Escamot Dixan

Cimera Sudamericana

Jornades Revolució del 36

Així està el pati // Pàgina 13

Roda el món // Pàgina 18

Què es cou // Pàgina 23

El passat 6 de desembre es va produir
el primer alliberament dels membres
de l’Escamot Dixan. El tribunal seguirà
amb les deliberacions que han de decidir la possible llibertat de la resta.

Els governs i els moviments socials de
l’Amèrica Llatina s’han trobat a Cochabamba, Bolívia, per començar el procés
d’integració continental somiat per
Simón Bolívar i José Martí.

Per vuitè any consecutiu, la CGT de
València organitza unes jornades per
recordar el 36. Amb el títol “Fent realitat la utopia” es plasma la culminació
d’un procés de maduració llibertària.
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1,5 euros

Un guàrdia urbà corrobora
una pallissa a joves graciencs
>> Així està el pati // Pàgina 9

L’AGENT DIU HAVER ESTAT DEGRADAT PER EXPLICAR-HO AL SEU SUPERIOR
ELS FETS ES REMUNTEN A LA DETENCIÓ DE TRES NOIS EL GENER DE 2005

Els joves apallissats es van fotografiar per poder denunciar els agents al jutjat de guàrdia
>> Així està el pati // Pàgina 12

>> Així està el pati // Pàgina 16

Arxiu

>> De dalt a baix // Pàgines 3 a 5

GE Money Bank busca dades Què s’amaga La febre del consum nadalenc
il·legals dels seus clients
darrera les
sigles MSR?
S
U
egons aquest setmanari ha pogut
saber de fonts properes a la filial
financera de General Electric, GE
Money Bank, l’empresa utilitza tècniques il·legals per aconseguir dades
dels seus clients. Aquest banc, especialitzat en els petits crèdits en un
termini ràpid, se serveix d’estratègies
que vulneren la Llei de Protecció de
Dades, amb la intenció de conèixer
informacions de la més estricta confidencialitat. Aquestes dades, que

són del tot innecessàries per a la concessió dels crèdits, són de l’àmbit
econòmic, relacionades amb comptes corrents, hipoteques i tarjetes
VISA. També s’arriba a indagar sobre
la vida laboral, localitzant el cap de
personal de l’empresa on treballa el
client de la financera. Aquestes trucades, en algunes ocasions es converteixen en visites al lloc de treball,
actuació que pot afectar la situació
laboral del client del banc.

na organització que es presenta
com a feixista d’esquerres, que
denuncia el capitalisme, que fa concentracions contra la implantació
dels McDonald’s. Així aconsegueix la
captació de militants el MSR, però
darrera s’hi amaga una altra realitat:
són seguidors dels màxims exponents
del falangisme i tenen vincles directes
amb el Front Nacional Francès.

Edu Soteras / Ruido
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Editorial
Un altre Nadal és possible?

L

a ja tòpica i típica frase de “cada català gastarà X euros durant
aquestes festes” ha arribat a xifres que superen el salari mínim:
700 euros. En un món on moltes persones no arriben a la tan
desitjada i hipòcrita condició de mileuristes –que sembla haver-se
convertit en l’objectiu de tota mortal, tot i que els lloguers costin 800
euros i el menjar, el gas, la llum o l’aigua vagin pujant de preu–, costa
de creure que la despesa mitjana per persona arribi a una xifra tan alta.
Això fa pensar que, d’una banda, hi ha gent amb molts diners –que són
els qui fan pujar fins a 700 la mitjana– i que demostren que cada vegada hi ha més diferenciades dues classes socials ben simples: rics i
pobres. De l’altra, que hi ha famílies que s’hipotequen per poder pagar
els regals, els menjars i els viatges nadalencs.
Però, un altre Nadal és possible. Sense excessos. Unes festes que
poden celebrar-se tradicionalment, si es vol, sense joguines violentes
i sexistes, sense afartar-se de productes de luxe (no només per a les
nostres butxaques sino també per a l’ecosistema), sense anar a la renovada, ampliada i devastadora estació d’esquí de moda... Es pot fer des
del consum responsable, sostenible i solidari.
Vagi per endavant però, que no es tracta de fer la bona acció de
l’any coincidint amb aquestes dates. Perquè moderar el consum i tranformar-lo és una activitat que seria desitjable aplicar cada dia, amb
independència de si és època de germanor i bondat. Només així,
podrem establir una base prou àmplia per avançar cap a un model més
igualitari i sostenible. I potser sí que aquesta alternativa al consumisme
desmesurat suposa un inversió de temps més gran i, fins i tot, més dedicació, però, com moltes altres coses a la vida, és qüestió de prioritats.

Pensem, doncs existim
El feixuc pes de la tradició
✑ Montse Aumatell
/elcamp@setmanaridirecta.info/

E

n la tradició cristiana en la
que la majoria de nosaltres
hem estat educades s’acosten unes dates protagonitzades
per les relacions familiars. Aquestes tradicions les tenim tan arrelades dins nostre que fins i tot els
i les que ens declarem obertament ateus hem de complir amb
tot un seguit d’actes i rituals
nadalencs, com els dinars i els
regalets. Però què passa si no assistim a aquests dinars? Doncs en
la majoria dels casos quedes marcat o marcada. Malgrat durant tot
l’any les visites entre els membres
d’una mateixa familia potser han
estat mínimes o pràcticament
inexistens, quan arriben aquestes
dates “toca” dinar plegats. Què hi
farem! Però hem de tenir present
que aquestes tradicions són simplement convencions establer-

tes, per antigues i respectables
que semblin no formen part
inamovible de la realitat, ni han
sorgit del no-res. Han estat inventades i creades per homes i dones
en algun determinat moment de
la història i, per tant, poden ser

Festes com la
de Nadal són
simplement
convencions
establertes
modificades o abolides. És evident que no estic en contra de les
celebracions en general, fins i tot
puc dir que m’encanta celebrar
coses, sóc de les que pensa que
qualsevol dia és un bon dia per
obrir una ampolla de cava, bon vi
o sidra. Però, ¿per què hi ha dies

concrets a l’any on sembla que
tens l’“obligació” de passar-t’ho
bé, com Sant Joan o Cap d’Any? I
per què n’hi ha d’altres que has de
sentir-te enamorada de la teva
parella, com Sant Jordi? O aquestes d’ara, on tot gira al voltant de
la família o de la tradició, i has
d’estar més caritativa, més dolça,
més tendre... Què té el Nadal que
no tingui la resta de l’any? Podríem dir que tindrà molta més
importància i trascendència tot
el que fem els altres dies de l’any
que no aquestes quatre o cinc jornades on sembla que l’esperit
nadalenc ens domina i ens controla, que no sóm amos ni mestresses dels nostres actes, que hi
ha una força suprema que ens
empeny a menjar i comprar de
manera desenfrenada. Com si el
món s’acabés ara i no importés si
demà no tenim un duro, estem
empatxades i no recordem què
nassos estem celebrant. d

Un dia plujós

N

Divendres 15 de desembre a les vuit del vespre, l'ambient plujós es generalitzarà

omés tindrem un dia amb
pluja durant la propera setmana. Serà divendres dia 15,
quan una petita baixa que es
troba a les Balears afectarà Catalunya, el nord del País Valencià
i el Rosselló. Dissabte al matí els
cels s’aniran aclarint de sud a
nord. Diumenge el sol predominarà a totes les comarques. Les
temperatures remuntaran notablement dilluns i dimarts, tornant a un ambient molt suau.

Dimarts 19 de desembre a migdia. Nova bombolla d'aire càlid sobre la Mediterrània.

El racó il·lustrat

Com s’ha fet?

A

questa setmana hem recuperat una portada on el titular i la
fotografia sumaven força a la mateixa informació. El testimoni
d’un guàrdia urbà que corrobora les informacions i denúncies que
apuntaven a un cas greu de pallisses i maltractes contra tres joves de
Gràcia, ens ha semblat especialment rellevant.
La última de les imatges que arribava a la redacció ho feia prop
de les 7 del vespre, a temps per poder redactar una informació d’última hora sobre les lluites contra l’especulació urbanística. Tres persones s’encadenaven a l’estructura d’una exposició propagandística
sobre la transformació de l’Àrea Metropolitana que està instal·lada a
la plaça Catalunya de Barcelona.
Des de Girona ens arribaven les últimes dades sobre les deliberacions del cas de l’Escamot Dixan, encara sense conèixer si finalment
quedaven o no tots en llibertat. Un d’ells sí que va sortir de la presó
el passat dimecres 6 de desembre.
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>> Cada butxaca catalana
deixarà, de mitjana, 700
euros en les compres de
Nadal_

CONSUM

NADALENC

>> Viatges, restaurants i alimentació són els qui s’enduen
gran part dels diners que es gasten durant aquestes festes_
>> A Catalunya es destina una mitjana de 98 euros per
persona a la loteria del 22 de desembre_

// LA

>> Aquest Nadal es calcula
que cada català gastarà un
sis per cent més que l’any
passat_

FEBRE DEL CONSUM ARRIBA ALS CARRERS I A LES BOTIGUES

Comprar, el nou esperit de Nadal
✑ Mariona Ortiz i Laia Alsina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

A

mb l’arribada del Nadal arriba el punt àlgid de la febre del consum. Els carrers
i botigues s’omplen de milers de
persones disposades a fer que les
targetes de crèdit treguin fum,
encara que això suposi haver de
passar veritables problemes els
mesos següents. Però, hi ha altres
maneres de viure el Nadal o, si
més no, de sobreviure a aquestes
festes.
Entre 650 i 700 euros. Això és
el que el Departament de Comerç calcula que cada català gastarà, de mitjana, durant les festes
de Nadal. Una xifra superior a la
de l’any passat, concretament un
6 per cent, tot i els problemes
per comprar pis, els salaris baixos, els contractes precaris i
l’augment generalitzat del cost
de la vida.

La Generalitat
calcula que els
catalans
gastaran 4.900
milions d’euros
durant les festes
de Nadal
De fet, les dades amb què treballa la Generalitat, auguren que
la població catalana pagarà una
factura global de 4.900 milions
d’euros entre menjar, roba i calçat,
joguines, oci i, la sempre habitual
i desitjada loteria de Nadal.
Canvis en la factura nadalenca
Si fins ara l’alimentació era la principal despesa aquestes dates, la
celebració de les festes fora, els
viatges i restaurants li han passat
al davant, perquè cada vegada es
perd més la tradició de quedar-se
a casa. Però per molt poc. Així,
mentre es calcula que els diners
que es gastaran en aquest darrer
concepte seran uns 1.056 milions
d’euros, els productes alimentaris
s’enduran 1.028 milions de les butxaques catalanes.
Pel que fa als altres productes
estrella del Nadal, les joguines, la
roba i el calçat, ocupen les següents posicions en la llarga factura nadalenca, amb un 17 i un 13
per cent, respectivament, de la
despesa de cada persona. Els diners destinats a productes culturals també mereixen una part
important de la despesa, així com
les begudes alcohòliques (un 7

per cent) i l’equipament de la llar
(un 5 per cent).
Però qui també s’endú una
bona part del que hi ha a les butxaques catalanes és la loteria de
Nadal, la que se celebra el 22 de
desembre. Els qui confien en la
sort, inverteixen uns 98 euros de
mitjana en comprar dècims per a
aquest sorteig.
Controlar la febre del consum
Les dades oficials i l’experiència
posen de manifest que la compra nadalenca és una de les més
impulsives i descontrolades que
es fan al llarg de l’any. Una manera de combatre aquesta tendència és apostar per propostes alternatives, algunes de les quals
podeu trobar a les pàgines següents, però també hi ha tot un
seguit de recomanacions generals que sempre es poden tenir
en compte:
- Fer una llista de les compres
necessàries amb un pressupost
detallat.
- Comprar amb anticipació
(perquè hi ha més varietat de productes i millors preus) i comparant ofertes.
- Controlar l’ús de les targetes
de crèdit.
- Utilitzar el transport públic i
evitar les hores i els dies en què
més persones van a comprar.
- Tenir en compte que comprar fora del municipi on vivim
sempre és més car.
- Preguntar sobre les condicions per canviar l’article comprat
i mirar que les instruccions estiguin en català (o un idioma que
s’entengui).
- Conservar les factures. d

La febre del consum provoca situacions insostenibles

Pau Coll / Ruido

La reflexió

El consum conscient
✑ Montse Peiron
Directora del CRIC
(Centre de Recerca i
Informació en Consum)
i de la revista Opcions

A

ra que ve Nadal, és especialment avinent reflexionar sobre
el nostre consum? Tant de bo els
nostres excessos es limitessin a
quinze dies l’any! De fet, si fos
així fins i tot podríem pensar
que, com es diu en castellà, una
vez al año no hace daño.
Replantejar-nos la manera de
consumir és necessari tot l’any.
Consumir vol dir gastar
recursos. Es calcula que per
obtenir de forma sostenible els
materials i l’energia que requereix l’actual nivell de consum

ens farien falta entre 1’5 i 3
planetes. És a dir: estem consumint el planeta en el mateix
sentit amb què diem que es
consumeix una espelma. També
és ben conegut que aquesta
societat de consum només és
possible gràcies a injustícies de
tota mena (condicions laborals
vergonyoses, abusos de poder
en les relacions comercials,
intromissió forçada en territoris
aliens, etc.). A nivell personal hi
trobem sovint més aviat insatisfacció que satisfacció. Sentim
constantment el “neguit” que
ens falta comprar alguna cosa, i
tenim tota mena de malalties
(derivades de l’estrès, de la
pèssima qualitat dels aliments,
de l’omnipresència de substàncies tòxiques, de les frustracions
perquè el que comprem no ens

Si ens parem a
escoltar-nos,
més d’una
vegada
acabarem
descartant
compres que
anàvem a fer
una mica
d’esma
fan tan feliços com deia
l’anunci...). El consum conscient
busca maneres de satisfer les

necessitats i desitjos que potenciïn un món més plaent, sostenible, en pau. Si ens parem a
escoltar-nos, més d’una vegada
acabarem descartant compres
que anàvem a fer una mica
d’esma. Així, aconseguirem alliberar-nos de moltes incomoditats (objectes de mala qualitat
que ens fan més nosa que servei,
ofertes d’oci que en el fons no
ens vénen de gust...), estalviarem
molts diners, sentirem el plaer
de tenir un domini més gran
sobre nosaltres mateixos, facilitarem una vida sostenible i agradable al planeta... També
dificultarem que rutlli el mecanisme que avui ens dóna de
menjar a molts de nosaltres,
però és que modificar-lo no
només és imprescindible, sinó
que també és urgent.

pàgina 4 de dalt a baix
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>> Des de la Prehistòria fins al 1955 havíem arribat a un requeriment total de materials de 300
milions de tones anuals, i li hem sumat uns
altres 1.000 milions en només quaranta anys_

CONSUM

NADALENC

// CAL

>> Per abastir el consum mundial de forma sostenible necessitem 1.2
vegades la superficie de la Terra. El diagnòstic, doncs, és clar: com
que només disposem d’un planeta estem consumint o gastant massa_

UN CONSUM SOSTENIBLE TOT L’ANY

Consum responsable, repte tot l’any
✑ M.O. i L. A.

punt de vista del consum responsable presenten dilemes que no
tenen sol·lució clara perquè alguns
dels criteris són contradictoris.
Malgrat tot, plantegem tres preguntes que ens podem fer a l’hora
de comprar un producte. De què
està fet? Hi ha materials o ingredients poc saludables, poc ecològics, que vénen de més lluny, etc.

/redaccio@setmanaridirecta.info/

L’

escalada de producció i
consum en què estem immersos no és sostenible ni
en el pla ecològic, ni econòmic ni
social, és quelcom que nombroses
organitzacions estan denunciant
des de fa anys. Ja el 1971 el primer
informe Meadows del Club de
Roma establia uns límits al creixement però, malgrat tot, cada any
se segueix valorant el creixement
de l’estat com un índex positiu de
desenvolupament.

No només fer
un consum
“ecològic” o
“solidari” sinó
plantejar-se la
necessitat d’allò
que consumirem

Ètica en el
consum és
valorar allò que
ens sembla bé i
malament abans
de comprar

Consumidors i aparadors són els grans protagonistes dels nadals

Davant aquesta situació, resistir-se a la voràgine consumista
és una tasca militant d’anar contracorrent durant tot l’any. Dedicar el
temps necessari a buscar informació, comprar productes que no
sempre són els més barats o deixar
de comprar als grans supermercats
poden semblar hàbits “estranys” en
la nostra societat però són resultat
de decisions preses per fer un consum conscient.

El terme “consum conscient”
o “consum responsable” cada vegada s’utilitza més en diferents
àmbits i pot tenir significats diversos per cadascú. A continuació
donem alguns criteris generals
que defineixen aquesta pràctica.
- Ètica en el consum; valorar
allò que ens sembla bé i malament abans de comprar i per davant de l’opció “fàcil” (la més ba-

Eduardo Soteras / Ruido

rata, la més accessible o la més
de moda).
- Prendre les pròpies decisions; fer prevaldre el nostre criteri per sobre del de la publicitat,
el mimetisme social o interessos
particulars, que sovint ens bombardegen per imposar-se.
- Acció per al canvi social: tenir
present que amb cada acte influïm
en la societat i, per tant, que allò

que potenciem amb el nostre consum no sigui contrari al que volem
potenciar a nivell social.
- Canviar l’actitud davant el
consum; no només fer un consum
“ecològic” o “solidari” sinó plantejar-se la necessitat d’allò que
consumirem i quantes sol·lucions
tenim per satisfer-la.
Moltes vegades, les opcions
de consum satisfactòries des del

A qui li podem comprar? Hi ha
empreses amb criteris molt diferents, que tenen efectes ben diversos sobre la nostra societat
(impacte ambiental, tipus de relacions laborals i comercials, aspectes culturals, estructura interna).
On comprar-lo? Afavorir un
tipus de comerç o un altre pot ser
tan significatiu com escollir unes
marques o altres. Sovint, però,
tenim poca informació de les
grans corporacions multinacionals i desconeixem quines són les
inversions que fan, com treballen,
on tenen la seu, etc. d

Aquest Nadal us proposem…
✑ M.O. i L. A.
/redaccio@setmanaridirecta.info/

A

limentació:
Apostar per productes locals, de temporada i ecològics, i obtenir-los per canals tan
directes com sigui possible. D’aquesta manera, s’estableix una base àmplia per avançar cap a un
model agrícola i alimentari més
igualitari i sostenible. Quins són
els canals de consum directe?
Doncs, n’hi ha força: pagesos amb
botiga pròpia o una parada en el
mercat municipal, mercats de producció local, cooperatives agràries, o cooperatives i associacions
de consumidors. En aquest darrer
cas n’hi ha de diverses modalitats:
cada soci fa una llista de la compra
setmanal o bé hi ha un cistell estàndard segons l’estació, els productes es recullen en el local de
l’associació o es lliuren a domicili.
El consum directe pot suposar una
inversió de temps més gran que el

convencional, però tot és qüestió
de prioritats i plantajar-se beneficis a llarg termini.

A l’hora de
comprar una
joguina, pensa en
la possibilitat de
comprar-ne de
segona mà, o
fer-la a casa
Joguines:
Són el producte estrella d’aquestes festes si hi ha quitxalla a casa.
Abans de res, hem de pensar en
l’edat de la criatura i com és el nen
o nena a qui volem regalar una
joguina. També hem de tenir en
compte que una joguina hauria de
desenvolupar les actituds socials,
personals i de descoberta del món
dels infants.

Una bona aposta són les joguines artesanals locals (que podem trobar a la fira Joc-Joc que es
fa a Tona al desembre), o globals
(que podem trobar en establiments de comerç just). També cal
pensar que les joguines fetes de
materials naturals (com la fusta, el
cartró, el cautxú, la llana, la pelfa,
el metall, el paper, la cera o la
roba) duren més que les de materials sintètics. Altres recomanacions a l’hora de comprar una joguina
passen per pensar en la possibilitat
de comprar-ne de segona mà, o
fer-la a casa; que l’embalatge no
sigui excessiu i que hi hagi el
mateix a fora que a dins; o mirar
quina joguina pot ser més fàcil de
reparar en cas que es trenqui.
Finalment, per evitar possibles
frustracions, sempre es pot anar a
una ludoteca perquè els més
menuts puguin saber què els agrada. En aquest sentit, Ludomón
(una ludoteca mòbil amb 100 jocs
que integren valors ecològics, personals i socials, i fomenten la coo-

peració entre els jugadors) ofereix
jornades lúdiques a escoles, esplais, festes majors, etc.
Roba i calçat:
En termes generals, a l’hora de
comprar una peça de roba per regalar cal: pensar si realment li fa
falta a la persona a qui li volem
regalar, si li farà servei, tibar les
costures per comprovar que aguantaran, triar la talla en funció
de si encongirà, evitar roba feta
al sudest asiàtic, evitar les grans
superfícies, apostar per la roba
de segona mà i tenir en compte
que els teixits sintètics no deixen
transpirar.

I una vegada l’hem regalat, podem
donar tot un seguit de consells
com que no s’estengui massa al sol
i que per als jerseis i camises s’utilitzi un penjador, o que per casa
sempre és millor canviar-se i endreçar la roba de manera que no
es faci malbé.
Altres propostes:
Des de llibres a música, passant per
entrades de teatre o subscripcions
a alguna publicació, fins a fer nosaltres mateixes el regal. Les opcions
són infinites, i poden ser constructives si a l’hora de comprar teniu en
compte totes les recomanacions
generals que us hem fet. d

Els famosos llagostins

E

l ritme actual de pesca i cria de
llagostins és una de les aberracions més evidents del nostre
món. L’anomenat “progrés” ha
posat a l’abast de tothom un bé
que era extremadament car. La
realitat és que s’està destrossant

de manera irreversible un bé
extremadament valuós, els manglars. Avui, consumir menys llagostins i comprar-los de pesca
local és bàsic. Així doncs, potser
cal reservar aquest marisc només
per ocasions especials.
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>> “El discurs econòmic imperant no només no ajuda a conèixer l’arrel
dels problemes ecològicoambientals i socials que arrossega el
comportament de la civilització industrial, sino que contribueix més a
encobrir-los que no pas a resoldre’ls”. J.M. Naredo, Insostenibilidad
ecológica y social del “Desarrollo económico” y la brecha Norte-Sur_

CONSUM NADALENC // HISTÒRIA, ECONOMIA I TRADICIÓ HAN CONFLUÏT EN INTERESSOS DETERMINATS

Per una interpretació complexa
d’un fenomen gens simple
✑ Martí Marín Corbera
Historiador, UAB

S

ón cada vegada més les veus
que se sumen a l’advertiment, ben assenyat, que vivim en un món que, per les seves
pautes desmesurades de consum,
resulta cada dia menys sostenible.
Fins i tot hem encunyat un nom
per a la cosa: consumisme. No
obstant això, no totes aquestes
veus tenen la mateixa intenció. De
la mateixa manera que força d’elles reclamen prudència i reflexió,

Hem fet del
consum de béns
i de serveis un
dels elements
bàsics del
consens en
les societats
anomenades
del benestar,
socialistes
incloses
rebem sovint tocs d’alerta sobre
com certs països superpoblats
van camí d’assolir els nostres
nivells de consum, amb la sana
intenció d’alarmar-nos sobre com
aquest salt endavant amenaça el
nostre proveïment d’energia i de
matèries primeres a uns preus
raonables. Sembla que certs in-

Eduardo Soteras / Ruido

El Corte Inglés de la Plaça Catalunya de Barcelona és un dels símbols de la febre del consum
tel·lectuals tenen pressa per
veure complides les seves profecies sobre futures guerres estimulant les nostres pors.
L’amenaça, però, és ben real:
el planeta té uns recursos limitats,
malgrat que probablement no
hem après encara a explotar-los
en la seva totalitat ni de lluny. I,
naturalment, caldria un consum
responsable d’aquests recursos a
cada pas, independentment que
puguem trobar noves i millors
fórmules per a gestionar-los.
Hem fet del consum de béns i
de serveis un dels elements bàsics del consens en les societats

anomenades (amb major o menor
justificació) del benestar (socialistes incloses). Fins al punt que
un corrent imparable d’exiliats/
refugiats/immigrants es trasllada
cap als nostres països per tal de
gaudir d’aquest benestar nostre (i
no només fugint de la gana i de la
misèria, com tot sovint s’afirma
erròniament). I moltes de les mateixes veus que adverteixen (advertim) dels perills d’insostenibilitat se sumen (ens sumem)
també al cor de les que reclamen
(reclamem) el seu dret a anar i
instal·lar-se allà on vulguin. Tot
plegat implica que ens cal efec-

tuar una distinció gens fàcil entre
consum i consumisme. L’elevat
consum de béns i de serveis (norma de benestar per a la que no
disposem d’alternatives globals)
s’ha de fer compatible amb la sostenibilitat i amb el final (urgent!)
d’unes pautes de consum compulsiu de productes de factura
multinacional i de xarxes de distribució fonamentades en els
grans magatzems, generadores de
l’explotació incontrolada de treballadors de totes les edats i de
masses creixents de residus no
biodegradables. La tasca de responsabilització que cal realitzar

és immensa, i no només perquè
tinguem tendència a deixar-nos
enlluernar pels missatges enganyosos que emet la publicitat del
capitalisme més salvatge (com
voldrien certes explicacions simplistes). Un dels aspectes fonamentals que cal tenir en compte
per entendre aquest present tan
caòtic que se’ns ofereix és el passat recent. El 1963 (any en que tot
just es van casar els meus pares)
la població espanyola (no hi ha
dades catalanes) disposava de
rentadora en un 33% de casos, de
frigorífic en un 9%, de televisió i
d’automòbil en un 8%. L’any següent es produïa la xifra rècord
d’emigrants: 250.000 aproximadament (d’ells uns 230.000 cap a
l’Europa més desenvolupada). Però si saltéssim enrera una mica
més, cap als anys quaranta (els de
la plenitud dels meus avis), trobaríem un país (sense diferències
catalanes) durament desnutrit,
on certes malalties associades a
la misèria (tuberculosi) havien
adquirit dimensions d’epidèmia
crònica i d’on (a més) una dictadura que no permetia canvis de
cap mena, no deixava ni tant sols
escapar.
Potser una percepció més aproximada de l’experiència de les
generacions que ens envolten
(que no han nascut totes entre
cotons precisament) ens ajudaria
entendre millor certes reaccions
de consum acrític (de consumisme) que atribuïm només a la
manipulació de que (efectivament) som objecte: perquè aquests comportaments van camí
d’heretar-se, ara ja sense “justificacions històriques”. d

Viure el Nadal seguint la tradició
✑ M.O. i L. A.
/redaccio@setmanaridirecta.info/

D

ins el desmesurat consumisme nadalenc, algunes
entitats que es dediquen
durant tot l’any a fer una tasca
social, també ofereixen exemples
de solidaritat més propers a l’esperit cristià del Nadal. Us en presentem tres, que només són petits
exemples de resposta a la solitud i
les desigualtats.
Els Serveis Socials de Sant Joan
de Déu de Barcelona, que allotgen
durant tot l’any 50 persones sense
llar i 10 malalts de SIDA, s’ocupen
d’amenitzar per a tots ells uns dies

festius que, d’una altra manera, passarien sols i avorrits. Amb l’ajuda
dels voluntaris, tots plegats decoren, canten i fan gresca, i passen així
uns dies de festa més alegres.
D’altra banda, la Comunitat de
Sant Egidi celebra, des de fa 18
anys, un dinar de Nadal per a gent
que no té les necessitats bàsiques
cobertes. L’any passat va reunir
més de 300 persones, que van tenir
la possibilitat de fer un àpat especial a l’església de Sant Just i Pastor
de Barcelona. Aquesta iniciativa
compta amb la col·laboració del
Mercat de l’Abaceria de Gràcia.
També la Fundació Arrels,
una entitat dedicada a l’atenció

La idea és que
cadascú regali
una cançó
significativa per
a ell, a una
persona sense
sostre, a qui li
cantaran
durant la festa
de Nadal

de les persones sense llar que
està situada al barri del Raval i
atén diàriament a unes 90 persones, per Nadal té un moment de
celebració especial. Fan una petita festa amb les persones sense
llar que normalment acompanyen i un sopar comunitari el 24 a
la nit. Aquest any, a més, han
engegat una original campanya
de sensibilització per Internet
titulada “Per Nadal, una cançó
per a una persona sense llar”. La
idea parteix d’una llegenda africana que explica que, quan una
dona de la tribu es queda embarassada, la resta de dones composen una cançó per al nou ésser

que ha de néixer. Aquesta cançó
l’acompanyarà al llarg de la seva
vida i se li cantarà en els moments importants. També se li
cantarà quan es trobi perdut i li
servirà per ajudar-lo en els
moments difícils.
La campanya de la Fundació
Arrels, doncs, proposa que cadascú regali una cançó significativa
per a ell, a una persona sense sostre, a qui li cantaran durant la festa
de Nadal. Com explica Ramón
Nuró, responsable de comunicació de l’entitat, “es tracta de veure
que a tots ens arriben les mateixes
cançons i mirar si, a poc a poc,
poden recuperar la seva cançó”. d
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Creativitat versus expulsió

D

esallotjaments, La Makabra,
pícnics, fàbriques, Mossos, circ,
La Creu Roja... Els últims episodis
del serial Can Ricart fan necessari
rebobinar per tal d’intentar
entendre una situació molt més
complexa i obscura del que segurament esbossaré a continuació.
El cap de setmana passat hi va
haver un setge que es va quedar
amb ganes de més, perquè ara per
ara Can Ricart és buit. El mes de
juliol passat van marxar les últimes activitats del recinte. En el
procés, el negoci del bar, tallers
d’artistes, petites fàbriques van
ser expulsats, no sense resistències, amb la intenció de posar

Els plans
aprovats
pel govern
municipal per
Can Ricart
passen per
dedicar l’espai
okupat pels
artistes de La
Makabra a les
poques persones
que es puguin
pagar un loft
d’uns 500.000
euros

punt final a un conjunt productiu
i creatiu, iniciat a mitjans segle
XIX, en què es poden llegir les
transformacions productives de
Barcelona des de la seva industrialització. Fins fa pocs dies,
l’únic espai que sobrevivia al
recinte era HANGAR, un projecte
associatiu d’artistes visuals que,
després d’anys d’incomprensió
per part de l’Ajuntament, va
aconseguir consolidar el seu
treball en unes naus en desús dins
de Can Ricart. Des dels anys 90,
donada la possibilitat que oferia
l’àrea del Poblenou d’espais
amples a preus més o menys assequibles, s’hi van instal·lar un bon
grapat d’artistes de tot tipus.
Durant aquest temps, Hangar s’ha
convertit en un referent en l’àmbit internacional en creació artística i suport als artistes visuals,
però no tots els tallers han tingut
la mateixa sort. Donada la febre
urbanitzadora i especuladora,
quinze d’aquests espais ja han
desaparegut i n’hi ha dos,
l’Escocesa i Caminal, que ho estan
a punt de fer.
Les naus industrials on es va
instal·lar Hangar no eren les
úniques buides, part del recinte
estava abandonat i força deteriorat. No hi havia cap motiu
perquè el propietari, el senyor
Marquès de Santa Isabel, iniciés
obres de manteniment, sabia que
tard o d’hora l’Ajuntament
requalificaria els terrenys n’obtendria les sucoses plusvàlues
esperades des de feia anys. Va
ser tal l’estat de deixadesa i els
interessos abocats sobre els
terrenys, que tots recordem l’incendi provocat encara per acla-

Antuan

rir, del mes de desembre passat,
en un espai que l’Ajuntament ha
declarat finalment com a bé
cultural d’interès local.
Entretant, en el passat plenari
municipal passat, PSC, ERC i ICV
van aprovar un nou pla per Can
Ricart en que s’en protegia una
part però se’l destruïa com a
conjunt. Pel que fa als usos,
mentre que l’Ajuntament aprovava
una petita ampliació del Hangar,
el moviment veïnal i artístic
proposaven, entre d’altres coses,
crear un veritable centre creatiu
de 9.000 mil metres quadrats de
sostre dins del recinte, amb espai
per a tallers, espais col·lectius,
centres d’investigació i residències
d’artistes. Tot i que ara com ara
s’ha aprovat el projecte municipal,

Jordi Garrigós. Estudiant i membre d’Endavant (OSAN)

de moment la realitat s’entesta a
caminar cap a l’escenari proposat
pels veïns. L’Ajuntament haurà de
pensar què farà amb el projecte
del col·lectiu de La Makabra, que
té una experiència d’anys de creació innovadora, pública i oberta i
que té la intenció de continuar
donant vida a Can Ricart, habilitant-ne unes naus després d’anys
d’abandonament. Però de
moment, els plans aprovats pel
govern van en una altra direcció:
els espais on estan situats estaran
dedicats a les poques persones
que es puguin pagar un loft d’uns
500.000 euros. Per tant,
l’Ajuntament sembla doncs defensar altres interessos, alhora que li
fa por allò que no entén ni
controla.

Així doncs, la situació actual
no és un problema legal o d’ordre
públic que el jutge ha de resoldre,
sinó una qüestió política sobre
quins criteris es prioritzen per
orientar la transformació del
Poblenou i de Barcelona. No és
una simple qüestió de negociar un
espai per a la gent de La Makabra,
sinó de posar fre a la substitució
social del barri i reflexionar sobre
què està passant amb el potencial
perdut dels espais creatius de la
ciutat expulsats pels interessos
immobiliaris. Però la qüestió
tampoc rau a mantenir una o dues
naus més de Can Ricart, sinó de
preservar-ne el conjunt per
respecte a la memòria històrica
de la ciutat i a aquells que avui ja
l’omplen d’idees.
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I si les estudiants despertem?

S

egurament cap lector de
DIRECTA descobrirà res de nou
quan llegeixi que la universitat ja
no és el que era. Aquells centres
d’ebullició d’idees transformadores dels quals n’havíem sentit
parlar tantes vegades a pares,
mares i germans topen amb la
realitat que et trobes el primer
dia que arribes a la facultat.
Cartelleres plenes d’Erasmus
Parties i el Baja Beach són algunes de les coses que sobten en
unes parets on l’efervescència
política resta oblidada a pocs
joves amb ganes de canviar
el món.
La mostra més evident que
quelcom ha canviat a les aules
catalanes és la decreixent
importància d’allò que entenem
per la base, les assemblees de
facultat, per desgràcia en desús

crònic a molts centres d’arreu
del país. Davant aquest panorama, el fet que la universitat
pública estigui tocada de mort
per l’anomenat Procés de
Bolonya ens porta irremeiablement a pensar amb escepticisme
quines són les vies per aturar el
desmembrament d’aquest servei.
Quan tots els partits polítics
(inclosos els “d’esquerres de
debò”), consellers d’universitats
(inclosos els de “l’esquerra
nacional”) i rectors aposten tant
profundament per aquest
projecte, l’única veu dissident
que queda és la de les estudiants. Amb tota la maquinària
política i mediàtica en contra
nostra (fet gens habitual, oi?)
convocatòries com la del passat
16 de novembre són les úniques
que donen 30 segons de teleno-

Fins que no
entenguem que
cal un canvi
de base en la
mentalitat, fins
ara adormida,
dels estudiants
no ho podrem
canviar. Si
despertem res
ens podrà
aturar

tícies a un moviment estudiantil
que des del primer moment va
entendre que era vital la lluita
contra la globalització neoliberal de l’ensenyament. Les principals organitzacions d’estudiants
catalanes –SEPC i AEP– ens
mostren el camí i el discurs
correcte en tot aquest afer, elles
han dotat de pràctica política i
ideològica el moviment, però és
evident que necessiten de la
implicació de tots i totes.
Cal un pas més: és imprescindible que totes les estudiants entenguem que l’única
manera per aturar la privatització de les universitats dels
Països Catalans és la mobilització i la lluita diària contra
Bolonya. Els estudiants de
l’Estat francès van mostrar que
tots a l’una, si sortim al carrer i

donem un cop de puny al
sistema, podrem canviar les
coses. Per això cal que la universitat torni a ser la fàbrica política i revolucionària que era. És
una feina complicada i farragosa, però evidentment, val la
pena intentar-ho, ens hi va el
futur del projecte de l’ensenyament popular. Les empreses i
l’oligarquia ens han posat en un
punt de mira que només desviarem amb el camí de l’acció. Sens
dubte, aquesta és l’única via
d’escapament al Tractat de
Bolonya i fins que no entenguem que cal un canvi de base
en la mentalitat, fins ara adormida, dels estudiants no ho
podrem canviar. Si despertem,
res ens podrà aturar... I aquesta
és l’única oportunitat que
ens queda.
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América no va bien

D

isculpa lectora o lector
aquesta llicència amb la llengua
del títol però cal reconèixer que
l’expresident Ansar i el seu
España va bien van crear escola.
Torno al tema. Estaràs d’acord
amb mi que quan hom fulleja la
premsa del règim o mira la tele
o escolta les ràdios de gran
audiència constata que parlen
poc, gairebé res, dels pobles
d’Amèrica. Fora, naturalment, de
les notícies importades directament de ca l’amo fruit de l’acatament, ple de submissió, a la part
d’Amèrica del Nord autonomenada els Estats Units d’Amèrica.
De fet tampoc parlen dels
pobles de l’Àfrica o l’Àsia... Les
seccions d’informació internacional dels mitjans de comunicació del sistema ja fan prou amb
mirar el melic de la gent rica, les
consumidores dels seus productes, afegint només una ressenya
de les catàstrofes de diversa
mena de que són víctimes la
resta, és a dir, la immensa majoria de la població. Últim exemple: les Filipines, en primera línia
dijous al vespre per les inundacions del tifó Durian, relegat a
un raconet secundari divendres
quan se sap que tot plegat són
“només” 400 morts i, suposo
que res de res diumenge. Quan i
quina va ser l’última “notícia”
sobre aquest Estat de més de 80
milions de persones com tu i
com jo? La recordes? Jo suposo
que devia estar relacionada amb
el conflicte entre la guerrilla
musulmana i l’exèrcit, ja que els,
els tifons i els episodis oficials
de violència crec que es van
alternant i acumulen la gairebé
totalitat de referències a la
regió...

En aquest context sorprèn
que últimament alguns estats de
l’Amèrica Llatina freqüentin tant
les diferents agendes informatives: tots els processos electorals
que s’han anat produint des de fa
uns mesos han tingut un cert
ressò. Coincideixo amb el sentit
profètic del jove Marx quan
insistia que les eleccions polítiques són un episodi més de la
lluita de classes, un més i no
precisament el més important. Ja
que, acumulada una certa experiència de la pràctica democràtica, què canvien avui fora de
l’esperança, en aquesta nostra
dictadura mundial de 200
empreses, unes eleccions? Em
refereixo, és clar, a canvis real-

Els resultats
electorals a
l’Amèrica
Llatina només
interessen a
alguns per
constatar si
Repsol o Unión
Fenosa o
Telefónica
podrien
continuar
robant amb
la mateixa
impunitat

UNION
FENOSA

Franchu

ment significatius pel que fa a la
vida quotidiana de les persones i
dels pobles... Malgrat això, aquí
estaria ben justificada la propaganda aclaparadora del circ que
acompanya el dret de vot de la
ciutadania, perque cal vendre la
moto al personal per part dels
servidors de les pàtries pròpies o
imposades. Però si parlem de
l’Amèrica Llatina, per què tanta
cobertura mediàtica, tant d’interès? Què ens importa a nosaltres
que la gent de Mèxic tinguin
aquest o aquell president; que
triomfi a l’Equador aquesta o
aquella força política?
L’explicació naturalment no
ve d’un renovat o sobtat amor de
la Madre Patria per les antigues
colònies, malgrat que tingui a

veure amb un nou colonialisme,
de la mà no ja de l’església i la
Corona sinó d’unes quantes
empreses d’aquí (?) enxarxades
amb les que completen la globalització neoliberal de l’economia
capitalista. En realitat no els interessava tant el resultat electoral
a Bolívia o a Nicaragua sinó constatar si Repsol, en el primer cas,
o Unión Fenosa o Telefónica, en
el segon, per posar exemples ben
coneguts, podrien continuar
robant i empobrint les riqueses,
propietats d’aquests pobles amb
la mateixa impunitat.
Enguany no serà recordat
com un bon any per tots aquests
lladres, ja que, sembla que els
pobles d’Amèrica tornen a equivocar-se repetidament d’una

Gemma Galdon Clavell. Investigadora del programa ‘New Politics’, del Transnational Institute

manera idiota. No tant per
mantenir presidències, i en algun
cas majories parlamentàries, a
l’Argentina, Xile, Uruguai, Brasil,...
de signe progressista o fins i tot
“socialista”, d’aquells socialismes
homologats i ben tolerats per
tothom, com els europeus per
entendre’ns; no tant per trampejar situacions més complicades
com les del Perú o, sobre tot,
Mèxic, que ja veurem com acaba,
a costa de moltes energies i
diners; sinó perquè els pobles de
Bolívia, Nicaragua, l’Equador i
Veneçuela ja no deixaran en solitud Cuba a l’hora de fer botifarra
a l’imperialisme... És per això que
no paren de repetir-nos que
Amèrica no va bien. Doncs, que
duri... Oi?
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Demà l’okupa seràs tu
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es de fa uns mesos, la premsa
britànica es fa ressò amb preocupació de l’augment de desnonament de persones que no poden
fer front al pagament de les
seves quotes hipotecàries. Les
dades indiquen un augment del
22% de “repossessions” de
propietats per impagament
entre novembre de 2005 i
novembre de 2006.
A l’Estat espanyol, les xifres
brillen per la seva absència. Més
enllà d’alertes genèriques sobre la
possibilitat d’un augment dels

impagaments a causa de la pujada
dels tipus d’interès, el Ministeri
d’Economia segueix insistint en
que “Spain is different”, esperant
que els ciris a la verge de la teoria
econòmica neoclàssica tinguin
algun efecte. Com és habitual,
l’economia neoliberal s’encomana
a alguna “mà invisible” que se’ns
assegura que intervindrà en el
moment adequat i evitarà la
catàstrofe.
Fins ara, els efectes de l’alarmant augment de l’endeutament
familiar a Espanya s’han pogut

L’economia
neoliberal
s’encomana a
alguna “mà
invisible” que
se’ns assegura
que intervindrà
en el moment
adequat

mitigar, en part, gràcies a l’allargament dels crèdits (arribant als
cinquanta anys) i a l’aparició de
l’opció del refinançament.
Tanmateix, aquestes són mesures
que només poden endarrerir allò
inevitable. El còctel dels darrers
anys és explosiu: augment de l’endeutament més augment dels
tipus d’interès més augment del
preu de la vivenda més augment
de la inflació més augment dels
acomiadaments massius i de la
contractació en precari igual a
pèrdua de capacitat adquisitiva i

LaGrow-shop
Maria de Valls
Tot per el cultiu del cannabis
distribuïdora
C/ Forn Nou, 26
43800 Valls (Tarragona)
Telèfon: 977 608 329
lamariadevalls@hotmail.com

www.lamariadevalls.com

Roba, pedaços, pins,
xapes, clauers...
distriacr@mixmail.com

impossibilitat de fer front als
pagaments de la hipoteca. 2 + 2 =
4. Així de senzill.
I què passarà quan els hipotecats deixin de poder pagar les
quotes? Senzillament que una
part cada vegada més important
de la població es convertirà en
okupa –okupes de casa seva. I
quan el jutge, emparant-se en les
lleis que ara tants volen endurir,
dicti l’ordre de desallotjament,
potser més d’un es recordarà de
la Makabra, de Can Ricard i de
tants altres.
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Navegant
per la xarxa
‘Amb sense
aturador’

D’

una manera pràcticament malvada i malaltissa, es pot arribar a
trobar a faltar Joan Clos.
L’exalcalde de Barcelona, tenia
sempre a mà una mesura que
atemptava contra qualsevol
ciutadana que no combregués
amb la seva ideologia, però
també sempre tenia a mà una
paraula o un gest fora de lloc…
Com el dia que va jurar el seu
nou càrrec de Ministre espanyol
de Justícia, quan ho era d’una
altra matèria.
Tot recordant Clos, hem
navegat per la xarxa fins topar
amb un article que ens ha divertit. L’autor, és busot.cat. El títol, ja
promet: “Juristes diuen que la
relliscada de Clos ha provocat
que legalment hi hagi dos ministres de Justícia”.
I el text compleix les expectatives… ”Tots i totes recordeu
perfectament la darrera pífia del
nou ministre Joan Clos (...). La
cosa va quedar en quatre rialles
dels presents (no pas del rei, que
estava mentalment absent, com
sempre) i en una immensa
vergonya aliena. Però més enllà
de l’anècdota de l’exalcalde de
Barcelona, Busot ha pogut saber
que aquesta relliscada té conseqüències jurídiques molt greus”
I l’argumentació no té
pèrdua: “Després del nomenament, que surt publicat sempre al
butlletí oficial de torn, arriba el
moment de la presa de possessió.
Tots dos passos són igualment
importants, fins el punt que
només amb el nomenament d’un
càrrec no n’hi ha prou, sinó que
cal també prendre’n possessió de
manera formal i legal. De manera
que, quan Joan Clos va prometre
el càrrec de ministre de Justícia
no només no va rectificar, sinó
que el veritable ministre de
Justícia, Juan Fernando López
Aguilar (que actuava en qualitat
de “notario del Reino”), li va dir
que no calia que repetís el jurament de manera correcta. O sigui
que, segons ens asseguren fonts
solvents, a dia d’avui legalment
no hi ha cap ministre d’Indústria,
sinó que n’hi ha dos de Justícia”.
Serà aquest el motiu de tanta
OPA, deslocalitzacions, i altres
catàstrofes industrials? No ho
podem saber, ara per ara, però els
forumistes d’aquest blog ja han dit
la seva. Així, Poderoso Caballero
reflexiona en aquests termes: “Està
claríssim. En qüestions de justícia
(presos, atacs de Garzón, etc.) els
dos es culpen mútuament amb un
“jo no he estat” o un “ha estat ell”. I
en qüestions industrials, no hi ha
responsable. Així es pot aplicar la
frase estrella de Clos: ‘A mi no em
mirin, això és cosa de ZP’”.
Holden Caulfield té una altra
teoria: “Clos ho ha fet volent. Ara
es posarà a dictar sentències”. I
Tresinores conclou allò que molts
pensen: “Això que ara fa tanta
vergonya era l’alcalde de la capital de Catalunya. Aplaudiments a
tots plegats. Ens hi hem lluit!”.
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El silenci és complicitat
Civisme al
contenidor,
si us plau
Associació de Periodisme
Fora de Quadre, Barcelona

V

olem agrair a l’Ajuntament de
Barcelona el seu reconeixement a la nostra tasca de ciutadans exemplars. La nostra
associació ha estat distingida
amb la sanció d’or del civisme
barceloní per haver excel·lit en
aquesta matèria. La nostra determinació de fer del barri de la
Ribera el lloc més net del món,
va portar-nos a la conclusió que
calia eradicar l’abús i el frau en
l’ús dels contenidors. L’acció,
realitzada a les 6 de la tarda d’un
dijous qualsevol, va consistir a
dipositar una bossa d’escombraries plena de papers de la nostra
associació a un contenidor,
convençuts que l’incompliment
de l’horari estipulat per llençar la
brossa, atrauria desenes d’incívics
que, en veure que la norma era
transgredida, donarien curs al seu
desig pervers, i s’abraonarien als
contenidors de la zona per fer
efectiu el seu dipòsit de brossa.
Inorgànica o no, tan se valia. Del
que es tractava no era de fer
recollida selectiva, sinó d’una
cosa més noble. Els resultats no
podien haver estat millors. No
sols vam aconseguir despertar les
ànsies incíviques de veïns i passavolants sinó que la corporació
municipal ens recompensés amb
una multa de 120 euros que hem
pagat de molt bon grat. Les fotos
fetes per l’agent cívic que va
remenar la brossa proven la
nostra culpabilitat. Estem decidits a suportar aquest llast
econòmic que ens està a punt
d’escanyar, i tot en benefici de la
comunitat, que tan òrfena es
troba d’exemples de civilitat i
bon gust.

Em deus una
til·la al Terra
d’Escudella

Pep Musté

S

ovint hi ha gent que pensa que quan hi ha
una cosa que fa mal, més val no parlar-ne,
perquè encara se’n fa més publicitat. Per a
mi, estar callat i no entrar en el conflicte és l’excusa ideal per no voler solucionar-lo i d’aquesta
manera t’estalvies maldecaps i problemes. Potser
en alguns casos es pot donar aquesta situació,
però no en el cas del racisme que practica un
partit d’extrema dreta, que aquest cap de
setmana ha fet el seu congrés. A més, i això és
molt greu, amb el suport de l’Ajuntament de Vic,
que li ha cedit l’espai públic, fet que ja ha passat
altres vegades, pagat amb els impostos de tots
els ciutadans de Vic, fins i tot dels que hi estan
en contra però que es queden a casa quan hi ha
l’oportunitat de dir que no volem més racistes, ni
a Vic ni enlloc.
El diumenge passat s’havia de fer una jornada
intercultural que consistia en un acte lúdic per
protestar i dir prou a tot el problema que
comporta el racisme i que practica la gent com
els del partit d’extrema dreta de la PxC. Dos dies
abans se’ns havia comunicat des de l’Ajuntament
de Vic d’una manera extraordinàriament rara que
no podríem fer aquest acte per motius de forma.
L’Ajuntament enviava dos missatgers a casa
d’una persona que viu fora de Vic per notificar-li
que no es podria fer l’acte, i a una altra persona
se li notificava el mateix, el dissabte, a dos
quarts de set del matí mitjançant un agent local
de la Guàrdia Urbana. Però això no és tot, el
mateix diumenge, a les 8 del matí, quan jo vaig
passar per davant de l’edifici del Sucre, als
carrers adjacents ja no s’hi podia ni circular amb

cartes

cotxe perquè la Guàrdia Urbana havia tancat els
accessos, i l’edifici del Sucre estava envoltat de
Mossos d’Esquadra i algun Guàrdia Civil fins i tot
donava voltes amb un Patrol.
L’alarma l’havia disparada no sé qui ni per
quins interessos, però això fa dubtar una mica. El
senyor Anglada té molts amics a CiU, potser
perquè a tots dos els interessa políticament o
potser perquè amb alguns es coneixen des de fa
molt temps perquè viuen al mateix carrer, o
potser perquè alguns de CiU comparteixen algunes de les idees que té l’Anglada. La qüestió és
que tots dos partits van maquinar una operació
policíaca digna d’uns temps que semblen passats
per molta gent, però que cada vegada es fan més
visibles als ulls de gairebé tothom.
Davant de tot aquest panorama terrorífic
tots els partits han callat i han fet com si no
passés res. Jo diria que al darrere hi ha una
complicitat mútua entre tots. Aquest silenci els
fa còmplices, encara que no creguin en les
teories feixistes del regidor de la PxC.
Mentrestant, a mi i a la meva família, el diumenge
dia 26 a la tarda, els joves de la PxC i d’una organització també d’extrema dreta anomenada
Batzegada, a través d’Osona.com se’ns amenaçava
de venir davant del nostre domicili. Sabeu on era
la policia? Jo tampoc. Sabeu per què li van notificar a una persona que no es podia fer la jornada
antifeixista? Doncs, perquè van veure un article
seu a osona.com i van deduir que ella n’era una
organitzadora, suposo. I si van llegir aquest article, en uns comentaris de més avall hi sortien les
amenaces de què he parlat. És bastant inevitable
que si llegeixes quelcom, ho facis des del principi
fins al final, no?

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

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

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

Josep Cara Rincón. Berga

L’

altre dia vaig anar a dinar al
teu barri. Vaig menjar una
fideuà i uns bunyols de bacallà,
una mica escàs, però bo. La
cambrera simpatiquíssima. Em ve
més de gust fer una crítica culinària que contestar-te, senyor
Eric Herrera i Puntí, però faré un
esforç. Tot ve per les meves crítiques a les opinions de Matthew
Tree al DIRECTA. En resposta, l’Eric
diu que jo recomano que no
donin espai a en Matthew i diu
que sóc un representant de
l’anarquisme més tronat que tant
mal ha fet al país. A continuació
l’Herrera fa una lloança al senyor
Tree, a la bondat del progrés a la
vida pública i ens assenyala quins
són dels nostres i quin són dels
altres. Mira Eric, jo no recomano
res, sinó que dono la meva opinió
respecte un tipus de col·laboracions que al meu entendre no
responen al que el DIRECTA diu
oferir. Les crítiques que jo he

llegit del Matthew a l’anarquisme i que critico, són destraleres i massa sovint injustes, a
part també critico les opinions
que té sobre el conflicte Palestí
o l’homeopatia. No se d’on treus
que jo pertanyi a un determinat
anarquisme, ja que del meu text
no es desprèn ni la meva
tendència anàrquica ni sexual. La
cantarella del mal que ha fet
l’anarquisme a Catalunya ja l’he
sentit d’altres vegades a tota la
capelleta patriòtico-montserratina. Finalment, no m’interessa
ni la vida del Matthew ni la teva,
simplement critico unes
opinions concretes, que
esmento clarament. Per tant no
sé què expliques del senyor
Tree, del progrés a la vida
pública, del Cuní i de la mare
que ho va arribar a parir tot
plegat. És a dir que no t’envelis,
paga la til·la que vaig prendre’m
a la teva salut i pren-te’n una
altra que aquesta la pago jo.

Posem límits
als abusos a la
feina
Cesc Mas Victori, Barcelona

D

e vegades em pregunto si el
treball és realment dignificant, especialment quan és assalariat. Hi poden tenir a veure
molts factors: el sentit últim del
nostre esforç (per a quin objectiu treballem?), la retribució que
rebem en relació amb el cost de
la vida (per quant treballem?) i
també l’organització i tarannà de
l’empresa. En aquest darrer apartat, els qui dirigeixen les empreses segueixen basant,
majoritàriament, les relacions
laborals en mecanismes de
control i coacció. És aquí on
experimentem, en algun
moment o altre de la nostra vida

assalariada, pràctiques abusives
d’algú que té un càrrec per sobre
nostre. Emparant-se en una posició de poder, hi ha qui es creu
legitimat a faltar al respecte o a
exercir una pressió psicològica
cap als companys de feina. La
persona agressora busca, conscientment o no, generar en el
treballador la pèrdua d’autoestima i seguretat pel que fa a les
tasques que té encomanades.
Alhora, aquesta estratègia pot
anar acompanyada d’un exercici
autoritari de les relacions laborals, que provoca la por a
expressar-se amb llibertat i
confiança. Potser no és fàcil
canviar l’estructura vertical
d’una empresa, però amb els
nostres posicionaments en
determinats moments i la solidaritat entre companys sí que
podem frenar les actituds de
menyspreu dels qui es pensen
que dirigir un equip de persones
és el mateix que pasturar bestiar.
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> Pàgina 10
Veïns de Ciutat Vella de
Barcelona denuncien la persecució de la Guàrdia Urbana. Un
d’ells va ser multat per una
infracció impossible

GRÀCIA // ELS

> Pàgina 11
Es compleix el 14è aniversari de
la mort de Pedro Álvarez. Mai
s’ha obert una investigació, tot
i que un agent de policia va ser
detingut com a sospitós

> Pàgina 12
Un dels candidats del PSC a les
eleccions municipals de Sant
Feliu de Llobregat ha rebut la
concessió del gimnàs de les
noves piscines

MALTRACTES DEL COS D’ANTIAVALOTS DE LA POLICIA MUNICIPAL

Un agent certifica que tres joves
de Gràcia van ser maltractats
El jutjat d’instrucció 2 va imputar una vintena de policies i en va ordenar rodes de
reconeixement. Queixa al Síndic de Greuges per la negativa d’Hereu a investigar
✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

F

ins ara ho havien afirmat en
Dani, en Ramón i l’Adrià, els
tres nois detinguts la matinada del 9 de gener de 2005 als
carrers de Gràcia. Ara també ho
afirma un agent del cos de la
Guàrdia Urbana de Barcelona. Segons assegura aquest policia municipal, que ha volgut restar a l’anonimat, la matinada d’aquell dia,
diversos agents de la Unitat Noc-

Van agredir
greument
els joves,
especialment a la
comissaria de
l’Estació del Nord
turna Operativa Centralitzada
(UNOC) van agredir greument els
tres joves, especialment durant
l’estància d’aquests a la seu que la
Guàrdia Urbana té a l’Estació del
Nord, al districte de l’Eixample.
Aquella nit, la comissaria base
de la Zona Franca (on tenen la seva
seu les UNOC), va rebre una trucada d’avís des de Gràcia. Dos agents
afirmaven que estaven sent agredits per un grup de joves. Els antiavalots van pujar als furgons i van
sortir amb les sirenes enceses en
direcció al carrer Ros de Olano,
punt des d’on s’havia rebut l’avís.
Les detencions però, es van produir a carrers propers, després de
corredisses i persecucions.

Acció de protesta durant un acte oficial de Joan Clos, Ferran Mascarell i Ricard Martínez el gener de 2005 a Gràcia
L’inici de la picabaralla
Poca estona abans, havia tingut
lloc l’incident que va originar les
corredisses. Dos agents motoritzats de la Policia Municipal patrullaven per Torrent de l’Olla. Van
girar per Ros de Olano, just a l’alçada del Casal Popular de l’Assemblea de Joves de Gràcia. En
aquell moment, els agents afir-

men a l’atestat que els joves no els
van deixar passar amb crits com
“aquest carrer és nostre, per aquí
no passeu”. També consten alguns
desperfectes a les motos i un cop
a la cuixa de l’agent amb número
de placa 23.958. Cinc testimonis
presents al lloc dels fets asseguren però, que van ser els agents
els que van iniciar les provoca-

Trasllat cautelar per voler denunciar els fets
✑ A.T.
/redaccio@setmanaridirecta.info/

E

l guàrdia urbà que ha denunciat les agressions efectuades
pels seus companys, i en especial
l’actuació del sergent –actualment subinspector– que supervisava l’operatiu, ha patit un trasllat cautelar del lloc de treball
que ocupava fins ara. Va voler
posar en coneixement dels seus
superiors el que havia passat, i
per això es va entrevistar amb
l’intendent. L’intent d’aclarir els
fets va topar amb la negativa del
seu superior, que lluny d’obrir

una investigació contra l’actual
subinspector, a qui alguns anomenen el “todopoderoso”, va decidir fer la “vida impossible” el
qui va considerar com a delator.
L’agent però, assegura que té una
cinta on va gravar la conversa
amb l’intendent, i que pensa
“estirar del fil fins a les últimes
conseqüències”. Però no només
vol posar sobre la taula els maltractes que van patir els joves de
Gràcia, també d’altres actuacions
que pesen sobre el currículum
d’aquest responsable de les
UNOC, entre les que hi ha fortes
coaccions contra molts agents.

Assegura també que diversos
membres d’aquesta unitat especial nocturna (que fa les feines de
les UPAS, però en el torn de nit)
tenen veritable pànic a plantar
cara a aquest responsable, el qualifica de “mafiós i de ser un habitual de les pràctiques il·legals
dins del cos.” Afirma estar convençut que “alts càrrecs de la
Guàrdia Urbana i fins i tot alguns
responsables polítics en tenen
ple coneixement, però li donen
cobertura”. També va mostrar-se
indignat pel fet que el subinspector hagi impartit cursos de formació a d’altres policies locals.

cions amb l’intent d’identificar un
dels joves. A més, dues noies van
denunciar haver patit cops indiscriminats per part dels policies,
pel sol fet d’estar observant el
que passava. És en aquest moment quan comencen les carreres
pels carrers de Gràcia. Els furgons
antiavalots provinents de la Zona
Franca persegueixen diversos
joves, llançant-se sobre en Dani,
l’Adrià i en Ramón, segons denuncien els nois, amb brutalitat i
molta violència.
Llançat per les escales
El relat del guàrdia urbà al que hem
tingut accés, afirma que els tres
nois van ser traslladats fins a la seu
de la comissaria de l’Estació del
Nord. Durant la detenció i el trajecte ja havien estat colpejats. Dos
agents, un caporal i un sergent van
conduir-los fins els calabossos,
empenyent escales avall un dels
nois emmanillat. Un cop a baix, els
van despullar i els van posar contra
la paret, mentre els insultaven,
amenaçaven i copejaven. Les agressions van continuar dins d’unes de
les cel·les, amb un fort cop de puny.

Tresdegracia.net

Hereu i la investigació
Jordi Hereu, quan era el màxim responsable de la Guàrdia Urbana, va
afirmar en declaracions al portal
digital Transversalweb.cat, “sobre
aquests fets jo tinc versions molt
contradictòries. En tot cas, hauran
de ser els jutges qui determinin les
responsabilitats.” L’actual alcalde,
però, tot i la constància dels informes mèdics del 061 i l’Hospital del
Mar no va obrir cap investigació
interna. El jutjat d’instrucció 2 de
Barcelona va decidir obrir una roda
de reconeixements després d’interposar-se una demanda. Una vintena d’agents van passar per les
rodes vestits amb l’uniforme que
duien aquella nit. Tres d’ells van ser
identificats pels joves. Des del mes
de gener d’enguany s’està a l’espera
d’una ressolució judicial. També es
va fer arribar una queixa a la Sindicatura de Greuges de Catalunya,
presidida per Rafael Ribó. Es
denuncien els fets i es demana una
investigació de tot allò que va succeir entre les 3 i les 9 del matí d’aquell 9 de gener de 2005. També
exigeixen que el Síndic aclareixi
per què Hereu no va investigar. d
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Portes obertes
a Can Ricart
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L’

assemblea d’entitats que participen de l’okupació de naus
del recinte de Can Ricart ha convocat una jornada de portes obertes
pel dissabte 16 de desembre. Hi
haurà botifarrada, tallers, actuacions teatrals, musicals i de circ.
Les activitats començaran a les 12h
del migdia i finalitzaran al vespre.

Manifestació pel
Roger Albert
✑ Redacció Directa
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La Guàrdia Urbana persegueix
alguns veïns rebels de Ciutat Vella
✑ Laia Alsina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

D

es de multes injustificades
fins a agressions. Aquesta
és, segons la Coordinadora
de Veïns del Casc Antic, l’actitud
que la Guàrdia Urbana de Barcelona té amb ells des de fa mesos,
especialment des que van començar a sortir als mitjans que facilitaven “l’okupació” de pisos de protecció oficial buits des de fa anys.

/redaccio@setmanaridirecta.info/

D

esprés de la sentència absolutòria per un dels membres del
grup que va assassinar Roger
Albert i de la pena mínima per a un
altre, s’ha convocat una manifestació de protesta i en record del jove.
Serà el divendres 22 de desembre a
les vuit de la tarda a la plaça Catalunya de Barcelona. El lema del
cartell manifesta que, “La justícia
és cega, nosaltres no”.

Nous actes a
Vandellós contra
el cementiri de
residus nuclears
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L

a Coordinadora contra el Cementiri Nuclear que es vol instal·lar a les Terres de l’Ebre ha tornat a protestar contra la presència
d’una campanya d’intoxicació informativa a aquestes comarques.
L’Associació de Municipis en Àrees
amb Centrals Nuclears pretén convèncer amb xerrades els veins i veïnes de la zona. L’última està prevista a Vandellós el 13 de desembre,
on s’ha convocat una concentració
de protesta.

La policia
municipal va
posar a un veí
una multa de
75 euros per
haver aparcat
al carril bus
d’un carrer, que
no en té
Al capdavant de l’entitat, Carmen Hidalgo explica que la seva
família ha arribat a pagar fins a
12.000 euros en concepte de multes. Aquest dilluns acabava d’arrodonir la xifra després que el marit
i el fill hagin estat condemnats a
pagar 500 euros a uns agents de la
Guàrdia Urbana que els acusaven
d’haver-los agredit. “És mentida”
– assegura la Carmen–. “Sí que
se’ls va escapar alguna paraula
grossa, però d’això a les agressions i amenaces de mort...! Com
amb mi no poden i no tinc cotxe
els persegueixen a ells. Fins i tot el
meu fill es va canviar de cotxe, i
fins que no van saber que era el
seu no va tenir ni una multa, i això
que l’aparcava on ho fa sempre”.

Multa per estacionar a un carril bus que no existeix al carrer Comerç
La veïna del Casc Antic no nega
que alguna infracció han comès,
però matisa que ni de bon tros
totes les que els imputen. La
prova es pot trobar en una multa
per valor de 75 euros que van
posar al seu marit al carrer
Comerç. En el paper s’especificava que era per aparcar al carril
bus. I el carrer Comerç no en té.
La Carmen però, no és l’única
víctima d’aquesta presumpta
persecució. Hi ha veïns que expliquen que els han multat cotxes
estacionats en càrrega i descàrrega diumenge o mentre tenien el
cotxe al taller i, per tant, no
podien cometre cap infracció. I
repeteixen sovint: “Aquí mai apareixen quan hi ha una estirada de
bossa, només per posar multes!”

Però el problema, segons
denuncia la Coordinadora de
Veïns del Casc Antic, ha anat més
enllà. Diuen que la Guàrdia Urbana ha arribat a apallisssar dos
joves per discusions d’aparcament. Un d’ells va guanyar el judici després d’estar dos mesos de
baixa. L’altre, l’ha perdut i l’obliguen a pagar una indemnització
als agents. El jove, amb l’informe
mèdic corresponent, segueix
acusant la policia municipal dels
blaus i ferides que té per tot el
cos. Per tot plegat, des de l’entitat ha decidit presentar una queixa al Síndic de Greuges. “La carta
que vam enviar a Joan Clos quan
era alcalde no va servir de res, a
veure si ara ens fan cas”. És l’esperança de la Carmen. d

Un dels dos joves agredits
que va presentar denúncia
contra la Guàrdia Urbana.

BARCELONA // URBANISME

Dos encadenats a les
portes de l’exposició del
Pla Estratègic Metropolità
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

D

ues persones es van encadenar el dimarts 12 de desembre
a la tarda a uns 8 metres d’alçada sobre una gran estructura de
ferro situada a les portes de l'exposició del Pla Estratègic Metropolità de
Barcelona, situada a la plaça Catalunya, per tal de denunciar la destrucció
del territori i l'especulació urbanística que promouen empreses i administracions públiques. Es va desplegar una pancarta amb el lema “Aquí
planifiquen la nostra destrucció”. Un
grup d’una cinquantena de manifestants repartia octavetes als vianants
que circulaven per la plaça. Una desena de mossos d’esquadra van identificar a dos dels concentrats. L’exposició va seguir oberta al públic.

Representants de plataformes
populars i col·lectius d'Esplugues, El
Prat, Viladecans, Gavà o Sants van
estar presents per a qüestionar el
desenvolupament de l’anomenada
“Àrea Metropolitana de Barcelona”
que segons afirmen “destrueix espais
naturals i enderroca els urbans per a
posar la ciutat al servei del lucre
empresarial”. El desviament del riu
Llobregat i la cimentació del Delta
són un dels exemples dels objectius
que persegueixen, segons els manifestants, els gestors locals del capitalisme: “fer de Barcelona i voltants
una zona atractiva per a les grans
empreses on puguin disposar de tot
tipus d’infraestructures, mentre
altres es “deslocalitzen” gràcies a les
facilitats per la importació de mercaderies (vials, plataformes logístiques, port, aeroport, etc.)”.

Els dos penjats a l’estructura de ferro de l’exposició
Van voler deixar clar que el
“territori es reparteix als despatxos”,
dels diferents municipis on s'aproven
megaprojectes amb milers de vivendes d'alt standing, centres comer-

cials, parcs empresarials, etc. Això
forçaria l'exili de gran part de la
població i col·lapsaria els serveis
públics en no oferir amb la mateixa
proporció els equipaments necessa-

Pau Coll / Ruido

ris (ambulatoris, escoles, centres
socials, etc.). Les darreres zones verdes dels municipis (Oliveretes a Viladecans, Calamot a Gavà, etc.), també
hi són greument afectades. d
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LLOBREGAT // UN

POLICIA VA SER DETINGUT I ALLIBERAT EN POCS DIES

14 anys sense investigació després
de l’assassinat de Pedro Álvarez
✑ Albert Martínez

L’arxiu judicial de la causa va ser
recorregut per part de l’acusació
particular, però la secció segona de
l’Audiència Provincial el va ratificar.
Una extraordinària coincidència va
portar –per ascens jeràrquic després d’un examen d’oposicions– la
magistrada Magaldi Paternostro,
antiga instructora del cas a l’Hospitalet, fins al càrrec de vocal de la
secció de l’Audiència Provincial
que havia de resoldre el recurs de
l’acusació. Això va aixecar les queixes de la família del jove assassinat.
Cal recordar que Magaldi també
fou la jutgessa que va ratificar la
condemna contra Franki, el jove de
Terrassa acusat d’ultratge a la bandera espanyola.

/redaccio@setmanaridirecta.info/

N

i el poder judicial, ni la
Sindicatura de Greuges, ni
el Defensor del Pueblo, ni
l’Ajuntament de l’Hospitalet, ni
els partits polítics, ni el Departament d’Interior de la Generalitat.
Ningú ha mogut un dit des d’aquell 15 de desembre de 1992 per
tal d’aclarir les circumstàncies de
la mort de Pedro Álvarez.

Els informes
de balística
apuntaven a una
bala utilitzada
pels cossos de
seguretat
Arbre situat al número 79 de l’avinguda Catalunya de l’Hospitalet
El jove de 20 anys va morir a l’alçada del número 79 de l’avinguda
Catalunya de l’Hospitalet de Llobregat, quan –segons va testificar
la seva companya sentimental– un
home va treure una pistola i el va
assassinar d’un tret al cap. Sembla
que tot es va precipitar a partir
d’una simple discussió de trànsit.
Els informes de balística apuntaven a una bala utilitzada habitualment pels cossos i forces de
seguretat de l’Estat. La versió de la
companya de Pedro senyalava la
presència d’una dona al vehicle
d’on va baixar el presumpte assassí.
L’endemà del crim, agents de la Je-

fatura Superior de Policia de
Barcelona detenien com a sospitós
de l’assassinat un membre en actiu
del Cos Nacional de Policia. Fou
traslladat al jutjat de guàrdia del
passeig Lluis Companys, i aquest
en va decretar l’ingrés a presó per
considerar que hi havia indicis que
l’apuntaven com a autor material
del tret mortal. L’expedient judicial va passar des d’aquell moment
a mans del jutjat d’instrucció núm.
5 d’Hospitalet de Llobregat, presidit per María José Magaldi Paternostro, que va ordenar l’excarcera-

BAIX LLOBREGAT // LA

ció de J.M.S.F. el mateix 23 de desembre (8 dies després dels fets)
amb l’argument que les proves no
eren prou concluents.
L’Opel Vectra blanc
L’acusat va afirmar que aquella nit
es trobava de copes per bars
d’Hospitalet, i algunes fonts apuntaren a què havia tingut una forta
baralla amb un guàrdia de seguretat de Bellvitge. Conduïa un vehicle idèntic al que –segons els
testimonis– havia utilitzat l’autor
del tret fatal, un Opel Vectra blanc.

Eduardo Soteras / Ruido

Durant el registre a casa seva es va
incautar la seva pistola oficial,
però les anàlisis de la brigada científica van concloure que no es tractava de l’arma utilitzada. Però sorprenentment, a l’habitatge també
hi havia cinc fundes d’armament
buides sense els revòlvers corresponents. Durant els dies que l’agent estava empresonat, la jutgessa
havia decretat el secret de sumari i
per això mai es va poder saber
quina raó va portar a la seva detenció d’ofici per part de la Jefatura
Superior de Policia de Barcelona.

Cap institució es mou
El consistori d’Hospitalet s’ha limitat durant tot aquest temps a l’aprovació d’una moció on es solidaritzava amb la família i demanava
una investigació. La Fiscalia de Catalunya tampoc ha indagat d’ofici els
fets, i el Departament d’Interior i la
Delegació del Govern no han donat
cap pas per tal de reobrir la causa.
Incansable lluita pel jove
Mentrestant, durant aquests 14 anys,
la família i els amics de Pedro, amb
la suma de nombroses entitats socials i veïnals, han desenvolupat una
incansable lluita per l’esclariment
del cas. Tots els 15 de desembre des
d’aleshores, s’han celebrat concentracions davant els jutjats i manifestacions en record del jove a l’avinguda Catalunya d’Hospitalet on va
morir. Enguany també hi seran. d

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS I LES OBRES PÚBLIQUES

El PSC adjudica negocis a candidats
✑ Directa Sant Feliu de Llobr.
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

S

egons fonts municipals el
nou complex esportiu, que
s’edifica al costat de la rambla de la Marquesa de Castellbell,
comptarà amb tres piscines, una
sala de musculació de 300 m2, dos
sales d’ús polivalent de 120 m2 i un
altre de 100 m2 per la pràctica
d’spinning. Aquestes obres que
formen part del projecte de remodelació de l’antiga piscina coberta
de Sant Feliu donarà lloc a un nou
complex esportiu que fins al
moment s’ha vist envoltat de pràctiques poc clares i irresponsables
per part del consistori. En primer
lloc, la gestió d’aquestes instal·lacions recaurà sobre el Club de
Natació Sant Feliu, segons el conveni signat entre l’Ajuntament i
l’entitat a l’abril de 2004.
Sembla, però, que aquesta
entitat de caràcter privat, va
donar l’adjudicació de l’espai d’activitats físiques a José Lopez
Molero, propietari d’un gimnàs
situat al carrer Agustí Domingo

que porta el seu nom. L’adjudicació comporta que el propietari
del gimnàs gaudirà d’un equipament públic sense haver de pagar
lloguers ni impostos, i pel qual
l’Ajuntament pot exigir unes condicions i fixar unes tarifes màximes. Aquesta situació és un fet
normal en l’explotació d’un equipament públic; el problema sorgeix quan l’adjudicació la decideix
una entitat i l’ajuntament no intervé, per convocar un concurs
públic entre altres entitats esportives, bé siguin gimnasos o clubs,
al·legant que el Club Natació té la
llibertat de poder contractar el
personal que ells creguin necessari per al funcionament de les futures instal·lacions.
Candidat del PSC-PSOE
Cal tenir present, però, que el
propietari del Gimnàs Molero va
ser el número quinze a la llista del
Partit Socialista a les eleccions
municipals de 2003, que van portar aquest partit a l’alcaldia, i el
president del Club Natació Sant
Feliu, segons les llistes del Depar-

Obres de remodelació de la piscina de Sant Feliu
tament de Governació i Administracions Públiques, va ser candidat al Consell Comarcal a les llistes del mateix partit els anys 1987
i 1991. Sembla doncs que alguns
membres de l’equip de govern
han oblidat els procediments que
cal seguir a l’hora d’atorgar la cessió d’un espai públic, i que cal
tenir present que l’acció de
govern implica a tota la ciutada-

Eduard Giménez

nia, i no només els membres d’un
o altre partit.
Subcontractes i accidents
En segon lloc, tot i que el pressupost destinat per aquest nou equipament és d’aproximadament 6,2
milions d’euros, l’empresa contractada, Fomento de Construcciones i Contratas ha optat per la
pràctica de deixar la construcció

en mans de diverses subcontractes, sense que l’Ajuntament hagi
intervingut, al respecte, en cap
moment des de l’inici de les obres
al maig de 2005 fins al 26 de
setembre d’enguany.
Aquesta intervenció és va
deure a la mort d’un treballador
d’origen senegalès, que va patir una
caiguda al lloc de treball. L’accident, que tingué lloc el 18 d’agost,
va servir per treure al descobert
l’entramat de subcontrates que
Fomento havia realitzat amb total
llibertat i finançament públic.
En un primer moment l’empresa subcontractada va responsabilitzar de l’accident el propi treballador, fent referència a la seva
gran alçada com a causant de la
caiguda. Però posteriorment es va
veure que s’estaven incomplint les
normatives de seguretat. Cal tenir
present, a més, que aquest ajuntament va signar un conveni de seguretat i salut en les obres amb
CCOO i UGT, que un cop més han
demostrat la seva ineficàcia com
elements d’oposició a la precarietat i inseguretat laborals. d
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CONFIDENCIALITAT DE LES DADES PERSONALS

Un banc de General Electric vulnera
la nova Llei de Protecció de Dades
✑ Jordi C. Carbonell
/redaccio@setmanaridirecta.info/

M

oltes entitats que financen la compra de productes i els préstecs personals vulneren el dret dels
ciutadans a la privacitat de les
seves dades personals. Entre aquestes entitats financeres es
troba GE Money Bank, una empresa que gestiona la divisió de
finances de la multinacional
nord-americana General Electric.
GE Money Bank té una seu al
barri de Poble Nou de Barcelona i
una altra a Madrid.

Les financeres
utilitzen
mètodes il·legals
per investigar
la solvència
dels seus clients
Segons fonts consultades per
DIRECTA, les financeres utilitzen
mètodes il·legals per investigar la
solvència dels seus clients i, així,
concedir o no els finançaments
sol·licitats. En aquests procediments d’investigació de cadascuna de les operacions, les financeres compten molts cops amb la
complicitat de les empreses on
treballen els seus clients. També
reben la col·laboració, conscient
o no, de bancs i caixes d’estalvi.
Els departaments antifrau de
les financeres, i en concret de GE
Money Bank, investiguen la vida
laboral dels seus clients i també
els seus comptes corrents. Per
aprovar una operació i concedir a
una persona un finançament de
consum, les financeres acostumen
a seguir un protocol similar.
Les trucades al banc
La financera truca a l’entitat on el
seu client ha dit que hi té el
compte corrent d’on es cobrarà el
finançament que ha demanat. El
motiu de la trucada serà el de
confirmar que el número de
compte i el titular siguin els correctes, però el treballador antifrau de la financera no només preguntarà per la validesa i la vigència
dels comptes corrents. A partir
d’aquest moment és quan es produirà la violació de la confidencialitat i el poc respecte cap a la
intimitat de les persones.
Després de comprovar el
compte bancari facilitat pel client, la financera farà unes preguntes a les entitats bancàries
que requereixen unes respostes
d’una major profunditat, que no
són gens necessàries formalment
i que presenten més valor de caràcter confidencial. Fins hi tot
seran preguntes que demanen
una informació que no està necessàriament relacionada amb el
finançament sol·licitat i que la

Edifici on es troba la seu catalana del GE Money Bank, al barri del Poblenou de Barcelona

PRÀCTIQUES QUE ESTAN DECLARADES IL·LEGALS
1. SABER SI EL CLIENT TÉ COMPTES AL SEU NOM A UNA ENTITAT BANCÀRIA
2. ESBRINAR SI TÉ PRÉSTECS, HIPOTEQUES O TARJETA VISA
3. CONÈIXER SI LA NÒMINA ESTÀ DOMICILIADA I SI HA PATIT EMBARGAMENTS
4. SABER L’EMPRESA QUE ACTUA COM PAGADORA DE L’EVENTUAL CLIENT
5. INVESTIGAR EL NÚMERO DE TELÈFON I DOMICILI DE LA FEINA DEL CLIENT
6. INDAGAR ASPECTES PERSONALS DEL CLIENT A TRAVÉS DEL CAP DE PERSONAL
7. PRESENTAR-SE A L’EMPRESA PER INDAGAR IN SITU DADES DEL CLIENT

financera no té dret a intentar
esbrinar. En tots els casos serà
una informació de la qual no n’ha
de dependre l’aprovació d’una
operació financera. La financera
voldrà saber ara si el seu client té
més comptes al seu nom i també
si està vinculat a l’entitat bancària: si hi té préstecs o una hipoteca, si hi té targeta VISA, etc.
També preguntarà si la nòmina
d’aquella persona està domiciliada, si ha rebut algun tipus d’embargament, si l’entitat bancària el
coneix com a client i, per sobre
de tot, quina empresa actua com
a pagador de la nòmina que cobra
el seu potencial client.

Les entitats
bancàries
faciliten dades
confidencials
Un cop fet tot això, la financera comunica a l’entitat bancària
que a partir d’aquell moment cada mes enviarà rebuts amb la
quantitat de diners acordada amb
el seu client. És en aquest precís

instant quan l’entitat bancària decideix dir a la financera si el client
que tenen en comú podrà fer-se
càrrec del deute que comporta el
finançament demanat; si aquella
persona és fiable i solvent.
Així doncs, les financeres,
demanen unes dades que no fan
referència exclusiva al compte
corrent sobre el qual recau el
finançament i que, per a més inri,
són extremadament confidencials. Molts bancs i caixes d’estalvi
no tenen cap inconvenient de fer
saber a qui els està trucant tota
aquesta informació. Tot això estarà agreujat pel fet que la persona
de l’entitat bancària que està
donant la informació no sap si qui
fa les preguntes és realment un
treballador de la financera o bé és
una altra persona.
Més pressió a la feina
Les investigacions de la vida
laboral comencen esbrinant el
número de telèfon i el domicili
de l’empresa on treballa el client
de la financera. Es truca a l’empresa i es demana pel responsable de recursos humans o pel
director. A aquesta persona se li
pregunta si és veritat que el
client de la financera treballa allà

i, sobretot, si la data d’inici del
seu contracte és correcte.
Davant d’aquestes preguntes
el responsable de recursos humans de l’empresa demana a la
persona que truca en nom de la
financera el motiu que fa que se
sol·licitin aquestes informacions.

El fet que les
financeres facin
aquest tipus de
trucades a les
empreses també
pot provocar
que la situació a
la feina canviï
Aleshores el treballador de la
financera diu que el seu client ha
demanat un finançament i que
volia confirmar si en el present la
persona que requereix els diners
treballa o no treballa. Molts cops
la persona que atén la trucada de
la financera transmet dades o
opinions personals sobre el seu
company de feina o assalariat.
També pot comunicar informacions que no són reals. Pot dir si el
seu company té deutes, si és o no
és un bon treballador, si és conflictiu, aspectes del seu caràcter,
si és puntual, etc. En tots els casos
la resposta de l’encarregat de
recursos humans pot adquirir un
fort component de subjectivitat i
això pot ser perjudicial per la per-

Pau Coll / Ruido

sona que necessita el finançament. El fet que les financeres
facin aquest tipus de trucades a
les empreses també pot provocar
que la situació d’aquell treballador a la feina canviï. El cap de
l’empresa podria modificar les
condicions de producció del seu
assalariat o bé, per exemple, sotmetre’l a una pressió molt més
forta perquè millori i no decaigui
en el seu rendiment laboral; el
cap de l’empresa sap, gràcies a la
financera, que el treballador passa a dependre encara més del seu
sou pel simple fet d’haver demanat una quantitat de diners que
haurà de tornar en un futur. Sigui
com sigui, però, el cap de l’empresa no té ni el dret ni cap necessitat de saber si el seu treballador
ha demanat un finançament.
Si per la via telefònica la financera no pot corroborar que el
seu client treballa on diu que treballa, un comercial de la financera
es presentarà a la seu de l’empresa
i mirarà de confirmar la veracitat
de les dades d’aquell treballador.
Incompliment de la Llei
La majoria de les pràctiques de
GE Money Bank per tal de donar
via lliure a les operacions financeres que els seus clients sol·liciten
no són en cap cas legals. La violació constant de la Llei de Protecció de Dades pot anar més enllà
de la concessió o de la denegació
d’un finançament. Aquesta línia
d’investigació tendeix a estigmatitzar socialment, laboralment i
econòmicament les persones i, a
més, la seva intimitat es veu greument envaïda i violada. d
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ESTAT ESPANYOL // ORGANITZACIONS SOLIDÀRIES AMB PALESTINA DENUNCIEN LA TRANSACCIÓ

L’exèrcit espanyol es rearma amb
míssils de fabricació israeliana
✑ Roger Palà

de 2006 al govern del PSOE que
tingués en compte el Codi de
Conducta de la Unió Europea en
matèria de transaccions bèl·liques a l’hora d’arribar a alguna
mena d’acord amb empreses
israelianes. Per aquelles dates, la
revista internacional Jane’s, especialitzada en temes de defensa,
avançava ja les intencions del Ministeri respecte el sistema Spike.

/redaccio@setmanaridirecta.info/

E

l Consell Espanyol de ministres del passat 24 de novembre va autoritzar al Ministeri
de Defensa la compra d’un nou sistema de míssils d’origen israelià
per valor de 324 milions d’euros. Es
tracta del sistema anticarro Spike:
un total de 2.600 míssils que es
convertiran en l’armament principal de la versió espanyola de l’helicòpter de combat europeu, el
Tigre. L’Estat espanyol acaba d’adquirir 24 unitats d’aquest aparell.

El Ministeri de
Defensa ha
gestionat la
compra d’un
nou sistema
de míssils per
valor de 324
milions d’euros

ha triat el model Hellfire, i l’espanyol l’Spike, que ja havia seleccionat
anteriorment per proveir a l’exèrcit
de Terra i la infanteria de Marina.

En un primer moment, segons
va informar l’agència espanyola
Europa Press, el Ministeri de Defensa, que encapçala José Antonio
Alonso, va dubtar entre el sistema
Spike, fabricat per l’empresa israeliana Rafael, i el model Hellfire II,
fabricat per la companyia nordamericana Lockheed Martin. Els
estats espanyols i francès havien
optat inicialment per seleccionar
un mateix sistema de míssils anticarro per armar els seus helicòpters,
però finalment s’han decidit per
opcions diferents: l’exèrcit francès

‘Dispara i oblida’
L’Spike és un sistema de míssils amb
tecnologia òptico-electrònica i un
abast de 8.000 metres. Forma part
de la gamma de projectils basada
en el concepte “dispara i oblida”,
que permet variar la trajectòria del
tret i fins i tot l’objectiu després
d’haver-lo llençat. El sistema està
integrat per dos llançadors, un a
cada costat de l’aeronau.
Segons el govern, la decisió s’ha
pres en base a “la major qualitat”
del model israelià “i a l’important
retorn que tindrà en la indústria

Soldat israelià fent proves d’armament
espanyola la fabricació d’aquest
projectil”. Rafael fabricarà els míssils en col·laboració amb l’empresa
espanyola Santa Barbara, que de fet
assumirà el 60% del valor del contracte. En el programa també hi
participarà una altra empresa
espanyola, Tecnobit, i es calcula
que el procés generarà fins a cent
llocs de treball.
Suport a l’ocupació
Diverses organitzacions socials
de suport a la lluita del poble
palestí han expressat el seu rebuig a l’operació patrocinada pel
Govern espanyol. El Comité de
Suport a la Causa Àrab i la Xarxa
Solidària contra l’Ocupació de
Palestina ja va demanar el febrer

criticat l’operació i n’ha demanat
la seva paralització, per ser “contradictòria” amb el codi de conducta de la Unió Europea, que
prohibeix la compra d’armament a
països en conflicte “i a aquells que
vulneren els drets humans”.
“Si el govern vol donar contingut a la seva aposta per un procés
de pau en relació a l’Orient Mitjà,
hauria de paralitzar aquesta operació”, afirma Llamazares. d

Israel fabricarà
Espanya nega
els míssils en
haver venut armes
col·laboració
a Israel des de 2001
amb l’empresa
n una resposta parlamentària
espanyola Santa Ea la diputada d’Esquerra VerIsaura Navarro, el Govern esBarbara, que de da
panyol afirmava el passat mes
que des de gener de 2001
fet assumirà el d’abril
no ha autoritzat l’exportació a
Israel de cap mena d’armament
60% del valor
ni equip d’origen espanyol que
resultés letal, pogués ser emprat
del contracte
“Israel és una potència ocupant, que destrueix vivendes,
controla, desplaça i empresona
en guetos a la població autòctona de Palestina, i ocupa territoris
de sobirania d’altres estats”, denunciava la Xarxa en una carta
oberta als grups parlamentaris
del Congrès espanyol. Segons la
Xarxa, “és inaudita la pretensió
del Ministeri de Defensa de promoure transaccions comercials
de compra o de venda amb Israel,
que serviran per reforçar l’ocupació del territori palestí”.
El grup parlamentari d’Izquierda Unida (IU), per boca del seu
portaveu, Gaspar Llamazares, ha

en la repressió interna o com a
material antiavalot, i tampoc
munició de guerra. Els successius
governs del PP i del PSOE, però,
sí que han autoritzat partides
d’equipaments electrònics per a
aeronaus, exportacions temporals per a la reparació de components –en gran part, equips electrònics propietat de les Forces
Armades espanyoles– a més de
components d’armes esportives
que Israel reexporta posteriorment a Estats Units un cop són
ensamblades en el seu territori.
El govern de Zapatero afirma haver exclós de totes aquestes operacions el material paramilitar, antiavalot o letal.

EL GIRONÈS // EL DIA 6 VA TORNAR A CASA EL PRIMER ALLIBERAT DE L’OPERACIÓ ESTANY

Girona a l’espera de l’escamot Dixan
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

M

ohammad Nebbar, un
dels encausats en l’anomenada Operació Estany,
va arribar a casa seva, a Olot, el
dijous 7 de desembre. Aquest va
ser el primer alliberament, després
de les primeres deliberacions, del
tribunal que jutjava l’Escamot
Dixan a l’Audiència Nacional. La
resta de companys empresonats
arrel de l’operació instruïda pel
jutge Baltazar Garzón –Djamel
Boudjelthia, Ali Kaouka, Mohammad Benaboura i Mohammad
Taharaui– estan esperant encara el
resultat de les deliberacions que
haurà de fer aquesta setmana el
tribunal.
Durant la roda de premsa que va
fer Mohammad Nebbar, juntament
amb el seu advocat i amb un membre de la Plataforma Aturem la Guerra de Comarques Gironines (orga-

nització que ha liderat la campanya
per l’alliberament dels imputats en
l’Operació Estany), va declarar que
“volem que ens deixin en pau i viure
com a ciutadans d’aquest país, complint amb les nostres obligacions”.
Aquest desig ha estat mostrat en
moltes altres ocasions per Smail
Boudjelthia, germà d’un dels inculpats, que explica com van arribar
com a emigrants econòmics a l’Estat
espanyol i van ser acusats com a
terroristes per legitimar una guerra
injusta: la invasió de l’Iraq.
L’Audiència Nacional qüestiona
les tesis de Garzón i de la Fiscalia
L’alliberament de la setmana passada significa, com a mínim, un punt
d’inflexió en les tesis defensades pel
jutge instructor del cas, Baltazar
Garzón, i per Pedro Rubira, fiscal de
l’Audiència Nacional, doncs qüestiona la pressumpta culpabilitat de tots
els imputats. Això és especialment
rellevant perquè fins ara l’Audiència

Un dels actes per exigir la seva llibertat
Nacional s’havia mostrat molt dura
amb les causes relacionades amb el
que anomenen terrorismes de tipus
islamista. En aquest cas la fiscalia
demanava entre 22 i 32 anys de
presó per als sis detinguts, ja que
considerava evidents els indicis que
vinculaven els imputats amb una

Pere Cortada

cèl·lula terrorista francesa, desarticulada el desembre del 2002.
Més mobilitzacions
En el cas que les deliberacions de
l’Audiència Nacional no duguessin
a l’alliberament immediat dels
imputats i a l’arxiu definitiu de l’O-

peració Estany, la Plataforma Aturem la Guerra ha manifestat que
seguirà amb el ritme de mobilitzacions que ha dut fins ara. Així
mateix, la defensa recorreria una
sentència adversa tot esperant que
el Tribunal Suprem –que amb altres
casos s’ha mostrat més respectuós
que l’Audiència Nacional amb les
garanties processals d’imputats per
delictes de terrorisme– donés la
definitiva sentència absolutòria.
Per altra banda, les organitzacions
integrants de la Plataforma Aturem
la Guerra ja han manifestat que exigiran a l’Estat espanyol les responsabilitats judicials, polítiques i econòmiques derivades del procés
instruït contra els sis veïns catalans
imputats en l’Operació Estany. Així,
com va manifestar un dels membres de la Plataforma “la propera
manifestació serà amb els imputats
lliures al capdavant de la pancarta
per tal d’exigir responsabilitats
polítiques d’aquesta farsa”. d
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Skins antifeixistes,
un món desconegut
E
ls skinheads antifeixistes constitueixen un món desconegut del
que ni se’n parla si es coneix degut
a que els boneheads, coneguts com skinheads d’ultradreta, s’emporten tot el
protagonisme possiblement per les bestialitats que acostumen a protagonitzar,
ocupant així planes senceres dels diaris.
Hem de remuntar-nos a la dècada
dels seixanta, a una Anglaterra mestissa,
per trobar el punt d’inici de la subcultura skin original. Per un cantó trobem els
anomenats rude boys, nois del carrer,
fills dels primers immigrants jamaicans
instal·lats a la metròpoli colonial, que
porten amb ells la seva cultura i per tant
el ritme caribeny, la música ska i reagge.
Per altre cantó nois de barri de classe
treballadora amb una clara tendència
musical i una postura juvenil contestatària davant la societat, anomenats mods.
És entre el 1967 i el 1969 quan finalment una branca dels mods i els rude
boys assumeixen el nom skinhead i
adopten una clara estètica, cap rapat
com portaven els rudes i botes i tirants
de la classe treballadora. La música és
un gran factor de vincle entre els skinheads començant per l’ska, rock steady

passant pel punk rock i acabant per l’oi!,
aquest últim anomenat també street
punk. L’origen doncs, és multiracial però
és mes endavant, anys 80, quan el partit
ultradretà National Front capta algún
d’aquests nois.
Clarament es divideixen, i per tant,
els autèntics skins s’han de posicionar
en contra de clars comportaments racistes i neix la SHARP (skinheads against
racial prejudice).
Més tard algúns d’ells es posicionen
políticament, red skins, RASH (red and
anarchist skin heads). Fins al dia d’avui,
amb un gran i estés moviment social
desconegut per la gran majoria.
Després d’una breu introducció en la
subcultura skin desconeguda per la
gent, crec que és de gran valor que la
gent conegui l’origen i per tant un grup
de joves que res tenen a veure amb els
tòpics que pateixen dia rera dia senyalant-los de feixistes, sent justament
aquests contra els qui lluiten.

FOTOGRAFIA I TEXT:
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BAIX LLOBREGAT // PARTIT

I EDITORIAL FEIXISTES A
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DE

REI

MSR i Nueva República amaguen
grups inspirats a JONS franquistes
✑ Jordi C. Carbonell
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

E

l Movimiento Social Republicano (MSR) és un partit feixista que es va registrar l’any
1999 i que té la seva seu a Barcelona. El passat 2 de desembre el MSR
va fer la presentació oficial per a
l’any 2007 i el seu “Secretario Nacional de Acción Política” i també
director de Ediciones Nueva República, Juan Antonio Llopart
Senent, va ser nomenat com a cap
de llista del partit per a les properes eleccions al Parlament de
Catalunya.

La seva font
d’inspiració
principal és
la doctrina
de Ramiro
Ledesma,
fundador de
les JONS
l’any 1931
El MSR és un partit que té
presència a Catalunya, Andalusia,
Aragó, Castella Lleó, Castella La
Manxa, Madrid, Canàries, Astúries, Euskadi, Galícia i València.
Aquest partit ofereix com a
mètode de contacte amb la seva
direcció central l’apartat de correus 43 de Molins de Rei, un fax
de la província de Tarragona i un
telèfon mòbil. Altres apartats de
correus del MSR a Catalunya pertanyen a les ciutats de Barcelona,
Tarragona i Sabadell.
La ideologia del MSR es basa
en propugnar una tercera posició
política com alternativa al liberalisme (capitalisme) i al marxisme i
en definir-se a si mateixos com a
nacionalistes revolucionaris. La
seva font d’inspiració principal és
la doctrina de Ramiro Ledesma
Ramos, el qual, juntament amb
Onésimo Redondo, va fundar
l’any 1931 les “Juntas de Ofensiva
Nacional Sindicalista” (JONS).
Seguint aquesta línia cal dir que
el MSR dedica un extens apartat
de la seva pàgina web a Ramiro
Ledesma, nacional sindicalista i
ideòleg del “Movimiento Nacional” que va morir afusellat l’any
1936 a Madrid.
Un llop disfressat
La pàgina web del MSR presenta
el partit com “(…) un grup de gent
decepcionada amb el sistema.
Veiem una societat que es
podreix. I ningú no mou un dit per
fer res”. Aleshores ofereixen als
seus potencials afiliats una solució: “tot el nostre suport perquè
puguis portar una vida alternativa
(…). Sortides a la muntanya, visites
a pobles, museus, castells i llocs
d’interès cultural i etnològic”. Pe-

1. Homenatge a un falangista 2. Participació de militants de l’MSR a la marxa del 1er de maig a Barcelona
rò darrera d’això tant bucòlic, d’una estètica propagandística que
pot recordar els sindicats d’esquerres i dels seus discursos contra el
capitalisme, els EUA, les multinacionals, la globalització i l’explotació dels treballadors i dels
immigrants s’amaga un partit feixista amb un component racista
molt important.
El MSR inclou en el seu programa idees xenòfobes i diu que
“la immigració és condemnable
perquè atenta contra la identitat
racial i cultural anfitriona”. També
afirmarà que per aconseguir “el
dret a la diferència s’han d’atacar
les societats multiracials i considerar el retorn dels immigrants
als seus països”.

EL MSR defensa
un nacionalisme
europeu
i vol atacar
les societats
multiracials
El MSR aposta per una reforma
de les forces armades i pel “desenvolupament de mitjans tecnològics i armamentístics d’alt poder
dissuassori”. Es tracta d’un partit
que aspira a la interiorització per
part de la població d’una doctrina
militar al més pur estil de les SS
alemanyes: “una socialització de
l’Exèrcit, potenciant les milícies
populars i el sentit de responsabilitat cap a la defensa de la Pàtria”.

El MSR vol aconseguir una
república feixista. La seva proposta de societat i de representació
política està inspirada en el feixisme italià i en el franquisme. Aquest partit diu clarament que una
persona podrà participar de la
decisió política només si és treballadora i productora. El MSR defensa la creació d’una societat orgànica amb “la formació d’òrgans
representatius, expressió de les
categories socials en totes les seves formes: econòmiques, culturals, professionals, a raó de les respectives funcions en el quadre de
la col·lectivitat (…)”. El MSR parlarà
del “treball com a servei a la Nació
i generador dels drets polítics”.
El MSR aposta clarament per
un nacionalisme europeu, dient
que “és just que els europeus guardin la seva identitat ètnica i cultural, amenaçada pel fort creixement
dels estrangers (…)”. Aquesta con-

cepció parteix de la veneració dels
indoeuropeus i d’una voluntat de
destruir l’internacionalisme igualitari i el nacionalisme jacobí. El MSR
vol fer d’Europa una gran nació que
té “una gran missió històrica”. Al

La seu del partit
a Madrid va
acollir la
conferència
d’un amic
personal de Jean
Marie Le Pen
mateix temps, el partit feixista concep Espanya com una unió de pobles que estan dins d’un “procés integrador que va inspirar l’etapa més
gloriosa de la Espanya Imperial”.

Web MSR

Campanyes i violència
El passat mes de juliol el MSR va
fer a la localitat segoviana de Labajos un homenatge al feixista Onésimo Redondo, l’anomenat “Caudillo de Castilla”. Durant tot el
mes de maig, va dirigir una campanya en contra de l’Estatut de
Catalunya. Però una de les accions
més destacades del MSR va ser la
carta que van enviar el passat mes
de març al Partit Socialista de Sèrbia per lamentar-se de la mort
d’Slobodan Milosevic.
La violència dels seus militants també s’ha fet notar. L’any
2004 el Diari de Sabadell va publicar una notícia on s’afirmava que
el MSR estava darrera dels incidents violents protagonitzats per
skins a la ciutat vallesana. L’entitat
de Sabadell Can Capablanca, a
més, sempre va acusar el MSR de
ser l’artífex de les agressions sofertes pels seus membres. d

Els escriptors de l’odi

E

diciones Nueva República
edita les obres dels dos grans
mecenes ideològics del MSR, els
fexistes castellans Onésimo Redondo i Ramiro Ledesma. Entre
el seu fons bibliogràfic es troben
les obres de diferents feixistes
europeus que no són tan coneguts com Hitler o Mussolini.
Aquests són alguns del literats
que venera l’editorial de Juan A.
Llopart.
Léon Degrelle (Bèlgica 1906Màlaga 1994): Polític i militar
belga que va fundar el moviment
polític Christus Rex i que després

va lluitar a favor dels nazis dins
d’una unitat adscrita a les Waffen SS. Acabada la Segona Guerra Mundial va marxar a l’Estat
espanyol, on el règim de Franco
el va protegir d’una sentència de
mort que el condemnava per
crims de guerra. Degrelle va dedicar els darrers anys de vida a
escriure propaganda feixista.
Horia Sima (Rumania 1907Madrid 1993): Polític romanès i
estret col·laborador del líder feixista Corneliu Zelea Codreanu.
Sima va ser el successor de Codreanu dins l’organització para-

militar Guardia de Ferro, la qual
va perseguir a comunistes i va
contribuïr a l’eliminació dels enemics polítics del nazisme.
Jean Thiriart: Va fundar l’any 1960 el partit Jeune Europe,
considerat com la organització
que va introduïr el símbol de la
creu cèltica i tendències ideològiques com el paneuropeïsme i
el nacionalisme revolucionari.
Thiriart, de nacionalitat belga,
va escriure ¡Arriba Europa! , un
llibre on s’afirmava que la raça
negra és estèril i la indoeuropea
fecunda.
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BAIX LLOBREGAT // FRANQUISME

VALLÈS ORIENTAL // LES MARQUES DEL FRANQUISME

El pare del cap de llista
del MSR fou comissari
polític a Molins de Rei

Retiren símbols feixistes a Sant Cugat

El secretari general del MSR, Juan Antonio LLopart (dreta)
nes Nueva República també cal
✑ Jordi C. Carbonell
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

L

a família és considerada per
part del MSR com el pilar de
totes les comunitats: “les persones som com l’anella d’una cadena; heretem uns costums, unes tradicions (…) i una línia racial dels
nostres pares, avis i avantpassats”.
Els lligams familiars han influït
en el candidat català del MSR i
director de Ediciones Nueva República, Juan Antonio Llopart. El pare
de Llopart va ser un dels policies
polítics franquistes a l’Ajuntament
de Molins de Rei i un dels culpables
de la incautació per part de l’Estat
de l’edifici de la Federació Obrera.
Juan A. Llopart ha seguit pregonant
la ideologia feixista del seu pare i
això el va portar a ser detingut pels
Mossos d’Esquadra l’any 2003. Juan
A. Llopart va ser detingut sota les
acusacions d’editar llibres que
atemptaven contra les llibertats i
els drets fonamentals i d’apologia
del genocidi. Amb aquesta acció
policial, denominada “Operació
Reich”, es van incautar 10.000 llibres de Ediciones Nueva República
i es va actuar contra la llibreria barcelonina Kalki. Actualment aquesta
editorial opera via Internet i mitjançant l’apartat de correus 44 de
Molins i el mateix número de fax
que el MSR.
Entre els títols que publica i
distribueix l’editorial dirigida per
Juan A. Llopart destaca el Testament Polític de Mussolini i El Fascio.
Edición única del único número del
semanario publicado en 1933.
També s’hi troben llibres escrits per
feixistes europeus de diferents països: Mis andanzas en México, de
León Degrelle; Dos movimientos
nacionales. José A. Primo de Rivera
y Corneliu Zelea Codreanu, de
Horia Sima; La revolución nacionaleuropea, de Jean Thiriart; o Fascismo rojo, del Col·lectiu Karl-Otto
Paetel. D’entre els llibres de Edicio-

destacar La revolución nacional
justicialista, escrit pel professor
titular de Dret Públic i Administratiu de la Universitat Jaume I de
València David Vicente Blanquer.
L’obra de Blanquer inclou textos
del dictador argentí Juan Domingo
Perón.
Poc pes electoral
Tot i estar en contra de l’actual
democracia representativa, el MSR
es va presentar a les Eleccions
Generals del 2004. Va ser el primer
cop que el partit feixista anava a
les urnes. Els seus resultats van ser
de misèria i només va rebre 6.623
vots. Durant les darreres Eleccions
al Parlament de Catalunya el MSR
va provar sort un altre cop. La candidatura encapçalada per Juan A.
Llopart només va aconseguir un
total de 1.096 vots.
Els amics europeus
A més de difondre l’obra i el pensament de diferents feixistes europeus i d’estar amb total sintonia
amb Alternativa Europea, el MSR
manté bones relacions amb partits
d’extrema dreta d’altres països. A
l’agenda del MSR s’hi troben el
partit feixista belga Nation i els
italians Fiama Tricolore. Però els
contactes més importants són els
que mantenen amb el Front Nacional de Le Pen. La seu de Madrid del
MSR va acollir el passat mes de
febrer una conferència impartida
per Alberto Torresano, amic personal de Jean Marie Le pen i militant del FN francès. El MSR compta amb diverses organitzacions
sectorials: una branca juvenil
representada per Alternativa
Joven, un front ecologista anomenat Tierra Verde, el sindicat Unión
Sindical de Trabajadores i un front
cultural que edita la publicació
oficial del partit, Tribuna de Europa, i un butlletí informatiu amb el
nom de Libertad. d

✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

E

ncara són moltes les poblacions catalanes on queden
estàtues, monuments o plaques
dedicades al dictador Francisco
Franco i a la Falange. Sant Cugat,
n’és una d’elles. Per això, l’Assemblea de Joves (AJSC-CAJEI) d’aquesta població ha decidit prendre la iniciativa i retirar uns
símbols que l’Ajuntament mantenia encara a edificis públics.
Concretament, han tret de
les parets les antigues plaques
de l’antic Ministerio de Vivienda
amb el símbol de la Falange.
Després, les han entregades al
consistori perquè els responsables polítics en facin el que “creguin convenient”, segons el comunicat de l’assemblea. Un
document en el que també
posen de manifest que després
de “28 anys de ‘democràcia’
espanyola, hem hagut de ser les
joves qui retiréssim els símbols
falangistes del poble”.

Entrega de les plaques franquistes retirades
L’Assemblea de Sant Cugat fa
una declaració d’intencions, aprofitant la commemoració de la
Constitució espanyola el 6 de desembre, on denuncia que amb la
carta magna “va arribar una suposada democràcia, de les mans del
dictador, que va nomenar el rei,
actual cap de l’estat, i que va here-

CAJEI

tar institucions, dirigents i en
alguns casos maneres d’actuar”. En
aquest sentit, els joves de Sant
Cugat denuncien que és aquest sistema el que ha fet que, en 28 anys
de “democràcia” s’hagi detingut un
miler d’independentistes, per actes com penjar una pancarta on es
reclamava l’autodeterminació.

VALLS // SOBIRANISME

MALLORCA // TERRITORI

BARCELONA // LABORAL

Contra la
Constitució

Pancartes
anticiment

Acord al diari
La Vanguardia

✑ Redacció Directa

✑ Redacció Directa

✑ Laia Alsina
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ls col·lectius de l’esquerra
independentista de la capital de l’Alt Camp van realitzar la seva pròpia celebració
del Dia de la Constitució
espanyola. Per quinzè any
consecutiu en va cremar un
exemplar en un acte públic,
doncs entenen que “la constitució es fruit del pactisme (...)
per tal de mantenir les aspiracions nacionals del nostre
poble reduïdes a res”.

E

n un comunicat, l’Assemblea de Maulets de Mallorca Nord, ha reivindicat
haver penjat vuit pancartes
amb el lema “les arrels no neixen del ciment”. Aquestes
accions, fetes de forma simultània han estat a diferents
pobles com Sa Pobla, Sineu,
Inca, Pollença o Selva, i pretenen “conscienciar la població
de la zona del problema de
l’especulació urbanística”.

E

ESTAT // LABORAL

VALLÈS // OKUPACIÓ

Vaga a Renfe
per Nadal

Desallotjada
La Impremta
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l Comitè d’Empresa de
Renfe ha decidit per unanimitat convocar diferents
aturades de 24 hores entre
els dies 15 i 20 desembre.
L’acció es convoca contra “el
deteriorament de les condicions laborals”, i des de CGT
asseguren que “és el primer
cop en més de 25 anys que el
comitè d’empresa de Renfe
convoca una vaga d’aquesta
magnitud”.

esprés de més d’un any
d’okupació, el Centre
Social La Impremta, de Terrassa, ha estat desallotjat el
dimarts 12 de desembre per
unitats antiavalots del cos
dels Mossos d’Esquadra. La
Impremta ja va patir un intent
de desallotjament a principis
de setembre, però llavors hi
va haver un avís previ, i la
mobilització popular va frustrar l’ordre judicial.

ls tallers d’impressió tornen a
funcionar. Després de 2 mesos i
mig de vagues, l’assemblea del personal de les rotatives de La Vanguardia ha ratificat un document
que tanca el conflicte que s’arrossega des de l’1 de setembre quan el
Grup Godó va subrogar els tallers
d’impressió del diari inventant una
nova empresa, CRE-A Impresiones
de Catalunya, que suposava una retallada en les condicions laborals
de la plantilla. El principal escull de
la negociació era que el personal
dels tallers acceptava pactar un
nou conveni sempre que, fins que
s’arribés a un acord, s’apliqués el de
La Vanguardia. Ara però, el Grup
Godó ha cedit a aquesta demanda
a més de comprometre’s a mantenir tot un seguit de drets i garanties
personals als treballadors provinents del diari. Condicions ja reconegudes per la seva trajectòria professional. Les seccions sindicals
més implicades en la protesta
(CGT, SPC i la USOC) han qualificat
l’acord a què s’ha arribat amb l’empresa com “el millor possible tenint
en compte les circumstàncies”.
Segons els plans del Grup Godó,
CRE-A, s’encarregarà de la impressió de La Vanguardia i El Mundo
Deportivo amb el personal i equips
que fins ara formaven part de Vanguardia Ediciones, SL.
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el
el món
món
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BOLÍVIA //CIMERES

Madrid // Atacs feixistes

>> Les veus que asseguren que Veneçuela és una dictadura
normalment no recorden que només hi ha un periodista veneçolà empresonat. Es diu Fredy Muñoz i és el corresponsal de Telesur a Colòmbia, on està detingut des del 19 de novembre. El 12
de desembre es va convocar una marxa a Bogotà en favor del seu
alliberament i de la llibertat de premsa.

>> L’onada d’agresions nazis al centre de Castella no s’atura. La
més recent va ser l’incendi provocat a l’Associació de Cultura
Popular Estrella Roja, que no va encendre tot el bloc de pisos per
molt poc. Durant el 2006 s’han comptabilitzat més d’una dotzena d’atacs amb còctels molotov o artefactes explosius, però no
hi ha hagut cap detenció ni ha intervingut l’Audència Nacional.

INSTITUCIONAL I SOCIAL PER LA INTEGRACIÓ DELS POBLES

Un projecte per una
nova Amèrica del Sud
✑ Guillem Sànchez i Barrull
/Barcelona/

Especial rellevància va tenir el
tema de l’aigua (Cochabamba va
ser l’escenari d’una de les primeres grans lluites continentals contra la seva privatització), que es va
demanar que sigui considerada un
“dret humà”, les migracions, es va
reivindicar el “dret a no haver de
migrar” i les infrastructures, que
han de “deixar de ser corredors
per a l’exportació”. I una dada important: “no acceptar finançament del Banc Mundial”.

E

l vell somni de Simón Bolívar
de crear un espai únic sudamericà per poder endegar
un model propi de desenvolupament, la “Patria Gran” en paraules
de José Martí, va fer un pas decisiu
els dies 6, 7, 8 i 9 de desembre.
Durant aquesta setmana, es van
celebrar a la ciutat boliviana de
Cochabamba, la II Cimera Sudamericana de Nacions i la Cimera Social per la Integració dels Pobles.
La primera és la trobada governamental dels països que
conformen la Comunitat Sudamericans de Nacions (CSN), entitat subcontinental que agrupa
tots els països des de Colòmbia
fins a Xile i Argentina. La CSN es
va crear fa un any a la ciutat
peruana de Cuzco, i fins ara no
havia començat a caminar. Durant
la cimera de Cochabamba s’han
començat a prendre els primers
acords pràctics de cara a crear un
espai comú polític, econòmic,
social i diplomàtic. Els acords
inclouen la creació de comissions
permanents d’alts funcionaris
que comencin a concretar la integració en el terreny comercial,
econòmic i energètic. També es
va preveure la creació d’una
Carta Social sudamericana i començar a caminar cap a la ciutadania comuna.

Durant la
cimera de
Cochabamba
s’han començat
a crear un espai
comú polític,
econòmic i
social
Dos projectes diferenciats
Però encara és d’hora per saber si
tot això no quedarà en un recull
de bones intencions. Si bé és cert
que hi ha un cert consens en la
necessitat d’articular aquesta integració continental, hi ha dues
línies polítiques clarament diferenciades sobre el que aquesta
significa. Per una banda, Xile i
Colòmbia encapçalen el grup que
vol per fer encara més estretes les
relacions amb els EUA, apostant
per continuar el model exportador de matèries primeres i que ja

Foto oficial de la cimera a Cochabamba. Chavez, Lula, Evo i els demés mandataris
han signat, o ho faran en breu,
Tractats de Lliure Comerç amb el
gegant nordamericà.
Per l’altra banda, Veneçuela i
Brasil dirigeixen els que opten per
un model de desenvolupament
propi, incrementant el comerç i
els projectes econòmics dins la
regió per tal de reforçar una
major industrialització i consum
interns. Són els països que van fer
fracassar les negociacions de l’ALCA, al negar-se a obrir les seves
fronteres a l’economia ianqui.
En una cojuntura de política
en què la majoria dels estats de la
CSN es troben en el segon grup, i
després de les recents victòries
electorals dels “revolucionaris”
Rafael Correa a Equador i Hugo
Chávez a Veneçuela, el document
final de la Cimera de Cochabamba
aposta clarament per una integració autocentrada i amb un fort
contingut social. Però la influència estatunidenca, així com de les
dretes locals, segueix sent molt
forta, i encara és d’hora per saber
que passarà.
Els pobles aposten per la
integració
Paral·lelament, es va desenvolupar la Cimera Social per la Integració dels Pobles, convocada per
l’Aliança Social Continental (ASC).
En aquests debats hi participaren
més de 4.500 delegats (les previsions eren de 3.000) d’organitzacions populars, indígenes, sindicals, ambientals i de drets humans
d’Amèrica Llatina i el Carib. Repartits en 14 taules temàtiques, es

va discutir en base a una agenda
pròpia, que incloïa des dels drets
socials fins a infrastructures i energia, passant per la revalorització de la fulla de coca, la diversitat cultural o l’agricultura.
Els moviments socials llatinoamericans, que se senten especialment forts després del fracàs
de l’ALCA, que s’atribueixen com
un èxit propi, i l’arribada al poder
de mandataris sorgits de les seves
files, com el bolivià Evo Morales,
van exigir als governs de la CSN
“que es distanciïn de l’agenda del
govern dels EUA i de les corporacions, i que busquin un camí propi”. També van recordar que la
integració sudamericana “no pot
ser un procés que exclogui les exigències populars” i que “requereix
una autèntica participació social”;
i, segons el manifest que van re-

Patricio Crooker

dactar, “sols en la mesura que es
canvií el tipus de desenvolupament i es defensi la sobirania de
les nacions serà fructífer l’esforç
de construcció de la Comunitat
Sudamericana de Nacions”. Mentrestant, recorden, “continuen en
resistència”.
Les conclusions de la Cimera
Social, però, també van incloure
una gran quantitat d’acords en
tots els temes tractats. Des dels
més concrets, com la retirada de
les tropes de l’ONU d’Haití o la no
renovació del conveni de la base
estatunidenca de Manta a l’Equador, fins a altres més genèrics,
com el “reconeixement del paper
històric de les dones en la millora
de les llavors” o que “la sagrada
fulla de coca sigui considerada
patrimoni cultural dels pobles
originaris”.

A la CSN es
troben dues
maneres
antagòniques
d’entendre la
integració
sudamericana
Participació governamental
També han participat a la Cimera
social presidents i altres càrrecs
polítics, debatent en diferents
taules o donant conferències,
com el recentment elegit President d’Equador, Rafael Correa; o
alguns diputats de l’Assemblea
Constituent boliviana.
On sí hi van haver més presidents va ser a l’acte de clausura.
Un multitudinari festival polític i
artístic, on 40.000 persones van
omplir a vessar l’estadi Félix Carriles de Cochabamba, i en el que hi
van parlar els presidents de Nicaragua, Daniel Ortega, Veneçuela,
Hugo Chávez i Bolívia, Evo Morales. Aquesta presència es va convertir, sens dubte, en el símbol
més contundent del que molts ja
anomenen “l’arribada al poder
dels moviments socials”. d

Cimera social versus cimera “oficial”

P

erò la gran novetat de Cochabamba no foren les decisions
preses, sinó que, per primer cop,
es va voler evitar que la cimera
social fos considerada una “contracimera”, doncs el que es pretén és que ambdues trobades
“convergeixin”, amb la creació
d’un diàleg permanent i institucionalitzat entre elles.
Els mecanismes que ho han de
fer realitat s’hauran de decidir en
properes cimeres, doncs ara per
ara “hi ha una esquerda entre les
dues agendes” social i governamental, segons Luís Vitto, de la
Coordiandora Andina d’Organit-

zacions Indígenes (CAOI). A Cochabamba, l’únic acostament que

Es va voler
evitar que
la Cimera
social fos
considerada una
“contracimera”
es va produir fou la designació de
tres representants de la cimera
social, per portar les seves con-

clusions als caps d’estat. Aquest
és un tema important per al moviment indígena, que en paraules de
Miguel Palacin Quispe, de la
CAOI, considera que “no pot ser
que els pobles, que van donar lloc
a aquests estats, estiguin d’invitats o trucant a les portes perquè
ens donin una cadira per parlar.
Encara que aquest és un tema
que no ha estat rebutjat frontalment per cap govern, des de
l’ASC s’ha acusat alguns presidents, com els de Perú o Colòmbia, de pressionar per reduir
a la mínima expressió la participació dels moviments socials.
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I EL CIMENT AMENACEN EL

PIRINEU

El ‘tsunami’ urbanitzador
arriba a l’alta muntanya
✑ José Luis Martínez
/Saragossa/

dent de l’FMI i exministre d’Aznar,
i l’extorero Espartaco són els encarregats de soterrar l’església
romànica, la torre i tots els prats
dels voltants sota una espessa
capa de formigó, en un projecte
que pretén construir apartaments, un hotel i altres equipaments, amb una densitat de
població superior a la del centre
de Jaca.
I el mateix Ajuntament de
Villanua que va requalificar els
terrenys, ja ha autoritzat la construcció d’uns altres 3.000 habitatges, als que s’hi sumaran 3.000
més que té en cartera.

É

s molt habitual que grups
ecologistes i moviments populars encenguin les alarmes
per la destrucció dels últims restes
de costa verge. Però en els últims
anys veus molt similars comencen
a sentir-se a l’alta muntanya. A
Aragó, existeixen des dels anys 70
col·lectius i plataformes en defensa dels seus Pirineus. Van començar per l’autoorganització de
la gent afectada per la construcció de grans embassaments, però
a dia d’avui la lluita és, sobretot,
contra la pressió urbanística que
el turisme consumista i l’especulació han generat. L’11 d’octubre es
va aprofitar la celebració del Dia
Internacional de l’Alta Muntanya
per convocar concentracions a
diferents ciutats aragoneses en
defensa del seu patrimoni natural.

La constructora
Aramon està
dinamitant a la
mateixa collada
que comunica el
Parc de l’Anayet
Un viatge terrorífic
Socialment ha calat molt l’argument que aquesta transformació

Una excavadora a més de 2.000 metres d’alçada
“és natural” i que “no s’hi pot fer
res”. Per contradir-la només cal
arribar fins al territori sota administració de l’Estat francès, i admirar el paisatge alpí del Parc Natural dels Pirineus. Només creuar la
frontera pel Pas del Portalet (a la
capçalera de la Vall del Gállego,
Osca), la imatge es converteix en
molt més agitada, amb el constant anar i venir dels camions que
foraden la muntanya a 2.000
metres d’alçada. La constructora
Aramon està acabant les obres

BRUSSEL·LES //TROBADA

Plataforma en Defensa de la Montaña de Aragón

d’ampliació de l’estació d’esquí de
Formigal, dinamitant a la mateixa
collada que comunica amb el
futur Parc Natural de l’Anayet.
Una mica més al sud, direcció
Biescas, el balneari de Panticosa
es reforma de cara a convertir-se
en destí de milionaris, sense preocupar-li el seu entorn més immediat ni, òbviament, la contaminació acústica de les màquines
perforadores.
Un simple cop d’ull a valls
com les de Tena o Aragó permet

PARAL·LELA A LA

CIMERA

observar fins a quin punt estan
eriçats de grues, que els estan
convertint en caricatures d’un
paisatge de muntanya. Ja és impossible reconèixer els abans bucòlics nuclis rurals, avui sepultats
sota desenes de milers de nous
apartaments.
I no són inversors qualsevols
els que han posat els ulls en
aquesta veta verge. Al llogaret
d’Aruej, situat al municipi de Villanua, per posar un exemple, Ramón Rato, germà de l’actual presi-

Una Marbella alpina?
Davant d’aquest panorama, no són
pocs els col·lectius socials que
denuncien que davant d’aquesta
“invasió de maó, els aromes del
fem es tornen pudor marbellina”.
Segons aquestes veus crítiques, a
la regió s’hi està instal·lant abundant diner negre, que sumat a la
cobdícia del que ja es coneix com
el “càrtel immobiliari” i ajudat per
a l’escassa voluntat conservacionista del govern autonòmic, estarien “fermentant la pesta a pilotasso”. Pel moment sembla que
ningú és capaç de resistir aquesta
fúria urbanitzadora.
I és que, a mida que “els homes
del maletí” van recorrent els diferents pobles i llogarets, els idíl·lics
prats de gespa es converteixen en
veritables catifes naturals teixides
amb bitllets de 100 euros. d

DE L’OTAN

Neix la xarxa antimilitarista europea
✑ Carlos Barranco
/Brussel·les/

T

res dies abans de la Cimera
de Caps d’Estat i de Govern
de l’OTAN a Riga, el 25 de
novembre, va fer-se a Brussel·les la
Conferència Acció antimilitarista
europea, amb l’objectiu de consolidar una xarxa continental de
grups antimilitaristes que actuen
sobre els engranatges de la maquinària de la guerra. La jornada va
combinar l’acció i la reflexió, i va
quedar molt centrada en la metamorfosi que està patint l’OTAN.
Es va analitzar el seu pas des
d’una aliança euroamericana a una
organització militar mundial (amb
la Força de Resposta, capaç de
desplegar 21.000 soldats en uns
dies en qualsevol lloc del món o la
signatura de partenariats amb
Japó i Austràlia), l’equilibri dels
costos de les intervencions a favor
dels EUA mentre es pressiona a
l’alça els pressupostos militars
europeus, la reforma del Consell
Polític per eliminar la necessitat
de consens per a emprendre accions militars, o els plans de dotar-se de funcions antiterroristes a

l’interior dels estats membres.
També es va posar especial èmfasi
en els llaços, cada vegada més
estrets, entre ajuda al desenvolupament i militarització. Tan estrets
que cada vegada més els soldats
són presentats com a treballadors

L’OTAN passa
d’una aliança
euroamericana
a una
organització
militar mundial
del desenvolupament amb un arma. I una dada important: la possible ampliació dels criteris amb
els quals el Comitè d’Ajuda al
Desenvolupament (CAD) de
l’OCDE defineix l’ajuda “oficial al
desenvolupament”, de manera
que es puga computar com a tal
les operacions militars de “manteniment de la pau”. La discussió
serà l’abril de 2007 i la decisió
s’ha de prendre per unanimitat

dels estats membres. En cas d’eixir avant, molts estats podrien
assolir el 0,7%.
El torn de l’acció
Durant la segona part de la jornada, cada grup va explicar les respectives campanyes, com les anomenades Trainstopping (bloqueig
de trens amb material de les bases
dels EUA a Alemanya amb destinació al port d’Anvers durant les setmanes prèvies a l’atac d’Iraq) i
Bomspotting (entrades massives
en bases amb armes nuclears) a
Bèlgica; les diferents entrades en
l’aeroport civil de Prestwick (Escòcia) per a inspeccionar avions dels
EUA amb munició per l’exèrcit
israelià durant l’atac al Líban i la
campanya Faslane 365, bloqueig
durant un any de la base de submarins nuclears Trident, en un
moment en que es planeja la substitució i ampliació de l’arsenal
nuclear britànic; les protestes
contra radars militars de l’OTAN a
Suècia; el bloqueig, a l’abril de
2003, d’un tren militar per part del
grup holandès d’acció directa
Onkruit; les inspeccions civils a la
base de l’OTAN de Bétera (Països

Catalans), bloqueig d’un tren amb
material d’aqueixa base en 2004 i
la campanya “Reclama els espais
militars”; les accions recents desenvolupades per la campanya Non
au missile M51, com la inspecció
ciutadana al centre de Les Landes
(França), on es fan les proves de
llançament del míssil, que portarà
caps nuclears.

Cada grup va
explicar les
respectives
campanyes, com
les anomenades
Trainstopping i
Bomspotting
Cap a una nova xarxa europea antimilitarista
Posteriorment va tindre lloc la
reunió amb l’objectiu de crear una
coordinació estable contra la
“maquinària de guerra”. El resultat
més valorat per les assistents va

ser el simple fet del contacte personal i el coneixement de primera
mà del treball de cada grup.
Es va definir la coordinació
com “una xarxa de grups d’àmbit
europeu de caràcter antimilitarista, la principal eina de la qual és
l’acció directa no violenta, i que
actuen sobre la infrastructura i
logística que porta a terme els
preparatius de les intervencions
militars”. Accions com el bloqueig
de transports militars o les inspeccions civils i bloqueigs d’accessos a
bases, serien els seus models principals d’actuació. No obstant això,
es va acordar avançar abans en una
primera fase de compartir informació per a multiplicar les possibilitats i capacitats de l’acció
directa no violenta a Europa. Tant
sobre tècniques concretes i qüestions bàsiques de l’acció, com
sobre “logística” del desplegament militar: instal·lacions, unitats
implicades, transports, suports
d’organismes civils, etc.
L’instrument per a reunir i
compartir aquesta informació
serà un lloc web que començarà a
funcionar a curt termini i una llista
de correu electrònic. d
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Espais a la xarxa

El Periódico camufla la publicitat de les
seves promocions enmig de la informació

Apostes per
internet sobre
el proper
atemptat
terrorista

✑ Joan G. Vallvé
a pàgina 34 de El Periódico del dissabte 9 de desembre sembla,
d’entrada, una pàgina qualsevol de la secció Coses de la Vida
(Societat). Té tres notícies i una columna, el mateix aspecte que les
altres de la mateixa secció i, a la dreta, una pàgina sencera de publicitat de Mobles la Fàbrica. Però no conté informació: és publicitat
camuflada de les promocions del diari. Cap de les suposades notícies
va firmada, i el redactor o el publicista que les ha fetes ha aconseguit
la gens menyspreable gesta d’omplir tota una pàgina parlant dels
regals que ofereix El Periódico: els cupons per aconseguir una espatlla de Jabugo i el llibre Bebidas e infusiones; el Rasca jove, un joc d’atzar amb el qual es pot aconseguir des d’un cotxe a una assegurança
mèdica; i el nou volum de l’Atles de Catalunya que es pot comprar
conjuntament amb el diari cada diumenge. La fotografia principal,
per anar fent boca, és la de l’espatlla de Jabugo que es pot aconseguir
amb els cupons del diari… i vuitanta euros més.

L

✑ Enric Borràs Abelló

E

l primer que es veu de la pàgina Where-Next.com és un
escrit on us pregunta si esteu farts
d’apostar només a través d’índexs
de la borsa o dels partits de futbol. I proposa una alternativa:
aposteu sobre on serà el proper
atemptat terrorista al món. Però
no és el que sembla... no és una
pàgina d’apostes real, sinó que
juga amb aquest concepte per fer
una crítica del model capitalista
actual. Where-Next.com és una
obra de Molleindustria.it i de
Guerrigliamarketing.it, ja fa una
bona temporada que existeix, i
malgrat les crítiques que ha rebut
de diversos mitjans internacionals, aquí ha tingut ben poc ressò.

El diari The Sun ha titllat la pàgina
de “malalta” i La Repubblica ha
publicat que és un joc per a fer
“previsions macabres”. De fet, la
web és força completa... i provocadora. Una aplicació basada en la
tecnologia de Google Maps permet escollir el lloc exacte on es
creu que hi haurà el proper atemptat. El sistema, a més, permet triar la modalitat de l’atemptat: Pot ser una bomba sola? El
segrest d’un avió? Un cotxe bomba? Un atac biològic? O un terrorista suïcida? Les possibilitats no
són gaire engrescadores... Però no
us preocupeu, els qui indiqueu la
situació més propera del proper
atemptat en un mapa, rebran, com
a premi, una samarreta.

Aquest desplegament publicitari d’autopropaganda no és
estrany en uns moments en què els diaris més importants només
aconsegueixen mantenir el seu nombre de vendes a través de promocions com aquesta. Però el que no s’entén és que es faci com si es
tractés d’informació, es fan passar les notes sobre les promocions del
diari per notícies normals. De fet, la separació clara entre publicitat i
informació és una de les característiques principals de qualsevol diari
que tingui una mica de qualitat, i la manera de fer que s’ensenya al primer curs de qualsevol facultat de periodisme.
El Periódico doncs, juga amb els lectors, fent-los empassar la seva
pròpia publicitat com si es tractés d’una notícia més i trenca les normes deontològiques més bàsiques del periodisme. Aquesta manera
d’actuar i de causar la confusió del lector, fa dubtar de si realment El
Periódico busca oferir un producte amb una qualitat mínima o de si
el seu objectiu és més aviat el d’acostar-se a la clàssica premsa groga
britànica.

El diari El Punt s’apunta a la defensa dels drets d’autor
✑ Joan G. Vallvé
a primera editorial del diari El Punt del dilluns 11 de desembre
comença així: “És indiscutible que un músic i els que treballen perquè l’obra d’aquest músic arribi al públic tenen tot el dret del món,
com en qualsevol altre ofici, a guanyar-se la vida”. Després ho deixa
més clar i diu que fer servir sistemes d’intercanvi d’arxius via P2P com
l’eMule, és robar. Vendre o comprar música copiada als “top manta”
de la Plaça de Catalunya també és robar. De fet, a l’editorial es diu que
els que venen discs compactes copiats il·legalment “viuen a costa
dels altres”. Així doncs, els qui venen música a qualsevol cantonada, a
punt per començar a córrer així que vegin un policia i que sovint són
explotats per grups organitzats, viuen gràcies a l’esforç dels altres; en
canvi, aquell qui guanya centenars de milers d’euros gràcies a una sola
cançó, viu únicament de la suor del seu esforç.
L’editorial parla de la crisi del sector musical i diu que les companyies discogràfiques han perdut un 11% de la seva facturació en un
sol any, que la possibilitat d’aconseguir la mateixa música més barata
o gratuïta, allunya els ciutadans de les botigues. Això sí, aventura que
les discogràfiques no s’han quedat sense fer-hi res, afirma que el valor
afegit d’alguns discs compactes pot ser una bona manera de lluitar
contra la còpia il·legal. Posa alguns exemples, com el de convertir les
portades d’un disc compacte en una “petita obra d’art” o el d’incloure un documental en DVD sobre el grup amb el disc compacte. La
veritat és que aquestes són solucions que poden atraure el comprador, sobretot el que té afany col·leccionista, perquè a més, acostumen a encarir més encara el preu del producte.

L

De fet, les discogràfiques fan molt més que això, l’editorial no diu
res de les demandes de milers d’euros contra els que es descarreguen
música amb programes com l’eMule. Però allò que alguns anomenen
“pirateria” no desapareixerà amb solucions d’aquesta mena, un músic
s’endú ben pocs diners de cada disc compacte, aquí, qui hi surt guanyant, és sobretot la discogràfica. La majoria de músics, sobretot els
que no són especialment famosos, aconsegueixen el gruix dels seus
ingressos de les actuacions en directe i en aquest sentit, l’anomenada “pirateria” pot ajudar-los. Així ho han demostrat grups com Arctic
Monkeys, que s’han fet mundialment coneguts publicant la seva
música de manera gratuïta a través de la xarxa. I en aquest país també
hi ha petites passes en aquest camí, com és el cas del projecte CulturaLliure.cat. El Punt ha deixat clar que defensa una opció, però ni tan
sols ha explicat tots els aspectes de la qüestió i caldrà veure si defensa l’opció guanyadora.

L’altra informació

TransversalWeb.cat, informació local des del barri de Gràcia de Barcelona
✑ Enric Borràs Abelló
ransversalWeb.cat va néixer el
2001 com la versió digital de
la revista Transversal del barri de
Gràcia de Barcelona, però de fet,
va sobreviure la defunció de la
revista i avui en dia és un mitjà de
comunicació local amb entitat

T

pròpia. Segons els autors del projecte, intenten oferir una publicació propera a la realitat local i
rigorosa, però sense caure al costumisme d’altres publicacions
locals, i ho fan aprofitant la
immediatesa que només pot proporcionar internet. De fet, s’hi

poden trobar tota mena de notícies del barri, moltes amb un clar
caire social, com el seguiment
especial de l’assassinat del jove
Roger Albert per part d’uns skins
feixistes durant l’agost del 2004.
Però també s’hi parla de política
municipal i de districte, dels Cas-

tellers Gràcia, de les festes majors, de tot allò que afecta els
barris del districte de Gràcia... I
tot això, aprofitant al màxim les
possibilitats de la xarxa, perquè
també s’hi publiquen arxius d’àudio i de vídeo, no només notícies
escrites i fotografies.

Freqüències de ràdios lliures o populars de Catalunya
Ràdio Bronka 104.5FM (Barcelona), Contrabanda 91.4FM (Barcelona), Ràdio Línea IV 103.9FM (Barcelona), Ràdio Pica 96.6FM (Barcelona), Radio 90 101.4FM (Olot)
Ràdio Barraka 103.1FM (Terrassa), Ràdio Kaos 90.1FM (Terrassa), Ràdio Klara 104.4FM (València), Radioactiva 100.3FM (Baix Llobregat), La Tele 52UHF (www.okupemlesones.org)

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

Passa a l’acció !
Fes-te’n soci/sòcia
ecologistesenaccio.org
Tlf. 93.429.65.18
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Cada subscripció fa durar
la DIRECTA 6 hores més
Subscripcions

L

a subscripció és la manera més efectiva per poder
llegir DIRECTA setmanalment i també per donar el teu
suport al projecte. Durant un any i per un cost de 60
euros, amb la teva subscripció el setmanari guanya en
qualitat i presència al territori. Un cop hagis omplert
la butlleta ens la pots fer arribar a:
c/Juan Ramón Jiménez, 22, 08902, Hospitalet de Llobregat.
També pots enviar les teves dades a:
<subscripcio@setmanaridirecta.cat>,
o entrant a la web i omplint el formulari:
www.setmanaridirecta.info
O bé, truca’ns al 935 270 982 ó al 661 493 117.

ATENCIÓ,

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

S

P

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

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

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

Punts de venda
BALAGUER
Indi Bar Del Pont, 35
BARCELONA
Cap i Cua Torrent de l’Olla, 99
Infoespai Plaça del Sol, 19
Taifa Verdi, 12
Cat Guinardó Plaça Guinardó, 13
Quiosc Manu Nàpols-Roselló
El Maské Comte d’Urgell, 256
Rocaguinarda Xiprer, 13
Xarxa Consum Solidari Rocafort, 198
Ítaca Pallars, 230
Cus-Cus Rambla Poblenou, 77
Trèvol Antonio Ricardos, 14
Patapalo Rubén Dario, 25
Andyblue Bar de la Biblioteca de Can Fabra
Ateneu Popular 9 Barris Portlligat, 11-15
El Tinter La Plana, 10
Can Basté Passeig Fabra i Puig, 274
Llibreria Xoc Passeig Fabra i Puig, 325
AQUENI Méndez Núñez, 1 principal
Xarxa Consum Solidari Pl. Sant Agustí Vell, 15
Pròleg Dagueria, 13
El Lokal Cera, 1 bis

La Rosa de Foc Joaquim Costa, 34
1917 Pintor Fortuny, 30
Quiosc Colom Rambles
Quiosc Santa Mònica Rambles
Llibreria Medios Valldonzella 7
Espai Obert Violant d’Hongria, 71
La Ciutat Invisible Riego, 35
Terra d’Escudella Premià, 20
Teteria Malea Riego, 16
BELLATERRA UAB
Quiosc de Ciències de la Comunicació
Quiosc de Lletres
CARDEDEU
Quiosc del Centre Cànoves, 4
CORBERA DE LLOBREGAT
Llibreria Corbera Pssg. dels Arbres, 4
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
El Grillo Libertario Llinars, 44
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Ubud Artesania Mestre Joaquim Rosal, 22
GIRONA
Llibreria 22 Hortes, 22
Llibreria Les Voltes Plaça del Vi, 2
La Màquia Vern, 15

GRANOLLERS
Llibreria La Gralla Plaça dels Càbrits, 5
Anònims Miquel Ricomà, 57
El Racó Ecològic Roger de Flor, 85
IGUALADA
At. Llib. El Porvenir Passeig Jacint Verdaguer, 122
LA PALMA DE CERVELLÓ
Papereria La Xaropa Santa Maria, 5
LES FRANQUESES
El Cabàs Ribes, 121 i a www.elcabas.com
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Quiosc Montserrat Pl. Mare de Déu de Montserrat
Bar Gaudim Avinguda del Carrilet, 64
La República Rosalía de Castro, 92
LLEIDA
Ateneu La Maranya Parc, 13
La Falcata La Panera, 2
MATARÓ
Arcàdia Cafè Cultural Pujol, 26
Llibreria Robafaves Nou, 9
MOLINS DE REI
Llibreria Barba Rafael Casanoves, 45
La Bodegueta Pintor Fortuny, 45

Presentacions i parades

REUS
Bat a Bat Kultur Sant Elies, 29
Galatea Llibres Jesús, 5-7
RIBES DEL GARRAF
Can Gabaldà Plaça de la Font, 2
RIPOLLET
Llibreria Caraboc Rambla S. Esteve, 17, local B
SABADELL
CSO Calamarsa Convent ,102-104
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Teteria Índia Jacint Verdaguer, 9
SANT JOAN DESPÍ
Llibreria Recort Major, 60
TARRAGONA
CGT Tarragona Rambla Nova, 97-99, 2n pis
TERRASSA
Kasalet Societat, 4
CSO La Impremta Plaça Jacint Verdaguer, 9
VIC
Llibreria La Tralla Riera, 5
Ronda Ronda de Camprodon, 3
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
La Fornal Sant Julià, 20

-23 de desembre, Sant Martí Sarroca
(Organitza: Ateneu Suicidi Revolucionari)

Si voleu organitzar una presentació del projecte al vostre
barri o vila us podeu posar en contacte amb nosaltres a:
internacional@setmanaridirecta.info o trucant per telèfon.
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La Plataforma per la Defensa del Montsec inicia
la campanya contra el projecte de Fecsa-Endesa

Panoràmica de la vessant nord del Congost de Montrebei, on es mostra el tram de riu que quedarà inundat per la construcció d’una presa
✑ Meritxell Guàrdia
/campanyes@setmanaridirecta.info/
na quarantena d’entitats i col·lectius de les
Terres de Ponent i la
Franja s’han adherit a
la campanya endegada per la Plataforma per la Defensa del
Montsec: “El Congost de Montrebei, Patrimoni de Tothom. No
a la construcció d’una presa al
Congost de Montrebei per part
d’ENDESA”. Aquesta té com a
objectiu informar a la ciutadania
sobre l’impacte ambiental i
social de la presa que Endesa vol

U

La central
hidroelèctrica,
afectaria
l’entrada de
l’espai natural
del Congost de
Montrebei
construir al paratge situat a la
serralada del Montsec. El projecte va ser presentat públicament
l’agost passat a la Delegació de la
Generalitat de Lleida amb la presència del portaveu i Conseller
d’Obres Públiques, Joaquim Nadal, i alguns ajuntaments de la
zona. La central hidroelèctrica,
amb uns dics de trenta-tres
metres d’alçada, afectaria l’entrada del Congost de Montrebei
a la vessant nord al municipi de
Sant Esteve de la Sarga (Pallars
Jussà). La presa està prevista en el
primer petit estret que fa el riu
Noguera Ribagorçana en direcció
al Congost per la vessant nord. La
central generaria una potència
de 6,9 MW i una producció de 35
GWh/any.

Impacte del projecte
Tot i que el mateix Joaquim Nadal,
en la presentació del projecte a
Lleida, afirmés que aquest projecte era compatible amb el mediambient, són molts els elements
que apunten el contrari. L’any
2004 el Congost de Mont-rebei
era incorporat a la Xarxa Natura i
va ser declarat com a Zona d’Especial Protecció d’Aus de la Unió
Europea. A part, s’espera que l’actual govern de la Generalitat
declari el Montsec com a Parc
Natural, ja que així el Congost de
Montrebei quedaria protegit.
Aquest espai natural, amb una
extensió d’unes 600 hectàrees,
està situat a la serralada del
Montsec, entre les comarques de
la Noguera, el Segre Mig, el Pallars
Jussà, l’Alt Urgell, la Ribagorça i la
Llitera. Aquests congost separa el
Montsec d’Ares del Montsec de
l’Estall i constitueix l’únic gran
congost de Catalunya que es
manté quasi verge, ja que no el
travessa cap carretera, ferrocarril
o línia elèctrica.
Així doncs, la Plataforma
alerta del greu impacte que provocaria aquest projecte en la
“dinàmica hidrològica, en la
fauna (com en el cas de la llúdriga) i, especialment, en els atributs i la fisonomia del Congost
de Montrebei, precisament en
allò que més el caracteritza ”. En
aquest sentit, es critica a Endesa
l’elusió que fa de l’actual ús
turístic i recreatiu del congost, ja
que és un espai molt apreciat pel
món excursionista, cosa que representa una aportació important en l’economia local i en la
consolidació territorial. A més,
s’acusa a l’empresa de prioritzar
més el benefici que la conservació de Montrebei, ja que l’objectiu d’aquesta, segons la Plataforma, seria turbinar dues vegades
l’aigua de la Central de Pont de
Muntanya, que produiria 38MW

/anys, aconseguint quantiosos
guanys econòmics.
A banda d’això, la vessant de
l’Estall de la Serra del Montsec, a
l’Aragó està quasi verge i per tant
el projecte ajudaria a desenvolupar-la urbanísticament. En aquest

La vessant de
l’Estall de la
Serra del
Montsec, està
quasi verge i per
tant el projecte
impulsaria un
desenvolupament
urbanístic
sentit cal destacar les declaracions fetes pel president de la
comissió de Medi ambient de la
Universitat de Lleida, sobre els
aprofitaments urbanístics que
acompanyarien el projecte, ja que
suposarien un gravíssim impacte a
la zona del Congost i al petit
poble de Montfalcó, a la Ribagorça aragonesa.
Reivindicacions que venen
de molt lluny
Una de les reivindicacions històriques és la declaració de la
Serra del Montsec com a Parc
Natural. La primera proposta va
aparèixer al Llibre blanc de la
gestió de la Natura als Països
Catalans fet l’any 1976 per la Institució Catalana d’Història Natural. Més endavant, la Generalitat
encarregà l’estudi delimitació
dels espais naturals a protegir del
Montsec, on es recomana la creació del Parc Natural del Mont-

sec. Tot i així, entre els anys 85 i
87 es va impulsar des de la Generalitat, la construcció de l’Eix
Occidental que comunica Tortosa amb la Vall d’Aran, i amb un
traçat de nova construcció que
afectaria el Congost de Montrebei. El projecte va ser aturat per
una intensa campanya de sensibilització. L’any 2003 es va construir una nova plataforma cívica
en contra de la central eòlica de
Sant Mamet, una serra que en un
primer moment va ser exclosa
de la Xarxa Natura 2000. Aquest
últim projecte i la proposta de la
presa de Mont-rebei, han fet
reactivar la Plataforma per la
Defensa del Montsec. Així
doncs, una de les reivindicacions
centrals en la que està treballant
la Plataforma, juntament amb la
Institució de Ponent per la Conservació i l’Estudi de l’Entorn
Natural (IPCENA), és la declaració urgent del Parc Natural del
Montsec .
Mobilitzacions
Tot i que el projecte de la presa
de Montrebei es va presentar en
públic, encara no s’ha iniciat cap
tràmit administratiu. Per tant, i
de moment, la Plataforma ha iniciat l’esmentada campanya informativa i una recollida de firmes,
de les quals ja tenen més d’un
miler. El bon camí que pren a-

IPCENA

questa lluita, lque entre altres
coses pretén el rebuig total del
projecte, el demostra la gran
quantitat d’entitats o col·lectius
que s’han afegit a la campanya.
En aquest sentit cal destacar la
recent adhesió del Departament
de medi ambient de la Universitat de Lleida. Des de la Plataforma es preveu, al febrer, una possible caminada reivindicativa al

Des de la
Plataforma
es preveu,
al febrer,
una possible
caminada
reivindicativa
al Congost de
Montrebei
Congost de Montrebei. Una de
les properes xerrades informatives serà el dia 16 de desembre al
Centre Recreatiu i Cultural del
poble d’Alentorn (Segre Mig),
organitzat per l’assemblea de
Joves del Segre Mig i a càrrec de
IPCENA. d

Per contactar:
PLATAFORMA EN DEFENSA DEL MONTSEC
IPCENA, Plaça Gramàtics 2 baixos, 25002 Lleida
Aportació econòmica:
Caixa Manresa 2041 0100190000015359
plataformamontsec@lleida.org,
ipcena@ipcena.org
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La memòria desperta de la Revolució Llibertària
✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/
l 18 de juliol de 1936 l’Estat espanyol va despertar amb la notícia de la
sublevació de les forces
militars del Marroc. Però la mobilització dels obrers, el poble en
armes i la vaga general de la CNT i
la UGT varen aturar el cop d’estat
feixista a diverses províncies.
Després de l’intent fallit de
cop d’estat d’aquell 18 de juliol i de
l’esclat de la Guerra Civil, la Revolució del 19 de juliol es convertí en
la culminació d’un procés de
maduració llibertària en unes condicions necessàries per al seu desenvolupament.

E

Les Jornades
Llibertàries
posen de relleu
les conquestes
del poble durant
la Revolució
del 36
Les Jornades Llibertàries “Fent
realitat la utopia” organitzades
per la CGT de València de l’11 al 19
de desembre, volen posar de
relleu aquest curt període, però
durant el qual es dugueren a terme
transformacions importants a partir de llargs i forts precedents.
Unes Jornades per recordar i
donar a conèixer a les noves generacions aquesta Revolució que va
plasmar-se en diferents realitzacions i conquestes del poble. Un
nou ordre social, autogestionari,
organitzat de baix a dalt, amb el
protagonisme en la col·lectivitat.
El dilluns 11 de desembre, les
persones comissàries de l’exposició “La Revolució Llibertària. 70
aniversari del 19 juliol 1936”, Cristina Escrivà i Rafael Maestre, membre de la Fundació Salvador Seguí,
han inaugurat tant l’exposició com
les jornades. Una importància que
recau en aquells mesos durant els
que culminaren tota una sèrie de
conquestes del poble en educació, dona, sanitat, cultura i segure-

Cartell editat durant la Revolució
tat laboral de la classe obrera.
Aquestes conquestes són alguns
dels blocs temàtics que estructuren les jornades i l’exposició.
Pedagogia llibertària
Instruir en el respecte a la llibertat, eliminant de l’educació tradicional la disciplina, l’anulació de la
creativitat i les qualificacions. Aquestes foren les bases del Comité proensenyança anarquista que
es creà el 1898 a suggeriment de
Kropotkin. I ja en aquest context
naixia L’Escola Moderna de Francesc Ferrer i Guàrdia.
Jordi Martínez coordinador de
l’Escola lliure Donyets, Pedro García Olivo, antipedagog, i Carmen
Agulló, de l’Universitat de València, són les persones que han
obert la xerrada sobre pedagogia

Arxiu

llibertària. Una pedagogia que s’obrí camí entre les dificultats de la
guerra amb projectes educatius
com l’Escola Nova Unificada, impulsada per Joan Puig Elías a Catalunya. Sense oblidar que tan sols
vuit dies després de l’inici de la
Guerra, s’aprovà el Decret de Creació del CENU (Consell de l’Escola
Nova Unificada) que va desenvolupar el seu projecte educatiu a
Aragó, País Valencià i Catalunya.
A part de les escoles, els ateneus i els sindicats també tingueren un paper central en l’ensenyança racionalista i la cultura
alliberadora. Uns espais que van
fer possible la sensibilització del
poble per la cultura.
Salut àcrata
En general, hem sentit a parlar o

coneixem més sobre pedagogia llibertària que sobre sanitat. Però
amb les Jornades, també han volgut remarcar la importància de la
sanitat en la Revolució i aquells i
aquelles llibertàries militants amb
àmplia formació científica.
Abans de la Guerra Civil espanyola, les propostes i realitzacions sanitàries i assistencials ja
foren una realitat. Consultes i sanatoris llibertaris, l’Organització
Sanitària Obrera de Barcelona, la
mútua de la CNT a Madrid i la de
València entre d’altres. També existien les agrupacions sindicals
amb afiliació sanitària i es desenvoluparen actuacions sanitàries
confederals durant la Guerra Civil,
com el primer Ministeri de Sanitat
i Assumptes Socials amb Federica
Montseny a Catalunya.
Es tractava d’un model sanitari
avançat al seu temps, que proposava permetre la decisió de les
persones, especialment de les
dones, sobre el control de la natalitat. Els metges llibertaris proposaven mesures socials i sanitàries
destinades a la protecció maternoinfantil. Entre elles, regularitzar
la interrupció voluntària de l’embaràs, sotmesa als riscos de la
clandestinitat i a la falta de recursos. També es varen realitzar campanyes per a conscienciar la
població dels perills de la falta de
sanitat, d’algunes malalties i dels
èxits aconseguits.
Dones lliures
Les dones llibertàries també són
les protagonistes d’una xerrada
que vol explicar el seu paper

cabdal en la guerra antifeixista.
Les Agrupacions de Dones Lliures
varen combatre per reparar els
danys causats per la guerra, i per
alliberar-se de la submissió
durant segles. La incorporació
efectiva de la dona a l’activitat
cívica i política feia possible la
transformació de la societat cap
a la igualtat.

Xerrades sobre
pedagogia,
sanitat,
dones, cultura
llibertàries i una
exposició del
70è aniversari
de la Revolució
Les xerrades estan acompanyades per l’exposició del 70è aniversari de la Revolució, que es
podrà visitar durant tots els dies.
Aquesta exposició, que ja ha passat per ciutats com Madrid o
Burgos, neix amb la intenció de
mostrar amb imatges i documentació de l’època, els moments
històrics referents a l’existència
d’aquesta Revolució. Consta de
vint-i-sis panells i un muntatge
audiovisual que comença mostrant els antecedents ètics i filosòfics de l’anarquisme i acaba
plantejant el debat pendent de
la Revolució. d

Per contactar:
www.cgtpv.org
Tlf.: 963 834 440
www.memorialibertaria.org
VIII JORNADES LLIBERTÀRIES CGT-VALÈNCIA
“FENT REALITAT LA UTOPIA”
Del 11 al 19 de desembre
Exposició “La Revolució Llibertària. 70 aniversari
del 19 juliol 1936”
Lloc: Societat Coral el Micalet,
C/ Guillem de Castro, 73 València

Cornellà contra l’especulació i en defensa de l’okupació
✑ Directa Baix Llobregat
/campanyes@setmanaridirecta.info/
n la maquinària de la
societat capitalista, les
persones no som més
que part de l’engranatge
que permet el funcionament. Sota
l’objectiu d’una major acumulació
de beneficis, a més velocitat, més
ràpid es reprodueix el capital. Ideologia consentida per tothom, única
forma de pensament possible.
En la quotidianitat, obligats a
seguir el ritme que marca la màquina, lligats a la hipoteca, al ritme frenètic del consum i del treball. Estrès i desconnexió amb els
propis interessos i amb l’entorn
humà i natural són les conseqüèn-

E

‘La prisa mata’
és el nom de la
campanya que
ha iniciat
l’Assemblea
d’Okupes de
Korneyà
cies d’una vida marcada pel ritme
i els objectius de la màquina. Allà
on primen els seus interessos,
abandonem els interessos a escala humana.

L’especulació és una de les
puntes de l’iceberg de la societat
capitalista. L’evidència d’aquesta
punta, ajuda a fer evident tot el
que s’amaga sota l’aigua. La velocitat amb que es construeix, i la
construcció d’infraestructures per
augmentar la velocitat de la
reproducció del capital són una
prova més del frenesí del món en
el que vivim (o en el què sobrevivim o malvivim).
En definitiva, “La prisa mata”.
Sota aquesta frase feta i amb el
lema “atura’t, pensa i okupa”, l’Assemblea d’Okupes de Korneyà ha
iniciat una campanya contra l’especulació, els desallotjaments i en
defensa de l’okupació.

20 anys d’okupació
L’abril de 1987 es va okupar l’Ateneu de Korneyà. Des d’aleshores,
hi ha hagut una successió i creixement de les okupacions a Cornellà de Llobregat. Actualment, hi
ha dos centres socials (La Banka
Rota i el Tòxics) i dotze habitatges
okupats.
El desallotjament del Casal
Social Okupat i Autogestionat La
Krispa i l’amenaça de desallotjament d’alguns d’aquests espais

(entre ells el CSO Tòxics) ha estat
el detonant de la campanya.
L’objectiu és dur al carrer la
lluita per l’okupació i contra l’especulació. Per temps indefinit,
accions reivindicatives i informatives prendran la ciutat per difondre
i defensar un estil de vida no marcat per la presa. Convidant a aturar-se i reflexionar sobre la vida
que duem i la societat en la què
vivim. d

Per contactar:
http://www.moviments.net/okupaskny/
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Històries dels carrers de Kibera
ARRIBA A BARCELONA UNMASKING SHADOWS, UNA MOSTRA DE PINTURA, FOTOGRAFIA I ESCRIPTURA RELITZADA PER NOIS DEL CARRER DELS SUBURBIS DE NAIROBI

Projecte realitzat a Kibera, Kènia.

UNMASKING SHADOWS ÉS UNA
INICIATIVA A MIG CAMÍ ENTRE
L’ART I LA COOPERACIÓ
INTERNACIONAL QUE S’HA
DESENVOLUPAT DURANT L’ESTIU DE

2006 ALS SUBURBIS DE LA CAPITAL
DE KENIA, NAIROBI. EL PROJECTE,
AMB PARTICIPACIÓ CATALANA,
ARRIBARÀ PROPERAMENT A

BARCELONA AMB UNA MOSTRA DE
LES OBRES REALITZADES PER NENS
DEL CARRER DE LA BARRIADA DE

KIBERA, UNA DE LES MÉS
POPULOSES I DEGRADADES DE LA
CIUTAT. LA PUBLICACIÓ DE LES
OBRES GRÀFIQUES, QUE PODRAN
ADQUIRIR-SE PER INTERNET

(<WWW.UNMASKINGSHADOWS.ORG
>) O A LA SEU DE LA FUNDACIÓ
ÀFRICA DIGNA, SERVIRÀ PER

✑ Santi Eizaguirre
/cultura@setmanaridirecta.info/

K

–que contrau l’estòmac– o la
prostitució per un plat de menjar.
En contra d’això, la font de força
personal que representa la
música, reagge a tota hora, i l’esport, especialment el futbol, és
crucial.

‘Kings of Kibera’
Molts nens s’agrupen per sobreviure, compartint escassos metres
quadrats de sostre precari. Entre
ells, el repartiment de tasques i la
importància de la lleialtat i l’amistat com a motivació vital,
contrasta amb el dèbil vincle de
reciprocitat que reben per part
de la societat en general. Per una
banda són víctimes de la persecució policial lligada a la estigmatització dels nens del carrer com a
lladres, mentre que també són
víctima de vexacions i explotació. Difícilment poden accedir a
centres d’educació formal aguditzant-se la seva exposició a
amenaces com l’addicció a la cola

Unmasking Shadows
Durant el passat juliol i agost, vuit
artistes i un treballador social de
diferents països –entre ells
Catalunya– van dur a terme a
Kibera diversos tallers artístics
amb un grup variable de vint nois,
amb edats entre els nou i els
divuit anys, amb l’objectiu de
bastir un projecte autosuficient
capaç d’oferir una esperança de
millora per alguns nois en situació d’exclusió a Kibera.
El projecte, conegut com a
Unmasking Shadows, i coordinat
a Barcelona per en Nicolai
Mallol, es basa en la filosofia
d’utilitzar l’art com a eina d’ajuda
social i com a element de motivació i integració personal,
oferint una opció digna a alguns
d’aquests nens i donant-los la
possibilitat d’articular la seva
veu davant de la resta del món.
La finalitat d’aquesta experiència
és crear un producte cultural a
partir del qual publicitar les
condicions de vida a Kibera, i en
especial les condicions de vida
dels nens que hi han participat.
Però el seu objectiu bàsic és
trencar amb la invisibilització de
la misèria donant la possibilitat
d’una mínima i incipient arquitectura del benestar, en un
entorn hiperdegradat com
aquest, prenent l’art com a eina
de canvi.

ibera és el nom del suburbi
de la capital de Kenia,
Nairobi. Una zona amb una
població estimada de 900.000
habitants, on no hi ha serveis de
llum, aigua o clavegueram. Les
escoles i els centres mèdics que
té són de parròquies i organitzacions d’ajuda humanitària. Les
condicions higièniques son infrahumanes i la quantitat de malalties infeccioses és molt alta. Té
una de les densitats més altes del
món de malalts de malària i SIDA.
Entre 20.000 i 30.000 nens hi
viuen abandonats, una xifra que
té com a conseqüència el fet que
molts fills de víctimes d’aquestes
enfermetats queden absolutament desamparats, sense altra
opció que vagar pels carrers
demanant caritat, buscant ferralla
o prostituïnt-se.

MILLORAR LES CONDICIONS DE
VIDA DELS SEUS AUTORS

Unmasking Shadows

Art útil
Les activitats realitzades aquest
estiu han donat com a fruïts la
recol·lecció d’un material ampli
que és un bon testimoni del
projecte i que s’editarà en breu.
Del taller de pintura i mural n’han
quedat diversos murals repartits
entre les parets de les aules
d’acollida i els carrers de Nairobi,
on els nens passen més estona,
recordant-los que tenen una veu
davant la seva comunitat.
Paralel·lament, en el marc
d’un taller de fotografia, es van
repartir càmares d’un sol ús als
nois amb l’objectiu que fessin
fotos del seu entorn quotidià
sense la presència de mediadors.
Els resultats van ser la perfecta
il·lustració d’un entorn tant
complex com el els suburbis en
què viuen, fotografiat des d’un
punt de vista fresc i natural.
Els nois també van proposar
tallers de collarets i pulseres,
artesania de subsistència que

practiquen, i tallers de cançons,
via bàsica per a l’exteriorització
de sentiments.
El taller d’escriptura d’històries sobre Kibera també resulta
colpidor per un ull universalista
per la seva referència directa a la
realitat de la vida en un dels llocs
més pobres i marginats del
planeta, aportant un punt de
vista impactant de la situació
global i els desequilibris que existeixen avui en dia entre paísos
enriquits i empobrits.
Durant quatre setmanes els
nois van explicar històries tan del
seu dia a dia com de la seva
biografia personal. En aquestes
històries destaca la maduresa
emocional de persones que han
patit en la pròpia pell esdeveniments com la mort de persones
estimades o severs problemes
d’exclusió social, però també
destaca el valor de l’amistat i de
motivacions com l’esport o la
música.

‘Scrap mental’ a Barcelona

S

crap mental, fent un joc de
paraules amb la denominació
de la cerca de ferralla en anglès
(“scrap metal”), és el nom que
rep la mostra dissenyada per
presentar el projecte
Unmasking Shadows a
Barcelona. Reunirà en un sol
espai una sel·lecció d’històries
escrites i explicades per nens
dels carrers de Kibera, dibuixos i
fotografies fets per ells, i per
altra banda, l’exposició de fotografies fetes per artistes inte-

grants d’Unmasking Shadows a
Kibera, així com la projecció
d’un curtmetratge sobre el
projecte.
Amb els dibuixos dels nois
es vol crear una oferta de
postals i reproduccions que
alimenti un fons destinat a
millorar les condicions de vida
dels nens dels carrers de Kibera,
començant per cobrir necessitats bàsiques com poden ser
l’habitatge, l’alimentació o
l’educació.

expressions pàgina 25

13 de desembre de 2006 / directa núm. 30
Pim-Pam-Pum
SISCU PARÉS. FOTÒGRAF

“El fotoperiodisme
bèl·lic sovint
només busca
sang i fetge”

✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

S

iscu Parés va néixer a Valls
(Alt Camp) fa 41 anys. Ha
estudiat fotografia a l’Institut
d’Estudis Fotogràfics de
Catalunya. Va començar la
fotografia a partir del seu
comprimís en moviments
socials, per donar a conèixer
unes lluites i anhels que també
compartia. Com a fotògraf ha
col·laborat a la revista comarcal El Pati i més tard a El
Temps, a més del desaparegut
Nou Diari. Ha treballat al
Sàhara, Kòsova, Xiapes,
Guatemala, Mèxic i Palestina.
Per què vas decidir recórrer el
món amb la càmera?
Va començar amb la guerra de
Bòsnia, al 1992. Després de tenir
un comprimís amb la meua realitat, amb un parell d’amics vam
decidir conèixer en viu el
conflicte dels Balcans. Vaig

EL COL·LECTIU MAI MÉS! PREPARA UN
DOCUMENTAL SOBRE LES EXPERIÈNCIES
DE JOVES QUE HAN VISITAT CAMPS DE
CONCENTRACIÓ
MAI MÉS!
www.maimes.cat (en preparació)
Contacte per als que hagin visitat un camp
de concentració i vulguin aportar la seva
experiència: projecte_mai_mes@yahoo.es

començar a col·laborar amb
Acció Solidària amb els Pobles
de Reus, i anava sovint a Bòsnia
per treballar en l’ajuda d’emergència. He fotografiat i treballat
en els espais dels refugiats del
Sàhara, el conflicte de Kòsova, el
moviment zapatista, la lluita de
les dones maies de Guatemala,
el feminicidi a Ciudad Juarez...
Quina utilitat creus que té
fotografiar conflictes bèl·lics?
Una cosa és quina utilitat hauria
de tenir i l’altre quina se li dóna.
Massa vegades tan sols es busca
sang i fetge. És important
denunciar les barbaritats dels
conflictes bèl·lics, però més
important és donar cobertura a
les persones que han sobreviscut a les guerres.
Quin paper té la fotografia en
el procés de transformació
social?
La fotografia té un paper important per donar a conèixer les
barbaritats que estan passant a
casa nostra, en aquesta cursa pel

consumisme, comprar i vendreho tot. La febre de l’especulació.
Quins problemes té un fotògraf en un conflicte com el de
Palestina, sense el suport d’un
gran mitjà de comunicació?
Palestina m’ha resultat una mica
surrealista. Els soldats no tenen
gaire problemes en deixar-se
fotografiar. Això és que pensen
que el que fan està be, no s’han
d’amagar de res. En canvi, no
pots fotografiar les cares dels
palestins que estan lluitant
contra l’ocupació perquè tenen
por a possibles represàlies. On
és més difícil accedir sense el
suport dels mitjans és a la Franja
de Gaza.
Com reaccionen palestins i
israelians davant d’una càmera
occidental?
Els palestins et veuen com una
possibilitat de denunciar les
barbaritats que estan fent els
israelians al seu país, mentre que
els israelians et veuen com un
intrús.

Testimoni de l’horror nazi
✑ Antònia Andreu
/cultura@setmanaridirecta.info/

F

a uns mesos feiem referència
al col·lectiu Mai Més!, un grup
antifeixista de Ripollet (Vallès
Occidental) que ha editat un CD
multimèdia amb l’explícit nom
de Racisme i feixisme, mai més!.
Una iniciativa amb vocació
didàctica, per apropar a les generacions més joves el què va suposar –i suposa encara– el feixisme
en totes les seves vessants, i on
han col·laborat l’Amical
Mauthausen, la Fundació Jaume
Bofill i les Madres de la Plaza de
Mayo, entre d’altres entitats i
institucions.
Ara, el projecte segueix creixent: Mai Més! està preparant la
realització d’un documental
sobre joves catalans que han
visitat antics camps de concentració nazis. Per això fan una
crida pública a que tots aquells

que hagin viscut aquesta experiència s’hi posin en contacte.
Amb les aportacions col·lectives
pensen elaborar un audiovisual
que serà un testimoni més en la
lluita contra l’oblit i complementarà el projecte didàtic.
No callar mai
Mai Més! no és un col·lectiu
d’acció directa ni una associació
d’historiadors. Simplement es
defineix com un grup que “no es
queda callat davant les agressions neonazis i l’increment de
la presència del feixisme, estètic
i ideològic, especialment entre
la població més jove”. Per això
un dels objectius de Mai Més!,
finalment assolit, és el de fer
arribar als instituts el CD multimèdia que han editat. A partir
de gener de 2007, el doble CD
es distribuirà per tots els alumnes de final de Secundària i
Batxillerat dels instituts de

JORNADA DE PORTES OBERTES DEL PROJECTE AGROECOLÒGIC ESPORUS A MANRESA

Les llavors alliberades

ESPORUS: CENTRE DE CONSERVACIÓ
DE LA BIODIVERSITAT CULTIVADA.
8A JORNADA DE PORTES OBERTES D’ESPORUS
Diumenge, 17 de desembre de 10 a 14h
a Can Poc Oli (Manresa)
Tel. 93 8787035 esporus@associaciolera.org

✑ A.A.
/cultura@setmanaridirecta.info/

E

sporus és un projecte de
l’associació L’Era, Espai de
Recursos Agroecològics, que
centra la seva activitat en la
investigació i la recerca de
llavors. Recull de mans dels
pagesos cultius de varietats
tradicionals del país, i realitza
tasques de revalorització, divulgació i recerca de nous usos per
a les llavors que recol·lecta,
amb l’objectiu de conservar
totes aquelles varietats cedides
pels hortolans, evitant-ne l’extinció, sembrant-les, recollintles i envasant-les. La vocació de
l’entitat és vetllar per la biodiversitat cultivada, a més de
treballar per garantir l’accés al
patrimoni genètic agrícola:
segons Esporus, la conservació
en els bancs de germoplasma
no garanteix l’accessibilitat a les

llavors per part dels agricultors.
El proper diumenge 17 de
desembre, Esporus realitza la
seva vuitena jornada de portes
obertes a Can Poc Oli, l’Escola
Agrària de Manresa. La trobada
consistirà en una tertúlia sobre
el maneig tradicional de l’hort
durant l’hivern, amb la participació de tres pagesos savis:
Manolo Figueroa, hortolà de la
cooperativa La Verde de
Villamartín (Cadis), Sadurní
Playà, pagès de Manresa, i
Jaume Coca, viverista tradicional de Sant Quintí de Mediona.
També hi participarà un grup
d’intercanvi de llavors de la
comarca del Pallars, i participants en l’experiència del viver
de Gerri de la Sal, un exemple
d’hort respectuós amb la biodiversitat cultivada de la zona.
Com és habitual en les
trobades d’Esporus, la jornada
no només consistirà en una

Ripollet. A més a més, Mai Més!
està preparant una unitat didàctica i tota una sèrie d’activitats
complementàries al doble disc.
Racisme i feixisme, mai més!
és un CD-ROM interactiu i una
recopilació musical no comercial. “L’objectiu és acostar i
descobrir el nostre passat i el
nostre present a la gent més
jove, i posar el tema del neofeixisme sobre la taula”. El doble
CD està estructurat en tres
eixos: memòria, agressions i
immigració. Hi col·laboren, entre
d’altres, Hebe de Bonafini de les
Madres de la Plaza de Mayo, i
l’especialista en violència als
camps de futbol Javier
Clemente, exseleccionador
espanyol. La recopilació musical
inclou, entre d’altres, peces
d’Obrint Pas, Arianna Puello,
Frank T o Asian Dub Fundation
que giren entorn de la denúncia
del feixisme i el racisme.

conferència amb el posterior
debat, sinó que també hi haurà
temps per a que els assistents
intercanvïin les seves llavors i
portin els fruits dels seus horts,
pobles i mercats per poder
tocar i veure la gran varietat s’hi
cultiven. En aquesta ocasió la
carbassa és l’estrella de la
jornada, que acabarà amb un
tast de vuit varietats catalanes
com la Rabequet, la llarga de
Sant Quintí de Mediona, la
llarga de Gironella o la de cel
de la Noguera, cuinades al forn.
A més, fins al proper 31 de
desembre es podrà visitar cada
diumenge al matí a la masia de
Can Deu de Sabadell la tercera
mostra de carbasses organitzada per Esporus. Una exposició amb més de trenta varietats
diferents per a tots aquells
interessats en el patrimoni
biològic i cultural associat al
conreu d’aquesta hortalissa.

Publicitat

pàgina 26 expressions

directa núm. 30 / 13 de desembre de 2006

Parlar de Terra Lliure

✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

F

ins fa pocs anys, la bibliografia sobre Terra Lliure i la
lluita armada als Països
Catalans era anecdòtica. El
tema va començar a tenir
certa repercussió amb l’aparició del llibre Terra Lliure. La
temptació armada (2004), del
col·laborador habitual de la
DIRECTA Ricard Vilaregut,
presentat com el primer
assaig “des de fora” sobre l’independentisme armat català.
Sumat a d’altres volums com
ERC: la llarga marxa 19772004 de Manel Lucas, el més
polèmic d’Oriol Malló De les
armes a les urnes (2005), o la
recopilació de documents
Parla Terra Lliure, de l’editorial
El Jonc, el llibre de Vilaregut
va encendre un debat apassionat sobre els pros i els contres
d’una història recent encara

L’INDEPENDENTISME ARMAT
A LA CATALUNYA RECENT
DAVID BASSA
EDITORIAL ROURICHMALHIVERN, 2006

no prou analitzada. El cert,
però, és que abans d’aquest
mini boom editorial hi va
haver pioners que van travessar el desert amb investigacions prou acurades.Un d’ells
va ser el periodista David
Bassa, que a finals dels
noranta va publicar l’assaig
L’independntisme armat a la
Catalunya recent. Llavors
encara eren pròximes les
tortures de l’Operació Garzón
i l’alliberament dels darrers
presos de l’organització
armada. Era difícil fer un llibre
on parlessin, entre d’altres,
Pere Bascompte, Josep Serra
‘Cala’, Xavier Barberà, Carles
Castellanos o Josep Guia. El
cas és que Bassa ho va fer
quan pràcticament ningú no
donava un duro pel tema. I ho
va fer prou bé perquè la
vigència dels testimonis hagi
portat a l’editorial RourichMalhivern a reeditar-lo

aquest 2006, coincidint amb
la preparació d’un documental televisiu sobre l’organització armada que Bassa i la
productora Bat a Bat estan
realizant per a TV3.
Fins ara, de la bibliografia
sobre Terra Lliure se n’han
derivat dues conclusions: la
que considera que el paper de
la lluita armada independentista durant els anys 80 ha
estat un fet anecdòtic –o una
temptació– i la que defensa
Bassa, que creu que va sentar
les bases de l’independentisme sociològic que ha
permés l’ascens d’un partit
parlamentari com ERC –que
es reclama independentista–,
l’esclat de multitud de
col·lectius, casals i ateneus
arreu del territori o la incipient eclosió de les CUP a
nivell municipal. Caldran
encara uns quants anys per
veure qui té la raó.

Kafarna
EN DEFENSA PROPIA
(KAMILOSETAS MUSKARIA)
PUNK

D

es de les comarques de
Ponent ens arriba aquest
primer treball dels Kafarna.
Estèticament ja veiem per on van
els trets, punk-rock i punk de
combat a parts iguals. Bebent
clarament del rock radical basc,
que encara avui manté la flama
encesa, es nota la influència de
bandes com Subversion X o
Piperrak. Amb una formació clàssica i la recent incorporació d’una
altra veu femenina als directes,
són ja uns habituals de la zona i
gràcies a aquest treball han
començat a fer les seves primeres
sortides. Lleida sempre ha estat

un territori de gran volum de
concerts alternatius. També són
nombroses les bandes d’estil
rupturista, encara que la seva
existència acostumi a ser curta.
Amb experiències com l’associació d’amics del punk-rock de
Ponts, els concerts del Bar Vai-Bé
de Castellserà, el fanzine
l’Ambafada de Balaguer (19 anys
en actiu!) o el col.lectiu A Les
Trinxeres, entre d’altres, sembla
que el futur subversiu està garantit. Per aquest motiu esperem
seguir tenint bones notícies dels
Kafarna.
DAVID VÁZQUEZ

Boas Novas
Underground
DIVERSOS AUTORS
(MINURA RECORDS)
HARDCORE-PUNK

S

ota aquest títol (“Bones
Notícies”) s’amaga un recopilatori de la discogràfica de Sao
Paulo (Brasil) Minura Records.
Ells han estat els responsables
d’incloure el tema de Ràbia
Positiva “Ploren” a la llarga llista
de 28 bandes que suma la compilació i han estat, a més, els
promotors de la gira que els de
Sants acaben de realitzar. La
majoria de les bandes que apareixen són brasileres, però s’obta la
inclusió de bandes holandeses
(Bambix) o de l’Argentina (Fuck

Face). Precisament els Fuck Face
de Buenos Aires, ens mostren una
de les cançons més brillants del
recopilatori, accelerant el
“Message in a Bottle” de Police
fins adaptar-lo al punk-rock. Són
molts els estils presents en
aquest treball, encara que tots al
voltant del punk i el hardcore.
També són moltes les cançons a
descobrir de les bandes brasileres, totalment desconegudes a
casa nostre, però que ens donen
bones notícies i bones vibracions
des de l’espai exterior. DV

DVD

El sabor de la
sandía
Llibre

La Revolución en Gerundio
EMILI PARDIÑAS. AMB IL·LUSTRACIONS DE CARLOS AZAGRA
EDICIONS PONENT (ALACANT). OCTUBRE DE 2006

E

s tracta d’un llibre-cómic
en el que l’autor narra les
seves peripècies per diferents
escenaris de la revolució
mundial al llarg dels convulsos anys seixanta i setanta.
Emili Pardiñas és nascut a
Lleida i llicenciat en dret,
ciències polítiques i sociologia. La seva militància política
el va fer passar pel MIL i pels
Grups Autònoms Anarquistes,
però també el va portar a
voltar el món coincidint en
moments i llocs claus.
Al 1967, Pardiñas abandona la gris Espanya del franquisme en busca de nous
horitzons. El seu primer pas el
porta als EUA on es troba
amb les mobilitzacions contra
la guerra del Vietnam i el
moviment hippy. Seguidament es trasllada a París,
on poc després esclata la

revolta de Maig del 68. Després visita la Cuba revolucionària i, tot seguit, Praga i
Budapest amb els tancs soviètics als carrers. Finalment,torna a Barcelona, on
milita, fins el 1978, en la lluita
llibertària antifranquista.
Escrit en un tò entre
poètic i sarcàstic i il·lustrat
per Azagra, que hi diu la seva
a cada escena, la lectura del
llibre es converteix en una
àcida “performance”, un exercici de memòria històrica.
Aquest és el segon llibre
escrit per Pardiñas. El primer
és titula Si este año no tocamos la revolución me aventuro con los caballos salvajes.
(Editorial Denes, 2004).
Per aconseguir el llibre ó
fer presentacions escriviu a:
empardinas@gmail.com
ROGER COSTA

cultura@setmanaridirecta.info

DIRECCIÓ: TSAI MING-LIANG
ACTORS: LEE KANG-SHENG, CHEN
SHIANG-CHYI, LU YI-CHING,
YANG KUEI-MEI, SUMOMO
YOZAKURA | ANY: 2005

C

ineasta difícil, esquerp, partidari d’una narrativa netament
visual i plena de silencis de
poesia freda i metàl·lica (en les
antípodes del silenci líric del
koreà Kim Ki-duk), Tsai Ming-liang
va aconseguir amb El sabor de la
sandía tenir una repercusió inesperada. El director va recuperar
el duet protagonista de la
excel·lent ¿Qué hora es?; ara, el
que era venedor ambulant de
rellotges s’ha convertit en actor
porno, i la noia de la pel·lícula
(tan radicalment anònima com
en el film anterior) el retroba per
atzar en una Taiwan devastada
per una sequera inacabable, escenari perfecte per realçar les
escalfors que dominen una
pel·lícula que gira al voltant del
sexe i inclou estranys números
musicals, força kitsch i escatològics, que van multiplicar el ressó
mediàtic del film.
Detalls de l’epidermis de la
pel·lícula al marge, el director
nascut a Malaisia torna a mostrar
l’aïllament i l’alienació en les
grans urbs contemporanies, retratant accions prosaiques i repetitives que enfatitzen el tediós
desarrelament que senten els
protagonistes. I també reflecteix
com el sexe, sovint la taula de
salvació d’un individu a la cerca
d’intimitat, es devalua i despersonalitza mitjançant la pornografia. Amb un final molt
contundent, desassossegador, el
seu director sembla prendre
partit contra l’absorció acrítica
de la pornografia en el circ
mediàtic. IGNASI FRANCH
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11è CIRC D’HIVERN. “EL CIRC DE SARA”
Ateneu Popular de Nou Barris, Portlligat 11-15, Barcelona. Del 16 de desembre de 2006 al 7 de gener de 2007. De
dilluns a dijous a les 19 h. Divendres i
dissabtes a les 22 h. 9 euros. Més informació a www.noubarris.net/ateneu.
“El Circ de Sara”, l’11è Circ d’Hivern
organitzat per l’Ateneu Popular de
Nou Barris, és un espectacle diferent i
específic amb un equip d’artistes i
creadors únics, una proposta de circ
inèdita i original pensada per a tots els
públics; ret homenatge al circ itinerant i familiar, al circ com a manera de
viure, com a art de l’exploració dels
límits i de les perifèries. Llenguatge
musical, teatre i disciplines circenses.

SOLIDARITAT AMB NICARAGUA
CSO La Banka Rota, Rubio i Ors 103, Cornellà.
Dissabte 16. 19.30 h. Cinema. “Algo Queda. Nicaragua 22 años
después”. 19 de juliol de 1979: els combatents del Frente
Sandinista de Liberación Nacional derroquen la dictadura
d’Anastasio Somoza. 22 anys després, els mateixos combatents
parlen d’un país dividit per deu anys de guerra contrarrevolucionària i una complexa situació social en la que el drama quotidià imposa les seves pròpies regles. 20.30h. Xerrada a càrrec
d’Enric Font, president de la Casa Nicaragua de Barcelona. 21.30h.
Sopador. Plats variats, pa, beguda, postres i cafè per només 6
euros. Els beneficis seran destinats al recolzament de la campanya d’alfabetització que s’està portant a terme a Nicaragua. 23.00
h. Sorteig de dos premis sorpresa. 23.15 h. Actuació de José
Merino i festa assegurada!

DIJOUS 14

DIVENDRES 15

Jornades internacionals.
“Excepcionalisme i drets humans”
Aula Magna, Facultat de Dret de la UB. 14 i 15
de desembre. 15 euros. Més informació a
www.ub.es/ospdh. Aquestes jornades, que
compten amb la participació de 21 universitats
i centres de recerca de tota Europa, pretenen
fomentar una major sensibilitat i responsabilitat en la presa de decisions relacionades amb
les noves polítiques de seguretat, amb l’objectiu de minimitzar el grau amb les que aquestes
poden debilitar les llibertats, els drets humans
i la cohesió social en una Europa en procés
d’ampliació. Organitza: Observatori del
Sistema Penal i els Drets Humans de la
Universitat de Barcelona (OSPDH).

Presentació de llibre i Exposició
fotogràfica. “El soroll de la milpa.
Lluita i organització a Nicaragua, El
Salvador, Guatemala i Mèxic”
Auditori del CERC - Pati Manning, Montalegre
7, Barcelona. 19h.
El Soroll de la Milpa és un recull de quatre
experiències d’organització popular i lluita a
l’Amèrica Central. La presentació del llibre es
complementa amb una exposició fotogràfica
creada com una mostra d’aquestes experiències, de nous models d’entendre la democràcia, la participació i la defensa dels drets i les
llibertats. Es lliurarà un exemplar gratuït a
totes les persones assistents. Organitza: REDS
(Xarxa Europea de Diàleg Social).

Jornades. “Participació i Immigració”
Seu de la Federació Catalana d’ONG pels Drets
Humans, Tàpies 1-3, Barcelona. De 9.30 h a 18 h.
Gratuït. Aquestes jornades pretenen contribuir
a la construcció d’una imatge positiva del
fenomen migratori, la imatge d’un procés
social inevitable que ha d’assentar les seves
bases en els principis d’igualtat i de no discriminació, en un ampli concepte de ciutadaTeatre. “Manicomio Abstracto”
nia, en les oportunitats d’aprenentatge mutu i Teatre de la Bona Sort, Rai Carders 12,
enriquiment cultural.
Barcelona. 21.30 h. 5 euros.
Dansa contemporània y música en viu.
Organitza: Companyia Catalana de Dansa.

Festassa de Kan Mireia a la capella
A les 22 h. Djs, bingo, cocktels, ambientació...
Al CSO Can Vies, a Barcelona
DISSABTE 16

SORTIM DE CASA
MANIFESTACIÓ. 14 ANYS SENSE PEDRO ÁLVAREZ,
ASSASSINAT PER UN POLICIA A L’HOSPITALET

Jornada. “Drets sexuals i reproductius a Centreamèrica
Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison, Sant Pere Més Baix 7,
Barcelona. De 10 h a 14 h.
Jornada de reflexió i denúncia sobre l’actual situació de greu vulneració dels Drets
sexuals i reproductius de les dones centreamericanes. Organitza: Cooperacció.
Concert. 19è Aniversari del Fanzine
“Ambafada!”
CSO La Via, Noguera Ribagorçana 2,
Balaguer, Lleida. 23 h. 4 euros.
Actuacions de Trapelles, El perfil del
Agresor i Puagh. Organitza: Col·lectiu A les
Trinxeres i CNT-AIT Ponent.

MANIFESTACIÓ. 22 DE DESEMBRE
2 ANYS DE LA MORT DE ROGER ALBERT

MANIFESTACIÓ. SOLIDARITAT AMB LA
LLUITA CNT-MERCADONA

Concert. “Eskupe + Kraneo”
Bar Vaibe, Kastellsera, Lleida. 2 3h. Gratuit.

DIMARTS 19

Cinema. Mujeres en pie de guerra
La Quimera, Verdi 28, Vila de Gràcia, Barcelona.
21h. “Mujeres en pie de guerra” és la veu de set
dones que van lluitar per la llibertat i contra el
feixisme des de l’inici de la Guerra Civil
espanyola fins a la mort de Franco. Revolució,
guerra, exili, resistència, presó i sindicalisme.
Les seves experiències, els seus sentiments, la
seva veu. La història no oficial que no apareix
als llibres d’història. Aquest acte forma part
del Cicle de Documental “Dona”.

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

Cinema Solidari. China Blue
Sala d’Actes del Centre de Lectura, Carrer
Major 15, Reus. 20h. Entrada gratuïta.
En una fàbrica de texans, dos joves intentaran sobreviure a les difícils condicions
laborals. Des dels diferents graons de la
jerarquia d’una empresa, “China Blues”
mostra els complexos problemes d’un món
globalitzat, proporcionant al mateix temps
un informe actualitzat i alarmant sobre les
pressions econòmiques que instauren les
companyies occidentals i les conseqüències humanes que això provoca.

NO OBLIDEU...

ARTS VISUALS, DIVULGACIÓ, ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA

RECOMANEM
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La lluita que la Secció Sindical de CNTMercadona encara segueix. La resposta de
l’empresa ha estat acomiadar més vaguistes
i representants de la Secció Sindical, i
agredir a un company del Comité de Vaga.
CNT-AIT Barcelona ha organitzat una manifestació pel proper dissabte 16 de desembre,
a les 17.30 h, al costat de la parada de metro
Selva de Mar (L4)

DISSABTE 16
JORNADA DE SOLIDARITAT AMB PALESTINA
A diferents llocs de Poblenou.
De 10 h a 14 h. Paradeta informativa de la Xarxa d'Enllaç amb
Palestina. Lloc: Rambla del Poblenou - Ramón Turró.
18 h. Projecció del documental Soñar en Nablus, de Sergi Sandúa i
Carlos Delfa, i xerrada-debat amb els directors. Lloc: Ateneu Popular La
Flor de Maig, Dr. Trueta 195.
21h. Sopar amb menjar típic del Pròxim Orient + Festa amb PD's. Lloc:
AP Octubre - Casal Independentista del Poblenou, Badajoz 23.
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L’ENTREVISTA // XAVIER GIRÓ,

PROFESSOR DE PERIODISME

“El perill dels mitjans
alternatius és fer propaganda
dels moviments socials”
✑ Sergi Picazo
/entrevista@setmanaridirecta.info/

E

t donaré una resposta equivocada si accepto una pregunta mal formulada.

Perdó?
Els “periodistes” són un col·lectiu heterogeni. Podem buscar
similituds, però no generalitzar.
Hi ha periodistes que menteixen
i periodistes que no ho fan. Hi ha
periodistes que reprodueixen
mentides dites per altres i periodistes que tenen capacitat per
no reproduir afirmacions quan
saben que són mentida. Hi ha
molts grisos.
Quins grisos?
Els periodistes parlen de coses
que passen. Però, sobretot, dediquen bona part del seu temps a
explicar les declaracions dels polítics, el que ha dit un i el que ha
respost l’altre. És difícil que el
periodista menteixi perquè normalment transmet les declaracions de forma prou exacta, malgrat que també poden tergiversar
el que s’ha dit. Tanmateix el problema és que les fonts d’informació del periodista són actors interessats del conflicte. Si algú diu
una mentida, i el periodista la
transmet de manera exacta però
acríticament, s’acaba convertint
en un vehicle que transporta
mentides.
Els periodistes tenen problemes
a la feina?
La majoria de mitjans de comunicació no tenen recursos suficients: pocs treballadors, sous baixos, moltes urgències. No tenen
espai per explicar la complexitat
dels conflictes ni temps per contrastar les fonts d’informació.
El problema són els propietaris
dels mitjans, doncs?
El propietari té uns interessos
econòmics i polítics. L’empresa
ha de donar beneficis i, per tant,
li cal aconseguir el màxim d’audiència amb el cost mínim. Aquest és un mal inici, però el problema encara és fa més gran
perque el sector de la informació
està en mans d’uns pocs grups
econòmics i això comporta una
forta tendència a reduir el nombre de veus.
Els mitjans actuen, com va dir
Noam Chomsky, com a gossos
guardians del sistema?
El rol de la premsa era teòricament vigilar, ser un gos guardià,
del bon funcionament de la democràcia. L’anomenat quart poder. Això coexisteix amb un altre
fenomen més important: els mitjans, sobretot els conservadors,
s’encarreguen ara de defendre i
preservar els valors socials esta-

Quin incendi
de sang! Podrit
botxí...
✑ Jordi Martí Font
/jordimartif69@mesvilaweb.cat/

“R

ata de la més mala delinqüència, t’esqueia una altra mort amb violència, la fi de tants des d’aquell
juliol”, diu el poema de Joan Brossa
que Miguel Poveda canta a Desglaç
amb convenciment i passió. Un text
evident i no per això menys contundent. Franco havia mort i nosaltres ho celebràvem. Poca celebració la que es pot fer en la mort d’un
dictador autoritari i assassí, dretà i
conservador, espanyolista i militar...
El franquisme continua essent present enmig de la ja no tan jove
democràcia estatal espanyola, present en la dreta i també en l’esque-

El franquisme
continua present
en la ja no tan
jove democràcia
estatal
espanyola
Laia Gilabert

blerts, una part dels quals és altament qüestionable.
Quan feies de periodista, què
afectava més la teva feina?
La ideologia del mitjà. És un gran
limitador. El periodista sap que
no pot fer o no pot dir determinades coses.

La majoria de
mitjans de
comunicació no
tenen recursos
suficients: pocs
treballadors,
sous baixos,
moltes
urgències
I apareix l’autocensura.
En gran mesura. Els periodistes
saben que poden dir coses diferents una o dues vegades, però
que saltar-se la ideologia del
mitjà cada dia no serà tolerat.
Lògicament, quan més important
és una persona, més temps i espai
té per expressar el seu punt de
vista sobre un conflicte. El periodista pot intentar oferir visions
alternatives, però aquestes posicions tenen poc poder, sovint són
minoritàries i això els fa perdre
rellevància informativa.
Posa’m un exemple.
Euskadi. Cada vegada que hi ha
hagut una treva d’ETA, els mitjans s’han obert al món abertzale radical. Quan no hi havia
treva, els mitjans només demonitzaven aquest sector. És ab-

surd, i això té efectes molt
greus. El PP manté en part una
posició tan intransigent contra
el procés de pau perquè hi ha
una opinió pública també molt
intransigent. Aquesta opinió
pública ha estat creada i construïda com un subproducte de la
informació donada sobre el conflicte a Euskadi. Durant anys, els
mitjans l’han explicat d’una
manera apolítica i com un cas de
simple delinqüència. Contínuament han dit que ETA és una
banda, però una banda és un
grup com Bonnie & Clide, i no
una organització com ETA, per
molt que ens sembli malament
el que fan.
Les paraules són importants...
O la connotació que porten les
paraules. Les paraules construeixen context. Si situem la qüestió
d’ETA com un cas de delinqüència la nostra aproximació al conflicte serà molt diferent que si la
situem en el marc d’un conflicte
polític.
És impossible, doncs, trobar una
informació rigorosa, sense manipulació ni mentides?
No!
I on es troba?
Gràcies a les esquerdes dels mitjans de comunicació, un periodista no pot criticar la seva empresa
ni els seus aliats, però sí fer-ho
contra les empreses de la competència i els seus enemics. Per això
El Mundo critica el PSOE i El País
critica el PP.
Com podem nosaltres fer servir
les esquerdes?
Els periodistes sensibles poden
aprofitar els grans moviments
–com el de l’altermundialització
o contra la guerra de l’Iraq– per
donar visibilitat als discursos

alternatius al dominant. Les veus
dissidents han aconseguit en els
últims anys uns certs espais gràcies a això.
Els moviments socials han demonitzat sovint els mitjans de
comunicació.
El primer error és pensar que el
discurs dels mitjans és homogeni,
que tots són iguals i que no hi ha
res a fer. Els mitjans són dinàmics
i, com a mínim, sensibles als canvis de la societat i les reivindicacions socials que són justes, com
l’accés a l’habitatge o l’ecologisme. Dintre dels mitjans, hi treballen moltes persones preocupades per millorar el món. Estan
disposats a escoltar i no són cecs.
Els mitjans tenen un compromís
amb la societat.
I s’han de seguir fent revistes
alternatives?
També! No podem prescindir
dels mitjans alternatius. Les esquerdes són només esquerdes
als grans mitjans de comunicació, i no són un bon lloc pel
caldo de cultiu de les idees de
transformació social. Aquestes
idees s’han de reproduir, discutir
i han de buscar coherència en
mitjans alternatius on el fet de
sobreviure econòmicament no
sigui l’objectiu essencial. Però la
seva supervivència depèn de l’existència d’un moviment social
que els faci de coixí i d’audiència.
Serveixen per convèncer als ja
convençuts?
El perill dels mitjans alternatius
és convertir-se en mitjans de propaganda dels moviments socials
quan no construeixen coneixement, menteixen a la seva manera, diuen les coses sense proves i
no tenen cap credibilitat. d

rra, en la mediàtica i en la dissident.
Continuem pensant i parlant del 39,
dels morts que tenim colgats en
centenars o milers de fosses comunes o clots individuals, morts a
l’exili o afusellats per “auxili a la
rebel·lió”. El 39 de la desfeta, el 75
de la mort del dictador o el 1707 de
la desfeta d’Almansa. Hem oblidat
les mil i una revoltes que no van
suposar ni derrotes ni claudicacions, hem desaprès els noms i les
dates dels somnis fets realitat, o
simplement dels somnis somiats.
No sabem ni 1868, ni 1936, ni 1931, ni
1640, ni... Ignorem que repetim passes ja donades i les fem, massa
sovint, com si inauguréssim camins
que són trillats de fa temps. I de la
trilla n’hem de treure ensenyaments, començant per reconèixer
els errors, el nostre propi autoritarisme, els nostres vells dogmes, les
nostres negres nits... els nostres
propis botxins, que malgrat compartir colors i símbols em repugnen
tant com el “podrit botxí” de què
parla la cançó.
PUBLICITAT
NO VULL EN PINOCHET AQUI!

No hi ha dret!
Estic farta dels teus ami- Hauré d’anul·lar
gots feixistes... Que són
el partit de
molt primmirats! Recorda paddle amb en
en Carrero Blanco, que va
Franco i en
venir amb cotxe i tot.
Hitler

