
hores fent precisament tot el con-
trari. A aquelles hores, a totes les
redaccions, la notícia ja corria com
la pólvora i la pólvora policial, afor-
tunadament, marxava per on havia
vingut. L’endemà, però, era el torn
de les altres forces de Seguretat -
La Vanguardia, Pilar Rahola i altres
hooligans de la propietat privada
buida i desolada- que disparaven
ben amunt mentre Hereu declarava
que com alcalde no hi creu en el
debat sobre “usos i propietats”.

Però el debat ja està servit i el
dilema que té Hereu sobre la taula
és ben senzill: les demandes veï-
nals, col·lectives i comunitàries de
Salvem Can Ricart refusionades
amb les reivindicacions artístico-
vitals de La Makabra i el món del
circ o, per contra, els interessos
mobiliaris i immobiliaris de les ger-
manes Koplowitz, propietàries
futuribles de les dues naus okupa-
des a través de Realia. Una cop més,
blanc sobre negre: o amb els veïns o
amb l’especulació. Que convoquin
un referèndum si us plau: que amb
aquest dilema arrasem!

Les Koplowitz, en Capell, 
la Creu Roja i l’ONU

L’escena era
pròpia del barri
cristià de Beirut.
Un setge policial
de cal dimoni a

Can Ricart

SANT MARTÍ // CONTRACRÒNICA D’UN SETGE

1 Directa Baix Llobregat
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

El Centre Social Okupat La
Lokeria de L’Hospitalet té a-

menaça de desallotjament qual-
sevol dia a qualsevol hora a partir
de l’11 de desembre després de la
suspensió de l’ordre de llança-
ment prevista pel passat 30 de
novembre. L’assemblea del centre
social havia convocat una concen-
tració per a aturar l’execució pro-
visional d’un procés judicial al
qual encara li queda un recurs per
resoldre. El que no van saber fins
el dia abans és que la titular del
Jutjat número 4 de L’Hospitalet,
Marta Bo Jané, seguia els capricis
de la Direcció General de Segure-
tat Ciutadana que recomanava

suspendre el desallotjament.
Segons un informe relacionat, la
magistrada afirma que “queda
suficientment acreditat que el
portar a terme la diligència en la
data assenyalada comportaria el
no poder garantir ni l’ordre públic
ni la seguretat ciutadana”.

Així, l’assemblea de La Loke-
ria afirma que han patit un “judi-
ci-farsa” on la magistrada no va
acceptar cap testimoni sobre
l’impacte social, cultural i polític
de la desaparició de l’espai oku-
pat i s’ha donat pressa en trami-
tar el procés judicial. L’abril de
2005 el Servei Català de Salut
denuncia l’okupació d’un espai
que mai fa servir i abandona el
1992 i rehabilitat des del 1998
com a centre social i vivenda.

Suspès el desallotjament de la Lokeria

fins després de l’onze de desembre

d
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1 Sergio Picazo
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El Relator de les Nacions Uni-
des per a un Habitatge Ade-
quat, l’arquitecte indi Miloon

Kothari, va denunciar contun-
dentment la corrupció urbanística,
l’especulació immobiliària i el difí-
cil accés a un habitatge a l’Estat
espanyol. Tanmateix, Kothari no es
va quedar només aquí i va arribar a
reconèixer el dret a l’okupació
durant la seva visita a Barcelona. En
concret, i davant un nombrós grup
de periodistes, va dir en anglès: “Si
els governs no donen opcions per-
què la gent pugui exercir el seu
dret a l’habitatge, la gent ho farà
amb els seus propis mitjans: ja sigui
amb grans manifestacions o amb
l’okupació de pisos buits”. La tra-
ductora oficial va interpretar
malament les seves paraules i els
diaris de l’endemà no van recollir la
frase amb gens d’exactitud. En
definitiva, Kothari va subratllar que
era “inacceptable” que en un “país
ric com Espanya hi hagués gent
que ha de viure en condicions
deplorables”. “Per què el Govern
no hi ha intervingut? Per què
aquests problemes no han estat
solucionats?”, es va preguntar. 

El relator de l’ONU va exhor-
tar l’Estat a fer complir les nom-
broses convencions internacio-
nals ratificades per Espanya o els
articles de la pròpia Constitució
(art. 47, entre molts d’altres) que
protegeixen legalment l’habitat-
ge. “Aquests articles no estan sent
complerts pel Govern espanyol”,
va dir amb claredat. El seu resum
de la situació és que “l’habitatge
s’ha convertit en una mercaderia i
ja no té una funció social”. “A més,
no hi ha un parc d’habitatge social
protegit i la política d’alliberar
pisos buits per al lloguer és molt i
molt lenta a Espanya”. En les
dades que manega l’ONU s’assen-
yala: “El valor del preu de venda
dels pisos ha pujat entorn d’un
200%, mentre que el valor de la
construcció només ha pujat un
35%. Això significa que els promo-
tors immobiliaris estan aconse-
guint grans beneficis”. Kothari va
deixar anar, entre moltes altres

crítiques, que “no es pot perme-
tre un mercat de l’habitatge total-
ment lliure i sense cap reglamen-
tació”. Segons les Nacions Unides,
la població hauria de dedicar com
a màxim un 30% del seu salari a
pagar el seu pis. “En canvi, a
Espanya el percentatge és molt
més alt”. Un cop repassades les
dades, el primer suggeriment del
diplomàtic indi al Govern va ser
demanar “una reflexió sobre els
greus problemes d’accés a l’habi-
tatge i sobre qui es beneficia del
sistema”. “El model actual no és
sostenible”, va concloure Kothari.

Redacció de l’informe
Després de visitar durant tres
setmanes Barcelona, Saragossa,
Madrid, Sevilla, El Ejido i Euskadi,
el relator de les Nacions Unides
redactarà un informe que el
Govern espanyol té l’obligació
d’escoltar. I res més, però, ja que
les recomanacions de Kothari
només tindran un valor simbòlic i
no són vinculants. L’Estat espan-
yol és el primer i únic lloc que ha
visitat l’ONU a tot Europa per
investigar la situació de l’habitat-
ge. A més, el relator de les
Nacions Unides va confirmar la

“lentitud” del Govern espanyol,
ja que es va passar quasi dos anys
insistint perquè s’acceptés la seva
visita en missió oficial. 

Barcelona, segons Kothari,
exemplifica perfectament els
problemes d’habitatge en una
societat teòricament benestant
en l’àrea econòmica. L’ONU des-
taca com a principals problemes
de la ciutat “l’altíssim preu del
lloguer i la venda de pisos”, “el
mobbing” i “la segregació i gueti-
ficació dels barris”. Tot i reconèi-
xer que és un problema que afec-
ta la majoria de la població,
Kothari va destacar l’especial
situació de precarietat que afec-
ta immigrants, joves i minories
ètniques, com els gitanos. 

Trobades amb entitats
El relator va tenir reunions tant
amb les autoritats governamentals
com amb col·lectius vinculats al
dret a un habitatge. Diversos
col·lectius, com VdeVivienda, l’As-
semblea pel Dret a un Habitatge
Digne, el Taller contra la Violència
Immobiliària i Urbanística i l’Ob-
servatori de Drets Econòmics,
Socials i Culturals (DESC), van
mostrar l’altra cara de la ciutat i les

seves denúncies. Una de les mem-
bres de l’Assemblea, Ada Colau, va
explicar directament a Kothari
que “les famílies estan endeutades
fins al capdamunt”, que “molts avis
són víctimes de l’assetjament
immobiliari”, que “els bancs i les
immobiliàries s’han enriquit de
forma obscena”, que “a Barcelona
cada dia es produeixen deu desno-
naments per no haver pogut pagar
el lloguer o la hipoteca” i que “des
de l’entrada de l’euro els salaris no
han pujat i els pisos ho han fet en
un 150%”. Kothari, en una reunió
informal oberta a tothom al Casal
d’Associacions Juvenils de Barcelo-
na, va escoltar també que a Barce-
lona hi ha 70.000 habitatges buits
i que es demana una llei que per-
meti expropiar-los. Finalment,
Kothari va afirmar que “no em van
sorprendre” les manifestacions
contra l’especulació urbanística i
els preus tan alts de l’habitatge
dels últims mesos, però va criticar
la resposta policial: “Les manifes-
tacions al carrer espontànies de la
gent van transcórrer de forma
pacífica, però van ser reprimides
amb duresa. Discutiré amb el
Govern sobre la situació de les
persones detingudes”. 
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Comencen els
alliberaments
de membres de
l’Escamot Dixan

GIRONA // REPRESSIÓ

1 Directa Girona
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El judici contra l’anomenat
Escamot Dixan va quedar
vist per sentència després

de prop de tres anys de presó dels
encausats. Al llarg de les tres ses-
sions de judici, la darrera el dijous
30 de novembre, la defensa va
poder deixar palesa la innocència
dels acusats. El darrer dia es va
presentar un informe del labora-
tori de l’exèrcit espanyol en el
qual s’assegurava que els produc-
tes intervinguts als acusats eren
detergent i ratlladura de coco. El 5
de desembre quedava en llibertat
el primer dels 5 empresonats, els
propers dies s’espera més allibe-
raments. 

Tot i això, la fiscalia ha man-
tingut les peticions de penes de
presó, que oscil·len entre  els 22 i
els 32 anys, encara que la defensa
ja confiava haver deixat prou clara
la innocència dels acusats. La
decisió del tribunal sembla que
finalment anirà en aquesta línia.

Les darreres mobilitzacions
Durant tot el mes de novembre la
Plataforma Aturem la Guerra de
Comarques Gironines ha mantin-
gut el ritme de mobilitzacions. El
25 de novembre passat cent cin-
quanta persones es van manifes-
tar pels carrers de Girona exigint
la llibertat dels sis companys;
l’actor Martí Peraferrer fou l’en-
carregat de llegir el manifest del
que hauria de ser la darrera mani-
festació per a demanar la seva lli-
bertat. Quan finalitzà l’acte un
portaveu de la Plataforma va afir-
mar: “la propera manifestació
serà amb els imputats lliures al
capdavant de la pancarta per tal
d’exigir responsabilitats políti-
ques d’aquesta farsa” El dijous, a
Madrid, una desena de persones
es van concentrar davant l’Au-
diència Nacional i van desplegar
una pancarta exigint la llibertat
immediata dels detinguts.

Premsa que canvia el discurs
Un dels fets destacats des que va
començar el judici ha estat el gir
en el tractament del tema per
part dels mitjans de comunicació
d’àmbit català. El canvi va
començar durant el primer dia de
judici, quan la fiscalia va mostrar
la manca de fermesa de les seves
acusacions, llavors TV3 ja va eme-
tre una notícia on es donava a
entendre la innocència dels acu-
sats, l’endemà El Punt titulava “L’a-
cusació naufraga en el judici con-
tra els implicats en l’operació
Estany”. Les mobilitzacions socials
han estat essencials per a motivar
tots aquests canvis.

Conferència de Miloon Khotari a l’hotel Ciutat de Barcelona Carola Pagani / Ruido

La propera
manifestació

serà per exigir
responsabilitats
d’aquesta farsa

L’ONU justifica l’okupació de cases
BARCELONA // LA LLUITA PER UN HABITATGE DIGNE

El Relator per a un Habitatge Adequat, Miloon Kothari, va criticar
l’especulació immobiliària i la falta de compromís social del Govern

1 Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Els Mossos d’Esquadra van inter-
posar el 25 de novembre multes

de 1.175 euros a sis persones acusa-
des de pintar un mural reivindicatiu
en defensa del centre social Can
Vies a una paret mitjera de la plaça
de Sants de Barcelona. Es tracta
d’una gran paret on es veu la silueta
de l’edifici okupat i diversos lemes
contra l’especulació urbanística.
Les multes van ser interposades
amb formularis de la Guàrdia Urba-
na, els que s’utilitzen per les san-
cions de l’ordenança del civisme.
S’ha començat una recollida de sig-

natures per exigir que la gerència
del districte de Sants retiri la san-
ció. Alguns dels multats van anar
dilluns a la seu del districte, i el
mateix gerent, Josep García i Puga,
va afirmar que la sanció no era
correcte, ja que es tractava d’un
mural artístic que no afectava mo-
biliari urbà ni façanes. Els afectats
presentaran al·legacions i confien
en la retirada de les multes.  La pin-
tada es va fer en el marc d’una jor-
nada al carrer del Centre Social, on
es va explicar la situació judicial
que atravessa el projecte. Una
demanda de TMB pretén acabar
amb 10 anys de vida del local, a
canvi del calaix de les vies de l’AVE.

Els multats davant del mural de Can Vies Pere Albiac
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Multa de 7000 euros per un mural
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1 Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Una de les nou persones en-
carregades de decidir si Ai-

tor Dávila i Emilio Cortés anaven
a la presó per l’assassinat del jove
de Gràcia Roger Albert, va asse-
gurar durant una entrevista al
programa Els Matins de TV3, que
no sabia ben bé el significat del
que havia votat. Isabel Sucunza,
escollida per sorteig com a mem-
bre del jurat popular, va afirmar
que se’ls va entregar un full amb
dues preguntes, una relativa a la
possibilitat de recórrer la
sentència i l’altre a la demanda
d’indult pels acusats. 

Ella va entendre que l’indult
era no tancar la porta, a que d’aquí
uns anys, Aitor Dávila sortís de la
presó i es pogués “integrar a la
societat”. També pensava que això
es tramitava al Congrés o al Senat,
i no pas directament al govern
central i en un curt termini. Se-
gons va desvetllar la mateixa Su-
cunza, vuit membres del jurat van
votar culpabilitat per Dávila, però
un d’ells va votar inocència, tot i
que Dávila s’havia declarat autor
de l’apunyalament. També va afir-
mar que “va sentir pena” per ell
abans de votar, que el va veure
molt destrossat i compongit. 

Una membre
del jurat no sap
què va votar a
la sentència per
l’assassinat de
Roger Albert

Va entendre que
l’indult era no

tancar la porta, 
a que d’aquí 

uns anys, Dávila
sortís de la presó

BARCELONA // JUDICIAL

Càmeres i més càmeres al Barri Vell
GIRONA // LA VIDEOVIGILÀNCIA S’INSTAURA AL BARRI VELL

1 Directa Girona
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Una càmera instal·lada a la
plaça Catalunya contro-
larà a partir del gener l’ac-

cés motoritzat al Barri Vell de
Girona. La càmera enregistrarà les
matrícules per multar els vehicles
que no estiguin autoritzats a cir-
cular-hi. Substituirà l’antic siste-
ma de restricció del trànsit, que
fins ara es feia a través d’un adhe-
siu i amb la presència física, en
horari laboral, d’un agent de poli-
cia que impedia el pas als vehicles
sense distintiu. En aquest sentit, la
tinent d’alcalde de Mobilitat de
l‘Ajuntament de Girona, Isabel
Salamaña, va informar a la premsa
que els serveis tècnics estan tre-
ballant en la redacció d’una orde-
nança municipal que estableixi
qui i com podrà entrar al Barri Vell
sense ser multat. La instal·lació
d’aquesta càmera, segons l’Ajunta-
ment de Girona, no té ”voluntat
de perseguir” sinó que el seu
objectiu és potenciar les zones de
vianants i el transport públic en
aquesta zona. La instal·lació de
càmeres per gestionar el trànsit és
una pràctica que ja s’aplica en

altres ciutats des de fa temps, una
iniciativa que els veïns afectats
consideren, en general, positiva.
El problema és si aquests tipus de
càmeres, a banda de ser utilitza-
des per gestionar el trànsit, poden
ser usades per altres finalitats,
com ara tenir un control del que
passi a la via pública.

També a Maçanet de La Selva
La instal·lació de la càmera a Giro-
na ha coincidit amb l’autorització
per part de l’Ajuntament de Maça-
net de la Selva de la instal·lació de
càmeres de vigilància en els carrers
de les urbanitzacions d’aquesta
localitat, inclosa en la nova orde-
nança cívica que prepara l’Ajunta-
ment. Maçanet de la Selva té en el
seu terme municipal una de les
macrourbanitzacions més grans
d’Europa, el Residencial Park, al
veïnat de Soliva. Tot i que, segons
va declarar a la ràdio l’alcalde de la
vila, Antonio Trincheria (AM), les
càmeres només s’instal·laran a les
urbanitzacions i no al nucli de la
vila perquè “seria tenir la ciutat
totalment vigilada”. La instal·lació
de càmeres és un símptoma dels
problemes de seguretat del model
urbanístic dispers. Un dels accessos al Barri Vell de Girona Toe
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1 Laia Alsina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

“Ens sembla del tot im-
procedent, inadequat i
adhuc poc ètic, la refe-

rencia al col·lectiu de professio-
nals periodistes per fer-los servir
de camuflatge dels membres de
la policia autonòmica encarrega-
da de l’enregistrament (de mani-
festacions) i que podria ser motiu
d’una enèrgica protesta per part
del Col·legi”. Aquesta és la conclu-
sió de l’informe que el Col·legi de
Periodistes de Catalunya ha enca-
rregat a un bufet d’advocats des-
prés que el passat 4 d’octubre
DIRECTA informés sobre el buit le-
gal amb què jugaven els Mossos
d’Esquadra a l’hora de gravar les
cares de les persones que partici-
pen a les manifestacions. La notí-
cia sorgia després que redactors
d’aquest setmanari tinguessin
accés a un manual policial en què
es detallava com han d’actuar els
agents en una protesta i en el
qual, es recomanava que es fessin
enregistraments dels manifes-
tants “d’uniforme o sense unifor-
me o mig camuflats amb la resta
de la premsa”.

Quan la informació va arribar
al col·lectiu que reuneix bona
part dels professionals dels mit-
jans de comunicació, aquest va
decidir demanar consell als seus
advocats per saber si es vulnerava
algun dret. Ara, amb l’informe a la
mà, el Col·legi de Periodistes
decidirà si emprèn accions legals
contra els Mossos d’Esquadra. 

Crítiques als enregistraments
L’informe del bufet d’advocats
Gay-Vendrell va més enllà i tracta
un dels altres punts del document
denunciat a DRECTA: el referit a
l’enregistrament sistemàtic de
manifestants a les protestes quan,
legalment, només ho poden fer
amb l’ordre d’un jutge sempre que
la Direcció General de Seguretat
Ciutadana  consideri que hi pot
haver aldarulls. 

Segons els lletrats, “no és
admissible la interpretació que
fa el manual de la Llei Orgànica
4/1997” (la que s’encarrega de
regular l’ús de videocàmeres per
part de les forces i cossos de
l’ordre) “i menys encara la reco-
manació que es fa, amb caràcter
genèric, d’efectuar els enregis-

traments de manifestacions le-
gals i autoritzades de manera
sistemàtica”. Les conclusions de
l’informe asseguren que la valo-
ració que es fa al document dels
Mossos no parteix de cap pre-
missa prèvia de perill concret o
de risc per a la seguretat ciuta-
dana, si no que “aconsella l’ús
sistemàtic i no ponderat d’a-
quests aparells en tota mena de
llocs”. Un fet que, segons els
advocats, pot suposar una in-
fracció de la Llei Orgànica en
qüestió. I és que els advocats

consultats pel Col·legi de Perio-
distes adverteixen que el què
descriu la normativa està molt
lluny d’establir unes pautes
genèriques a l’hora d’utilitzar cà-
meres a les protestes, “com sem-
bla que fa el Manual de l’Escola
de Policia”. Ben al contrari, consi-
deren que la Llei Orgànica
4/1997 marca uns requisits molt
estrictes que els agents de la 
Policia Autonòmica no tenen en
compte, si més no, segons queda
pal·lès al manual. 

El Col·legi de Periodistes qüestiona la
legalitat del manual de videovigilància 

CATALUNYA // LES GRAVACIONS DE MOSSOS CAMUFLATS DE PERIODISTES

Un informe
del Col·legi

encarregat a un
bufet d’advocats

considera
improcedent que

els Mossos es
camuflin entre
els periodistes

per gravar a les
manifestacions

Edu Bayer
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/redaccio@setmanaridirecta.info/

La Mireia R. va participar d’una
acció de protesta organitza-

da per Països Catalans Insubmi-
sos a l’estació de metro de Fon-
tana l’agost de 2005, en el marc
d’una jornada de lluita en suport
als Tres de Gràcia. Aquell mateix
dia una multitudinària manifes-
tació havia recorregut per la
mateixa causa els carrers de la
Vila. Es va encadenar a un dels
vagons i ara l’han condemnat a
dos anys de presó i 1636 euros de
multa. La sentència és ferma i ha
estat dictada pel jutjat penal
número 10 de Barcelona.

Dos anys de
presó per un
encadenament
en solidaritat
amb els Tres
de Gràcia

GRÀCIA // REPRESSIÓ

Control durant la protesta d’estudiants el 16 de novembre
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Carismàtic, populista, autoritari, socialista, mes-
siànic, histriònic, controvertit, líder, demagog.
Busquin qualsevol d’aquestes entrades en un

diccionari polític i darrere sempre hi apareixerà un
nom: Hugo Chávez. Els qualificatius atribuïts al presi-
dent veneçolà són diversos i inesgotables, com ines-
gotable sembla també el suport popular que rep
legislatura rere legislatura. És indiscutible i rellevant
la voluntat del president de convertir la majoria
pobra i històricament ignorada del país en una classe
emergent, amb veu pròpia i que disposi dels mitjans

necessaris per assolir uns mínims de benestar
a progressar socialment. 

Les anomenades “misiones
socials aplicades- són l’
vern de Chávez. Les gr
Caracas i àmplies z
llarg de vuit anys de manda
a la sanitat, amb la instal·lació d’
tres hospitalaris dins dels s
biciosa missió “Barrio Adentr
comptat amb l’ajuda de més d’

Veneçuela reivindica Chávez
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olir uns mínims de benestar, i aspiri
ocialment. 

Les anomenades “misiones” –les polítiques
ocials aplicades- són l’estendard de l’acció de go-

ez. Les grans barriades marginals de
acas i àmplies zones del país han vist com, al

s de mandat, es feia efectiu el dret
t, amb la instal·lació d’ambulatoris i cen-

spitalaris dins dels seus barris, gràcies a l’am-
sió “Barrio Adentro”; una missió que ha

ajuda de més d’un miler de metges

cubans desplaçats a Veneçuela per fer possible l’a-
tenció sanitària de proximitat. També són molts els
que han accedit al món laboral a través de la crea-
ció de petites cooperatives que els converteixen
en propietaris de la seva força de treball. En el
terreny educatiu destaca l’assoliment de l’alfabe-
tització total –l’any 2004 segons la UNESCO– , grà-
cies a la “misión Robinsón”, que s’ha d’inscriure en
el conjunt de plans governamentals dirigits a la
millora de l’educació com la “misión Sucre”
(escurçar els estudis universitaris)  o la “misión

Ribas” (per aquelles persones que no hagin finalit-
zat l’educació secundària).

En definitiva, la “revolució bolivariana” endegada
per Hugo Chávez l’any 98 avança, no sense contradic-
cions, però amb resultats visibles si l’anàlisi que se’n
fa transcendeix la façana dialèctica i simbòlica que
l’envolta. En tot cas, mentre la medicina que es pro-
posa com a remei al “populisme” chavista sigui la sin-
gular invenció de la “tarjeta negra” de l’opositor
Ortega –vegis el programa electoral– Veneçuela serà
bolivariana per molts anys.

Veneçuela reivindica Chávez

FOTOGRAFIA: Oriol Clavera
TEXT: Pau Cortina
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Els treballadors i les treballa-
dores de l’SGAE (Societat
General d’Autors i Editors)

han denunciat el Conveni Col·lec-
tiu que mantenen amb l’empresa
degut a la pèrdua constant de po-
der adquisitiu que venen patint
des de 2003.

Negociacions infructuoses
Mentre l’SGAE ha tingut al llarg dels
últims tres anys un increment anual
dels ingressos (el 2003, l’SGAE va
recaptar 268.711 milions d’euros; el
2004, 300.767 milions; i el 2005,
318.772), el salari dels seus treballa-
dors i les seves treballadores ha
crescut per sota de la inflació,
doncs en el mateix període han per-
dut un 3’68% de la seva capacitat
adquisitiva.

Després de 14 mesos de nego-
ciacions infructuoses entre la
direcció de l’SGAE i el comitè
d’empresa, els treballadors i les
treballadores de l’SGAE han deci-

dit denunciar el Conveni Col·lectiu
amb la finalitat d’actualitzar els
seus salaris. Segons el comitè
d’empresa, “l’SGAE s’obstina una
vegada més en portar al límit als
seus treballadors, conduint a una
situació sense sortida. L’actitud
dels actuals gestors de la SGAE
només ens deixa una sortida, i és la
denúncia d’aquesta situació”.

Un horari incoherent
La racionalització d’horaris és un
altre dels aspectes que el comitè
d’empresa i la direcció de l’SGAE
han vingut negociant darrera-
ment. Segons afirma el propi co-

mitè, “per motius inconfessables,
hi ha franges horàries que resul-
ten molestes per a l’empresa”, que
reivindica als seus treballadors i
les seves treballadores que realit-
zin “l’horari del soci”, és a dir, que
s’adaptin als horaris dels dife-
rents socis que s’inclouen en l’S-
GAE. L’empresa, però, porta més
d’un segle gestionant drets d’au-

tors, autores, editors i editores
pertanyents a altres societats, a
altres països, fet que impossibili-
ta que l’SGAE pugui coincidir a
temps real amb els horaris de tot
el món. “Aquesta limitació, però,
no ha portat a l’empresa a desa-
tendre el negoci en els darrers
anys, doncs els seus ingressos
s’han vist contínuament incre-

mentats”, afirma el comitè d’em-
presa. I afegeix: “Als treballadors
ens sembla un exercici d’irres-
ponsabilitat i una actuació tacan-
ya; l’SGAE segueix destinant grans
quantitats de diners als seus pro-
jectes i no és capaç d’apujar el
sou de la seva plantilla”.

Sense salari just, no hi ha drets
El comitè d’empresa ha ofert dife-
rents propostes a l’SGAE, entre
d’altres la d’excloure del còmput a
determinats treballadors que per
la condició del seu lloc de treball
podrien no encaixar en un horari
regulat. A més, amb el mateix ob-
jectiu, el comitè d’empresa ha
retirat de la seva plataforma dife-
rents punts que no afecten direc-
tament o indirecta a la seva de-
manda econòmica.

De moment, però, totes les
negociacions que el comitè d’em-
presa ha obert amb la direcció de
l’SGAE han fracassat. O com afir-
ma el propi comitè, “l’SGAE
reclama als seus socis allò que
nega als treballadors”.
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1 Juanjo Carrasco
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Cinc treballadors de l’Institut
Municipal de Parcs i Jardins
de Barcelona, entre ells el se-

cretari general de CGT-Parcs i Jar-
dins, havien de ser jutjats el dilluns 4
de desembre per querella criminal
interposada per Imma Mayol, presi-
denta de l’Institut, per “comisión de
delitos y faltas de desobediencia,
coacciones, calumnias y vegaci-
ones”, però el judici es va posposar.

Segons els sindicats, els treba-
lladors querellats tan sols “partici-
paven en un acte al Parc de la Ciu-
tadella –el 30 d’abril de 2006– per
la defensa del seu conveni col·lec-
tiu, que actualment està en fase
negociadora, i contra la privatitza-
ció dels serveis públics”. Casual-
ment, aquests treballadors són
delegats electes del comitè d’em-
presa i pertanyen als quatre sindi-
cats integrants (CCOO, CGT, UGT i
USOC). És per això que els sindi-
cats consideren que la querella és
una maniobra de pressió que pre-
tén criminalitzar els membres dels
sindicats i que vulnera la llibertat
d’expressió, doncs, segons afir-
men, “el dret de manifestació no
s’atura amb querelles criminals”.

El judici posposat
Amb motiu d’aquest conflicte i del
conseqüent judici, 250 treballadors
i treballadores van concentrar-se el
dilluns 4 de desembre davant dels
jutjats de Barcelona per demostrar
el seu malestar amb la querella cri-
minal. Per als manifestants, la direc-
ció de Parcs i Jardins pretén coac-
cionar i pressionar els seus
treballadors i les seves treballado-
res perquè renunciïn a defensar els
seus drets laborals.

Al darrer moment, però, el judi-
ci es va suspendre per indisposició

de la magistrada, i ha estat posposat
indefinidament, sense cap altra
concreció. Aquesta és la segona
vegada que el mateix judici es pos-
posa, doncs ja s’hauria d’haver rea-
litzat el dijous 30 de novembre,
però també llavors es va posposar.

Seguiment massiu de la vaga
El dijous 30 de novembre el 90%
dels treballadors i les treballado-
res de Parcs i Jardins va secundar
una vaga massiva per a fer patent la
preocupació per la consecució
d’un Conveni “que no ens faci per-

dre més poder adquisitiu, que
garanteixi la continuïtat de l’Insti-
tut Municipal com a ens públic, i
que doti a l’Institut del personal
suficient per desenvolupar les tas-
ques assignades per l’Ajuntament
de Barcelona”, com també per
donar suport als seus companys
querellats. La vaga també va anar
acompanyada d’una concentració
davant dels jutjats de Barcelona,
donat que també llavors s’havien
de jutjar els treballadors quere-
llats, i una mobilització que es va
dur a terme pels carrers de Barce-

lona, des dels jutjats fins a la plaça
de Sant Jaume. A la plaça de Sant
Jaume, 150 treballadors i treballa-
dores de Parcs i Jardins van lliurar a
l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu,
un manifest amb més de 500 signa-
tures en suport als companys que-
rellats. Hereu va apropar-se llavors
als manifestants, aprofitant la seva
sortida al carrer per inaugurar el
tradicional Pessebre Municipal, i es
va comprometre a obrir vies de
diàleg i negociació, així com també
a assistir a una reunió amb els tre-
balladors i les treballadores.

Properes mobilitzacions
Mobilitzacions com la del dijous 30
de novembre i la del dilluns 4 de
desembre es tornaran a repetir el
proper divendres 15 de desembre.
El comitè d’empresa de Parcs i Jar-
dins ja té previst per aleshores una
nova assemblea i una jornada de
vaga de dues hores. De moment, i
mentre la direcció de Parcs i Jardins
no respongui, les demandes dels
treballadors i les treballadores se-
guiran sent les mateixes: augmentar
la plantilla com a mínim en 180 per-
sones, garantir que les seves tas-
ques no es traspassin a empreses
externes, augmentar el sou per so-
bre de l’increment de l’IPC anual, i
defensar la seguretat laboral.

BARCELONA // LLUITA PER LA MILLORA DE LES CONDICIONS LABORALS

El dret de
manifestació 

no s’atura 
amb querelles 

ESTAT ESPANYOL // LLUITA PER GUANYAR PODER ADQUISITIU
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Façana de la seu d’SGAE a Barcelona Pere Albiac

Els treballadors
han perdut en
tres anys un

3’68% de la seva
capacitat

adquisitiva

Jordi Hereu 
s’ha compromès

a obrir vies 
de diàleg 

Manifestació del 30 de novembre davant dels Jutjats de Barcelona Males Herbes

Posposat el judici contra cinc
treballadors de Parcs i Jardins

Treballadors de l’SGAE
denuncien el Conveni Col·lectiu
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Concentració per demanar
l’alliberament de Marina Bernadó 

BARCELONA // PROTESTA A LES PORTES DEL CONSULAT DE FRANÇA

1 Directa Cerdanya
/cerdanya@setmanaridirecta.info/

El dimecres 29 de novembre
mig centenar de veïns i veï-
nes de Bellver de Cerdanya

es van concentrar per demanar a
les administracions que aturin
l’ordre de deportació d’una famí-
lia de Mongòlia que viu a la zona
des de fa més d’un any. Actual-
ment la família participava de les
activitats lúdiques i culturals de
Bellver, els nens de 6 i 11 anys
assistien amb absoluta normali-
tat a l’escola pública i la mare cur-
sava classes de castellà i català.

La normalitat d’aquest procés
d’integració es va veure afectada
quan en un control rutinari de
trànsit la Policia espanyola va
aturar el vehicle on es trobaven el
pare i la mare.

La família va haver de fugir de
Mongòlia forçadament per pre-
servar la integritat i la vida dels
seus membres. Els motius de la
marxa són confidencials i estan
recollits en el seu expedient a
l’Oficina d’Asil i Refugi de la Sub-
delegació del Govern a Barcelo-
na. Durant la seva fugida el pri-
mer país europeu que van
trepitjar i on se’ls va iniciar un
procés de sol·licitud d’asil polític
va ser Alemanya. La família que
evidentment desconeixia la nor-

mativa europea en matèria d’im-
migració i asil, així com la llengua
alemanya, va marxar perquè el
seu destí final era l’Estat espan-
yol. Aquest raonament humà tant
senzill ha esdevingut el malson
del seu procés d’integració. 

Segons la normativa europea
en matèria d’asil polític sempre
que existeixi una sol·licitud d’asil
en un Estat membre, aquest serà
el responsable del seu estudi. Així
doncs, és l’Estat alemany i no l’Es-
tat espanyol qui ha de resoldre la
seva situació. Aquesta normativa
es troba recollida al Reglament
Dublín-II que es desenvolupa en
el marc del Tractat de Schengen i
l’anomenat Conveni de Dublín
relatiu a la determinació de l’estat
responsable en l’examen de les
sol·licituds d’asil.

Des del dia de la identifica-
ció, la Policia espanyola ha estat

realitzant seguiments a la família
per a estudiar les seves rutines
quotidianes, fins que el 27 de
novembre van procedir a la de-
tenció del pare. Després els poli-
cies es van dirigir a l’escola per a
endur-se els nens a comissaria. A
mig matí i després d’una tensa
negociació amb la família que
acollia els mongols, la Policia es-
panyola els va deixar anar adver-
tint que el dia 29 de novembre a
les 12 de la nit els anirien a buscar
per dur-los a l’aeroport i depor-
tar-los a Alemanya. Aquests fets
van indignar a la població de
Bellver de Cerdanya que va rea-
litzar diferents actes de suport a
l’escola i la concentració de
veïns. Actualment la família es
troba en lloc desconegut a l’es-
pera d’una reunió prevista pel 15
de desembre amb la Subdelega-
ció del Govern a Lleida per a tro-
bar una solució.

L’Associació de Joves de Bell-
ver i Batllia, l’Escola de la Mare de
Déu de Talló i la Comissió Catala-
na d’Ajuda al Refugiat reclamen
que s’aturi el procés de deporta-
ció a Alemanya de la família. Les
diferents entitats posen de relleu
l’alt grau d’integració i acollida de
la família, alhora que alerten sobre
les greus conseqüències humanes
que pot representar per als seus
membres la deportació. 

1 Lluc Salelles
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El Casal Popular “La Fusteria” de
Sarrià va ser el tret de sortida

dels diferents actes que es van fer
arreu dels Països Catalans per
rebutjar l’actual Constitució Es-
panyola coincidint amb el seu 28è
aniversari. La jornada, organitzada
per l’Assemblea de Joves de Sarrià,
va ser el dissabte dia 2 de desem-
bre i va consistir en una xerrada
sobre la repressió a l’Estat espan-
yol, un sopar i un concert amb un
cantautor. A part d’aquest acte, a
Barcelona ciutat s’havien de cele-
brar diversos actes el dimarts dia
5 de desembre (dia de tancament
d’edició de la DIRECTA): una mani-
festació i un concert a Nou Barris
organitzats per l’Assemblea de
Joves del barri, una botifarrada i
un concert al Poble Sec organit-
zats per Maulets, etc. En altres
punts de la geografia dels Països
Catalans també hi havia previstos
actes de rebuig a la Constitució
Espanyola, la majoria organitzats
per col·lectius o casals de l’esque-
rra independentista: una manifes-
tació a Manresa, àpats populars a
Santa Coloma de Gramenet i a
Banyoles i altres tipus d’actes a
Elx, Alcoi, Bordils...   

Actes contra
la Constitució
Espanyola

PPCC // INDEPENDÈNCIA

La família 
va haver de fugir

de Mongòlia
forçadament per

preservar la
integritat i la vida

Bellver de Cerdanya es mobilitza
per evitar la deportació d’una
família originària de Mongòlia

1 Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Un grup de 150 persones van
concentrar-se el divendres
1 de desembre davant el

Consolat Francès a la ciutat de
Barcelona per reclamar que la jus-
tícia francesa posi en llibertat la
catalana Marina Bernadó detingu-
da a França el dia 29 de novembre
com a presumpta membre de l’or-
ganització armada ETA. 

Durant la concentració, con-
vocada pel col·lectiu de suport
als presos i preses polítics cata-
lans Rescat, es va llegir un mani-
fest en què es definia la Marina
com a refugiada política i militant
dels moviments socials i s’exposa-
va els dubtes existents sobre l’o-
peració policial, ja que fonts fran-
ceses no han atribuït a Marina
Bernadó cap delicte en concret.

LA CERDANYA // COMPANYS D’ESCOLA I VEÏNAT MOSTREN LA SOLIDARITAT

Eloy de Mateo

El manifest, que es va llegir men-
tre el grup de manifestants talla-
va la ronda Universitat, també
mostrava la preocupació sobre la
situació de la detinguda, sotmesa
a la llei antiterrorista francesa, i
en demanava la llibertat conjun-

tament amb la de tots els altres
presos polítics catalans. Rescat
va aprofitar l’acte, que va ser vigi-
lat per un enorme desplegament
policial, per recordar als governs
espanyol i francès que el conflic-
te basc només es pot solucionar

a través de la negociació. A part
de la concentració a Barcelona,
algunes viles catalanes, com Vila-
nova i Celrà, entre d’altres, han
estat seus d’actes de diferents
tipus per demanar la llibertat de
Marina Bernadó.

L’acte fou 
convocat per

Rescat, col·lectiu
de suport a 

presos polítics

d

Bicicletada de la Massa Crítica el divendres 1 Eloy de Mateo

170 bicicletes a la Massa
Crítica contra l’ordenança
1 Redacció Directa 
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La Massa Crítica, la concentra-
ció mensual de bicicletes a la
plaça Universitat, de Barcelo-

na es va veure desbordada el passat
divendres 1, posteriorment a l'anun-
ci de la nova ordenança de regula-
ció de l'ús de les bicicletes per part
del consistori. Més de 170 persones
van participar d'aquesta marxa de
protesta, denunciant la nova regu-
lació que inclou multes de 450
euros per aparcar el vehicle en ele-
ments del mobiliari urbà. La Massa
Crítica coincidia amb la tradicional
Bici-farra, acte popular d'inici de les
Festes Alternatives de Sant Andreu
de Palomar. Un cop desconvocada,
una vintena de bicicletes van fer un
grup per anar-hi. A la Meridiana, un
cotxe de Policia Municipal es va
situar darrera el grup i va insistir en
què circulessin pel carril adaptat. El

grup no va pujar al carril ja que,
entre d'altres aspectes, el volum de
bicicletes hagués destorbat més als
vianants. De dins el cotxe van sortir
tres policies, que es van dirigir a un
dels ciclistes i el van fer caure.
Diversos ciclistes van socórrer al
jove al terra i van encarar-se amb
els agents, criticant la forma en
que havien actuat. La dona policia
es va dirigir cap a un dels ciclistes
que estava fent fotos i li va exigir la
càmera, tot donant una patada a la
seva bici. Els policies, veient l'ac-
tuació excessiva que estaven pro-
tagonitzant, van optar per tornar a
entrar al cotxe. Un cop el grup va
arribar a la Bicifarra, on ja hi havia
més de 200 persones, patrulles de
la Policia Municipal van començar
a aglutinar-s’hi. Van aturar un dels
joves que havia tret fotos i gravat
l'incident a la Meridiana, el van
registrar i li van extreure la memò-
ria de la càmera de filmar.

d
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Acte de protesta per la detenció de Marina, acusada de pertànyer a ETA
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1 Unai i Dabid Tximeleta
Askapena
/Cotacachi (Equador)/

Recentment l’Equador ha
sortit als grans mitjans de
comunicació, cosa gens

freqüent, arran de la celebració
de les eleccions presidencials.
Però al marge de l’alta política,
aquest país andí disposa d’un
moviment indígena potent que
construeix alternatives socials
des de la base. Unes d’aquestes
iniciatives són els anoments
“municipis alternatius”, gover-
nats amb paràmetres de
democràcia participativa. Cota-
cachi és un municpi de la serra,
al nord del país. Governat des de
fa deu anys per la formació polí-
tica Pachakutik, s’ha convertit
en un model per la seva gestió
basada en les assemblees veï-
nals.

Per què Cotacachi és un poble
representatiu?
Des de l’any 96 estem construint
un model diferent de la democrà-
cia representativa, basat en la
democràcia participativa. Hi ha
una diferència substancial, el
model de municipi tradicional ha
estat sempre excloent, demagò-
gic, paternalista, corrupte... i els
resultats són els que hi ha:
diferències entre el camp i la ciu-
tat, no es reconeixen els valors
culturals, no es treballa en equip
ni es fan polítiques per canviar la

qualitat de vida de la població.
Davant aquesta situació de

crisi i pèrdua d’institucionalitat,
nosaltres estem construint una
democràcia participativa, en la
qual el capital social organitzat és
fonamental en la presa de deci-
sions. Creiem en un municipi que
doni més importància al desenvo-
lupament humà i de les cultures,
no tant a l’obra de ciment, que
s’ha de fer, però que no és el nos-
tre eix fonamental, sinó l’ésser
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EQUADOR //ENTREVISTA A AUKI TITUAÑA, ALCALDE DE COTACACHI

“El poder mai s’ha preocupat si el nen que
cantava l’himne a l’escola havia esmorzat”

humà.
En quin grau s’ha aconseguit la
participació de la població i com
es coordina el treball de les or-
ganitzacions socials amb l’Ajun-
tament?
Nosaltres hem intentat fomentar
la màxima participació de tot-
hom, no només de la població
organitzada, sinó també la del
ciutadà “satèl·lit”, que no vol for-
mar part de cap gremi o associa-
ció veïnal. Encara que, òbviament,
el seu pes no serà tant com aquell
que representa tota una comuni-

tat o 50 transportistes.
El gran salt que hem fet en

aquests deu anys ha estat aconse-
guir la participació de nens, joves
i dones. Hem dividit el municipi
en tres zones: la urbana, l’andina i
la subtropical, cadascuna amb les
seves particularitats, així com
també en grups específics per
temes: turístic, mediambiental,
educatiu, productiu..., que estan
treballant activament.
Quin grau de participació s’ha
aconseguit en els pressupostos i
en quins mecanismes?
Aquesta convocatòria ha permès
la participació de les diferents
entitats de la societat civil, insti-
tucions públiques, sector privat... i
que es reflecteixi tota la diversi-
tat de propostes i prioritats en el
desenvolupament econòmic i
social. Es respecten molt les deci-
sions que es prenen a cada barri o
comunitat, però també se’ls exi-
geix un nivell de compromís i
organització més grans. Moltes
vegades els líders prenen les deci-
sions pel seu cantó, sense que la
comunitat hi estigui totalment
d’acord, així que es demanen unes
actes i un procés de reflexió
col·lectiva. 

En aquest sentit estem impul-
sant aquests camps econòmics i
socials, així com d’altres, que
sense ser competència directa del
municipi ens veiem obligats a
tractar, com per exemple el de la
vialitat.

La zona que millor respon és
la rural, mentre que als barris

encara hi ha una certa resistència
a participar, hi ha la creença que
els serveis bàsics estan més
resolts; però bé, nosaltres som
molt respectuosos. Aquesta par-
ticipació és un capital que hem
anat acumulant durant anys
d’història. Els pobles indígenes
hem hagut de resistir tot tipus d’a-
tacs culturals, econòmics, religio-
sos, i ho hem pogut fer gràcies a
aquest nivell d’organització, i això
es nota encara actualment.
I en les zones dels pobles origi-
naris, aquesta participació es
dóna segons els usos i costums
tradicionals?
Sí que hi ha una gran dosi acumu-
lada de la pràctica permanent
de participar, tant en les deci-
sions com en l’aportació de tre-
ball o materials. I això ho hem
plasmat en la nostra proposta
política, que té arrels en aquest
model de convivència i treball
comunitari.
Dins el projecte polític indígena
a l’Equador, com es valora l’ex-
periència de Cotacachi?
Jo considero que el moviment
indígena no sintonitza el 100%
amb aquesta proposta, però és

que hem intentat no fer un pro-
jecte únicament etnicista, encara
que sigui el primer alcalde indíge-
na de la història de l’Equador.
Com a moviment polític, i també
com a organitzacions socials, pre-
tenem crear el màxim nombre de
relacions socials. Volem fer valer
els nostres principis d’organitza-
ció social, però complementant-
los amb altres nivells d’organitza-
ció, construint una nova forma de
diàleg en què tots ens sentim
iguals. 

Nosaltres hem estat víctimes
d’exclusions durant cinc segles i
no crec que haguem de caure en
els mateixos errors. Hem de ser
un govern democràtic, humanis-
ta, amb una identificació d’es-
querres, però que vetlli per dic-
tar polítiques que beneficiïn
tothom. Al final hi ha problemes
que afecten totes les comunitats,
i aplicar polítiques d’aquestes
pot ser més interessant que apli-
car polítiques específiques per
conveniències i conjuntures. A
més, això ens permet complir
altres principis, com el d’equitat,
solidaritat, transparència... que
tant necessiten, les democràcies

llatinoamericanes. 
Som una proposta que ha ser-

vit al país i no només al moviment
indígena, i a vegades des del mo-
viment no s’ha volgut reconèixer
l’aportació que Cotacachi ha sig-
nificat per a aquest. 

Com a alcalde hem trencat
alguns esquemes, com per exem-
ple cantar l’himne nacional amb
el barret posat, trencant els usos
establerts pel poder tradicional,
que mai s’ha preocupat si el nen
que cantava l’himne a l’escola
havia esmorzat. Amb l’idioma
també hem trencat molts esque-
mes, amb el canvi de noms espan-
yols al quítxua, per exemple, i això
ha permès, juntament amb una
bona administració, que ens co-
mencem a conèixer i per tant a
respectar-nos, i això és molt im-
portant, tant per al moviment
indígena com per al conjunt de la

societat equatoriana.
En una realitat plurinacional
com l’equatoriana, com s’adapta
la democràcia participativa al
dret d’autodeterminació?
Aquest tema encara s’ha de tre-
ballar. El mateix moviment indí-
gena encara no hem acabat de
definir una proposta teòrica,
conceptual, de com volem que
l’Estat equatorià estigui estruc-
turat. La demanda global és per
un Equador plurinacional, però la
forma d’estructurar-lo no està
degudament treballada. Possi-
blement ha estat per la dinàmica
de lluita del moviment, hem tin-
gut crisis, les estructures tradi-
cionals han invertit molt a divi-
dir-nos i sovint hem oblidat
aquest projecte històric per
caure en dinàmiques més pun-
tuals, molt reivindicatives. Ens
tocarà fer un esforç per recupe-
rar aquest projecte històric, per-
què nosaltres anem més enllà
dels quatre anys que dura la
legislatura. També el moviment
indígena és molt plural, i hi ha
diferents idees de com ha de ser
aquest model propi.

El moviment
indígena encara
no hem definit
una proposta
de com volem

estructurar
l’Estat equatorià 

d

Nicaragua // Unión Fenosa

>> Desenes d’ONGs d’arreu de l’Estat espanyol han denunciat
que mentre la companyia elèctrica Unión Fenosa es preocupa de
donar una imatge d’empresa “responsable ambientalment i
social”, amb el patrocini del recent Congrès Nacional del Medi
Ambient a Madrid, és responsable de violacions dels drets
humans i d’impactes ambientals a Nicaragua.

Perú // ONG amenaçada

>> Membres de la ONG peruana GRUFIDES, dedicada a pro-
jectes de defensa ambiental, han estat víctimes d’intimidacions
i assetjament en els últims mesos. L’ONG ha denunciat en repe-
tides ocasions els impactes socials i ambientals de la minera
Yanacocha, primera productora d’or d’Amèrica Llatina, en la
regió andina de Cajamarca.

/internacional@setmanaridirecta.info/

El senyor Auki Tituaña, alcalde de Cotacachi Unai

Creiem en un
municipi que

doni més
importància al

desenvolupament
humà i de les
cultures, no
tant a l’obra

de ciment

Als pobles
indígenes hi ha
una gran dosis
acumulada de

la pràctica
permanent

de participar
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VENEÇUELA // RESULTATS ELECTORALS SENSE SORPRESES

Chávez no se’n va... però perquè?

1 Gara / Ahotsak
/Bilbao/

En uns moments en què el
Procès de Pau passa per mo-
ments difícils, milers de do-

nes de totes les tendències polí-
tiques, excepte l’extrema dreta,
es van reunir al Palau Euskalduna
de Bilbao per reafirmar la seva
exigència de pau i democràcia
per al País Basc. L’acte va tenir un
marcat to feminista i hi va haver
actuacions teatrals i musicals,
preparades per a l’ocasió per di-
ferents grups de dones. Les dones
basques inicien així un camí que
sobrepassa les estratègies dels

partits polítics i se situen al cap-
davant de la societat en la lluita
per la pau i la democràcia. Desta-
ca la seva intenció de crear xarxes
internacionals, ja en marxa, de
dones en suport al procès de pau;
al mateix temps portaran el
debat a tots els racons del País
Basc amb la creació de grups
locals. La iniciativa Ahotsak (“ve-
us” en basc) es proposa també
plantar un arbre a cada poble en
suport a la pau. 

Un altre element innovador
d’aquest projecte és el de
col·locar la perspectiva de gènere
com element clau en la resolució
del conflicte.

Acte multitudinari a Bilbao
El diumenge 4 de desembre milers
de dones van omplir el Palau Eus-
kalduna per exigir a les parts im-
plicades en el procès a “buscar
punts d’entesa” perquè la pau
“sigui irreversible”, i es van com-
prometre a seguir treballant en
aquest sentit. Durant l’acte, Ahot-
sak va anunciar que ja compta amb
més de 5.000 adhesions.

Van defensar el diàleg “sense
condicions” com a únic camí per
arribar a acords polítics que per-
metin “tancar definitivament con-
flictes històrics”.

La declaració, llegida per les
periodistes Estitxu Fernández, Be-

atriz Moll i Natalia Serrano en
basc, francès i castellà respectiva-
ment, recorda que es tracta de l’a-
cord amb més consens polític, sin-
dical i territorial aconseguit fins
ara. També defensa la perspectiva
de gènere com a “punt indispensa-
ble” en qualsevol acord, a la vega-
da que reivindica la participació
de la dona en la presa de deci-
sions. “Només si les dones desen-
volupem un paper actiu, ple i igual
a la societat podrem assentar els
fonaments d’una pau duradora”.
Les impulsores del document,
però, reconeixen l’existència de
“dificultats” en el procès.

Lisístrata a Euskal Herria
PAÍS BASC // VEUS PER LA PAU I LA DEMOCRÀCIA

Reorientació de la renda pe-
trolera a resoldre les necessitats
dels sectors més desfavorits; la
recuperació real de l’empresa
estatal d’hidrocarburs per part
de l’Estat; l’impuls d’obres públi-
ques estratègiques (com l’am-
pliació del metro); i la col·lo-
cació del país dins el pla
internacional com agent actiu
dins el procés d’integració llati-
noamericà i la confrontació amb
els dissenys estratègics dels
EUA; són alguns dels punts pro-
gramàtics que han permés a Chá-
vez la seva reelecció.

A més, en les seves presenta-
cions, en directe a través dels mit-
jans de comunicació, Chávez
construeix un discurs amb els

codis que la majoria de veneço-
lans identifiquen com a propis. 

L’oposició se sabia derrotada
La campanya opositora assegura-
va, contra tot pronòstic la seva
victòria. Però això no s’ha tractat
d’un error de càlcul. Es pretenia
muntar una campanya d’acció psi-
cològica que més tard els perme-
tés apelar a un suposat frau, enca-
ra que aquest no tingués cap
suport lògic.

Fins i tot la representació o-
positora dins el Consell Nacional
Electoral (CNE) va haver d’adme-
tre hores abans de les eleccions
que el frau era “tècnicament im-
possible”. A la mateixa conclusió
havien arribat els observadors in-

ternacionals del Mercosur, l’Orga-
nització d’Estats Americans (OEA)
i la Unió Europea. Aquests comicis
van ser observats per més de 1000
especialistes d’Amèrica Llatina,
Europa i els EUA.

L’oposició no va poder crear
l’escenari propici per crear espais
de desestabilització que li po-
drien haver obert el camí a una
aventura colpista. Aquest cop, la
campanya dissenyada per la con-
sultora Penn, Schoen & Berland
(PSB), vinculada al Departament
d’Estat i a la CIA, no va aconseguir
imposar la seva estratègia de
crear espais d’ingovernabilitat,
estendre la por al frau en un elec-
torat mitjà i tornar a la confronta-
ció política amb l’oficialisme.

Clos al Carib

Manuel Rosales, candidat
de 42 partits de l’oposició

(des de l’extrema dreta a altres
autoanomenats d’esquerres) i
presentat a nivell internacional
com “l’eficient governador de
l’Estat de Zulita”, ha intentat
imitar Chávez en un dels fronts
on el mandatari és més fort: el
verb. El resultat final però,
recorda més a un conegut polí-
tic barceloní que al líder boli-
varià.

Així, parlant de la insegure-
tat va afirmar que “la gent està
cansada de tantes morts per
causa del vicariat” per sicariat, o
que “la inseguretat també és a
Margarita, una illa envoltada
d’aigua”. Referint-se a la seva
preocupació per les continuades
reeleccions de Chávez, va asse-
gurar que aquest “Chávez vol
durar cent anys, que és gairebé
un segle” i en desmarcar-se de la
seva participació al cop d’estat
d’abril del 2002, quan va signar
com a governador reconeixent
el president colpista, segons ell
només va firmar “una llista de
convidats”. També va prometre
que no es “deixarà seduir per
cants de balena” i que “nosaltres
repartirem la propietat priva-
da”. I advertia que “si em maten
i em moro, en responsabilitzo el
Govern”. Finalment, però la seva
mort ha estat sols política. Es
podria suposar que li ha passat
per no consultar “l’oracle d’A-
dolfo”, i és que Delfos queda
massa lluny.d

d

Jornada electoral a Caracas, Veneçuela, 3 de desembre de 2006 Edu Bayer

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

www.revistacatalunya.cat

1 Víctor Ego Ducrot / Agencia
Periodística del Mercosur
/Caracas/

La Veneçuela presidida per
Chávez ofereix realitats que
expliquen per si soles el nou

triomf a les urnes del líder boliva-
rià. Segons estadístiques oficials,
el 73% de la població veneçolana
compra la seva dieta alimentària
bàsica als Mercal, mercats públics
que ofereixen productes a preus
sensiblement més barats que els
que es cobren a les xarxes comer-
cials privades (com a mínim un
30% menys). Cap veu opositora ha
desmentit aquesta informació.

Milions de veneçolans han
accedit per primera vegada a
programes d’assistència i desen-
volupament social a través de
les anomenades “missions” de
salut pública integral, alfabetit-
zació, accés a estudis superiors,
crèdits productius i altres pro-
jectes, de tanta magnitud que la
mateixa oposició s’ha vist obli-
gada a admetre que no les des-
mantellar en cas d’una victòria
seva als sufragis.

S’ha reorientat
la renda
petrolera 

a resoldre les
necessitats dels

sectors més
desafavorits

Les dones
basques inicien

un camí que
sobrepassa les
estratègies dels
partits polítics
i se situen al

capdavant de
la societat
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Espais a la xarxa

La falsa
entrevista al
responsable
de Renfe
1 Enric Borràs i Abelló

És molt probable que molts
de vosaltres hàgiu rebut un
correu electrònic d’algú in-

dignat amb una entrevista del
periodista de RAC1 de Toni Cla-
pés a un suposat responsable de
Renfe Ernesto del Moral.

En aquesta entrevista fictí-
cia, el responsable de Renfe
acaba insultant tots els usuaris
dels trens i en especial els cata-
lans. 

No era la primera vegada
que l’equip de Clapés feia aques-
ta broma o una de semblant,
però descontextualitzada, l’en-
trevista s’ha escampat de correu
electrònic a correu electrònic o
de bloc en bloc, i encara ho fa.
Molta gent se l’ha creguda sense
dubtar-ne i l’ha reenviada als
amics... Més d’un mitjà de comu-
nicació ha trucat a RAC1 per pre-
guntar si era veritat i ha anat de
poc que algun no ho publiqués.
De fet, la broma s’ha escampat
de tal manera que fins i tot
Renfe ha fet una nota de premsa
desmentint l’entrevista en què
diu que no existeix cap Ernesto
del Moral que en sigui responsa-
ble. 

També podeu trobar un acla-
riment de tot plegat al bloc del
programa de ràdio Versió RAC1
[versiorac.blogspot.com]. Sigui
com sigui, de tot això cal desta-
car que la gent confia de manera
gairebé cega amb tot allò que
llegeix o rep per internet. A
molts ni tan sols se’ls ha acudit
contrastar la notícia... I potser
cal afegir que l’equip de Toni
Clapés hauria de distingir d’una
manera més eficaç la ficció, de
les notícies.

A més però, cal destacar, que
si la gent s’ha cregut, la notícia,
és perquè creien que una reacció
així d’un responsable de Renfe
era possible, i això hauria de fer
pensar a la companyia...

Un fotomuntatge no és una fotografia
1 Enric Borràs i Abelló

La DIRECTA també comet errors, com qualsevol mitjà. Així doncs, aquesta vega-
da toca autocrítica. Al número passat de la DIRECTA hi havia un article amb el
títol “Maragall vol cobrar-se els favors a la indústria aeronàutica militar”

(pàgina 9). Es tracta d’un article interpretatiu que explica la relació de l’ex-presi-
dent Pasqual Maragall amb la indústria aeronàutica i de la seva entrada al consell
d’administració de la multinacional EADS, la que fabrica l’avió de combat Euro-
fighter i l’helicòpter de Tiger. Doncs bé, la il·lustració de la notícia és un fotomun-
tatge de l’expresident de la Generalitat en què se’l veu davant d’una imatge de
publicitat del caça Eurofighter. No hi hauria d’haver cap problema si no fos per un
petit descuit: no es diu enlloc que es tracta d’un fotomuntatge.

Cal aclarir que el fotomuntatge no estava fet amb afany de confondre el lec-
tor, ans al contrari, es va fer de manera que es veiés que era un fotomuntatge. Tot
i així, en qualsevol publicació informativa cal especificar al peu de foto si una
imatge és real o si bé s’ha cuinat i retocat. En aquest cas, senzillament, no hi havia
peu de foto. L’ús dels fotomuntatges en els mitjans de comunicació escrits pot ser
molt útil per a il·lustrar notícies o donar-ne un punt de vista diferent, però altres
vegades s’han usat de manera fraudulenta per fer passar imatges falses per reals.
Aquest no era el cas i des de la DIRECTA rebutgem de manera clara aquesta mena
de pràctiques. Per això ho aclarim des d’aquí i reconeixem l’error.

Favoritismes informatius

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)

L’altra informació

La revista Triunfo, a la xarxa

/observatorimitjans@setmanaridirecta.info/

1 Oriol Roure

La setmana passada El Periódico de Catalunya treia en exclusiva
la notícia de la primera proposta de retirada de carnet per
punts a un conductor català. El mateix dia, els periodistes de la

resta de mitjans de comunicació rebien un correu en què se’ls expli-
cava fil per randa la mateixa informació que havia publicat el diari.
Molts d’ells no en van voler saber res. El motiu, una vegada més, era
l’esgotament que produeix en alguns periodistes el favoritisme i la
falta de professionalitat de determinats personatges de l’administra-
ció pública i d’algun company, en aquest cas, companya.

Que tots els mitjans de comunicació haguessin demanat la infor-
mació reiteradament des que es va posar en marxa el carnet per
punts, no va ser cap obstacle perquè els responsables de Trànsit,
decidissin que  hi ha professionls que valen més que d’altres i dones-
sin la informació a una sola periodista. Una “professional” que es va
saltar els tràmits habituals per fer la notícia (es deu considerar més

important que la resta de companys), i que, a sobre de publicar la
informació en exclusiva, ho va fer amb moltes errades. La primera, el
sol fet de no contrastar la informació ni demanar més detalls a la
Direcció General de Trànsit. Un pas, el d’aquest contrast, que li hau-
ria permès saber que potser el que publicava no era veritat del tot. 

Per això, quan molts van rebre un correu repetint el mateix que
havia publicat El Periódico, es van sentir indignats. Hi ha periodistes
de primera i de segona i, fins i tot de tercera, pels que se’ls donava a
entendre. I n’estan farts. Per això, es va parlar de fer boicot i es va
plantejar presentar algun tipus de denúncia comuna. Però no va pros-
perar. 

Mentrestant, potser hauríem de començar a plànyer el pobre
conductor. Si un responsable polític va tenir tanta pressa en passar
dades sobre ell a un mitjà, quan de temps trigarà en filtrar el nom i
dades personals de l’infractor. I tot plegat sense deixar de preguntar-
nos, a canvi d’aquesta exclusiva, què n’obté la font? Simplement bona
publicitat o també éstà comprant el silenci de la periodista?

1 Enric Borràs Abelló

Ja fa 24 anys que la revista Triunfo va plegar per raons econòmiques, però ara en podeu trobar tots els arti-
cles, tot el que s’hi va escriure, a la pàgina TriunfoDigital.com. Es tracta d’una publicació clau per entendre
la situació política i social de l’Estat espanyol a les dècades dels seixanta i dels setanta, un dels pocs espais

no clandestins on s’hi van publicar articles que atacaven el règim franquista, ja sigui de manera directa o d’al-
tres maneres més subtils. La revista va ser expedientada diverses vegades per vulnerar l’article segon de la llei
de premsa, va patir processos judicials, multes i censura. Alguns dels documents que ho demostren, els podeu
trobar en format digital a la web. Però a més, hi podeu llegir els 273 articles que va publicar Manuel Vázquez
Montalbán amb diversos pseudònims i els de tots els altres autors. La web és un museu immens, perquè mos-
tra la revista tal com era, escanejada pàgina a pàgina. A més hi ha vídeos gravats pels propis col·laboradors de
Triunfo i s’hi poden fer cerques usant diversos paràmetres. Sigui com sigui, es tracta d’un document històric
que ja no caldrà anar a buscar a les hemeroteques i que ara queda a l’abast de tothom.
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Punts de venda

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

Subscripcions

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

la butlleta ens la pots fer arribar a: 
c/Juan Ramón Jiménez, 22, 08902, Hospitalet de Llobregat. 

També pots enviar les teves dades a:
<subscripcio@setmanaridirecta.cat>, 

o entrant a la web i omplint el formulari:
www.setmanaridirecta.info

O bé, truca’ns al 935 270 982 ó al 661 493 117.

S
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. Per a proposar-nos un nou punt de venda us podeu adreçar a

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

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

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

Corresponsalies

BALAGUER
Indi Bar Del Pont, 35

BARCELONA
Cap i Cua Torrent de l’Olla, 99 

Infoespai Plaça del Sol, 19

Taifa Verdi, 12

Cat Guinardó Plaça Guinardó, 13

Quiosc Manu Nàpols-Roselló

El Maské Comte d’Urgell, 256

Rocaguinarda Xiprer, 13

Xarxa Consum Solidari Rocafort, 198

Ítaca Pallars, 230

Cus-Cus Rambla Poblenou, 77

Trèvol Antonio Ricardos, 14

Patapalo Rubén Dario, 25

Andyblue Bar de la Biblioteca de Can Fabra

Ateneu Popular 9 Barris Portlligat, 11-15

El Tinter La Plana, 10

Can Basté Passeig Fabra i Puig, 274

Llibreria Xoc Passeig Fabra i Puig, 325

AQUENI Méndez Núñez, 1 principal

Xarxa Consum Solidari Pl. Sant Agustí Vell, 15

Pròleg Dagueria, 13

El Lokal Cera, 1 bis

La Rosa de Foc Joaquim Costa, 34

1917 Pintor Fortuny, 30

Quiosc Colom Rambles

Quiosc Santa Mònica Rambles

Llibreria Medios Valldonzella 7

Espai Obert Violant d’Hongria, 71

La Ciutat Invisible Riego, 35

Terra d’Escudella Premià, 20 

Teteria Malea Riego, 16

BELLATERRA UAB  
Quiosc de Ciències de la Comunicació
Quiosc de Lletres
CARDEDEU
Quiosc del Centre Cànoves, 4

CORBERA DE LLOBREGAT
Llibreria Corbera Pssg. dels Arbres, 4

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
El Grillo Libertario Llinars, 44 

ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Ubud Artesania Mestre Joaquim Rosal, 22

GIRONA
Llibreria 22 Hortes, 22

Llibreria Les Voltes Plaça del Vi, 2

La Màquia Vern, 15

GRANOLLERS
Llibreria La Gralla Plaça dels Càbrits, 5

Anònims Miquel Ricomà, 57  

El Racó Ecològic Roger de Flor, 85

IGUALADA
At. Llib. El Porvenir Passeig Jacint Verdaguer, 122 

LA PALMA DE CERVELLÓ
Papereria La Xaropa Santa Maria, 5

LES FRANQUESES
El Cabàs Ribes, 121 i a www.elcabas.com
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Quiosc Montserrat Pl. Mare de Déu de Montserrat

Bar Gaudim Avinguda del Carrilet, 64

La República Rosalía de Castro, 92

LLEIDA
Ateneu La Maranya Parc, 13

La Falcata La Panera, 2

MATARÓ
Arcàdia Cafè Cultural Pujol, 26  

Llibreria Robafaves Nou, 9

MOLINS DE REI
Llibreria Barba Rafael Casanoves, 45

La Bodegueta Pintor Fortuny, 45

REUS
Bat a Bat Kultur Sant Elies, 29

Galatea Llibres Jesús, 5-7

RIBES DEL GARRAF
Can Gabaldà Plaça de la Font, 2

RIPOLLET
Llibreria Caraboc Rambla S. Esteve, 17, local B

SABADELL
CSO Calamarsa Convent ,102-104 

SANT FELIU DE LLOBREGAT
Teteria Índia Jacint Verdaguer, 9

SANT JOAN DESPÍ
Llibreria Recort Major, 60 

TARRAGONA
CGT Tarragona Rambla Nova, 97-99, 2n pis

TERRASSA
Kasalet Societat, 4

CSO La Impremta Plaça Jacint Verdaguer, 9

VIC
Llibreria La Tralla Riera, 5 

Ronda Ronda de Camprodon, 3 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
La Fornal Sant Julià, 20 

ATENCIÓ, SUBSCRIPTORES

Cada subscripció fa durar
la DIRECTA 6 hores més
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a cada poble, especialment al sud
del Baix Llobregat: les valls de
Collserola i el Garraf, rieres i pine-
des, espais agroforestals, etc. El
negoci salvatge del ciment i l’es-
peculació han malmès els pul-
mons baixllobregatencs a favor
del lucre privat i d’un desenvolu-
pament elitista i insostenible.
L’ampliació del port de Barcelona
ha desviat dos quilòmetres la
desembocadura del riu Llobregat
mentre el seu delta, la segona
zona més fèrtil de Catalunya, és
cimentada dia i nit.

A Barcelona no hi ha lloc. I al
Baix Llobregat es multipliquen per
milers els habitatges d’alt standing

i per desenes els megacentres
comercials, apareixen el doble
d’hotels i parcs logístics, i fins i tot
gratacels. La manca de terrenys
per a urbanitzar ha fet aparèixer
caramels per tot arreu: pla de Lle-
vant (Viladecans), Pla Caufec
(Esplugues) Ribera-Serrallo (Cor-
nellà), Eixample Nord (El Prat), La
Façana del Llobregat (Sant Vicenç
dels Horts), Corbera 2000, i altres
grans zones agrícoles i forestals
com la Vall de Sant Just o Mas
Lluhí a Sant Feliu, coixins de segu-
retat de Collserola. A Gavà, el Pla
de Ponent vol eliminar el darrer
connector biològic entre la serra
del Garraf i Ordal i el Delta del
Llobregat. La llista és molt llarga. A
l’Hospitalet, la Gran Via vessa
d’empreses i grans centres comer-
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En defensa del territori del Baix Llobregat

1 Directa Baix Llobregat
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

esprés d’unes jornades
a Viladecans el juny
passat, comencen una
sèrie de trobades de

persones, col·lectius i platafor-
mes oposades a la febre especula-
tiva que vol omplir de ciment els
diferents pobles de la comarca. Es
va reunir gent molt diversa de
Gavà, Viladecans, Esplugues, El
Prat, Begues, Corberà, L’Hospita-
let, Cornellà, etc. Es tracta de gent
amb plantejaments de lluita i
enfocaments diversos dels con-
flictes, des de l’oposició legal
(al·legacions, processos judicials)
a l’acció directa (aturada de mà-
quines, encadenaments de de-
núncia, penjada de pancartes...).
També editen revistes i vídeos.
L’objectiu és teixir una xarxa de
resistència i solidaritat per a
defensar el territori del ciment.

Fins ara, han tingut lloc troba-
des a El Prat, Esplugues i Gavà per
a conèixer els terrenys amenaçats
per megaprojectes i fer assemble-
es de reflexió per a afrontar a-

D

Per contactar:

www.noalplacaufec.net
www.salvemoliveretes.org
www.salvemelcalamot.org
www.kasalprat.org
www.defgol.com

questes lluites. El passat 3 de
desembre va tenir lloc la darrera
trobada a Viladecans. Després
d’una caminada per la zona fores-
tal d’Oliveretes i el dinar, a la
tarda es va fer l’assemblea de Pla-
taformes de defensa del Territori
del Baix Llobregat. Durant l’as-
semblea es va insistir en esforçar-
se per a constituir una sola veu de
pressió i mobilització, així com en
la implicació en la lluita a aquelles
poblacions que encara no partici-
pen del procés.

Panoràmica urbanística
El Baix Llobregat és una comarca
afectada directament pel fort
creixement capitalista de Barce-
lona, la gran metropolis medi-
terrània. L’expansió industrial i la
construcció d’infraestructures de
transport (viàries, ferroviàries,
port i aeroport), així com el crei-
xement urbanístic, han esquarterat
la comarca i l’han posat al servei de
les grans empreses. Aquestes ne-
cessiten que la gent treballadora
arribi puntual a la feina visqui on
visqui i que les mercaderies no
perdin temps pel camí, i a la vega-
da tenir al seu abast recursos com
el riu, cimenteres, pedreres, etc.

Mentre les vies de “comunica-
ció” aïllen els pobles entre sí, sent
impossible arribar a peu a munici-
pis veïns, al voltant dels nuclis
urbans les urbanitzacions han
ocupat terrenys “lliures” que bàsi-
cament són refugis de biodiversi-
tat i fauna i flora autòctona, així
com espai d’oci i descontamina-
ció de la població veïna. Avui dia
queden molt pocs espais naturals

cials, la Zona Franca acollirà una
nova urbanització, altres infraes-
tructures i una nova  presó. El Parc
Mediterrani de la Tecnologia, a
Castelldefels; i només a Vilade-
cans un parc de negocis, un tec-
nològic i un aeroespacial. Zones
urbanes i barris sencers també són
destruïts, eliminant illes verdes i
cases baixes per aixecar cinc, nou
o dotze plantes d’alçada.

Protagonistes
Els ajuntaments són d’allò més
selectes: el PSC governa sol o amb
coalició dinou dels vint-i-nou
ajuntaments de la comarca, set
d’ells amb ICV al cinturó roig, d’on
tracta principalment aquest re-
portatge. Allà promouen i justifi-
quen tot desgavell urbanístic i,
per cobrir l’expedient electoralis-
ta, inclouen percentatges ridículs
d’habitatge públic i algun equipa-
ment. Casualment, a zones con-
flictives on expropiacions, desno-
naments, mobbing, “matonisme”
són alguns mètodes per expulsar
la gent que molesta. Algunes
empreses són Sacresa, Vertix,
Landscape, Consorci de la Zona
Franca, Núñez y Navarro, Sacyr
Vallehermoso, etc, firmen conve-
nis econòmics i paguen pàgines de
publicitat als butlletins munici-
pals, però, no acostumen a cobrir

les necessitats dels desproporcio-
nats augments de població previs-
tos. La Generalitat agilitza les
aprovacions perquè “respecta les
decisions municipals”, però casual-
ment, amb el Tripartit els mega-
projectes corren més que mai.

Davant aquestes agressions
al territori disfressades de “sos-
tenibilitat” i “progrés”, l’oposició
popular té lloc a través d’entitats
ecologistes i associacions veï-
nals, algunes desmobilitzades
gràcies als partits polítics, o a
través de nous col·lectius i plata-
formes. Hi ha lluites llargues: a El
Prat fa trenta anys de la gran
manifestació de rebuig al desvia-
ment del Llobregat i la construc-
ció de tot tipus d’infraestructu-
res al Delta; vint-i-vuit anys de
pressió per clausurar l’irregular
abocador del Garraf; a Esplugues
quinze de lluita veïnal oposada al
pla Caufec (ara Porta-BCN)... d

“Es multipliquen
per milers

els habitatges
d’alt standing”

“El negoci
del ciment
ha malmès
les zones

verdes del
Baix Llobregat”

Sortida a Oliveretes, Viladecans Plataforma Salvem el Baix Llobregat

Un moment de la caminada pels boscos del Baix Llobregat
Plataforma Salvem el Baix Llobregat

El ciment i
l’especulació
han malmès
els pulmons

baixllobregatencs
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1 Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

l desembre del 2005 l’A-
juntament de Barcelona
feia pública l’adquisició
dels terrenys de l’antiga

fàbrica de la Fabra i Coats, propie-
tat de Renta Corporación, a Sant
Andreu del Palomar. Des d’alesho-
res totes les naus encara estan
buides, no s’hi ha fet res, i les enti-
tats del barri es troben a l’espera
de que el Districte, amb Sara Jau-
rrieta de regidora, contacti amb
elles, ja que existeixen propostes
fermes des del teixit associatiu
del barri. Puntaires, Diables, Fo-
ment de Belles Arts, Cooperativa
de consum El Borró, la gent del
Brot i altres a títol individual, re-
clamen l’obertura d’un espai cul-

tural gestionat pels col·lectius de
Sant Andreu. Amb l’eslògan “C+D=
L’Harmonia: Ateneu popular i cul-
tural” donaven a conèixer el pro-
jecte a peu de carrer el passat 25
de novembre. A la plaça Orfila va-

ren organitzar una mostra d’enti-
tats amb actes culturals, i ho van
fer coincidir amb la jornada de
portes obertes a Fabra i Coats
organitzada pel Districte. C i D fa
referència a les dues naus on vo-
len que s’instal·li l’Ateneu. Durant
aquella jornada varen demostrar
que ja existeix al barri una progra-
mació per omplir de continguts
l’oferta cultural de L’Harmonia.
Tenint en compte l’existència
històrica i nombrosa de col·lectius
que treballen a Sant Andreu del
Palomar, troben a faltar un equi-
pament autogestionat, cultural i a
la vegada social, que funcioni
també com a punt de trobada de
la gent. Es tracta d’una gran opor-
tunitat per crear noves complici-
tats entre el teixit associatiu, per
tal de treballar conjuntament i

buscar sinergies de treball col·lec-
tiu. De moment, l’Ajuntament de
Barcelona ha projectat destinar
28.000 m2 de sostre de l’antiga
Fabra i Coats a equipaments i nou
habitatge dotacional i deixa per
definir l’ús de dos edificis. Diver-
ses entitats reclamen que s’inclo-
gui una llar d’infants, un espai per
a realitzar cicles formatius, una
ludoteca i una residència per a
gent gran, i consideren secundari
l’habitatge dotacional i la col·lec-

ció prevista de vehicles històrics
de TMB (Transports Municipals de
Barcelona). 

Així doncs, des de les entitats
continuen pressionant perquè l’A-
juntament accepti l’ubicació d’a-
quest ateneu. L’Harmonia, un pos-
sible motor cultural on potenciar
la creació en totes les seves for-
mes artístiques, un espai comuni-
tari de trobada i debat intergene-
racional i gestionat per la societat
civil.

1 Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

a tancada d’unes cent
persones el passat dis-
sabte al conjunt fabril
de Can Ricart és la dar-

rera acció coberta per dvactivis-
me. Aquest projecte neix de la
necessitat d’omplir el buit que els
mitjans de comunicació tradicio-
nals creen al voltant dels movi-
ments socials. 

Can Ricart, la presència a Bar-
celona de Miloon Kothari, relator
especial sobre el dret a l’habitatge
de les Nacions Unides, les mani-
festacions estudiantils en contra
el Procés de Bolonya i les protes-
tes per una vivenda digne, són els

darrers esdeveniments seguits per
Dvactivisme, en el marc d’una tra-
jectòria de poc més de dos anys.
Des de 2004 generen vídeos d’ac-
tes populars, accions i manifesta-
cions per tal de conservar i
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comporten el fet d’evitar l’aporta-
ció d’informació alternativa a la
societat. El fundador del projecte
denuncia que els mitjans de
comunicació promoguin la desin-
formació sobre col·lectius, movi-
ments socials i organitzacions,
que etiquetin d’antisistema, amb
to pejoratiu, a tothom qui propo-
sa alternatives, i que recondueixin
qualsevol opinió que no s’avingui
amb aquest “establishment”. 

Per ara, Dvactivisme compta
amb vídeos editats amb música,
que resumeixen accions o mani-
festacions, però en un futur pro-
per, volen crear un contingut més
treballat a nivell d’anàlisi i reflexió,
amb la possibilitat de realitzar
entrevistes, reportatges o curts
documentals. Sempre amb la in-
tenció de donar veu a qui no la té
i trencar així amb un marc ideolò-
gic rígid i monopolitzat. Segons el
fundador de Dvactivisme la forma
de veure la televisió està canviant,
ja que moltes persones es trans-
formen en transmissores i creado-
res de vídeos i alhora, Internet
facilita aquesta transformació. Les
xifres parlen per sí soles: Dvacti-
visme va editar una peça de vídeo
sobre el Forat de la Vergonya, al
Casc Antic de Barcelona, quan les
màquines i la Guàrdia Urbana van
entrar-hi el 4 d’octubre. A les deu
de la nit del mateix dia, mil cinc-
centes persones ja havien visualit-
zat les imatges enregistrades.

meten a LaTele, el canal 52 UHF.
També manté relació amb el por-
tal d’informació Indymedia que
actua com a pont entre les perso-
nes dels moviments socials i la
mateixa plataforma dvactivis-
me.org. Amb Liberinfo també ge-
nera  intercanvi d’informació.

Des de Dvactivisme es denun-
cien les estratègies dels mitjans
oficials per a mantenir l’“establish-

ment”, i com aquestes estratègies

avançar en noves formes de
comunicar, per transformar la rea-
litat i donar suport als moviments
socials. Els primers treballs audio-
visuals es penjaven a Indymedia
perquè encara no existia la pàgina
web del projecte que s’ha conver-
tit en la plataforma dels treballs.

Vídeo trajectòria
La manifestació ciclonudista  de
2004 de Barcelona va ser el pri-
mer vídeo que van publicar a In-
ternet. I des d’aleshores: les pro-
testes contra el Fòrum 2004, les
lluites pels drets dels i les immi-
grants, els desallotjament de la
Hamsa, les accions contra el G8, la
manifestació de l’orgull gai, les
masses crítiques en bicicleta, les

L

Dvactivisme crea vídeos de manifestacions, actes populars, accions 

protestes contra l’Ordenança Cí-
vica, i tot el que s’ha succeït arrel
de la lluita per l’habitatge digne i
el Procés de Bolonya.

Tots els vídeos es poden a-
conseguir a través de la web sota
la llicència Creative Commons
que permet copiar, distribuir i
comunicar publicament les obres.
De moment, els arxius no estan
disponibles, però la intenció és
publicar-los amb alta qualitat per
a la seva descàrrega. De totes ma-
neres, tot el material es compar-
teix amb diversos col·lectius que
el vulguin utilitzar o consultar.

Dvactivisme col·labora amb el
projecte de l’Assemblea per la
Comunicació Social, Okupem les
Ones, tot facilitant vídeos que s’e-

L’Harmonia: un somni col·lectiu
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Per contactar:

www.dvactivisme.org
contacte@dvactivisme.org

Per contactar:

http://peruncasaldelbarri.blogspot.com
http://ateneuharmonia.blogspot.com

Un membre del col·lectiu Dvactivisme fent proves amb la càmera Dvactivisme

Les entitats
de Sant Andreu

del Palomar
reclamen
l’obertura

d’un Ateneu
popular i
cultural

Dvactivisme
neix de la
necessitat

d’omplir el buit
que els mitjans
de comunicació

tradicionals
creen al voltant
dels moviments

socials

C.C.LA FÀBRICA
oberta tots els dies

menges

concerts

exposicions...

Carretera de Juià nº 46 
CELRÀ (Gironés)
lafabrica@girona.com
972 493 060
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ELS ZOMBIES TORNEN A ESTAR DE

MODA, I TOT AQUEST REVIVAL

GIRA AL VOLTANT DEL MESTRE

DEL SUBGÈNERE, GEORGE A.

ROMERO, UN OUTSIDER DEL

CINEMA MÉS COMERCIAL QUE

SEMPRE HA PROCURAT DONAR

DIMENSIÓ SOCIAL ALS SEUS FILMS

FANTÀSTICS. AMB FUTURES

ESTRENES PENDENTS (UN FILM

ORIGINAL D’AQUEST AUTOR, I UN

REMAKE D’EL DIA DE LOS

MUERTOS), S’EDITEN EN DVD LES

SEVES OBRES MÉS RECORDADES.

MALGRAT POGUEM PENSAR QUE

ES TRACTA D’UNS FILMS VANALS I

SENSE CONTINGUT, AMB ELS SEUS

FILMS DE TERROR ROMERO ENS

MOSTRA ELS DIFERENTS CAMINS

QUE PODEN PRENDRE ELS

INDIVIDUS EN UNA SOCIETAT EN

DESCOMPOSICIÓ.

Una societat en descomposició
EL SUBGÈNERE DE PEL·LÍCULES DE ZOMBIES NORDAMERICÀ, ENCAPÇALAT PER L’OUTSIDER GEORGE A. ROMERO, MOSTRA LES DEBILITATS DEL MODEL CONSUMISTA I PATRIARCAL

1 Ignasi Franch
/cultura@setmanaridirecta.info/

Molt sovint els films de
fantasia i terror retraten a
la perfecció, de manera

més o menys casual, les pors de la
societat contemporània. El cineasta
nordamericà George Romero ha
estat durant bona part de la seva
trajectoria intentant anar més enllà
de la pinzellada crítica ràpida, llui-
tant per defensar un cinema fantàs-
tic on el comentari de la realitat
social fos un element essencial.
Encasellat com el gran mestre de les
pel·lícules de zombis, amb el seu
debut La noche de los muertos
vivientes (1968) va assenyalar un
camí gairebé verge: el d’un cinema
d’horror que s’allunyava del goti-
cisme i que, amb elements fantàs-
tics o sense ells, podia aproximar-se
a l’experiència humana contem-
porània. Amb els seus tres primers
films de morts vivents, George
Romero va facturar un projecte
artístic realment aconseguit, l’obra
d’un outsider de Hollywood que
analitzava en pel·lícules de gènere la
realitat cojuntural, de manera cada
cop més precisa i autoconscient. Si
La noche de los muertos vivientes

donava veu (una mica a les palpen-
tes) als moviments pels drets de la
dona i les minories racials, les
propostes de Zombi (1978) i El día

de los muertos (1985) eren més
reflexives: els espais, metafòrics; els
personatges, més definits. Però tot i
així el seu film debut ha quedat com
la seva obra mestra, la més trenca-
dora i visionària, per la seva agosa-
rada representació de la violència
gràfica però també per l’ús d’un
actor negre interpretant un heroi, i
per les crítiques a una societat
americana racista i patriarcal, intoxi-
cada de violència.

La dona, la salvació
Romero examina un número reduït
de personatges en espais tancats,
com ratolins. Alguns, els que menys,
creixen i se superen; la majoria
embogeixen de feblesa o de volun-
tat de poder. Després d’una primera
protagonista femenina molt feble, a
Zombi i El día de los muertos els
personatges femenins són les espe-
rances de salvació d’un món que
s’esfondra. La Frannie de Zombi, per
exemple, és una jove embarassada
que vol aprendre a defensar-se per
sobreviure juntament amb la seva
criatura, sense compartir les

pulsions violentes i avaricioses dels
seus companys de reclusió. Lluny
queda el pensament delirant de la
seva parella, que arrisca la vida per
poder acaparar tot el que conté el
centre comercial que s’ha convertit
en el seu significatiu refugi: un
temple de la societat consumista
que els morts vivents s’encaparren
en visitar perquè el recorden com
un espai central de les seves vides. 

A El día de los muertos, per la
seva banda, l’escenari és un bunker
situat en una illa, on militars i cien-
tífics reforcen (amb l’impunitat
que dóna l’aïllament) els seus
impulsos de poder i dominació
mentre la dona protagonista, forta
i autosuficient com cap de les
seves predecessores, intenta no
embogir, sobreviure... I fugir.

El pecat original
Els films de plagues apocalíptiques
han estat sempre terreny fèrtil pel
discurs nihilista. El pecat original de
la majoria d’aquestes pel·lícules té
ressons conservadors (exceptuant
potser les variants malaltisses d’un
jove David Cronenberg): la fi del
món és resultat del progrès
tecnològic humà, de la mateixa
manera que l’expulsió d’Adam del

paradís es produeix pel seu desig
de coneixement. Malediccions
bíbliques al marge, la mirada de
Romero és escèptica pel que fa a la
condició humana: un cop tremola
la civilització, sembla dir, la màscara
de l’home socialitzat es va esvaint i
retorna la brutalitat que havia
quedat reclosa a les zones més
fosques de la identitat. L’avaricia, la
misogínia i el desig de poder
mouen els mascles de la trilogia,
especialment a la més fosca de les
seves entregues, El día de los muer-

tos, on s’examina de manera maca-
bra i foscament humorística la
socialització i els processos d’apre-
nentatge dels individus, seguint els
experiments d’un mad doctor que
vol domesticar un zombi. 

Per a Romero, tant la desapari-
ció de la llei com la disciplina
extrema condueixen a la barbàrie. 
I la destrucció de l’ordre establert
s’associa amb una tornada al caos
hereva d’una societat malalta que
només es pot curar refundant-la en
espais verges, aquells espais inhabi-
tats per l’home (i per tant, lliures de
morts vivents, de plaga, de llegat
enverinat) que els protagonistes
dels seus films no deixen de buscar
per poder començar de nou.

Amb La tierra de los muertos vivien-
tes (2005) George Romero es va

adaptar a territori hostil de manera
similar al John Carpenter de Fantasmas
de Marte: sembla acceptar l’impossibi-
litat de fer terror a la seva vella
manera, i tira més aviat cap a l’acció
complementada amb una evident
intenció metafòrica. La ciutat del film
són els Estats Units post-11-S, amb uns
pocs escollits vivint en un búnker de
benestar blindat militarment, amb la
massa apartada dels grans centres de
decisió, i els definitivament exclosos
atrapats rera murs i barreres: els
zombis del film i els immigrants de la
realitat, ingents en número, que només
busquen un lloc per viure. De ben segur
la baula més dèbil en la tetralogia (fins
ara) de morts vivents de Romero, és tot
i així una obra meritoria d’un outsider
que intenta trobar un lloc al Hollywood
modern. Un lloc que en bona mesura li
ha procurat l’adrenalínic remake de
Zombi realitzat per Zack Snyder,
Amanecer de los muertos, una potent
pel·lícula d’acció que no pot presumir
del dibuix de personatges de l’original.

De nou zombis,

dues dècades i

un 11-S després
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1 Antònia Andreu
/cultura@setmanaridirecta.info/

L’Heliogàbal és un dels locals amb més
personalitat del barri de Gràcia de

Barcelona. Cau de poetes del subsòl,
músics desheredats i artistes de gènere
divers, la seva programació heterodoxa i el
seu caràcter sempre dissident l’han
convertit en un referent de la cultura
underground de Barcelona. Una bona
prova és la programació d’aquest mes de
desembre, que es presenta farcida de
música, poesia i performances diverses,
tan de pagament com (majoritàriament)
gratuïtes. 

L’Helio ofereix aquest desembre una
combinació de poesia, rock i cançó d’autor
que va inaugurar el dissabte dia 2 Mossèn
Xemeneia i l’Orquestra va de Canto, nom
sota el que s’amaga el poeta Enric
Casasses. Un habitual de la programació

que aquest 2006 ha estat d’especial actua-
litat per la seva col·laboració amb el músic
nordcatalà Pascal Comelade, amb qui ha
publicat un disc llargament esperat, La

manera més salvatge (DiscMedi). 

El retorn d’Adrià Puntí
El proper dissabte dia 9 hi haurà l’actua-
ció d’un músic completament imprevisi-
ble: Adrià Puntí, en forma del seu alter
ego Josep Puntí. Potser seria més
correcte dir-ho al revés, perquè l’Adrià és
l’alter ego artístic d’en Josep... L’exlíder
d’Umpah-Pah ha fet darrerament algunes
aparicions estelars en petites sales com
la Zacarías o el festival Figarrock, on
només amb el piano o de vegades acom-
panyat d’algun músic –com el baixista de
Quimi Portet, Antonio Fidel– ha inter-
pretat –o com a mínim ho ha intentat–
part del seu repertori. Tot és possible en
un concert d’Adrià Puntí: cançons que

comencen i mai s’acaben, versions de
Tom Waits o Leonard Cohen que comen-
cen d’improvís per derivar en improvit-
zacions sense final... Veurem què dóna de
sí la seva aparició per Gràcia. 

Dijous 21 serà el torn de Le Petit
Ramon Experience. L’exlíder d’Azucarillo
Kings, convertit en franctirador del rock,
encara està presentant les cançons del seu
segon disc, Luxúria (DiscMedi, 2005), i
aquest desembre té previst enregistrar el
seu tercer treball d’estudi. Un crooner
punk en tota regla, contra la música políti-
cament correcta. 

El moment culminant de la progra-
mació d’hivern de l’Helio serà l’home-
natge a Sebastià Roure del dissabte 23 de
desembre, sota el títol Per molts anys,
Roure. El poeta i músic underground,
mort el passat mes de setembre, serà
recordat així per la seva parròquia
d’amics habituals.

Circ d’hivern a Nou Barris 1 Santi Eizaguirre
/cultura@setmanaridirecta.info/

Els dubtes creats arran dels
últims esdeveniments de perse-

cució i setge al circ tindran una ben
segura resposta en l’afluència de
públic a l’onzè Circ d’hivern de
l’Ateneu Popular de 9 Barris, que
aquest any estrena el proper 16 de
desembre l’espectacle El Circ de
Sara. La proposta, inèdita i original
com cada any, farà de ben segur les
delícies de molta gent com encara
ho estan fent Circus Klezmer i
Rodó, produccions vinculades
també a la festa hivernal d’anys
anteriors a l’Ateneu, que han acon-
seguit un remarcable reconeixe-
ment i èxit de públic en la gira
posterior. 

El projecte cultural de l’Ateneu
Popular de 9 Barris organitza també
tres combinats de circ a l’any,
compta amb el suport i el treball
de l’Escola de Circ Rogelio Rivel,
l’Associació de Professionals del

Circ de Catalunya i Zirkólika, revista
dedicada al circ. El circ de Sara és
una creació de Piero Steiner i
Ricard Panadès, i ret homenatge al
circ itinerant i familiar. Un especta-
cle que ens farà veure el punt
màgic que brilla en l’atenció al
malabarisme més quotidià, a
aquesta manera de viure combinant
llenguatges i practicant l’exploració
dels límits i de les perifèries que
manté viva la poètica de l’il·lusió.

El Circ de Sara 
Del 16 de desembre al 7 de gener
De dilluns a dijous a les 19h
Divendres i dissabte a les 22h
Diumenge 7 de gener a les 12h
Els dies 24 i 31 de desembre no hi
ha funció

Informació i reserves: 93 353 95 16
www.noubarris.net/ateneu
(És imprescindible reservar les
entrades per telèfon.
Obertura de les reserves el dilluns
11 de desembre.)

L’ATENEU POPULAR ACULL DES DEL 16 DE DESEMBRE EL CIRC DE SARA

1 Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

Francesc Arnau toca el “zurdito”
brasiler amb la banda de percussió

Bloc Quilombo. No només participen
en cercaviles i concerts arreu de
Catalunya: han portat a terme un
projecte amb els meninos da rua de
Brasil i ara en porten de cap algún
altre que també va més enllà del fet
estrictament musical. 

D’on surt Bloc Quilombo?
Primer era la banda de percussió que
acompanyava els espectacles de foc
dels Diables de l’Onyar, la colla de
Diables de Girona. Després de força
anys, la banda anava millorant i cada
vegada més preníem consciència
pròpia com a grup de música i menys
de banda sonora d’un espectacle... Ara
ja fa quatre anys que funcionem en
solitari. 
Com feu a l’hora de composar temes?
Tota la banda està estructurada per
comissions de treball i instruments.
Alguns composen estructures de

ritmes que després, posades en comú
amb la resta del grup, esdevenen
temes complerts. A diferència d’altres
grups de percussió o dels patrons
estàndars de la percussió, nosaltres
construïm les peces que toquem com
un grup de rock, amb una introducció,
una tornada, un cos... Com si fos una
cançó més melòdica, amb veu i bases
rítmiques.
On podem ballar al ritme del Bloc
Quilombo? 
Hem tocat a tot tipus d’escenaris i
carrers, tot i que els bolos més comuns
són les cercaviles i actuacions a l’aire
lliure. La nostra actuació sol durar
entre 50 i 60 minuts, tot i que sovint
els recorreguts de les cercaviles són
llarguíssims o el públic en vol més...
Hem arribat a estar tres hores seguides
caminant i tocant.
Quina relació teniu amb altres grups
de percussió? Treballeu junts?
Sobretot col·laborem molt amb grups
de Girona, especialment la Banda del
Surdo. Però hem fet coses amb
Percuters, Brincadeira... Ara col·labo-
rem amb el projecte Percussiocat.net,

un portal d’internet que ha impulsat
un recopilatori de grups de percussió
en el qual hem enregistrat dos temes, i
que hem presentat per Barcelona i
Girona, i aviat per Lleida i Tarragona.
També heu creat l’associació Girona
Percussió...
És una entitat amb què impulsem dife-
rents projectes amb un aire molt més
social. Hem estat a Maringà, a Brasil,
amb un projecte que vam crear per
treballar amb el Movimiento de
Meninas i Neninos da Rua. Els hem
facilitat uns instruments de percussió
que han servit per engegar una sèrie de
classes i activitats que permeten els
nens i nenes provinents de famílies
pobres o que viuen al carrer poder
socialitzar-se i accedir després a l’es-
cola i altres activitats culturals, a més
d’apartar-los del carrer i de la droga...
Unes activitats que per part del govern
no els hi eren proporcionades. També
estem organitzant un projecte en dife-
rents presons de Catalunya.

info@blocquilombo.org
www.blocquilombo.org

Pim-Pam-Pum

Els equilibris del circ Rodó, en la desena edició del Circ d’Hivern de l’Ateneu

EL LOCAL DE GRÀCIA ACULL LES ACTUACIONS

D’ADRIÀ PUNTÍ, LE PETIT RAMON I UN HOME-

NATGE AL POETA SEBASTIÀ ROURE

Josep Puntí (artista abans conegut com
Adrià Puntí) ésuna de les propostes de
l’Heliogàbal de desembre

Hivern musical i poètic a l’Heliogàbal

Francesc Arnau Percussionista del Bloc Quilombo
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1 Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

La figura del poeta andalús
Federico García Lorca ha

estat objecte d’aproximació des
del món de la literatura, el
cinema, la música i també el
teatre. Darrerament hem pogut
veure als escenaris catalans la
polèmica Lorca eran todos, un
homenatge al poeta de Granada
i també als desapareguts de la
guerra civil per part d’un Pepe
Rubianes convertit en director
allunyat de la befa habitual de
les seves aparicions com a actor. 

El que ja no és tan comú és
que aquesta aproximació es faci
des del món de la titella, com fa
l’espectacle La sonrisa de

Federico García Lorca, a l’Espai

Brossa fins al  proper10 de
desembre. Dins el cicle La
Revolta Poètica de les Titelles,
el director Jaume Policarpo
presenta un muntatge basat en
la força de la imatge i en la
interpretació, i on destaca el
detallisme poètic dels objectes
que conflueixen en la posada en
escena. Una aproximació a la
vida i a l’univers del l’autor de
Yerma a través de la titella,
explorant la capacitat metafò-
rica de la plàstica, i un munt de
troballes estètiques i expressi-
ves. Música, dansa, actors, tite-
lles, objectes, llums i
escenografia aconsegueixen
introduir l’espectador en una
dimensió d’emocions diferents.

La sonrisa de Federico

García Lorca és un homenatge a

la memòria del poeta i una
reivindicació del dombat contra
l’oblit dels qui, en temps de
revolucions on tot estava per
fer, van treballar per un art nou
que representés una societat
generosa i lliure. I també contra
l’oblit de la infàmia, la repressió
i l’assassinat. 

La sonrisa de Federico
Garcia Lorca
De Jaume Policarpo 
Fins al 10 de desembre de 2006
Repartiment:
Esperanza Giménez,
David Durán
Brossa Espai Escènic
Carrer d’Allada Vermell, 13
(final carrer Princesa)
Barcelona
Telèfon:933 101 364

Contra l’oblit de la infàmia

El director de La vendedora

de rosas factura un film
auster i d’aparença quasi
documental sobre les rela-
cions inevitables entre capital
i drogues a la Colombia
moderna. El protagonista és
Santiago, un promotor immo-
biliari enrampat en diverses
inversions que, a la cerca de
liquidesa, necessitat desespe-
radament de socis, comença
a relacionar-se amb un
productor de cocaïna. Tot i
viure una vida plena amb la
seva família, cau no només en
la temptació del diner fàcil,
sinó del consum continuat
d’estupefaents: no trigaran en
plantejar-se problemes, tant

per l’amenaça de la llei com
per les traicions. Amb una
ficció presentada en cru,
Víctor Gaviria aconsegueix
que l’espectador tingui la
sensació d’estar mirant pel
forat del pany, observant les
interioritats d’un submón
gens ocult en el Medellin dels
anys 80 i 90. Un film que ha
aconseguit diversos reconei-
xements en festivals i que
s’ha pogut tirar endavant per
la tossuderia del seu director
malgrat els problemes de
finançament i manca d’inver-
sors que volguessin arriscar
en projecte d’aquesta cruesa.
IGNASI FRANCH

Assaig

El Raval. Un
espai al marge
FERAN AISA I MEI VIDAL

(EDITORIAL BASE)

Un llibre a quatre mans obra
de dos destacats historia-

dors del moviment llibertari que,
a més a més, han nascut i crescut
en el barri que ara és objecte del
seu nou llibre: el Raval de
Barcelona. Una exhaustiva histò-
ria d’una de les connurbacions
més populars de  la capital, cor i
batec de la històrica ‘rosa de foc’.
Els seus carrerons han acollit
immigrants, gent treballadora i
d’esperits artístics rebels: el
fastuós Paral·lel, les rondes de
Sant Pau i Sant Antoni, la plaça
d’Universitat, el carrer Pelai i la
Rambla delimiten molt més que
un barri. Són el marc d’una histò-
ria en què conflueixen les barri-
cades anarquistes, el music hall i
les vedettes del Molino, i les llui-
tes populars, ateneus, casals i
centres socials del nou segle, en
conflicte amb la creixent presèn-
cia d’espais fashion de tota mena.
Un espai al marge de la ciutat,
que ha rebut noms diversos
alguns dels quals volen eradicar
–com l’emblemàtic ‘Barri Xino’–,
i que segueix produïnt una activi-
tat frenètica. El llibre inclou foto-
grafies històriques i documents
del propi arxiu dels autors. R.P.

Relk és una formació que s’es-
capa dels tòpics de la música

que estem acostumats a sentir. El
grup és resultat d’un puzzle de
tres peces principals: els poemes
de Jordi Bilbeny, les músiques de
Joan Vallcorba i la veu de Maira
Comalat. Pedres blaves és el seu
segon disc d’estudi després de
Branques (Música Global). Potser
no assoleix la perfecció sonora
que suposa treballar en un estudi
com Music Lan, on va ser enregis-
trat el primer disc gràcies al
premi per a grups emergents
Sona 9, però sona lliure, desa-
complexat i diferent. Les cançons

giren sempre entorn del
concepte de la llibertat –ja sigui
sexual, personal o política– i la
magnètica veu de Maira Comalat
és la que acaba de lligar una
proposta molt personal, a mig
camí entre la música mediterrà-
nia, l’electrònica i la cançó d’au-
tor, que no té cap paral·lelisme
en l’escena actual. Relk tenen una
manera pròpia de mirar-se la
vida, que els duu a dedicar
cançons al diputat d’Herri
Batasuna Josu Muguruza (en basc
i en euskera), a Núria Cadenas, al
General Moragues o a les dones
de la presó de Wad-Ras. R.P.

Relk
PEDRES BLAVES

(TEMPS RECORD)

POP MEDITERRANI

DVD

Sumas y restas (2004)
DIRECTOR: VÍCTOR GAVIRIA

GUIONISTES: VÍCTOR GAVIRIA I HUGO RESTREPO

INTÈRPRETS: JUAN CARLOS URIBE, FABIO RESTREPO, MARÍA

ISABEL GAVIRIA

DURADA: 100 MINUTS

IDIOMES: VO (CASTELLÀ)

cultura@setmanaridirecta.info

Sagarroi

BALEIKE

(KASBA MUSIC)

SKA-REGGAE

LA SONRISA DE

FEDERICO GARCIA LORCA

DE JAUME POLICARPO

FINS AL 10 DE DESEMBRE

Iñigo Muguruza, abans membre
de Kortatu, Delirium Tremens,

Negu Gorriak i  Joxe Ripiau,
Carlos Zubikoa (Apurtu) i Gorka
Baskaran (Gatazka) van formar
Sagarroi l’any 2001. Des de llavors
han editat quatre discos i han fet
gires per Llatinoamèrica i fins i
tot, aquest 2006 que ja s’acaba,
per Japó. El seu darrer treball duu
per títol Baleike (“És possible”), i
hi podem sentir, com és habitual
en el grup, moltes sonoritats
tropicals i jamaicanes: cumbia,
ska, reggae, rumba i música
festiva, cantada en euskera, en

castellà i també en català, amb
l’aportació de la nova veu solista
de Miren Gaztañaga. Un disc en
què col·laboren Amparanoia, The
Solanos i Andoni Delirium, i que
apareix en un moment d’interte-
ses i esperances a Euskal Herria,
de les que és testimoni musical
directe. Baleike reafirma que
Sagarroi té una base rítmica
consolidada de la que resulten
una sèrie de cançons senzilles i
efectives, tot i que en algun
moment ratllen perillosament el
tòpic mestís. R.P
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DISSABTE 23 A LES 17H

MANIFESTACIÓ PER UNA VIVENDA DIGNA
El lema principal serà “No podrem tornar a
casa per Nadal, donat que encara no hem
marxat d’ella”. Hem de fer-nos sentir. Tots i
totes juntes som més fortes!
Ciutats convocades:

Barcelona: Plaça Catalunya
Girona: Plaça de Correus / Devesa
Tarragona: Plaça Imperial Tarraco
València: Plaça de Sant Agustí
Elx: Plaça Baixa

Després de la primera asseguda per un habi-
tatge digne s’han convocat moltes altres, totes
elles desorganitzades i disgregades en unes
poques ciutats. Aquest és un problema a nivell
estatal. Aquesta manifestació es farà en forma
de marxa tallant el tràfic dels principals car-
rers de diverses ciutats de l’Estat espanyol,
doncs ha quedat clar que les simples assegudes
no són ateses. Si la policia deté la marxa, es
tornarà a l’instant inicial, pacíficament, sense
enfrontaments, i s’esperarà que es pugui
reprendre. En el cas que no es pugui fer, la
manifestació es convertirà en una asseguda
més, però ja s’haurà cridat més l’atenció.

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

DILLUNS 11 

Documental + Debat.
“Ni vells ni traïdors”
CCCB, Montalegre 5, Barcelona. 19h.

Documental sobre “Action Directe” els anys 70

a França i posterior debat, amb Pierre Carles

(director del documental), Manel Aisa (AEP),

Jacques Garcin (ex-gari), Xavier Montanyà (peri-

odista) i Robert Sabata (advocat). “Qui lluita

pot perdre, però qui no lluita ja ha perdut”.

Organitza: Ateneu Enciclopèdic Popular.

DIMARTS 12 

Cinema Solidari. “Moolaadé”
Sala d’Actes del Centre de Lectura, Carrer Major

15, Reus. 20h. Entrada gratuïta.

Partint d’històries personals, la pel·lícula

enfronta dos valors: el respecte al dret d’asil (el

“moolaadé”) i la tradició de l’ablació.

“Moolaadé” és una pel·lícula valenta, una

denúncia amb un to poc habitual a Occident,

un al·legat a favor d’una societat africana més

justa i amb menys violència contra les dones,

on l’ablació no hi tingui cabuda.

DIMECRES 13 

Xerrada en suport als treballadors
i les treballadores d’Iberia
Ateneu Corberenc, Font Vella 20, Corbera.

20h

Organitza : Xarxa Contra els Tancaments i la

Precarietat del Baix Llobregat.

Presentació. “Cròniques del 6 i
altres detalls de la claveguera
policial”
Ateneu La Torna, Sant Pere Màrtir 37, Vila de

Gràcia, Barcelona. 20h.

Presentació del llibre “Cròniques del 6 i

altres detalls de la claveguera policial. Del

cinema Princesa als Tres de Gràcia (1996-

2006)”, amb Arcadi Oliveres (president de

Justícia i Pau), M. Gabriela Serra (moviment

antiglobalització) i August Gil Matamala

(advocat i president de l’AED). Aquest llibre

és la reconstrucció històrica de deu anys d’e-

fervescència política, la reivindicació de la

memòria col·lectiva de tota una generació

de dissidents enfront dels excessos policíacs

en un estat d’excepció que tot sovint esdevé

regla. “Per als oprimits, l’excepció és la regla”

(Walter Benjamin).
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DIJOUS 7 

Documental. “La sal de la tierra”
La Quimera, Verdi 28, Vila de Gràcia

Barcelona. 21h.

Uns miners de Nou Mèxic realitzen una vaga

desprès d’haver succeït una sèrie d’incidents, lli-

urant una dura i amarga batalla en la que rebran

el suport de les seves dones. Aquest acte forma

part del Cicle de Documental “Dona”.

DIVENDRES 8 

Concert.
“Robert Bonet: La Nova Simplicitat”
Cafè del Far, Cala Crancs 2, Cap de Salou, Salou,

Tarragona. 23h. Entrada gratuïta.

Concert de Robert Bonet acompanyat de Laia

Colomés (veu) i Elisabeth Pérez (violí). Primer

concert de la gira “Robert Bonet: La Nova

Simplicitat”, acompanyat de projeccions audiovi-

suals i música electrònica.

DIUMENGE 10 

Cinema. “Camino a Guantánamo”
(V.O.S.E.)
Antiga Audiència, plaça Pallol, Tarragona.

17.30h. 4’5euros.

Tres joves britànics d’origen asiàtic són convi-

dats a una boda a Pakistan. Pensant que les

amenaces d’atac a l’Afganistan dels EUA no es

produiran aprofiten la proximitat geogràfica per

fer-hi una visita. Sense adonar-se’n, són

detinguts com a seguidors de Bin Laden i

traslladats a Guantánamo. Cinema combatiu,

compromès i imprescindible.
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MANIFESTACIÓ
PER L’ASSASSINAT DE PEDRO ÁLVAREZ

15 de desembre a les 19.30 h a l’Avda.
Catalunya 79 de l’Hospitalet de Llobregat.
<M> L1 Torrassa
Manifestació i ofrena floral 
14 anys exigint justícia!
Pedro Álvarez fou assassinat a sang freda
al mig del carrer per un policia de paisà el
1992 mentre tornava a casa, arran d’una
discusió de tràfic. El policia mai ha estat
condemnat.
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L’ENTREVISTA //JOSE ESTEBAN CASTRO, SOCIÒLEG

1 Sergi Picazo
/entrevista@setmanaridirecta.info/

És sociòleg. És un expert en
aigua. Tot i ser argentí de
naixement, es va doctorar a

Oxford amb una tesi sobre les
interrelacions entre les políti-
ques de l’aigua i els drets de ciu-
tadania de Mèxic. Actualment es
professor a la Universitat de
Newcastle. Les seves investiga-
cions han criticat durament l’ex-
pansió del sector privat en la
gestió i sanejament de l’aigua a
tot el món. Fa uns dies va visitar
Barcelona per participar la Set-
mana de l’Aigua que va organit-
zar Enginyeria sense Fronteres. 

El món es queda sense aigua?
Del total d’aigua disponible al
planeta, només l’1,5% és aigua
dolça, i d’aquest volum només
una petita part està disponible.
Tanmateix, l’aigua que tenim
segueix sent suficient ara i en un
futur previsible per a tothom. El
problema és una distribució desi-
gual, primer geogràfica, i després,
socialment. Deu països del món
tenen el 60% de l’aigua superfi-
cial, i la població s’ha concentrat
allà on no hi ha aigua. 

L’aigua provoca exclusió?
L’aigua, no. El que fem amb ella, sí.
L’accés a la aigua podria ser consi-
derat un indicador d’exclusió
social. Un exemple és Israel: se-
gons alguns autors, el 18% de la
població que hi viu és àrab però
només consumeixen el 2% d’ai-
gua, i la paguen tres vegades més
cara que un israelià. I als Territoris
Palestins és encara pitjor. Un altre
exemple, es pot veure a la capital
de Mèxic: a la mateixa ciutat, hi ha
qui no té accés a l’aigua potable,
mentre que uns quilòmetres més
enllà, els rics gasten milions de
litres d’aigua a les seves piscines. 
S’anomenaria pobresa d’aigua...
Els pobres consumeixen menys
aigua, de mala qualitat i, a sobre,
paguen un preu més alt per litre.
Si una persona no pot accedir a
uns 40 litres al dia, viu per sota de
la pobresa. A Anglaterra, el Go-
vern considera pobra una perso-

na que paga més del 3% del seu
ingrés mensual en la seva factura
de l’aigua. 
Hauria de ser considerada un
dret humà?
Aquest és un debat complex. A
quasi totes les civilitzacions anti-
gues, l’aigua per a usos necessaris
per l’home ha estat considerada
com quelcom que no es podia
negar. Un dret humà. El debat
actual, però, és molt complex i no
hi ha cap consens internacional.
Una comissió de Nacions Unides
va reconèixer el dret humà a l’ai-
gua, però les Nacions Unides, és a
dir, els països que la formen, no ho
han acceptat encara. Les raons són
molt diverses: Brasil s’oposa, entre
altres coses, perquè no volen que
cap país reclami el seu dret a l’ai-
gua per obtenir l’aigua gratuïta-
ment de la conca amazònica.
Altres països no volen que es reco-
negui simplement perquè conside-
ren que l’aigua no és un dret sinó
una mercaderia i un bé privat. La
meva posició és acceptar que certs
usos de l’aigua –uns cent litres d’ai-
gua per a usos bàsics per so-
breviure en condicions actuals- no
poden estar subjectes al mercat. 
I hauria de ser gratuïta?
Res és gratuït. Per portar l’aigua
fins al consumidor hi ha una gran
despesa que algú ha de pagar. Tot
i això el problema serà cobrar per
l’aigua als 1.100 milions de perso-
nes que no tenen accés a l’aigua
neta i al 1.400 milions, sense sane-
jament, perque la majoria d’aques-
ta gent viu en països molt pobres.
Crec que no pot ser gratuïta, però
s’ha de buscar una solució perquè
la gent que no hi pot accedir per
manca de recursos, hi pugui. 
L’Educació i la Sanitat públiques
també tenen un cost elevat,
però són gratuïtes per a tothom
a molts països?
No vull negar la gratuïtat, però cal
reconèixer que té un cost. Qui ho

paga? L’Estat, els ciutadans més
rics...? Cal veure com s’ha solucio-
nat aquest tema en el passat. 
On s’ha solucionat?
Europa, Estats Units o Japó van
solucionar el problema d’universa-
litzar els serveis d’accés a l’aigua
potable en algun moment del
segle XX ja que abans no tothom hi
podia accedir, i ara la població té
majoritàriament aigua potable a
casa. Et puc donar l’exemple d’An-
glaterra: al segle XIX, tenien un sis-
tema privatitzat, però va fracassar
quan les ciutats angleses van
començar a créixer; després de
trenta anys de debat polític, la ciu-
tat de Londres va crear un sistema
públic d’aigua l’any 1902; així es va
aconseguir que tothom hi pogués
accedir gràcies al finançament
públic. Per això sorprèn que quan
es debat el problema de l’accés a
l’aigua potable a l’Àfrica es digui
que les empreses privades solucio-
naran el problema. No hi ha cap
exemple d’això en tota la història. 
I avui, qui i com gestiona l’aigua
a Europa?
La majoria són empreses públi-
ques, prop del 90%. Malgrat que
el sector privat participa en ser-
veis puntuals de provisió o de
gestió d’alguns assumptes con-
crets, el control depèn majorità-
riament de les municipalitats. El
model contrari és l’Anglaterra
actual després de que Tatcher
privatitzés el servei als anys 80. 
La gestió de l’aigua va cap a la
privatizació?
La Comissió Europea vol fomen-
tar la participació del sector pri-
vat en la provisió i sanejament de
l’aigua potable. Creuen que això
fomentarà la competitivitat de
les empreses i millorarà el servei.
Però el sector privat necessita
beneficis del subministrament
d’aigua, i això serà impossible a
l’Àfrica subsahariana o alguns
països d’Amèrica Llatina. 

Quines són les principals trans-
nacionals de l’aigua?
És una pregunta fàcil perquè n’hi
ha molt poques i controlen el
60% del mercat mundial. Les més
importants són les franceses Suez
–amb capital a Aigües de Barcelo-
na- i Vivendi, la tercera més gran
és Thames Water –comprada per
l’empresa d’energia alemanya
RWE- i la quarta és Boygoues. 
Molts autors diuen que la pròxi-
ma guerra mundial no serà per

territoris ni pel petroli, sinó pel
control de l’aigua. 
És una mica exagerat perquè els
que ara ja tenen el poder no
necessitaran una guerra mundial
per imposar el seu control sobre
l’aigua. Però en la pràctica, ja hi ha
petites guerres per l’aigua en l’ac-
tualitat: tot el que passa a l’O-
rient Pròxim té molt a veure amb
l’aigua del riu Jordà o tot el que
passa a l’aqüifer guaraní de l’Ama-
zonia que ja és objecte de dispu-
ta entre països i empreses nord-
americanes. Hi haurà moltes
lluites, fins i tot, violentes, però
no hi haurà una gran guerra.

Arbeit
Macht Frei 
1 Esther Sancho
/opinio@setmanaridirecta.info/

En la darrera trobada d’advo-
cats i advocades que prestem
serveis d’orientació jurídica a

les presons la directora del CIRE
(l’empresa per la qual treballen les
persones preses a Catalunya) ens
mostrava el catàleg de productes
“de la casa” sense poder dissimular
tanta joia i alegria que omplia
aquella bona dona. I és que, qualse-
vol que l’hagués sentit, pensaria
que dirigia un projecte d’una ONG
si no fos perquè les xifres de l’estu-
di encarregat pel propi CIRE reve-
len que temporalitat, precarietat,
atur, masclisme, explotació, manca
de formació i nul·les expectatives
d’inserció laboral són el pa de cada
dia de la relació laboral.

Una relació especial apartada
de l’Estatut dels Treballadors on
no existeixen garanties mínimes
com l’acomiadament o el salari
mínim, per no parlar del treball
considerat “no productiu” i que
per tant no està reconegut ni
remunerat. Per això, quan aquesta
senyora va treure el catàleg de
temporada i vaig veure el disseny
de portada, vaig creure amb opti-
misme que la xerrada havia estat
objecte de sabotatge. O és que
algú una mica normal podia arri-
bar a acceptar que el propi CIRE
hagués triat per a la portada un
fotomuntatge on apareix un ninot
enterrat de cintura avall que emer-
geix de la terra després d’haver
cavat un túnel amb una cullera?!
Posats a fer jo l’animaria, senyora
directora, a col·locar la inscripció
dels camps nazis ARBEIT MACHT
FREI a l’entrada de totes les pre-
sons per a que quedi clar, des del
primer dia, que el treball no se’ls
remunerarà ni el duran a terme
sota unes mínimes condicions,
però segons vostès els farà lliures.

d

L’aigua per a
usos necessaris

per l’home
ha estat

considerada
com quelcom

que no es podia
negar. Un dret

humà

A les presons
no existeixen

garanties
mínimes com

l’acomiadament
o el salari mínim

Samuel Rodríguez
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TATICILBUP

“Els pobres consumeixen poca
aigua, dolenta i a un preu més alt” 

Els pobres
consumeixen

menys aigua, de
mala qualitat i,
a sobre, paguen
un preu més alt.
Si una persona

no pot accedir a
uns 40 litres al

dia, viu per sota
de la pobresa Water is cash, water is gold...

Be water my friend!
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ELS ZOMBIES TORNEN A ESTAR DE

MODA, I TOT AQUEST REVIVAL

GIRA AL VOLTANT DEL MESTRE

DEL SUBGÈNERE, GEORGE A.

ROMERO, UN OUTSIDER DEL

CINEMA MÉS COMERCIAL QUE

SEMPRE HA PROCURAT DONAR

DIMENSIÓ SOCIAL ALS SEUS FILMS

FANTÀSTICS. AMB FUTURES

ESTRENES PENDENTS (UN FILM

ORIGINAL D’AQUEST AUTOR, I UN

REMAKE D’EL DIA DE LOS

MUERTOS), S’EDITEN EN DVD LES

SEVES OBRES MÉS RECORDADES.

MALGRAT POGUEM PENSAR QUE

ES TRACTA D’UNS FILMS VANALS I

SENSE CONTINGUT, AMB ELS SEUS

FILMS DE TERROR ROMERO ENS

MOSTRA ELS DIFERENTS CAMINS

QUE PODEN PRENDRE ELS

INDIVIDUS EN UNA SOCIETAT EN

DESCOMPOSICIÓ.

Una societat en descomposició
EL SUBGÈNERE DE PEL·LÍCULES DE ZOMBIES NORDAMERICÀ, ENCAPÇALAT PER L’OUTSIDER GEORGE A. ROMERO, MOSTRA LES DEBILITATS DEL MODEL CONSUMISTA I PATRIARCAL

✑ Ignasi Franch
/cultura@setmanaridirecta.info/

Molt sovint els films de
fantasia i terror retraten a
la perfecció, de manera

més o menys casual, les pors de la
societat contemporània. El cineasta
nordamericà George Romero ha
estat durant bona part de la seva
trajectoria intentant anar més enllà
de la pinzellada crítica ràpida, llui-
tant per defensar un cinema fantàs-
tic on el comentari de la realitat
social fos un element essencial.
Encasellat com el gran mestre de les
pel·lícules de zombis, amb el seu
debut La noche de los muertos
vivientes (1968) va assenyalar un
camí gairebé verge: el d’un cinema
d’horror que s’allunyava del goti-
cisme i que, amb elements fantàs-
tics o sense ells, podia aproximar-se
a l’experiència humana contempo-
rània. Amb els seus tres primers
films de morts vivents, George
Romero va facturar un projecte
artístic realment aconseguit, l’obra
d’un outsider de Hollywood que
analitzava en pel·lícules de gènere la
realitat cojuntural, de manera cada
cop més precisa i autoconscient. Si
La noche de los muertos vivientes

donava veu (una mica a les palpen-
tes) als moviments pels drets de la
dona i les minories racials, les
propostes de Zombi (1978) i El día
de los muertos (1985) eren més
reflexives: els espais, metafòrics; els
personatges, més definits. Però tot i
així el seu film debut ha quedat com
la seva obra mestra, la més trenca-
dora i visionària, per la seva agosa-
rada representació de la violència
gràfica però també per l’ús d’un
actor negre interpretant un heroi, i
per les crítiques a una societat
americana racista i patriarcal, intoxi-
cada de violència.

La dona, la salvació
Romero examina un número reduït
de personatges en espais tancats,
com ratolins. Alguns, els que menys,
creixen i se superen; la majoria
embogeixen de feblesa o de volun-
tat de poder. Després d’una primera
protagonista femenina molt feble, a
Zombi i El día de los muertos els
personatges femenins són les espe-
rances de salvació d’un món que
s’esfondra. La Frannie de Zombi, per
exemple, és una jove embarassada
que vol aprendre a defensar-se per
sobreviure juntament amb la seva
criatura, sense compartir les

pulsions violentes i avaricioses dels
seus companys de reclusió. Lluny
queda el pensament delirant de la
seva parella, que arrisca la vida per
poder acaparar tot el que conté el
centre comercial que s’ha convertit
en el seu significatiu refugi: un
temple de la societat consumista
que els morts vivents s’encaparren
en visitar perquè el recorden com
un espai central de les seves vides. 

A El día de los muertos, per la
seva banda, l’escenari és un bunker
situat en una illa, on militars i cien-
tífics reforcen (amb l’impunitat
que dóna l’aïllament) els seus
impulsos de poder i dominació
mentre la dona protagonista, forta
i autosuficient com cap de les
seves predecessores, intenta no
embogir, sobreviure... I fugir.

El pecat original
Els films de plagues apocalíptiques
han estat sempre terreny fèrtil pel
discurs nihilista. El pecat original de
la majoria d’aquestes pel·lícules té
ressons conservadors (exceptuant
potser les variants malaltisses d’un
jove David Cronenberg): la fi del
món és resultat del progrès tecno-
lògic humà, de la mateixa manera
que l’expulsió d’Adam del paradís es

produeix pel seu desig de coneixe-
ment. Malediccions bíbliques al
marge, la mirada de Romero és
escèptica pel que fa a la condició
humana: un cop tremola la civilitza-
ció, sembla dir, la màscara de
l’home socialitzat es va esvaint i
retorna la brutalitat que havia
quedat reclosa a les zones més
fosques de la identitat. L’avaricia, la
misogínia i el desig de poder
mouen els mascles de la trilogia,
especialment a la més fosca de les
seves entregues, El día de los muer-
tos, on s’examina de manera maca-
bra i foscament humorística la
socialització i els processos d’apre-
nentatge dels individus, seguint els
experiments d’un mad doctor que
vol domesticar un zombi. 

Per a Romero, tant la desapari-
ció de la llei com la disciplina
extrema condueixen a la barbàrie. 
I la destrucció de l’ordre establert
s’associa amb una tornada al caos
hereva d’una societat malalta que
només es pot curar refundant-la en
espais verges, aquells espais inhabi-
tats per l’home (i per tant, lliures de
morts vivents, de plaga, de llegat
enverinat) que els protagonistes
dels seus films no deixen de buscar
per poder començar de nou.

Amb La tierra de los muertos vivien-
tes (2005) George Romero es va

adaptar a territori hostil de manera
similar al John Carpenter de Fantasmas
de Marte: sembla acceptar l’impossibi-
litat de fer terror a la seva vella
manera, i tira més aviat cap a l’acció
complementada amb una evident
intenció metafòrica. La ciutat del film
són els Estats Units post-11-S, amb uns
pocs escollits vivint en un búnker de
benestar blindat militarment, amb la
massa apartada dels grans centres de
decisió, i els definitivament exclosos
atrapats rera murs i barreres: els
zombis del film i els immigrants de la
realitat, ingents en número, que només
busquen un lloc per viure. De ben segur
la baula més dèbil en la tetralogia (fins
ara) de morts vivents de Romero, és tot
i així una obra meritoria d’un outsider
que intenta trobar un lloc al Hollywood
modern. Un lloc que en bona mesura li
ha procurat l’adrenalínic remake de
Zombi realitzat per Zack Snyder,
Amanecer de los muertos, una potent
pel·lícula d’acció que no pot presumir
del dibuix de personatges de l’original.

De nou zombis,

dues dècades i

un 11-S després
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✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

La figura del poeta andalús
Federico García Lorca ha

estat objecte d’aproximació des
del món de la literatura, el
cinema, la música i també el
teatre. Darrerament hem pogut
veure als escenaris catalans la
polèmica Lorca eran todos, un
homenatge al poeta de Granada
i també als desapareguts de la
guerra civil per part d’un Pepe
Rubianes convertit en director
allunyat de la befa habitual de
les seves aparicions com a actor. 

El que ja no és tan comú és
que aquesta aproximació es faci
des del món de la titella, com fa
l’espectacle La sonrisa de
Federico García Lorca, a l’Espai

Brossa fins al  proper10 de
desembre. Dins el cicle La
Revolta Poètica de les Titelles,
el director Jaume Policarpo
presenta un muntatge basat en
la força de la imatge i en la
interpretació, i on destaca el
detallisme poètic dels objectes
que conflueixen en la posada en
escena. Una aproximació a la
vida i a l’univers del l’autor de
Yerma a través de la titella,
explorant la capacitat metafò-
rica de la plàstica, i un munt de
troballes estètiques i expressi-
ves. Música, dansa, actors, tite-
lles, objectes, llums i
escenografia aconsegueixen
introduir l’espectador en una
dimensió d’emocions diferents.

La sonrisa de Federico
García Lorca és un homenatge a

la memòria del poeta i una
reivindicació del dombat contra
l’oblit dels qui, en temps de
revolucions on tot estava per
fer, van treballar per un art nou
que representés una societat
generosa i lliure. I també contra
l’oblit de la infàmia, la repressió
i l’assassinat. 

La sonrisa de Federico
Garcia Lorca
De Jaume Policarpo 
Fins al 10 de desembre de 2006
Repartiment:
Esperanza Giménez,
David Durán
Brossa Espai Escènic
Carrer d’Allada Vermell, 13
(final carrer Princesa)
Barcelona
Telèfon:933 101 364

Contra l’oblit de la infàmia

El director de La vendedora
de rosas factura un film

auster i d’aparença quasi
documental sobre les rela-
cions inevitables entre capital
i drogues a la Colombia
moderna. El protagonista és
Santiago, un promotor immo-
biliari enrampat en diverses
inversions que, a la cerca de
liquidesa, necessitat desespe-
radament de socis, comença
a relacionar-se amb un
productor de cocaïna. Tot i
viure una vida plena amb la
seva família, cau no només en
la temptació del diner fàcil,
sinó del consum continuat
d’estupefaents: no trigaran en
plantejar-se problemes, tant

per l’amenaça de la llei com
per les traicions. Amb una
ficció presentada en cru,
Víctor Gaviria aconsegueix
que l’espectador tingui la
sensació d’estar mirant pel
forat del pany, observant les
interioritats d’un submón
gens ocult en el Medellin dels
anys 80 i 90. Un film que ha
aconseguit diversos reconei-
xements en festivals i que
s’ha pogut tirar endavant per
la tossuderia del seu director
malgrat els problemes de
finançament i manca d’inver-
sors que volguessin arriscar
en projecte d’aquesta cruesa.
IGNASI FRANCH

Assaig

El Raval. Un
espai al marge
FERAN AISA I MEI VIDAL

(EDITORIAL BASE)

Un llibre a quatre mans obra
de dos destacats historia-

dors del moviment llibertari que,
a més a més, han nascut i crescut
en el barri que ara és objecte del
seu nou llibre: el Raval de
Barcelona. Una exhaustiva histò-
ria d’una de les connurbacions
més populars de  la capital, cor i
batec de la històrica ‘rosa de foc’.
Els seus carrerons han acollit
immigrants, gent treballadora i
d’esperits artístics rebels: el
fastuós Paral·lel, les rondes de
Sant Pau i Sant Antoni, la plaça
d’Universitat, el carrer Pelai i la
Rambla delimiten molt més que
un barri. Són el marc d’una histò-
ria en què conflueixen les barri-
cades anarquistes, el music hall i
les vedettes del Molino, i les llui-
tes populars, ateneus, casals i
centres socials del nou segle, en
conflicte amb la creixent presèn-
cia d’espais fashion de tota mena.
Un espai al marge de la ciutat,
que ha rebut noms diversos
alguns dels quals volen eradicar
–com l’emblemàtic ‘Barri Xino’–,
i que segueix produïnt una activi-
tat frenètica. El llibre inclou foto-
grafies històriques i documents
del propi arxiu dels autors. R.P.

Relk és una formació que s’es-
capa dels tòpics de la música

que estem acostumats a sentir. El
grup és resultat d’un puzzle de
tres peces principals: els poemes
de Jordi Bilbeny, les músiques de
Joan Vallcorba i la veu de Maira
Comalat. Pedres blaves és el seu
segon disc d’estudi després de
Branques (Música Global). Potser
no assoleix la perfecció sonora
que suposa treballar en un estudi
com Music Lan, on va ser enregis-
trat el primer disc gràcies al
premi per a grups emergents
Sona 9, però sona lliure,
desacomplexat i diferent. Les

cançons giren sempre entorn del
concepte de la llibertat –ja sigui
sexual, personal o política– i la
magnètica veu de Maira Comalat
és la que acaba de lligar una
proposta molt personal, a mig
camí entre la música mediterrà-
nia, l’electrònica i la cançó d’au-
tor, que no té cap paral·lelisme
en l’escena actual. Relk tenen una
manera pròpia de mirar-se la
vida, que els duu a dedicar
cançons al diputat d’Herri
Batasuna Josu Muguruza (en basc
i en euskera), a Núria Cadenas, al
General Moragues o a les dones
de la presó de Wad-Ras. R.P.

Relk
PEDRES BLAVES

(TEMPS RECORD)

POP MEDITERRANI

DVD

Sumas y restas (2004)
DIRECTOR: VÍCTOR GAVIRIA

GUIONISTES: VÍCTOR GAVIRIA I HUGO RESTREPO

INTÈRPRETS: JUAN CARLOS URIBE, FABIO RESTREPO, MARÍA

ISABEL GAVIRIA

DURADA: 100 MINUTS

IDIOMES: VO (CASTELLÀ)

cultura@setmanaridirecta.info

Sagarroi

BALEIKE

(KASBA MUSIC)

SKA-REGGAE

LA SONRISA DE

FEDERICO GARCIA LORCA

DE JAUME POLICARPO

FINS AL 10 DE DESEMBRE

Iñigo Muguruza, abans membre
de Kortatu, Delirium Tremens,

Negu Gorriak i  Joxe Ripiau,
Carlos Zubikoa (Apurtu) i Gorka
Baskaran (Gatazka) van formar
Sagarroi l’any 2001. Des de llavors
han editat quatre discos i han fet
gires per Llatinoamèrica i fins i
tot, aquest 2006 que ja s’acaba,
per Japó. El seu darrer treball duu
per títol Baleike (“És possible”), i
hi podem sentir, com és habitual
en el grup, moltes sonoritats
tropicals i jamaicanes: cumbia,
ska, reggae, rumba i música
festiva, cantada en euskera, en

castellà i també en català, amb
l’aportació de la nova veu solista
de Miren Gaztañaga. Un disc en
què col·laboren Amparanoia, The
Solanos i Andoni Delirium, i que
apareix en un moment d’interte-
ses i esperances a Euskal Herria,
de les que és testimoni musical
directe. Baleike reafirma que
Sagarroi té una base rítmica
consolidada de la que resulten
una sèrie de cançons senzilles i
efectives, tot i que en algun
moment ratllen perillosament el
tòpic mestís. R.P
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