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L’agroecologia és un moviment en
xarxa que avança cap a una transfor-
mació social ecològicament sosteni-
ble i que cada dia agafa més
embranzida, al camp i a la ciutat.

Del 15 al 17 de febrer, tindrà lloc a Bar-
celona el “Seminari Internacional Veri-
tat, justícia i reparació enfront de la
impunitat dels crims d’Estat”; que pre-
ten recuperar la memòria històrica.

Del divendres 26 al dimecres 31 de
gener, es van realitzar una sèrie d’actes
de suport a l’associació salvadorenca
Pro-Búsqueda, organitzades pel Comi-
tè Òscar Romero de Barcelona.

La plantilla de
Repsol es revolta

>> Així està el pati // Pàgina 12

Al CAP (centre d’atenció primà-
ria) de Salt, s’han donat casos

en que s’obliga a pagar els serveis
sanitaris a aquelles persones que no
tenen la TSI (targeta sanitària indivi-
dual). Però, alhora, l’Ajuntament di-
ficulta els passos que cal seguir per
aconseguir-la. Segons la llei vigent,
l’article 12 de la Llei 4/2000, els
estrangers que es trobin inscrits en
el padró del municipi on resideixen
habitualment tenen dret a l’assis-
tència sanitària en les mateixes con-
dicions que la resta de ciutadans. En
general, els únics requeriments exi-
gibles per aconseguir la TSI són la

identificació i l’empadronament. La
problemàtica de Salt rau en la difi-
cultat de l’empadronament. Per po-
der-te empadronar, a qualsevol mu-
nicipi, necessites ser propietari o
arrendatari d’un habitatge. A la difi-
cultat que això comporta en molts
casos, a la vila de Salt, s’hi afegeix el
temps d’espera. A molts ajunta-
ments, és un tràmit que es fa al mo-
ment. En canvi, per poder accedir al
padró de Salt es dóna una cita, el
temps d’espera per poder fer el trà-
mit és d’entre tres i set setmanes, i
durant aquest temps, no pots ser
beneficiari de la sanitat pública.

Els treballadors asseguren que tre-
ballen en condicions d’esgotament

i estrès emparades per una llei feta a la
mida empresarial. La Llei de Contracte
de Relleus a la Indústria Química obli-
ga els treballadors i les treballadores a
mantenir-se al seu lloc fins que hi arri-
ba un relleu. Els torns de 12 i 15 hores,
amb exposició permanent a una
atmósfera contaminada –que fa ele-
var el nombre de casos de malalties
respiratòries–, són el pa de cada dia.
Ara, la plantilla vol trencar el silenci, i
un dels seus treballadors ha denunciat
que “estan exposats permanentment
al risc dels productes cancerígens i
que, a més, s’han ocultat els casos de
mort per aquesta causa”. 

Tres ferits per
una càrrega dels
Mossos a Sants

>> Així està el pati // Pàgina 16

El passat dissabte, diverses unitats
antiavalots dels Mossos d’Esquadra

van protagonitzar una contundent
actuació al carrer Olzinelles del barri
de Sants. Segons han denunciat fami-
liars i amics dels agredits, els agents de
la policia autonòmica van disparar
pilotes de goma de forma indiscrimi-
nada contra desenes de persones. Un
braç i un dit trencats, una intervenció
quirúrgica d’urgència i cops per tot el
cos van ser el resultat de l’acció. Sem-
bla que els Mossos, en principi perse-
guien un grup de joves de les brigades
blanquiazules que participaven d’una
baralla a la plaça de Sants. 

Oleguer Presas
qüestiona el greu
cas de De Juana 

>> Impressions // Pàgina 6

El greu estat de salut del pres basc
Iñaki de Juana Chaos ha mobilitzat

l’esquerra abertzale i altres sectors de
la societat civil a Euskadi. La resolució
de l’Audiència Nacional  que n’orde-
nava l’alimentació forçosa a l’Hospital
12 de Octubre de Madrid i les imatges
difoses pel diari The Times han fet sal-
tar les alarmes davant una possible
mort abans del 12 de febrer, dia en
què el Tribunal Suprem revisarà el cas.
Oleguer Presas –futbolista i redactor
de la revista Ordint la Trama– analit-
za per DIRECTA la situació de De Juana
i en denuncia els greuges comparatius
amb d’altres procediments judicials. 



El canvi climàtic sobre la taula
Durant l’última dècada, s’ha produït un tomb en la percepció social

respecte a les hipòtesis del canvi climàtic. Aquells que eren acu-
sats d’alarmistes i apocalíptics a mitjan dels anys noranta, ara són la
base de les tesis i els discursos que difonen la majoria de governs del
planeta. Actualment però, més enllà de ser una veritat absoluta que
tothom dóna per certa i que probablement ho és, no s’acaba de saber
com ens afectarà aquest canvi climàtic provocat per l’home, i si l’evo-
lució natural del clima ha estat molt o poc esbiaixada per l’efecte de
les emissions de CO2. S’intenta culpabilitzar el ciutadà anònim, tot
promovent accions simbòliques d’apagades de llum, però no se li diu
que el consumisme desfermat a les societats capitalistes és el culpa-
ble d’aquestes afectacions sobre el medi i els recursos naturals del pla-
neta. Quin govern s’atrevirà a apuntar com a culpable tots aquells béns
de consum superflus que omplen les nostres llars i que satisfan els
nostres anhels de gustos, preferències i hobbies? Amb una població
estressada i amb vides al límit de l’alienació, qui serà el torracollons
que voldrà amargar l’oci i els moments de plaer dels occidentals ben
acomodats? Ningú. S’ha de reconèixer que la bona voluntat hi és, per
part d’alguna gent que promou campanyes de conscienciació, però tot
plegat sembla abocat a un carreró sense sortida en què, de cara a la
galeria, tothom vol un món millor i una societat més justa, però des-
prés, en el dia a dia, la competitivitat ens fa escombrar cap a casa i bus-
car les millors comoditats possibles. El més absurd se’ns planteja quan
les multinacionals que exploten gran part dels recursos ens publiciten
els seus productes com a garants de la salut del planeta, i a més, nosal-
tres, per postres, decidim comprar-los. 

El racó il·lustrat

✑ Jordi Vidal
/directa@setmanaridirecta.info/

Edward Said, humanista, (Je-
rusalem, 1935 – Nova York,
2003) va participar activa-

ment en l’intent d’acabar amb el
conflicte de l’Orient Mitjà. En un
article publicat el 23 d’agost de
2003 al diari El Pais, titulat “El
humanismo como resistencia”,
destacava la importància que
haurien de tenir els intel·lectuals
en les relacions politicosocials
entre diferents cultures. En el seu
llibre Orientalismo, publicat l’any
1978, exposa una sèrie de falsos
prejudicis que han creat en el
món occidental la sensació que, a
orient, no són com nosaltres.
Said va rescatar, per l’article de
l’any 2003 (començada la guerra
d’Iraq), el que explicava en el lli-
bre per constatar que, sense tots
aquests tòpics, l’agressió occi-

dental al món àrab no s’hagués
dut a terme.

Tots sabem que les guerres es
fonamenten, principalment, en
interesos econòmics; també sa-
bem que, avui dia, el poder polí-
tic dels intel·lectuals que mante-
nen una visió crítica de la realitat
és ínfim, si no és absolutament
nul. Ara bé: si l’economia conti-
nua essent el motor de tota rela-
ció internacional i intercultural,
si estem disposats a arraconar
totes aquelles persones que han
adquirit una experiència que els
permet fer de ponts vehiculars
entre cultures; què hem de fer
quan, unes altres persones –ano-
menats científics–, expertes en
unes altres coses, ens advertei-
xen del progressiu escalfament
del planeta i de la necessitat de
canviar la nostra manera de rela-
cionar-nos amb ell. 

Tampoc els escoltarem?

Humanistes i científics
Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

Fa un parell de setmanes, un dia de tancament, durant el dinar, dis-
cutíem si el canvi climàtic era un invent mediàtic o una realitat

científica. Gairebé tothom estava d’acord a donar la raó a la segona
opció i ens basàvem en les dades de l’augment de temperatura glo-
bal durant els darrers cent anys. Les emissions contaminants, la raó
principal d’aquest fet. Una veu discordant afirmava que, de canvis cli-
màtics, n’hi ha hagut sempre i que hi ha científics que asseguren que
no es pot responsabilitzar únicament els humans d’aquest canvi, si
d’aquí a cent anys es confirma que hi va haver aquest canvi. Assegu-
rava, també, que l’allau d’informacions sobre aquesta qüestió no era
sinó un rentat d’imatge de cara a tranquilitzar la població. Va ser lla-
vors, que es va decidir el tema d’aquest De dalt a baix.

D’altra banda, la notícia de la publicació, en aquest número, d’un
article de l’Oleguer Presas sobre el cas de De Juana Chaos s’ha escam-
pat pels mitjans de comunicació i ha provocat que, durant la tarda del
tancament, diverses redaccions hagin trucat a la DIRECTA, sol·licitant
l’article per citar-lo i, fins i tot, per reproduir-lo. Que contents que
estaríem si s’hagués fet de la mateixa manera en tants altres casos! 

Per una manca de previsió de la redacció –d’altra banda, difícil-
ment evitable–, el tema de De Juana també protagonitza una notícia
a la secció de Roda el Món i a la columna de La Indirecta. I és que, no
demanem als col·laboradors el tema sobre el qual escriuran. Coses
de la DIRECTA...
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Setmana ventosa

En general ens esperen uns dies
predominats per les fortes

ratxes de vent de mestral. Diven-
dres a migdia ens creuarà una
perturbació que provocarà rui-
xats dispersos al nord de Cata-
lunya i nevades fortes a la cara
nord del Pirineu. Després entrarà
el vent del nordoest que afectarà
tota Catalunya amb refrescada
general de temperatures. A par-
tir de dilluns la ventada girarà a
ponent, més seca i càlida. Divendres 9 de febrer entraran els vents forts de mestral a la vall de l'Ebre Dimarts 13 de febrer la situació estarà marcada pels vents de ponent, més càlids
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>> Les precipitacions podrien disminuir un 20% durant l’estiu i, con-
tràriament, augmentar fins un 10% a l’hivern. No s’han trobat pre-
diccions que apuntin canvis significatius per la primavera mentre
que, de cara a la tardor, la disminució de la precipitació podria ser
encara més petita que la de l’hivern. L’únic estudi que permet dis-
tingir variacions espacials d’aquests canvis –amb l’horitzó fixat a
finals del segle XXI– indica disminucions de precipitació a la zona
del Pirineu i prepirineu occidental (podria anar lligat a les disminu-
cions estiuenques) i augments a la resta del territori_

3,5ºC és l’increment de la temperatura de l’aire prop de la
superfície terrestre previst a tot Catalunya per finals

del segle XXI, com a conseqüència de l’escalfament global.
L’augment exacte és difícil de predir, tot i que hi ha un acord força
general sobre el fet que podria ser superior al de la mitjana del pla-
neta. Aquest augment no seria uniforme, ni en el temps ni en l’espai,
i es podrien produir més augments acusats de la temperatura a l’es-
tiu que no pas a l’hivern, i més importants a l’interior que a la costa_

L’1 de desembre, es va estendre
per part d’Europa, a iniciativa
d’una ONG francesa, la idea de
fer una aturada simbòlica del
consum elèctric durant cinc
minuts. A Catalunya, la demanda
prevista per aquell dia segons
fonts d’Endesa va disminuir un
3%. Al marge de la incidència
real de l’apagada, el rerefons
que la va impulsar ens pretenia
fer reflexionar al voltant de
l’afectació que provoquen sobre
el planeta els alts nivells de
consumisme i l’explotació de
recursos naturals que se’n
deriva. Una de les conseqüències
més mediatitzada i coneguda de
tot plegat és l’anomenat canvi
climàtic. Aquesta setmana,
volem fer un repàs dels últims
estudis que analitzen el
fenomen, n’investiguen les
causes i en preveuen l’evolució
durant les properes dècades.

✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Des del final de l’era prein-
dustrial, el sistema climàtic
ha canviat –tant a escala

global com a escala regional– i
alguns dels canvis es poden atribuir
a les activitats humanes. La concen-
tració atmosfèrica dels GEH (Gasos
d’Efecte Hivernacle) ha crescut des
de mitjan segle XIX, a conseqüència
de l’ús de combustibles fòssils, la
gestió de residus i els canvis pro-
duïts en l’agricultura i els usos del
sòl. Cada vegada hi ha més observa-
cions que apunten a un escalfa-
ment del planeta terra, el qual
–conseqüentment– experimenta
altres canvis en les seves condi-
cions ambientals. A escala global,
l’última dècada del segle XX va ser
la més càlida des de 1861. Des d’a-
questa data, l’any 1998 i el 2002 van
ser –en aquest ordre– els dos anys
que van registrar les temperatures
més elevades (+0,55ºC i +0,48ºC
respecte a la mitjana 1961-1990, res-
pectivament). A partir de les dades
paleoclimàtiques disponibles i de
l’ús de diversos models climàtics,
s’ha fet evident que l’escalfament
dels darrers cinquanta anys és atri-
buïble a les activitats antròpiques.
Els canvis del nivell del mar, de l’ex-
tensió del gel marí, de la coberta de
neu i de les precipitacions són con-
sistents amb l’escalfament de la
temperatura superficial de l’atmos-
fera. No obstant això, hi ha indica-
dors importants del clima que no
han canviat: des que es disposa de

33% d’augment de les emissions de CO2
a Catalunya durant cada període

quinquennal. L’any 2001, aquesta emissió va
ser de 52.270Gg. En termes mitjans, les emis-
sions corresponen: un 72% al consum de com-
bustibles fòssils, un 9% a les activitats agríco-
les, un 13% a les activitats industrials de pro-
ducció i un 5,5% a la gestió de residus_

mesures de l’extensió de gel a l’An-
tàrtida (any 1978), no s’observa una
tendència significativa a la seva
reducció i no s’han observat canvis
en la intensitat i la freqüència de les
tempestes tropicals i extratropi-
cals, ni en la dels tornados.

Escenaris de futur
Tots els escenaris de futur elabo-
rats per l’IPCC preveuen que la con-
centració de CO2 continuarà crei-
xent durant el segle XXI i, per tant,
que la temperatura i el nivell del
mar també augmentaran global-
ment. Els sis escenaris principals
preveuen que la concentració de
CO2 augmentarà fins a 540-970
ppm. De la mateixa manera, també
preveuen que l’augment de la tem-
peratura mitjana global del període
1990–2100 oscil·larà dins una franja
compresa entre els 1,4ºC i els 5,8ºC.
En termes generals, la precipitació
anual augmentarà, tot i que aquest
increment presentarà diferències a
escala regional. Les geleres conti-
nuaran retirant-se i el nivell del mar
anirà augmentant (es preveu que
l’ascens sigui d’entre 0,09 i 0,88 m).
Aquests canvis de les propietats
físiques del sistema climàtic tin-

dran efectes en els sistemes biolò-
gics i socials, uns canvis que –valo-
rats globalment– podrien ser més
negatius que positius. Els possibles
impactes dels canvis en el clima
afectaran amb més intensitat els
sistemes i els sectors econòmics
més vulnerables (l’agricultura, la
salut, la productivitat ecològica
dels sistemes, els sòls, el proveï-
ment d’aigua, etc.).

S’albira un augment de la varia-
bilitat climàtica en períodes curts
de temps. Els models climàtics
projecten que els augments en la
concentració de GEH a l’atmosfera
indueixen canvis en la freqüència,

Els estudis 
apunten a que 

el nivell del 
mar pujarà
entre nou
i noranta 

centímetres

la intensitat i la durada d’esdeveni-
ments extrems (com les onades de
calor, les pluges torrencials, les
tempestes tropicals, etc.). Tot i així,
fins ara no s’ha detectat experi-
mentalment un senyal clar al res-
pecte. En la mateixa línia, augmen-
ta el risc de canvis sobtats (canvis
climàtics ràpids) a causa de la natu-
ralesa no lineal del sistema climà-
tic. Alguns estudis paleoclimàtics i
de modelització mostren que, a
l’Atlàntic nord, i especialment a
Europa, es poden produir canvis
bruscos d’aquí una o dues dècades,
a causa de l’escalfament global.

La inèrcia en tots els sistemes
aconsella establir estratègies d’a-
daptació als canvis que es produei-
xen en les condicions climàtiques.
L’estabilització de les emissions de
CO2 a curt termini no aconseguirà
estabilitzar la concentració d’a-
quest gas a l’atmosfera abans de
100 anys, així com tampoc frenar
l’augment del nivell del mar i la dis-
minució de la superfície marina
ocupada pels gels. Pels altres GEH,
es preveuen uns períodes d’estabi-
lització més curts.

La taxa i la magnitud de l’es-
calfament global i d’altres conse-

qüències que se’n deriven pot
reduir-se, si es redueixen les emis-
sions de gasos amb efecte d’hiver-
nacle. Com més importants siguin
les reduccions, més petita serà la
taxa d’escalfament. La reducció en
les emissions de GEH és impres-
cindible per tal d’estabilitzar el
forçament radiatiu. Actualment, ja
disposem de tecnologies que ens
permetrien reduir-ne les emis-
sions. D’altra banda, els boscos, els
sòls, els ecosistemes terrestres i
els ecosistemes marins planctò-
nics, embornals de diòxid de car-
boni, ofereixen un bon potencial
–encara que no permanent– per
absorbir l’excés d’aquest gas pre-
sent a l’atmosfera, sempre que se’n
faci una gestió correcta. És molt
difícil el càlcul dels costos de miti-
gació de les emissions. S’han de
potenciar els mecanismes de
transferència de tecnologia per tal
d’aconseguir l’estabilització més
ràpida al mínim cost.

El canvi climàtic d’origen antrò-
pic està directament relacionat
amb altres problemes de caràcter
ambiental i socioeconòmic i, per
tant, sovint, les formes d’afrontar-
lo seran comunes i sinèrgiques.

ARTICLE BASAT EN L’INFORME SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC

A CATALUNYA, ELABORAT PEL CONSELL ASSESSOR PER AL

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE CATALUNYA (CADS)
I EL SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA.

AMB ESTUDIS DELS PROFESSORS: JOSEP ENRIC LLEBOT (UAB),
ANTONI ROSSELL (ICREA), JAVIER MARTIN VIDE, XAVIER

RODÓ I MIQUEL-ÀNGEL RODRÍGUEZ ARIAS (UB), JOSEP

CALBÓ (UDG) I JOSÉ M. BALDASANO I EUGENI LÓPEZ (UPC)
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Les emissions de CO2 a Catalunya
augmenten un 33% cada quinquenni
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✑ Redacció Directa          
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Genèricament, el clima de
Catalunya respon a canvis
naturals globals del sistema

climàtic, com serien les glaciacions
o la variabilitat a curt termini
(mil·lennis o segles) d’èpoques gla-
cials o interglacials. No es disposa,
però, d’estudis paleoclimàtics cen-
trats en el territori català que per-
metin entendre la variabilitat i la
tendència al canvi natural dels cli-
mes del nostre país, les seves cau-
ses, i la resposta dels sistemes
naturals i socials de cara a adaptar-
se a aquests canvis. Així doncs, no
existeixen registres històrics i pale-
oclimàtics de l’evolució de la tem-
peratura del mar a la vora del lito-
ral català i hi ha molt poques
seqüències climàtiques contínues
a terra que abastin més d’uns cen-
tenars d’anys (de fet, només n’hi ha
una que abasti els darrers 30.000
anys i que hagi estat publicada a
revistes internacionals indexades).

Al sud d’Europa, les temperatu-
res han anat incrementant progres-
sivament durant els darrers 8.000
anys. L’actual clima mediterrani,
predominant a grans zones del nos-
tre país, va començar a estendre’s
pel territori català –des del sud– fa
uns 7.600 anys (és a dir, durant l’ho-
locè, període que comprèn els
darrers 10.000 anys). No va ser fins
més tard, ara fa entre 4.000 i 5.000
anys, que es van anar configurant
aquestes condicions climàtiques al
centre i nord del país.

Aquests canvis van provocar
que la vegetació decídua (caduca)
present a les zones costaneres s’a-
nés substituint per la de caràcter
esclerofil·le i que, des de fa 2.900
anys, les sequeres persistents es-
devinguessin habituals durant l’es-
tiu. Així doncs, sembla que hi ha
una tendència natural cap a una
aridesa més important del territo-
ri, amb cada cop menys pluges i
temperatures més altes. Aquesta
tendència contrasta, però, amb la

davallada de temperatures que es
produeix durant l’holocè al nord
d’Europa.

En el passat, a Catalunya, ja
s’han produït canvis abruptes en
les condicions climàtiques i situa-
cions meteorològiques extremes,
tot seguint tendències i freqüèn-
cies semblants a les d’altres in-
drets del planeta. Caldria realitzar
estudis que permetessin establir
quines són les pautes de variabili-
tat natural del clima a Catalunya,
tot determinant, per exemple, la
freqüència amb què es presenten
situacions climàtiques extremes
de forma natural, o la variabilitat
del règim de pluges als diferents
punts del territori. Encara es des-
coneix fins a quin punt és possible
que es donin situacions climàti-
ques adverses molt més extremes
de les que s’han pogut observar
des que es tenen registres instru-
mentals de les variables climàti-
ques. També caldrà determinar la
resposta dels sistemes naturals
més vulnerables davant dels can-
vis ambientals (especialment les
zones deltaiques i els ecosistemes
d’alta muntanya), o la del clima de
Catalunya (entès en un sentit
genèric) davant de fenòmens d’a-
bast global com “El Niño”, o de
possibles canvis sobtats relacio-
nats amb el vulcanisme, la variabi-
litat solar o la circulació oceànica.

Una localització geogràfica i
una orografia singulars
Atesa la dificultat de fer generalit-
zacions, seria necessari disposar
d’un gran nombre de punts d’obser-

vació meteorològica per poder
comprendre la diversitat climàtica
–passada, actual i futura– de Cata-
lunya. La localització climàtica de
Catalunya conforma un espai sin-
gular, amb múltiples influències
–subtropicals i temperades, atlàn-
tiques i mediterrànies– sota efec-
tes aerològics diversos. Sense bai-
xar encara a l’escala microclimàtica,
s’observa que els grans contrastos
d’altitud i exposició de la geografia
catalana produeixen un mosaic de
climes complex. Les terres catala-
nes presenten contrastos molt
notables de tipus tèrmic, pluvio-
mètric, etc., molt poc comuns en
espais que amb prou feines tenen
unes poques desenes de milers de
quilòmetres quadrats, tant pel que
fa a l’escala climàtica com per la
meteorològica. La necessitat d’ob-
tenir sèries climàtiques de qualitat,
llargues i homogènies, obliga a
tenir cura dels observatoris meteo-
rològics i dels seus observadors, i a
posar èmfasi en els estudis paleo-
climàtics, base indispensable per
estudis climàtics futurs. Encara farà
falta realitzar molts estudis i inves-
tigacions per arribar a comprendre,
amb profunditat i a una escala
espacial suficientment detallada,
el comportament de l’atmosfera i
de la resta de components del sis-
tema climàtic al Principat.

La complexitat climàtica de
Catalunya (passada i present) cons-
titueix una dificultat a l’hora de
determinar i avaluar els canvis
actuals i, sobretot, a l’hora de pre-
veure els que es puguin produir en
el futur. Si la regionalització climà-

Des de fa 
2.900 anys 
les sequeres 
persistents 
esdevenen 
habituals 

durant l’estiu

tica actual de Catalunya és certa-
ment complexa, difícil de plasmar
en un mapa, els llindars i divisòries
futures també semblen difícils de
preveure. En tot cas, tenint en
compte el pes que tenen els diver-
sos factors geogràfics del país, a
l’hora d’establir aquestes divisòries
climàtiques convindria recolzar-se
en les unitats fisiogràfiques, tant
ara com de cara a escenaris futurs.

Convindria investigar els pa-
trons de variabilitat de baixa fre-
qüència pròpiament mediterranis.
En el cas de Catalunya, l’índex NAO,
el patró de variabilitat de baixa fre-
qüència més important per a l’Eu-
ropa occidental, té una influència
relativament modesta a causa de la
posició a sotavent de la península
Ibèrica (a la costa catalana, la preci-
pitació hivernal presenta correla-
ció negativa, però molt dèbil, amb
l’índex NAO). L’impacte de l’índex
NAO sobre Catalunya es produeix,
bàsicament, a l’hivern i sense retard
temporal, la qual cosa limita molt
el seu potencial de predicció.

Pluges i temperatures
La variació de la quantitat de pre-
cipitació a Catalunya és, a hores
d’ara, incerta. L’estudi de sèries
pluviomètriques anuals que abas-
tin un segle o més de durada, no
evidencia canvis significatius pel
que fa a la quantitat de precipita-
ció. Així doncs, la suposada re-
ducció pluviomètrica de la qual es
parla, sovint, com un dels efectes
possibles del canvi climàtic no
està avalada per les sèries pluvio-
mètriques seculars. A Catalunya,
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Una perspectiva històrica del canvi
climàtic del Pirineu al Mediterrani

l’evolució futura de la pluviome-
tria és un dels principals temes
que cal tenir en compte. Al nostre
país, el caràcter moderat de les
precipitacions i la seva acusada
variabilitat fan que la pluviometria
sigui un factor decisiu a l’hora de
fer previsions sobre l’evolució del
clima i els seus possibles efectes
socioeconòmics, per davant, fins i
tot, de la temperatura. La insegu-
retat que podria generar una varia-
bilitat pluviomètrica més gran pel
que fa a les contribucions hídri-
ques seria, probablement, tant o
més greu que una reducció mode-
rada dels totals pluviomètrics.

Al conjunt de Catalunya, la
temperatura ha mostrat un com-
portament variable, similar al que
s’ha vist a escala global des de l’úl-
tim terç del segle XIX fins a l’actua-
litat i, a més, s’observa de forma
clara un escalfament entre els anys
80 i 90 del segle XX. La dècada dels
anys 90 ha estat la més càlida des
de l’inici dels registres instrumen-
tals i, d’altra banda, és possible que
al llarg del segle XX s’hagi produït
un augment de la pressió atmosfè-
rica mitjana anual, i de la dels
mesos d’hivern, tal com ha passat
en el conjunt de la conca medite-

rrània. No s’ha mesurat un canvi en
el nombre, la freqüència, la intensi-
tat i la persistència dels episodis
meteorològics extrems. Fins ara, no
s’ha pogut demostrar, per exemple,
que en els últims lustres s’hagi pro-
duït un augment de les pluges amb
més volum de precipitació, encara
que els efectes d’aquest fenomen
meteorològic hagin produït pèr-
dues econòmiques cada cop més
elevades en els darrers anys. Així
doncs, es destaca la necessitat de
realitzar nous estudis i anàlisis per
caracteritzar (en termes de fre-
qüència, intensitat i persistència) i
avaluar els riscos derivats de la
variabilitat natural del clima i, d’a-
questa manera, descobrir les ten-
dències reals que es donen actual-
ment i la seva projecció futura.

John Doe

La dècada 
dels anys 90 
ha estat la 
més càlida 

des de l’inici 
dels registres
instrumentals

moderns

En l’àmbit energètic, hi ha diverses accions possibles a emprendre:
- L’adopció d’estratègies d’estalvi energètic en processos i equips, en
edificis i vehicles, i per generar un canvi d’hàbits de consum.
- El desplaçament cap a formes d’energia menys intensives en relació
a les emissions de CO2. L’opció que sembla més recomanable és uti-
litzar fonts renovables d’energia. A Catalunya, hi ha prou recursos
renovables, coneixement tècnic i tecnologia per poder augmentar
significativament l’aportació de les fonts renovables d’energia, si
s’estableixen les condicions oportunes de promoció activa_

8,4tones de CO2 per habitant i any.
Aquestes emissions corresponen a un

valor mitjà respecte als valors indicats per
l’ONU pel que fa als països rics i pels països amb
ingressos mitjans. Atès l’increment del consum,
es complica el compliment dels compromisos de
reducció d’emissions que contempla el Protocol
de Kyoto, malgrat les previsions del Pla de
l’Energia a Catalunya en l’horitzó de l’any 2010_

L’actual procés d’urbanització que experimenta Catalunya ha impli-
cat l’extensió del model residencial de baixa densitat, caracteritzat
per un consum de sòl elevat i la demanda de noves infraestructures
urbanes, que –al seu torn–generen un augment de la mobilitat
obligada i fan inviable una xarxa de transport públic eficaç. Per
afrontar aquests problemes, caldria desenvolupar un plantejament
territorial i urbanístic que frenés aquestes dinàmiques urbanes, a
través d’una distribució racional dels usos del sòl i les xarxes de
transport públic. D’altra banda, la urbanització del territori també
limita la disponibilitat de sòl com a embornal de carboni_
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✑ Jesús Rodríguez          
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Dins el món científic espe-
cialitzat en l’estudi del cli-
ma no hi ha en absolut u-

nanimitat. Els últims anys però
s’ha imposat el discurs provinent
de l’equip d’experts creat per
l’ONU. Altres especialistes dis-
crepen i asseguren que s’està fent
alarmisme sense fonaments. Això
no vol dir que no hi hagi una greu
afectació de l’ésser humà sobre el
medi natural del planeta, però sí
que qüestionen l’abast d’aquesta
afectació en el clima i alerten
dels interessos econòmics i
empresarials que hi ha darrere de
molts titulars de premsa. Un d’a-
quests estudiosos és el geògraf i
paleoclimatòleg Antón Uriarte.

L’1 de febrer passat diverses orga-
nitzacions ecologistes i institu-
cions van promoure una apagada
global. Què en penses de l’acció
de fer una apagada dels electro-
domèstics durant cinc minuts per
lluitar contra el canvi climàtic?
De global, no ho va ser gens. Al
món hi ha 2.000 milions de perso-
nes que no tenen electricitat, i
totes aquestes persones no van
tenir res per apagar. Però és que, a
més, l’apagada només va afectar
aquest racó del Mediterrani (Fran-
ça, Itàlia i Espanya), que durant
cinc minuts es van pensar que eren

el melic de l’anyell de Déu. Pel que
sembla, el moviment el van secun-
dar especialment les institucions
polítiques, que paradoxalment
eren (hem de suposar-ho) les acu-
sades. Un acte d’exorcisme i de
penitència, semblant a les repre-
sentacions que els catòlics cele-
bren per Setmana Santa. La fe, ja
se sap, necessita una litúrgia.

He llegit que, a Espanya, es
van apagar 20 milions de bombe-
tes i que això va suposar fer un
estalvi de 35 tones pel que fa a les
emissions de CO2, enfront d’un
1,2 milions de tones d’emissions
diàries. I l’assumpte encara és més
idiota si es té en compte que l’e-
lectricitat, a França, prové en un

85% de les centrals nuclears, on
les emissions de CO2 són nul·les. 
La comunitat científica mundial
es posa d’acord o no? S’està pro-
duint un escalfament global per
l’emissió de CO2 al planeta?
Les xifres dels termòmetres indi-
quen un escalfament mitjà de
0,7ºC al segle XX. Tothom d’acord.
Tot i que tampoc s’ha de creure
cegament en aquesta xifra, perquè
no deixa de ser un càlcul que ha de
superar uns quants inconvenients,
com ara el fet que el nombre de
termòmetres durant la primera
meitat de segle era escàs i estaven
repartits pel globus d’una manera
imperfecta; o el fet de canviar d’u-
bicació dels punts de mesura-
ment, que en molts casos han pas-
sat de ser rurals a ser urbans.
Es pot sentir, molt sovint, l’afir-
mació que tenim un hivern molt
suau, que ja no fa fred, etc... És
real, això?
El que va ser càlid va ser la tardor
i un parell de setmanes del mes de
gener. Però, la memòria és molt
curta. Durant els últims anys, els
mesos de ple hivern -el desembre,
gener i febrer- van ser molt freds.
En realitat, la tendència dels
hiverns, durant els últims quinze
anys, a Europa i el nord d’Àsia, ha
estat a la baixa.

Hi ha hagut moments de la histò-
ria recent anterior a la industria-
lització més càlids i més freds
que els actuals?
Ara ens estem recuperant d’una
petita edat de gel, de clima fred,
que va durar fins al segle XIX i que
va ser precedida per un període
càlid medieval. I aquest període
càlid, que abans era anomenat
tècnicament Òptim Climàtic Me-
dieval, va afavorir el desenvolupa-
ment europeu. El clima sempre

Els últims anys,
els mesos de

ple hivern –el
desembre, gener

i febrer– van
ser molt freds

està canviant, perquè és essencial-
ment inestable i dinàmic.
Què els diries a aquelles perso-
nes que, quan es planteja la pos-
sibilitat que no existeix el canvi
climàtic o que si hi és no és tan
perjudicial o que no ha estat pro-
vocat per l’home, t’acusen de
posar-te al costat de Bush o dels
interessos de les multinacionals?
Que una mica més de calor és bo
per la vida humana i per la vida
terrestre en general. En la història
del planeta, els períodes càlids
han anat acompanyats sempre de
més humitat. La calor afavoreix el
transvasament aeri de la humitat
oceànica cap als continents. A
més, el CO2 fertilitza l’atmosfera i
afavoreix el desenvolupament
vegetal, ja que és en la base de la
fotosíntesi. Abans apreníem això,
a l’escola; ara ja no ho sé.

Pel que fa a Bush i les multina-
cionals diré que els que més partit
en treuen, de l’assumpte del canvi
climàtic, són les grans finances, no
els hippies. Els ecologistes d’ara,
que de hippies en tenen ben poc,
fan de tontos útils i serveixen de
coartada perquè s’enriqueixin els
que, per exemple, comercien amb
les quotes de CO2. O amb la pro-
moció de les anomenades energies
alternatives subvencionades, que
avui dia estan liderades per grans
companyies nacionals i multinacio-
nals. O els que ens preparen per la
proliferació de l’energia nuclear.
Per què tanta promoció del dis-
curs catastrofista en els mitjans?
Algú en treu benefici, d’aquest
alarmisme?
L’assumpte del canvi climàtic és la
icona principal de la nova religió
ecologista. El fet de no creure-se’l
és com ser un heretge en l’edat
mitjana. D’altra banda, als mitjans
els agrada vendre i la paranoia ven
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molt bé; però no els agrada expli-
car, perquè creuen que si ho fan
perden lectors. Un presentador
del temps a la televisió em va
explicar una vegada que li havien
donat instruccions que havia de
parlar per al més babau i no ficar-
se en merders. Total, que la cultu-
ra climàtica de la gent, que no
saben ni per què plou quan plou,
és gairebé nul·la. Això crea un
terreny propici per tal de no
entendre res de l’assumpte tan
complex del CO2 i del possible
canvi climàtic. I ho converteix en
una superstició.

Però, l’afectació nociva de la
industria, els transports, les carre-
teres, l’urbanisme, la contamina-
ció, sobre el planeta, és real o no?
Uf... Vostè parla del planeta com
si tingués ulls, cap i cames. Preo-
cupem-nos de la humanitat, de
les injustícies, de les guerres i de
la pobresa.
Un augment de les temperatures
globals pot ser beneficiós?
Ja he dit que sí. A Barcelona, per
exemple, hi ha un estudi molt clar,
del professor Raso, que indica que
la mortalitat és bastant més alta a
l'hivern que a l'estiu. Per l'augment
dels problemes cardiovasculars, les
pneumònies, la grip, etc., en la gent
gran. I com a Barcelona, a tot arreu.

“Qui més partit treu del canvi
climàtic són les grans finances”

El canvi climàtic s’afegeix a les moltes pres-
sions a les quals actualment estan sotmesos els
ecosistemes terrestres: canvis en els usos del
sòl, demandes de recursos elevades, sobreex-
plotació o abandonament, deposició de
nutrients i contaminants, etc. Tot plegat, pot
produir transformacions i, fins i tot, posar en
perill aquests ecosistemes. L’impacte del canvi
climàtic dependrà de la gestió que se’n faci i de
les interaccions amb aquestes altres pressions_

L’augment de la mobilitat quotidiana de la població i l’increment del
transport de mercaderies són dues tendències generals a tot el món.
Malgrat l’evolució positiva de l’eficiència energètica dels vehicles, les
distàncies recorregudes han augmentat, les ocupacions mitjanes han
disminuït i la mobilitat global ha augmentat un 50% per sobre de l’aug-
ment del PIB. Per reduir el nivell d’emissions associat a aquest augment
de la mobilitat, seria fonamental ampliar la xarxa ferroviària i millorar-
ne el servei, com a alternativa als altres mitjans de transport més con-
taminants i, a més, introduir massivament les piles d’hidrogen, com a
alternativa energètica avantatjosa per l’automoció a mijà termini_

38%és l’actual increment en energia destinada al transport de mer-
caderies i 24% en el de viatgers a l’Europa occidental. La quali-

tat de l’aire segueix essent pobra a la major part de ciutats europees. Pel
que fa a les mercaderies, les noves pràctiques logístiques de just in time,
estoc zero, lliuraments en finestres temporals, etc. valoren la qualitat del
servei per sobre dels costos del transport i, per tant, del seu impacte
sobre les emissions. En aquest àmbit, els escenaris de millora no són molt
optimistes, malgrat els últims passos vers la regulació del transport de
mercaderies interurbà per carretera (cànon per ús de carretera) i de l’urbà
(control de la càrrega i descàrrega amb temps màxim d’estacionament)_

Tendència a la baixa de la temperatura hivernal a Europa i nord d’Àsia en el període 1990-2006
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fins al segle XIX
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De Juana Chaos s’ha passat els
últims vint anys a la presó.
Reduïda pels beneficis peniten-
ciaris que contemplava l’anterior
legislació vigent, s’havia compu-
tat i establert una condemna de
divuit anys pels crims que va
cometre. Tot i així, segueix en
presó preventiva, pendent de la
resolució definitiva del procedi-
ment obert pel contingut de dos
articles publicats al diari Gara. El
Tribunal de l’Audiència Nacional
espanyola considera que, en
aquests articles d’opinió, De
Juana Chaos ha comès el delicte
d’amenaces terroristes i l’ha
condemnat a dotze anys i mig
més de presó. Com a protesta
per aquesta decisió, De Juana
Chaos ha decidit declarar-se en
vaga de fam i portar-la fins a les
últimes conseqüències.

L’estat de dret –com tantes
vegades ens repeteixen, com si es
tractés d’una campanya publici-
tària– no contempla la pena de
mort ni la cadena perpètua. De la
mateixa manera, continua prohi-
bint l’eutanàsia. Em guiaré per la

Oleguer Presas. Consell de redacció d’Ordint la Trama

Estic fet
un embolic.

Massa sovint,
aquest estat

de dret té parts
fosques que em
fan dubtar. Tot
això fa pudor
d’hipocresia

La bona fe 

/opinio@setmanaridirecta.info/

L’11 de juliol de 2006, les
forces italianes de seguretat van
fer una batuda a gran escala a
diferents localitats de l’illa de
Sardenya. El balanç va ser de
seixanta persones, a qui van
registrar i identificar, i  deu mili-
tants detinguts per “subversió
amb finalitats terroristes” (article
270 bis del codi penal italià).

Les persones detingudes en
la macrooperació anomenada
“Arcàdia” són militants de l’orga-
nització sarda A Manca pro
s’Indipendentzia (A l’Esquerra per
la Independència) i les acusen
d’haver fet diversos atemptats
amb bombes –sense morts ni
ferits– entre el 2002 i el 2005.
Des del primer moment, els
detinguts han rebutjat aquestes
acusacions i recorden que A

Manca és una organització
pública que actua amb total lega-
litat contra l’ocupació militar i
colonial de l’illa, per la defensa
de la seva llengua, de la seva
cultura, pels drets dels treballa-
dors i  les classes populars, i per
organitzar trobades de solidaritat
internacionalista amb altres
pobles oprimits.

En els darrers mesos, a tota
l’illa (i a Itàlia també) es fa una
campanya de solidaritat amb
xerrades, conferències, concerts,
manifestacions i manifestos. Així,
“Les idees no es poden tancar” és
el missatge que han enviat a la
fiscalia diferents col·lectius
socials i polítics. Fins i tot sectors
molt allunyats de l’independen-
tisme s’han mobilitzat per dema-
nar que alliberin els presos. I ho

han fet, també, els alumnes de
l’escola on treballa un dels detin-
guts, que es van fer una fotogra-
fia al costat d’una pancarta on es
podia llegir “Per molts anys,
professor”, i que van intentar
publicar, pagant, als diaris de
Sardenya.

Fina ara, la mobilització –que
ha arribat fins als murs de les
presons– ha aconseguit que es
deportin alguns dels detinguts a
presons italianes, però quatre
continuen en un règim molt dur i
cinc més, segrestats a casa seva.
Les proves de la policia contra
ells no tenen cap fonament
penal: tot està basat en escoltes
ambientals i telefòniques, amb
fragments esborrats o ocultats
per la fiscalia. Fins i tot es va
demostrar que algunes declara-

cions “sospitoses”, atribuïdes a un
militant empresonat, eren falses,
perquè el noi era a Tunísia de
vacances quan el situaven a
Sardenya! A més, hi ha gravacions
que han desaparegut dels arxius
del tribunal, mentre segueix preo-
cupant, i força, el paper dels
serveis d’intel·ligència italians
contra l’esquerra independentista
sarda. El diari L’Unione Sarda va
denunciar, fa temps, que el servei
secret SISDE va ser qui va ”trobar”
un document d’un grup armat a la
Universitat de Càller quan, de fet,
era tancada per vacances.  

Mesos després de les deten-
cions, ja no queda cap dubte que
els presos són ostatges de l’Estat
italià, víctimes de la venjança
contra un petit, però molt actiu,
moviment alternatiu.

Marco Santopadre. Director de Radio Città Aperta /opinio@setmanaridirecta.info/

Les proves
de la policia
no tenen cap

fonament penal:
tot està basat

en escoltes
ambientals i
telefòniques,

amb fragments
esborrats o
ocultats per

la fiscalia

bona fe i suposaré que l’estat de
dret no ha deixat de confiar en
les seves lleis i continua sense
voler aplicar la cadena perpètua
o la pena de mort. Guiat per la
mateixa bona fe, consideraré que
els motius polítics no fan que
l’eutanàsia sigui legal. Suposaré,
també mogut per la bona fe, que
el contingut dels articles que ha
publicat De Juana Chaos és prou
explícit i clar com per mantenir a
la presó una persona que es
troba en risc de morir.
M’agradaria pensar que, a l’estat
de dret, hi ha llibertat d’expressió
i que, en aquest cas –així com el
d’Egunkaria o el de l’actor Pepe
Rubianes, per citar-ne alguns–, hi
ha indicis suficients per proces-
sar els responsables (en cas
contrari, tothom ja hauria llençat
el crit al cel, com és costum quan
es donen episodis de falta de
llibertat d’expressió lluny
d’aquestes contrades, posem per
cas, al Marroc, a Cuba o a
Turquia). La bona fe m’impulsa a
pensar que, en aquest estat de
dret, la justícia és igual per
tothom; que no influeixen les
pressions polítiques i que, real-
ment, existeix la independència
judicial; que les declaracions del
ministre de justícia López Aguilar,
on afirmava que “el Gobierno
construirà nuevas imputaciones
para evitar dichas excarcelacio-
nes” –referint-se al cas de De
Juana Chaos–, no han influït en la
sentència judicial.

Algú deia: ‘Fets, no paraules’.
Doncs, en David Fernàndez, en el
seu llibre Cròniques del 6 i altres
retalls de la claveguera policial,
ens informa dels següents fets:
l’exgeneral de la Guàrdia Civil i
membre destacat dels horrors

d’Intxaurrondo, Enrique
Rodríguez Galindo, fou condem-
nat a setanta-cinc anys de presó
per l’assassinat de Lasa i Zabala i
en va complir poc més de quatre,
tot al·legant problemes de salut.
Julen Elorriaga també va ser
excarcerat per motius de salut;
condemnat a gairebé vuitanta
anys de presó pels mateixos fets,
només ha complert un 3% de la
condemna. De la Rosa, després
d’estafar tota España, gràcies a
una depressió, pot gaudir d’un
generós règim de tercer grau.
Rafael Vera, després de ser
condemnat a deu anys de presó
pel segrest de Segundo Marey,
reivindicat pels GAL, només va
passar vuit mesos reclòs per
aquella causa... En David, en el
seu llibre, parla bàsicament de
tortures i torturadors, de com la

justícia mostra diferents graus de
severitat en funció de l’acusat, de
com funciona la maquinària
informativa per criminalitzar
determinades dissidències, de
com la policia crea les proves
necessàries per imputar aquells
que interessa políticament, de
com el govern no vol escoltar els
informes del Relator Especial per
a la Qüestió de la Tortura de les
Nacions Unides o d’organismes
com Amnistia Internacional en
els quals s’assegura que en aquest
estat de dret es tortura.

Però, ara, també, resulta que
la pròpia fiscalia de l’Audiència
Nacional espanyola demana l’ar-
xiu del cas Egunkaria; no hi ha
proves. Resulta que el novembre
de 2004, el Tribunal d’Estrasburg
condemna l’Estat espanyol per
“no investigar” les tortures

denunciades –dotze anys abans–
per disset independentistes cata-
lans; calia callar les veus discor-
dants durant els Jocs Olímpics.
Resulta, també, que el novembre
de 2005, Zapatero indulta quatre
policies locals de Vigo, inhabili-
tats i condemnats en ferm a dos i
quatre anys de presó per apallis-
sar, insultar i vexar el ciutadà
senegalès Mamadou Kane. I
resulta que Aznar havia fet el
mateix el desembre de 2000:
catorze agents condemnats per
tortures indultats, un d’ells, 
reincident.

I resulta que... Estic fet un
embolic. Massa sovint, aquest
estat de dret té parts fosques
que em fan dubtar. Tot això fa
pudor d’hipocresia. I tanta hipo-
cresia fa que, a un, se li esgoti 
la bona fe.

Sardenya: la venjança de l’Estat contra l’independentisme de classe
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Tothom sap que l’única infor-
mació útil que recullen els
mitjans de comunicació conven-
cionals és la que es pot llegir
entre línies. Per això llegir notí-
cies és cada cop més com
enfrontar-se a un jeroglífic. I si
fóssim capaços de rendir-nos a
la desinformació, seriem més
feliços. Jo, com a mínim, aquesta
setmana m’hauria estalviat
diverses sessions de cabreig
suprem, i el meu entorn no
s’hauria hagut d’empassar les
meves sessions de “socialitza-
ció” de la indignació.

Perquè, segurament, quan la
reportera de la BBC va dir que els
diners entregats al Líban a la
conferència de donants celebrada
a París estaven condicionats a
l’aplicació de reformes econòmi-
ques i socials, no m’hauria llançat
a l’ordinador per saber què s’ama-
gava darrere del comentari, i

m’hauria estalviat de saber, per
exemple, que el Líban és el segon
país del món amb més deute en
relació al PIB: un 188%, és a dir,
41.000 milions de dòlars, tots i
cadascun d’ells acumulats des de
l’arribada al poder del recent-
ment assassinat Rafik Hariri, 
l’any 1992.

Tampoc no sabria que els
diners dels préstecs massius
concedits per institucions finan-
ceres i estats durant els noranta
van anar a parar massivament a
les butxaques de la família Hariri,
i que el seu ministre d’economia
era el mateix Fuad Siniora que ara
és primer ministre i va pel món
demanant més préstecs.

Segurament hauria pogut
viure sense ser conscient que, en
el món de les finances internacio-
nals, a les conferències de
donants ningú no dóna res, sinó
que ho presta. I a condició, en

aquest cas, de l’augment dels
impostos indirectes i de la priva-
tització de l’electricitat, el trans-
port aeri, la telefonia i el
subministrament d’aigua i el
clavegueram.

A més, el meu grau de
desconfiança envers el Fons
Monetari Internacional s’hauria
mantingut a nivells preterroristes
(ara, si em trobo el Rato li faré
mal) si no hagués llegit el comu-
nicat de premsa impossible en
què expliquen que tots els diners
aconseguits gràcies a la venda de
les empreses públiques han
d’aconseguir reduir el deute al
150% del PIB per, tot seguit, reco-
nèixer que aquesta xifra continua
essent “altament perillosa” i
anunciar la necessitat de refor-
mes més “profundes”.

Tampoc hauria hagut de
llegir que tot això es defensa en
pro de l’estabilitat quan, de

moment l’únic que ha aconseguit
el paquet de reformes és una
convocatòria massiva de vaga
general dos dies abans de la
celebració de la conferència de
París, que ajunta als carrers
l’oposició a Siniora, amb
Hezbollah al capdavant, i els
200.000 membres de la
Federació Libanesa de Sindicats.
Una gran lliçó de responsabilitat
política la de Siniora i els 40
“donants” reunits a París: davant
d’una situació que cada vegada
pren més la forma d’una guerra
civil, l’important és assegurar
que quan la casa s’ensorri, el
deute extern estigui pagat i les
empreses, privatitzades.

Com que tinc la dèria de
llegir entre línies, però, aquesta
setmana he après tot això. I ara
ho comparteixo amb l’esperança
que la indignació de molts calmi
la pròpia.

/opinio@setmanaridirecta.info/
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Abocant el Líban a la guerra civil

/opinio@setmanaridirecta.info/Sebas Parra. Professor d’Educació Social de la Universitat de Girona

A
Treballadores prenyades de tots els països, uniu-vos!!!

mb l’experiència que em
dóna l’edat i la consciència de
classe, podria emplenar les
pàgines d’un llibre d’extensió
regular parlant d’exemples de
petites empreses familiars
tancades, en fallida, deslocalit-
zades o, simplement, compra-
des pel sistema –és a dir, per la
multinacional X o les polítiques
del govern de torn al seu
servei– per tal d’eliminar
competidors i augmentar el
mercat, les vendes i els benefi-
cis... I, en gairebé totes elles,
contractes precaris, mal remu-
nerats i amb manca de protec-
ció de la gent treballadora,
impunitat prepotent dels amos
i explotació laboral –que frega
l’esclavisme– disfressada de

paternalisme. És el signe dels
temps!, sentirem dir per aquí i
per allà. No siguis tonto, com
diu un noi amb cara d’idiota
que et mira des d’uns cartells
publicitaris que t’ofereixen
ferralla tecnològica de consum,
no siguis tonto: ara, només inte-
ressen els maniquins dels apara-
dors i la publicitat trencadora,
diran per altres costats.

Però, gent com en Raimon
–‘diguem no, nosaltres no som
d’eixe món’– és, encara, com
ens recorda una cèlebre frase
de l’èpica revolucionària nicara-
güenca, “de aquellos muertos
que nunca mueren”. Vull dir,
que, malgrat el temps passat, el
seu diguem no ens va obrir
camins, ens va educar i, ara,
permet que diguem no a la por,
diguem no a la resignació,
diguem no a la submissió i
diguem no a la desesperança. I
com que són cops de puny i
sotragades i calbots, allò que
necessitem en aquest país que
ha optat per la política i l’opi-
nió silenciosa, dèbil, nyèbit,
geperuda i claudicant –com ens
recorda a El Punt Manuel
Cuyàs–, et convidem i et convi-
dem que convidis a dir NO,
sense pensar i calcular tant,
sobretot calcular les conse-
qüències. A dir no, tan natural-
ment com dius sí.

A dir no, tan naturalment
com ha fet la cambrera que
–per boca de la UGT de
Girona– ha acusat l’amo d’un
restaurant d’aquesta ciutat
d’haver-li proposat que avortés
si volia que li renovés el
contracte. Així com sona. El cas
ha tingut tant ressò mediàtic
que, a més a més de provocar
l’aparcament de la denúncia al
jutjat, per la renúncia del testi-
moni –espantat per la

moguda–, ens ha permès conèi-
xer un piló d’opinions de gent
rellevant. Des de la patronal
gironina a la del gremi d’hosta-
leria, passant per sindicalistes i
creadors d’opinió, tothom hi ha
dit la seva i, essencialment, ha
dit dues coses: que s’ha de fer
públic el nom de la treballadora
afectada (per premiar-la per
haver dit NO?) i que les decla-
racions de la UGT poden perju-
dicar el sector i el negoci
empresarial en general (sense
comentaris...). Jo no sóc cap
expert en el tema, però, encara
no he sentit que ningú demanés
que s’obrís immediatament una
investigació per aclarir els fets
–tot protegint eficaçment el
testimoni i la treballadora que
va perdre la renovació del
contracte laboral per negar-se a
avortar–, ni que s’apliqués, si els
fets denunciats són certs –per

l’alarma social creada, com
diuen en altres casos– un càstig
exemplar a l’empresari. Sembla
de sentit comú, oi?

Durant la mateixa roda de
premsa en què es va donar a
conèixer aquest cas, la respon-
sable de Política Social,
Ocupació i Dona de la UGT
gironina va informar que, durant
el 2005, l’últim any comptabilit-
zat, van arribar a coneixement
del sindicat un total de divuit
casos d’assetjament o discrimi-
nació greu vers les dones, tot i
que només quatre d’aquests
casos van acabar en denúncia,
per por a les represàlies. I és
absolutament lògic: imagineu
què pot arribar a representar
per la dona afectada el fet que
la investigació de la Inspecció
de Treball comporti un acara-
ment amb l’amo; o la força que
pot tenir una dona denunciant

en el marc actual de precarietat
en la contractació i les condi-
cions laborals; o l’exemplaritat
negativa que representa la
impunitat de les represàlies (qui
tornarà a contractar aquesta
dona, si es fa públic el seu nom i
la seva denúncia?); o les vies de
solució del problema de l’asset-
jament, que, generalment, se
soluciona amb un canvi de torn
del treballador implicat o amb
el pagament d’una quantitat
econòmica –quatre duros– 
a la víctima.

Tothom, però especialment
les dones prenyades, han de dir
no a tanta infàmia, a tanta
desprotecció i a tanta explota-
ció. I, potser, han de rescatar
una vella consigna i –convidant
les no prenyades i tota la gent
treballadora– cridar amb força:
treballadores prenyades de tots
els països, uniu-vos!

Durant el
2005, van
arribar a

coneixement del
sindicat un total
de divuit casos
d’assetjament

o discriminació
greu vers les

dones. Només
quatre van
acabar en
denúncia,

per por a les
represàlies

Gemma Galdon Clavell. Del programa News Poplítics del Transnational Institute
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Marc Ferrer i Murillo,  Terrassa

El 5 de juny de 2004, es jugava el partit de
futbol de 2a divisió A entre el Terrassa

FC i el Salamanca. En plena campanya per la
reivindicació dels anomenats “Papers de
Salamanca”, un company i jo vam saltar a la
gespa amb una pancarta que deia “Els
papers segrestats han de ser tornats”.

Les forces de l’ordre ens van convidar a
sortir i, després de ser identificats, allò que
vam fer es pot resumir, segons l’informe
policial, que pel fet de saltar “motivó la
interrupción del juego durante unos tres
minutos. El citado ciudadano fue expulsado
del recinto deportivo (...) sin oponer resis-
tencia alguna”.

Paral·lelament, altres joves van desple-
gar una pancarta a les grades: “Volem els
papers segrestats a Salamanca”, que va ser
requisada per la policia després d’una
violenta càrrega. Aquests joves van ser
identificats i la pancarta, requisada per la
policia. El públic assistent a l’estadi egarenc
va protestar per l’acció policial i es va soli-
daritzar amb les dues accions.

Cal dir que els jugadors del Salamanca,
una setmana abans, havien sortit a la prèvia
del partit Salamanca - Poli Ejido amb una
pancarta reclamant que els papers es
quedessin a Salamanca. Tots menys el juga-

dor Gerard Escoda, un reusenc que jugava al
Salamanca, que va sortir amb els seus
companys, però sense agafar la pancarta.

El mes de març de 2005, la subdelegació
del govern espanyol a Barcelona em va
multar amb 3.001 euros, 499.324 pessetes,
per haver saltat al terreny de joc i haver
interromput el joc. Tot i així, després d’ha-
ver fet les al·legacions pertinents, el 31 de
gener de 2007, dos anys i mig després, he
rebut una notificació de la Delegación de
Hacienda, on se’m comunica que tinc un
mes per pagar la multa. A més a més, la
sanció també inclou “la prohibición de
acceso a cualquier recinto deportivo por un
período no superior a cinco meses”.

Així estan les coses. Als jugadors del
Salamanca, ningú els va fer res. A la bona
gent de Catalunya, que ens veiem amb
l’obligació de practicar la desobediència
pacífica davant una injustícia que clama al
cel, com és el tema dels papers de
Salamanca, se’ns castiga i penalitza.

Espanya ens roba els papers, només ens
en torna una part i ara multa i reprimeix

a aquells que reclamem allò que és just. 
Per la meva part, no penso pagar ni un

cèntim. 
Cap agressió sense resposta! Ni un

cèntim a Espanya!

Des de la
Facultat de
Dret de Lleida
Diana Reig i Baiget

La decisió d’estudiar dret no
fou premeditada, no esperava

que la universitat me donés res
més que l’habilitació per poder
exercir com a advocada i poder
així seguir denunciant aquest
sistema, també des de les sales
de la injustícia. 

Esperava trobar-me amb acti-
tuds de professors i professores
prepotents, típiques de qui
ostenta el poder (“yo soy el
profesor y yo digo que...!!”), que
molts d’aquests i aquestes serien
jutges (dels i les que defensen
sense pudor, en una classe de la
universitat, les lleis més franquis-
tes ...), esperava també trobar-me
amb els policies i carcellers que
estudien dret per... (i que els
escoltaria pel passadís dient:
“putos  negros, todos son igua-
les!”)... sabia que me trobaria amb
aquella gent que estudia dret
perquè alguna cosa ha de fer, o
perquè d’aquesta manera es
podrà guanyar bé la vida... i sabia
que tot això me despertaria la
indignació més profunda, ja m’ho
esperava.

El dret eclesiàstic com a
assignatura obligatòria de la
llicenciatura de dret.... Sabia que
una de les assignatures obligatò-
ries de la carrera era “dret ecle-
siàstic de l’Estat”, que a les classes
m’indignaria molt (per exemple,
quan escoltaria de boca de la
professora: “en el nostre país no
es cremen mesquites, que hi ha
llibertat religiosa!” –com?–; “I si
es cremen...no és per motius reli-
giosos!”–ah, no?–) i que prepa-
rant l’examen, m’avorriria
moltíssim! A l’escola, encara ens
van deixar triar entre religió o
ètica però aquesta opció encara
no ha arribat a les universitats de
dret. L’argument que fan servir
per  justificar-ne l’obligatorietat
és que el dret eclesiàstic és una
rama autònoma del dret (com el
dret civil, el penal, el mercantil o
l’administratiu), que no només
s’estudia la religió catòlica, que
també es parla de les objeccions
de consciència religiosa... bla, bla,
bla! Això són tan sols arguments,
que no me faran pas empassar!

Sabia que... no podria estar-
me callada!!

L’estètica dels
polítics
Roser Benavent
Sants (Barcelona)

Diuen que l’aparença ho és tot,
en política. Tal vegada, com

anuncia aquella dita que l’estè-
tica acaba determinant l’ètica.

Ara, al nostre país, ens
trobem amb uns nous governants
que, a més de tenir un perfil de
baixa intensitat, han significat un

retrocés espectacular pel  que
fa a l’estètica. Tenim un presi-
dent que, pel cap baix, podem
dir que  sembla un marit avorrit,
i un alcalde de Barcelona amb
pinta de carrincló. De  fet,
només li falta un bigotet de
ratlla per semblar de mitjan
segle  passat.

I al final, la política que fan
és avorrida i carrinclona. 

Si volen, poden acusar-me,
de frívola, però, almenys, no sóc
tan ingènua de pensar que
aquests polítics ens resoldran
els problemes d’habitatge, de
precarietat, o que respectaran
els drets civils de la gent.

Despesa inútil
Gemma Esbern Perez, Sabadell

L’apagada de l’1 de febrer va
ser una vergonya. La inicia-

tiva no era dolenta, però quan
són les administracions que
contaminen lumínicament i fan
despeses inútils (com posar els
llums de Nadal un mes abans), ja
es preveu que són una fal·làcia. 

De despesa inútil, en fem
molta. Ara mateix, a la meva
feina, hi ha posat l’aire condicio-
nat... perquè faci fred. El motiu
és que algú ha posat la calefac-
ció molt alta i, quan una
companya es queixa, doncs en

lloc d’apagar-la o abaixar-la, ens
foten l’aire fred. Vinga! Directe
al clatell... i acabem treballant
amb abric, bufanda i guants
sense dits (perquè no podem
escriure, si ens posem guants
sencers). A tot això, sempre hi
ha el company o companya que
apareix amb dues samarretes, (la
interior i la normal), la camisa,
un jersei i el mocador i que, per
no treure’s ni una peça de roba,
demana que posin l’aire fred
perquè té calor mentre la resta
ens congelem. 

A l’estiu, també és curiós.
Algú decideix que la tempera-
tura per treballar sigui de 15
graus... i és clar, fa fred. 

I el pitjor és que això passa
a moltes empreses on es gasta
molt més del que caldria.

cartes

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

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

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

i han de portar:
signatura, localitat i contacte

A l’última!

Us pensàveu que els Mossos,
els picoletos, o la Guàrdia
Urbana només es preocu-

pen per veure qui la té més
grossa? (l’arma, és clar). Doncs no,
en la nostra navegació d’aquesta
setmana, hem pogut comprovar
que els agents de les forces de
l’ordre també estan molt interes-
sats a anar a l’última. I és que,
llegint els missatges dels forumis-
tes de la Guàrdia Urbana
(boards.melodysoft.com/forocro-
nicas), és fàcil imaginar que ben
aviat veurem que, al Saló Gaudí,
ho desfilen els membres més ben
plantats dels cossos de policia...
Això o es converteixen en els
nous Toni Miró o Custo Barcelona. 

El debat de l’alta costura el
posa sobre la taula un forumista
expert en les tendències d’altres
països: “Als qui ja heu passat pel
sastre per emprovar-vos el nou
uniforme, què en penseu? Us
agrada? Es veu que ja es porta a
València i Madrid!”. Lucas es
queda sense paraules: “Quin tros
d’uniforme! A mi em mola molt!”

La resta però, van més enllà.
Així, n’hi ha que protesten: “Per
què aquesta obsessió de portar
les botes per fora? No tenen la
mateixa funció dins o fora? Si
normalment és per dins, per
alguna cosa serà!” . I d’altres que
reflexionen sobre la necessitat
d’una moda per a tots: “S’hauria
d’haver aprofitat al màxim el
catàleg de la Generalitat, fent
homogènia la uniformitat dels
mossos amb la de la resta de
policies i introduint les modifica-
cions oportunes de color a les
espatlleres, pantalons i gorres,
substituint el vermell pel blau. A
més, no em sembla raonable que
es prohibeixin les botes militars
sobre el nou pantaló”. 

N’hi ha que els porten la
contrària: “Això de ser homogenis
està molt bé, però han de ser els
mossos els qui canviïn, que han
arribat els últims! Si hem de tenir
en compte les policies autonòmi-
ques, ho portem bé! D’aquí
agafem les espardenyes, de
l’Ertzaintza la boina, etc...”

També hi ha qui aposta per
l’estalvi i, després de recordar que
al municipi on treballava abans ja
portava aquest uniforme, exclama:
“ Per mi perfecte! Encara guardo
tots els polos que tenia de l’altre
policia local!!”. Millor que anar de
rebaixes, segur!

Finalment, no falta el qui està
més interessat per la model que
llueix el nou uniforme que no pas
per la textura, la caiguda de la
roba o si s’ha de rentar amb aigua
freda o calenta. Però, qui en surt
més malparat, una vegada més,
no és el nou uniforme, ni la
model, ni les botes (que encara
no ens ha quedat clar per on
s’han de portar), ni tan sols l’al-
calde de Barcelona... qui rep una
vegada més totes les bufetades és
el cos de Mossos d’Esquadra... Ai,
encara haurem de passar la gorra
per recollir prou diners i subven-
cionar-los un curs CCC de confec-
ció. Així podran estar a l’última,
com els seus amics munipas.

Navegant
per la xarxa

Espanya em multa pels papers de Salamanca
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Salut obliga els immigrants sense
padró a pagar pels seus serveis
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

Al CAP de Salt, s’han donat
casos on s’obliga a pagar els
serveis sanitaris a aquelles

persones que no tenen la TSI (tar-
geta sanitària individual). Però,
alhora, l’Ajuntament dificulta els
passos que cal seguir per aconse-
guir-la. Segons la llei vigent, l’arti-
cle 12 de la Llei 4/2000, els estran-
gers que es trobin inscrits en el
padró del municipi on resideixen
habitualment tenen dret a l’assi-
tència sanitària en les mateixes
condicions que la resta de ciuta-
dans. En general, l’únic requeri-
ment exigible per aconseguir la TSI
és la identificació i l’empadrona-
ment. La problemàtica de Salt rau
en la dificultat de l’empadrona-
ment. Per poder-te empadronar, a
qualsevol municipi, necessites ser
propietari o arrendatari d’un habi-
tatge. A la dificultat que això com-
porta en molts casos, a la vila de
Salt, s’hi afegeix el temps d’espera.

En molts ajutaments, és un
tràmit que es fa al moment. En
canvi, per poder accedir al padró
de Salt es dóna una cita, el temps
d’espera per poder fer el tràmit és
d’entre tres i set setmanes (de la
qual cosa es dedueix que, durant
aquest temps, no pots ser benefi-
ciari dels avantatges de la sanitat
pública). Això vulnera diversos
principis fonamentals de la Llei de
Règim Jurídic de les Administra-
cions Públiques, on s’obliga l’Ad-
ministració a mostrar la màxima
diligència en l’aplicació de les
funcions encomanades.

Els principals motius d’aques-
ta situació són la desatenció de
les dues administracions que faci-
liten l’accés a la TSI –l’Ajuntament
i el Departament de Salut de la
Generalitat– i el seu servei con-
cret en el territori, és a dir el Cen-
tre d’Atenció Primària.

Un peix que es mossega la cua
S’han donat casos en els quals s’a-
rriba a una situació de cul de sac.
Per exemple, una noia nouvinguda
que es trobava malament. Al CAP,
l’obligaven a pagar la visita. Ella
presentava els papers que confir-
maven que tenia cita a l’Ajunta-
ment per inscriure’s al padró
municipal. Però, tampoc li va ser-
vir. El CAP li recomanava que de-

Així
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el pati
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> Pàgina 17
Tornen a arxivar la querella
contra els Mossos per les
tortures que va patir un
jove del municipi de Torà, 
a la Segarra.

> Pàgina 10
El Corte Inglés segueix
venent films falangistes 
com ara la pel·lícula Raza,
guionada pel propi 
Francisco Franco. 

> Pàgina 12
La plantilla de Repsol a
Tarragona denúncia les con-
dicions laborals i la vulnera-
ció de criteris de seguretat
mínims que pateixen.

EL GIRONÈS // LA LIMITACIÓ DEL DRET UNIVERSAL A LA SANITAT PÚBLICA

manés un avanç de l’hora de la
cita amb l’Ajuntament que, al seu
torn, li demanava un certificat del
metge per justificar que necessi-
tava l’avançament de l’hora. Es
trobava entremig de la ineficàcia
de les dues administracions. Final-
ment, va anar a urgències de
l’Hospital Santa Caterina, allà li
van prendre les dades per enviar-
li la factura i li van dir que, quan li
arribés, ja tindria la situació regu-
laritzada i podria presentar un
recurs. Les proves que li van fer
per saber què tenia van resoldre
que estava embarassada. En a-
quest cas, doncs, no va haver de
pagar res, perquè les embarassa-
des i els menors de divuit anys
tenen dret a la sanitat pública
automàticament.

Un altre exemple concret que
denota la manca d’eficàcia dels
serveis del Departament de Salut

és el d’una dona nouvinguda, amb
tres fills malalts. Al CAP de Salt, li
exigien el certificat de beneficià-
ria de la TSI del seu marit (que
cotitzava i ja tenia la targeta),
però no li explicaven els proces-
sos que havia de seguir per poder-
la aconseguir. En el seu cas, no hi
havia cap dificultat d’idioma, ni
tan sols legal o administrativa;
simplement, l’administratiu no li
donava la informació necessària
per poder tramitar els papers, tot
i que tenia l’obligació de fer-ho.

Preus abusius per accedir 
als Serveis Sanitaris

En cas de no posseir la TSI, els
preus de l’assistència primària (al
CAP) són: per una visita mèdica,
26,50 euros; per la visita d’infe-
remria, 10,40; si és una urgència en
consultori, 41,70, i si és una inter-
veció quirúrgica ambulatòria

76,70. Una urgència a l’hospital
pot costar 125,45 euros. Hi ha
casos en què, a les persones que
no disposen de la tarjeta, abans
d’entrar a la consulta, se’ls infor-
ma del preu que hauran de pagar.
La llei preveu l’“Accés de les per-
sones sense recursos econòmics
suficients”, però igualment exigeix
l’empadronament de la persona
beneficiària, per tant, tampoc hi
podran accedir.

Inversió en recursos que 
no condueixen enlloc

Aquests darrers anys, Salt ha
rebut una forta injecció econòmi-
ca per tal de desenvolupar dife-
rents programes de cohesió social
i, especialment, per treballar l’a-
comodament de les diferents cul-
tures en l’àmbit urbà saltenc. Des-
taquen els prop de setze milions
d’euros que haurà rebut la pobla-

ció durant el quadrienni 2005-
2008, com a beneficiària de la llei
de barris, per remodelar la zona
anomenada Salt 70 (l’eixample
urbà generat a partir de l’especu-
lació urbanística dels anys setan-
ta), i altres ajudes per l’acollida, la
promoció de la igualtat i l’acomo-
dació de persones immigrades
(160 mil euros l’any 2006).

No obstant això, tots aquests
recursos no s’han traduït en més
cohesió social a la vila. Tot i que és
cert que s’han obert nous serveis
d’acollida, les inversions que
havien de transformar la ciutat no
s’han implementat tal com s’espe-
rava; sembla ser que, bàsicament,
s’han impulsat projectes que ja
estaven programats des de feia
temps, sense revertir els recursos
en la població més desafavorida.

Tot això ha anat acompanyat
de la creació de noves barreres
administratives per la normalitza-
ció de la vida de la població nou-
vinguda; un empadronament difí-
cil, amb uns temps d’espera
abusivament llargs, grans dificul-
tats per aconseguir els informes
municipals necessaris per fer el
reagrupament familiar, etc. –a més
dels problemes estructurals (difi-
cultats per l’obtenció de papers,
per l’accés a la sanitat, a l’educa-
ció,...). La suma de tots aquests
factors està abocant molts dels
veïns nouvinguts de Salt a la mar-
ginalitat més absoluta. Així, men-
tre s’estan fent obres de millora a
diferents zones de Salt, mentre
s’està urbanitzant la zona de la
Massana, o s’està creant l’espai
d’oci comercial més gran de les
comarques gironines (l’Espai Giro-
nès), a les hortes de Salt s’hi ins-
tal·len persones nouvingudes que
es veuen abocades a viure en ba-
rraques –en el millor dels casos–,
o directament a la intempèrie.

Malgrat l’evidència que la
inversió de recursos intenta a-
contentar els veïns saltencs amb
dret de vot, la realitat és tossuda
i cada vegada hi ha més saltencs
que se’n van a viure a altres po-
blacions de la comarca. S’està
produint una autèntica fugida de
gent, fet que dificulta de forma
extraordinària l’acomodació en-
tre les diferents cultures que in-
tegren la realitat de Salt.

Una urgència en
consultori costa

41,70 euros
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L’empadronament
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✑ Eric Jiménez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El Corte Inglés comercialitza
les dues versions de la
pel·lícula Raza –patrocina-

da pel Consejo de la Hispani-
dad–, dirigida per José Luis Sáenz
de Heredia i amb un guió de
Jaime de Andrade, el pseudònim
de Francisco Franco. La botiga vir-
tual de la firma també ofereix
aquest producte. Raza és el segon
títol que apareix quan s’accedeix
a l’apartat de cinema espanyol.

Raza és una cinta que sinte-
titza l’ideari del règim franquista
en els primers anys de la pos-
tguerra. La pel·lícula vol mostrar
l’esperit d’abnegació i valor que
va lligat al fet de ser espanyol (o
hispà), reflexió que coincideix
completament amb l’ideari na-
cional-catòlic imposat després
de la Guerra Civil.

La pel·lícula original es va
rodar l’any 1941, en un context on
Alemanya dominava Europa. L’a-
ny 1950, el règim de Franco va
voler fer més presentable la cinta
i va eliminar totes les referències
a la Falange, va temperar les críti-
ques als Estats Units i va retallar
les imatges on apareixia la saluta-
ció feixista. La nova versió va por-
tar per títol Espíritu de una raza.

El Corte Inglés també ven una
altra pel·lícula de la primera post-
guerra. Es tracta de Sin novedad
en el Alcázar, de l’any 1940, dirigi-
da per l’italià Augusto Genina. A-
questa cinta és un recull de la
propaganda franquista, basada en
el militarisme, el patriotisme exa-
cerbat i el respecte a la tradició.

Raza no és l’únic treball del
director Sáenz de Heredia que
distribueix El Corte Inglés. L’any
1964, en el context de les cele-
bracions dels “25 años de paz”,
Franco va voler fer un documen-
tal dedicat a la seva persona. A
partir d’aquesta idea, va aparèi-
xer Franco, ese hombre, que és
un repàs i una anàlisi dels fets del
segle XX a partir de la visió i les
vivències del dictador.

Es veu el llautó
El setembre de 2005, El Corte In-
glés va retirar els discos del grup
basc Soziedad Alkoholika per les
pressions de grups d’extrema dre-
ta. Una campanya impulsada pel
diari dretà Minuto Digital va inci-

tar a l’enviament d’e-mails a El
Corte Inglés per fer que l’establi-
ment deixés de vendre els treballs
de la formació de Vitòria. Els cen-
tres comercials van transmetre
ràpidament un comunicat als lec-
tors de Minuto Digital amb aques-
tes paraules: “Per part de la nostra
Direcció, s’han donat instruccions
a totes les botigues perquè es
retirin de la venda, immediata-
ment, tots els productes del grup
Soziedad Alkoholika”.

En un article del 4 de setem-
bre de 2005, publicat al diari
Deia, el dirigent del PNB, Iñaki
Anasagasti, va criticar la política
cultural d’El Corte Inglés. Per
Anasagasti, l’empresa margina i
obvia les publicacions amb te-
màtica basca: “El que es veu, són
els grans títols, les grans edito-
rials; i si, a més, els llibres són
antinacionalistes i antibascos,
encara es veuen més i s’incita
més la seva compra. (…) No don-
en gens de relleu ni importància
a les editorials i autors bascos”.

Un imperi dins l’Estat
Aquest gegant empresarial, alta-
ment diversificat, va néixer el
1934 i es va fer gran amb la dicta-
dura de Franco. L’empresa té cin-
quanta-nou centres comercials a
l’Estat espanyol i dos a Portugal.
El Corte Inglés compta amb més
de 70.000 treballadors i, l’any
2005, va generar uns ingressos de
16.000 milions d’euros i uns be-
neficis de 653 milions. L’imperi
d’Isidoro Álvarez està present a
les finances, a la gran banca, als
transports mercantils, a la indús-
tria editorial, al sector energètic,
a les telecomunicacions, a les
foneries i, fins i tot, té empreses
d’armament i de municions.

El Corte Inglés és un dels
principals proveïdors de l’Estat i
la cuarta empresa espanyola que
més diners ingressa. Per davant,
s’hi troben Repsol YPF, Telefóni-
ca i Endesa. També és el principal
anunciant de l’Estat espanyol a la
premsa escrita i a les emissores
de ràdio. La dependència que
tenen els mitjans de la publicitat
impedeix la publicació d’infor-
macions negatives (conflictes
laborals, per exemple) relaciona-
des amb aquests grans magat-
zems. Els directius de l’empresa
han arribat a fer visites a les
redaccions dels mitjans per evi-
tar l’aparició de qualsevol notícia
on aparegui El Corte Inglés.

En un article dels periodistes
Alfredo Disfeito i Juan Ramírez,
publicat a El Otro País, es desvet-

llen tots els draps bruts de l’em-
presa d’Isidoro Álvarez. En el
text, es diu que el president de la
companyia va segrestar el llibre
Biografía de El Corte Inglés, es-
crit per Javier Cuartas. L’editorial
Espasa-Calpe va rebre pressions
d’El Corte Inglés i els 20.000
exemplars del llibre van ser reti-
rats de la circulació. Cuartas
també va rebre amenaces de
mort per part de directius de
l’empresa, com Moncho Pernas,
que va dir al periodista: “no obli-
dis que nosaltres som la societat
anònima més gran d’Espanya i tu
ets de carn i ossos”.

La seva policia
L’empresa de seguretat que treba-
lla per El Corte Inglés és Prosegur,
propietat de Jaime Mayor Oreja
–exministre d’Interior espanyol i
portaveu del PP al Parlament
Europeu– i de la seva família.
S’han donat casos en què Prosegur
ha perseguit i apallissat persones
que havien robat productes dels
magatzems d’Isidoro Álvarez.

La seguretat d’El Corte Inglés
ha detingut sospitosos il·legal-
ment i –en el millor dels casos–
“només” els han fet despullar,
abans de fitxar-los irregularment
als seus ordinadors. Prosegur tam-
bé ha pressionat, ha fet xantatge i
ha dirigit amenaces als funciona-
ris públics que actuen contra les
seves agressions impunes i les
seves detencions il·legals.

El Corte Inglés és el principal
proveïdor d’uniformes de l’Exèr-
cit espanyol. Aquesta roba mili-
tar s’elabora en tallers clandes-
tins i presons. Els presos que
treballen per aquesta firma co-
bren menys de la quarta part del
que els pertocaria.

El sindicat de casa
El llibre de Cuartas desvetlla la
rígida estructura jeràrquica de
comandament i la filosofia pa-
ternalista de l’empresa vers els
seus treballadors. La compayia
controla fins i tot les opinions
dels seus assalariats. Si el treballa-
dor no cedeix en les seves recla-
macions laborals, FASGA (sindicat
vertical de la companyia) el pres-
siona tot canviant-lo de secció,
l’obliga a fer feines incòmodes, o
bé l’amenaça que farà pública la
seva fitxa policial.
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✑ Estel B.Serra
/redaccio@setmanaridirecta.info/

En Mohamed Ait Elhaj va
arribar, ara fa cinc anys, a
Catalunya i en fa tres que

viu, juntament amb la seva com-
panya i els seus dos fills, a Saba-
dell. Diu que li agrada la ciutat,
que és més tranquil·la que Barce-
lona i té part de la seva família
–germans, nebots i cunyades– al
mateix barri. Quan veu la porta-
da de DIRECTA de la darrera set-
mana, em comenta que ha sentit
la notícia de la mort d’un immi-
grant a la comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra a Reus. Diu que
ell ha tingut més sort. El 19 de
gener, un divendres qualsevol al
vespre, van baixar del pis amb
tota la família per anar al locu-
tori del carrer Marco Polo, a tru-
car al Marroc. S’hi van trobar un
dels germans d’en Mohamed i un
grup d’amics més. En Mohamed
es va adonar que s’havia deixat
la targeta de prepagament al pis
i hi va tornar a buscar-la. La seva
família es va esperar al locutori,
asseguts al banc de l’aparador.
Quan va tornar, va veure que a la
porta de l’establiment hi havia
dos mossos d’esquadra, un noi i
una noia, demanant la documen-
tació a les persones amb trets
magribins que veien als voltants. 

P: Quan va succeir l’agressió?
R: Anaven demanant la documen-
tació i li van demanar al meu ger-
mà. Ell els la va lliurar, se la van mi-
rar i li van tornar els papers. De
moment, a mi no em deien res.
Després, el mosso se’n va anar un
moment al cotxe patrulla que hi
havia a prop i va tornar dient que
buscaven un Mohamed. Quan li
vaig dir que em deia així, i sense

comprovar res més, em va clavar
una bufetada molt forta a la cara.
Em va dir “moro de mierda”, va
empènyer un dels meus amics i
se’n va tornar al cotxe, arrencant-
lo i marxant corrents. El que em
sap més greu és que, quan em vaig
adonar de tot plegat, vaig veure la
meva dona i els meus fills –que ho
havien vist tot des del vidre del
locutori– i estaven molt espantats.

P: Vas decidir denunciar-ho des
del primer moment?
R: De seguida, me’n vaig anar a
l’Hospital Parc Taulí, cap a quarts
d’onze de la nit, per fer-me un com-
provant i presentar la denúncia.
Vaig sortir una hora després, amb el
diagnòstic d’una contusió malar.
D’aquí, me’n vaig anar, amb el meu
germà i el meu amic –a qui havien
empès–, a la comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra del centre. Vaig dir
que venia a presentar una denúncia
contra dos dels seus agents. 
P: Com va el procés judicial?
Fins ara, ha anat tot bastant ràpid.
El 25 de gener, vaig anar al forense
i el dia 30 vam tenir la primera
vista oral amb el jutge del civil. El
judici se celebrarà el divendres 9
de febrer a les 12 del migdia, als
jutjats de Sabadell i aquí compa-
reixeran els dos policies, tant el
noi com la noia. De moment,
doncs, em toca esperar.

Em va clavar
una bufetada

molt forta 
a la cara i em 
va dir “moro 
de mierda”

Ivan Jiménez

Proper judici contra
dos Mossos acusats
d’agredir un marroquí

‘El Corte Inglés’ ven la pel·lícula
falangista ‘Raza’ amb guió sota
pseudònim de Francisco Franco

SABADELL // IMPUNITAT POLICIAL

CATALUNYA // ELS VESTIGIS DEL FEIXISME ESPANYOL
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CATALUNYA // GREU CONTAMINACIÓ AL BAIX LLOBREGAT I AL VALLÈS

Els ecologistes es manifesten
davant les indústries contaminants
✑ Xavi Martí
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

Dissabte 3, el CEPA, la Federa-
ció d’Ecologistes de Cata-
lunya i diverses entitats del

Baix Llobregat i el Vallès Occiden-
tal van fer una acció coordinada
per denunciar la greu situació de
contaminació atmosfèrica que
pateixen aquestes comarques. L’ac-
te de protesta va consistir en l’en-
lairament de desenes de globus
davant les indústries que emeten
partícules contaminants i òxid de
nitrogen. L’acció es va fer simultà-

niament a les empreses Ciments
Molins (Pallejà-Sant Vicenç dels
Horts), CEMEX (Sant Feliu), AS-
LAND (Montcada i Reixac), CELSA
(Castellbisbal), Solvay (Martorell) i
a l’espai central de la Fira Ecològica
de Molins de Rei.

Aquesta iniciativa pretenia
conscienciar la població i, sobre-
tot, va voler transmetre un mis-
satge a les administracions. Des
de la Federació d’Ecologistes de
Catalunya, en Víctor Mitjans, va
dir que “el pla de lluita contra la
contaminació que està redactant
el Departament de Medi Ambient
s’ha centrat només en el trànsit i

ha oblidat les indústries del Baix i
del Vallès, que no només emeten
partícules i òxids de nitrogen
–que és en el que se centra el pla–
sinó que emeten altres contami-
nants que no estan prou estudiats
i dels quals s’ignora l’impacte
sobre la salut de les persones”.

Cada globus portava lligat un
paper en el qual s’explicava l’alar-

mant situació de contaminació que
pateixen molts municipis de l’àrea
metropolitana. Els ecologistes van
fer una metàfora de la situació
atmosfèrica actual ja que, segons
Víctor Mitjans, “els globus poden
arribar a les cases, de la mateixa
manera que ho fa la contaminació”.

La contaminació atmosfèrica
es podria veure agreujada amb l’i-

nici d’un projecte que pretén cre-
mar residus industrials provinents
dels Ecoparcs i de les depurado-
res. Sis cimenteres catalanes –una
d’elles, Ciments Molins– farien
servir aquests residus com a com-
bustible (Directa núm. 31). Aques-
ta cimentera ja compta amb una
llicència d’obres per construir
més forns, que serien utilitzats
per cremar aquests residus indus-
trials potencialment perillosos.

Davant d’això, diversos col·lec-
tius ecologistes, un cop esgotades
les reclamacions davant els ajun-
taments afectats i la Generalitat,
han iniciat un procés contenciós
administratiu per demanar als jut-
jats que impedeixin que Ciments
Molins construeixi nous forns i
cremi residus que no s’han estu-
diat prou i dels quals es desconei-
xen els possibles efectes nocius
sobre les persones.

La contaminació atmosfèrica
continua suposant una amenaça
significativa per la salut pública
en els entorns urbans. Segons un
estudi del projecte APHEIS de la
Unió Europea, a Europa, es pro-
dueixen dinou morts prematures
cada 100.000 habitants per culpa
de la contaminació atmosfèrica.
Aquesta xifra és quasi quatre
vegades la taxa anual de mortali-
tat a causa de la SIDA als països
investigats.

Acció d’inflada de globus durant la fira de La Candelera de Molins de Rei

Els globus
poden arribar

a les cases, de la
mateixa manera

que ho fa la
contaminació

✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La Copa Amèrica es una com-
petició nàutica nascuda al

segle XIX en la que uns velers rea-
litzen vàries sèries de regates. El
trofeu és una copa de plata que
passa de guanyador a guanyador.
La competició té un marcat com-
ponent elitista, doncs el preu de
cada veler ronda els vint-i-quatre
milions d’euros. Actualment la
Copa és propietat de l’empresa
suïssa AC Management, que ges-
tiona els beneficis publicitaris i
d’explotació comercial de la
competició. Segons la seva pàgina
web, els participants de la regata
son aristòcrates, militars, finan-
cers, empresaris, comerciants i
enginyers. Com Ernesto Bertarelli,
amic del rei espanyol i amb una
fortuna estimada en 9.000
milions d’euros. La designació de
València com a seu de la Copa
Amèrica el novembre de 2003 va
provocar l’eufòria del sector
empresarial i la promesa d’una
pluja de milions i la creació de
milers de llocs de treball. Però la
Copa amaga més del que ensenya.

Els impactes
El Consorci València 2007, que

reuneix les tres administracions
implicades a l’esdeveniment, han
projectat la remodelació del
port, creant de un canal navega-
ble que facilitarà l’entrada i eixi-
da de la vintena d’embarcacions
participants.L’impacte més desta-

cable d’açò serà la regressió de
vint metres de la platja de la Mal-
varrosa, provocada pel dic que
necessita eixe canal. Per a com-
pensar-ho s’haurà d’injectar entre
113.000 i 500.000 metres cúbics
de sorra durant un mínim de dotze
anys. A més, el canvi en la dinàmi-
ca litoral provocarà la desaparició
de nou caladeros de pesca i la més
que probable afecció de les plat-
ges del Parc Natural de l’Albufera.

Entre el moll de Ponent i el del
Túria, es contempla la requalifica-
ció per a us residencial de varies
parcel·les de propietat estatal,
necessària per finançar els nou-
cents milions d’euros d’obres deri-
vades de l’esdeveniment. 

Els barris
El veïnat del barri del Cabanyal-
Canyamelar manté una batalla
amb l’Ajuntament de València per
evitar la demolició de nou-centes
quaranta-tres cases per connectar
el centre de València amb el port
a través de l’ampliació de l’Avin-
guda Blasco Ibáñez. Poc després
que la Copa Amèrica arribés a
València, el Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valencia-
na fallava en favor del projecte
municipal. Si bé El Cabanyal és el
més afectat pel terratrèmol espe-
culador amb de vernís esportiu,
tampoc se’n lliuren els veïns Mal-
varrosa, Natzaret i l’horta prope-
ra. Fins i tot la resta del veïnat de
València es veurà pertorbat pel
previsible increment en els preus
de la vivenda i el transport públic.
L’únic benefici de tota aquesta
destrucció del litoral seran 10.000
llocs de treball temporals, segons
reconeix l’únic estudi d’impacte
realitzat fins ara.

Especulació salvatge
amb vernís de ‘glamour’

✑ Directa Terres Ponent
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El passat diumenge 4 de Febrer la
Plataforma per la Defensa del

Montsec va aconseguir mobilitzar
entre 300 i 400 persones en la
caminada popular reivindicativa al
Congost de Montrebei per dema-
nar la seva protecció com a espai
natural i com a protesta contra el
projecte de la Central Hidroelèc-
trica que FECSA-ENDESA vol cons-
truir al Congost (DIRECTA núm. 30).
L’excursió tradicional va començar
al poble de Corçà a les 9.30 h del
matí i va acabar a la zona del pont
penjat de Montrebei sobre la una

del migdia. Aquest va ser el reco-
rregut escollit per a la majoria dels
assistents, ja que la Plataforma
havia organitzat dos autobusos
que els deixaven a Corçà i els reco-
llien al pàrking de Montrebei. D’al-
tra banda, hi havia un segon reco-
rregut, més curt, amb sortida des
del pàrking de Montrebei, per a-
quells que vulguessin anar amb
cotxe particular i fer un recorregut
més suau, per tal que hi hagués una
major implicació. Al finalitzar la
marxa, al pont penjat de Montre-
bei, es va llegir el manifest i es va
penjar al mateix pont una pancar-
ta amb el lema “No a la presa d’En-
desa a Montrebei”.

Xavi Majó

VALÈNCIA // COPA AMÈRICA 2007 MONTSEC // MEDI NATURAL

Caminada popular
a Montrebei

d

Núria Segura

Els participants
de la regata son

aristòcrates,
militars,

financers,
empresaris,
comerciants
i enginyers
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S’ha trencat el silenci a Repsol
TARRAGONA // ELS TREBALLADORS DENUNCIEN RISCOS A LA PETROQUÍMICA

✑ Marc Gavaldà
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Dos polígons petroquímics,
el Nord i el Sud, divideixen
el Camp de Tarragona com

una ganivetada aberrant. Des del
moll de pilons, connectat al mar
amb tubs enganxats a una mono-
boia, els vaixells petroliers descar-
reguen el cru procedent d’Aràbia
o Veneçuela, segons l’època. A
l’hivern, Repsol Petróleo s’apropia
de crus pesats per a la calefacció.
A l’estiu, de crus lleugers. És un
anar i venir de vaixells de perfils
foscos. Al seu vestit, sempre hi
queden taques.

Com el regal de reis d’aquest
any: 70 km² de taca per una fuita
en la connexió de la monoboia
que, segons l’empresa, era “quasi
nova”.

S’incompleixen els tres plans
d’emergència
Però, per l’Àngel, treballador ve-
terà de la petroquímica, el tema
més preocupant és la seguretat. I
no n’hi ha per menys, ja que el
tarragoní és el complex petroquí-
mic més gran de l’Estat, i el tercer
d’Europa. A les megaplantes de
Repsol Nord i Sud s’hi ha d’afegir
les de BASF, DOW, Shell i altres.
Aquesta concentració de còctels
inflamables fa que una espurna
tingui un potencial destructiu
sense precedents.

Per defensar-se d’aquests
perills, les autoritats han projec-
tat tres plans d’emergència, se-
gons l’abast i el recorregut de les
flames.

En el pla d’emergència inte-
rior, és el personal de l’empresa
qui intervé dins les instal·lacions
del polígon. Un exemple seria l’ac-
cident mortal de la refineria de
Puertollano (Castella) el 14 d’a-
gost de 2003. En l’extinció d’a-
quest incendi van morir set treba-
lladors calcinats. Segons l’Àngel,
l’avarícia empresarial va condem-
nar a mort els seus propis treba-
lladors. Les funestes conseqüèn-
cies es podien haver evitat amb
unes “quantes pessetes: amb un
detector de gasos i un semàfor
vermell, els treballadors encara
estarien entre nosaltres”.

El segon pla, emergència exte-
rior (PEMEX), combat el foc des de
l’exterior del polígon amb la parti-
cipació dels cossos públics de
seguretat, policia i bombers. Se-
gons el vent, l’abast de les flames i
l’emissió de gasos tòxics s’aplicaria
el pla SEQTA i les poblacions del
voltant serien evacuades. Per a-
quest motiu s’han instal·lat llums i
megàfons als pobles que podrien
ser arrasats pel fum tòxic: el Mo-

rell, la Pobla de Mafumet, Reus i
Tarragona.

Respecte a la funcionalitat i
aplicació d’aquests plans, el sindi-
cat CGT fa anys que està denun-
ciant que no tenen vigència. No hi
ha mitjans, ni voluntat política.
Les empreses s’aprofiten d’aques-
ta laxitud administrativa per
estalviar despeses.

Vuit bombers amb un ‘torn
alemany’
El cas més dràstic d’inseguretat
consentit és la desaparició dels
bombers a cada planta, substituïts
pel Parc de Bombers Mancomu-
nat. Per exemple, abans, només a
Repsol hi havia tretze persones
dedicades a casos d’emergència i
cada empresa tenia el seu propi
personal. Avui, sols vuit bombers
del Parc Mancomunat s’encarre-
guen de totes les plantes.

La precarietat de la seguretat
ha quedat demostrada en els
simulacres. A Repsol, el cos d’ex-
tinció arribava en tres minuts al
lloc de l’incendi des del punt més
allunyat de la planta. Què passarà
quan el cos de bombers, que a
més realitza tasques de manteni-
ment d’extintors, tardi mitja hora
a arribar-hi? La situació actual és

Segons l’Àngel,
l’avarícia

empresarial
va condemnar

a mort els
seus propis

treballadors
molt arriscada, perquè s’han eli-
minat els equips de primera inter-
venció. Per agreujar-ho encara
més, aquests bombers cobreixen
l’anomenat “torn alemany”, és a
dir, treballen torns de vint-i-qua-
tre hores i en cobren només vuit.

La precarietat laboral
Els treballadors petroquímics tre-
ballen en condicions d’esgota-
ment i estrès emparades per una
llei feta a la mida empresarial. La
Llei de Contracte de Relleus a la
Indústria Química obliga els tre-
balladors i les treballadores a
mantenir-se al seu lloc fins que hi
arriba un relleu. Els torns de dotze
i quinze hores amb exposició per-
manent a una atmosfera contami-
nada –que fa elevar el nombre de
casos de malalties respiratòries–
són el pa de cada dia.

A part del risc d’incendi, l’Àn-
gel comenta: “Els treballadors es-
tem exposats permanentment al
dels productes cancerígens, que
per llei (Reial Decret de Cancerí-
gens) hauria d’estar advertida mit-
jançant pictogrames. Si en una
drogueria en un potet de pintura
t’adverteixen que al seu interior hi
ha un producte corrosiu, per què

no posen el respectiu cartell en un
tanc d’un milió de litres de gasoli-
na?” I hi afegeix: “En cap racó de la
planta he vist cap cartell”.

El càncer com a tabú
S’han silenciat les morts per càn-
cer. Durant les tres dècades de tre-
ballar a les petroquímiques, l’Àngel
hi ha vist morir companys, però no
es compten com si fossin morts
laborals. Al Camp, la paraula càn-

cer és un tabú i les unitats d’onco-
logia dels hospitals no faciliten
dades. Per la seva part, Repsol des-
via l’atenció interna impartint
tallers de deixar de fumar als tre-
balladors, per combatre el càncer.

Tenint en compte que el pe-
troli és un producte altament
cancerigen, tots els seus derivats
conserven aquesta propietat. Així,
de les petroquímiques flueixen
subproductes cancerígens que es
difonen per la societat en forma
de derivats del petroli. Diària-
ment respirem les olors de l’asfalt
i la gasolina, la qual, per cert, té
additius per substituir el plom,
que són altament cancerígens,
com el win, el butà, l’octà i els
compostos aromàtics. d

Les emissions de gasos contaminants emanen contínuament des del complex petroquímic tarragoní Masovers del Pobleviu.org

ATarragona, l’oficina de Pro-
tecció Civil, està cansada de

rebre trucades quan surt fum
negre per la fumera de 120 metres
d’altura. En alguna d’aquestes
fumeres, la Generalitat té una
estació mediambiental. Però,
encara que espectacular, no és
aquest el punt més contaminant.
Sinó que és en els petits crema-
dors de flama blava on Repsol
crema directament àcid sulfhí-
dric. Aquest és un gas letal que no

fa olor ni té color, tan corrosiu
que malmet les vàlvules i els tubs
per on passa. A menys de dos qui-
lòmetres no pot ser detectat per
l’olor, però tenir-hi un petit con-
tacte produeix la mort instantà-
nia de la persona que s’hi exposi.
L’àcid sulfhídric es troba en els
crus pesats en concentracions de
15.000 parts per milió (ppm).
Segons la directiva europea, en
gasolina, la concentració no pot
superar 0,03 ppm.

Perill
bacteriològic

Ales plantes petroquímiques
es fa un tractament d’aigües

segons la llei. Tant de les aigües
pluvials, que arrosseguen qual-
sevol taca de petroli o oli, com
dels vessaments o les aigües bar-
rejades amb olis que s’acumulen
en col·lectors on, per decanta-
ció, se separa el cru que flota. En
aquestes piscines, en permanent
contacte amb l’atmosfera, es
volatilitzen hidrocarburs i com-
postos aromàtics. L’aire es con-
verteix en un receptor mut de
petroli volatilitzat. Després, s’a-
plica un tractament bacteriolò-
gic a l’aigua que, si bé ajuda a
depurar-la, es converteix en si en
un procés amb risc d’infecció
bacteriològica. Alguns estudis
han demostrat que aquest risc
existeix, un més a la motxilla de
feina dels treballadors i les tre-
balladores.

Els pitjors fums són els que no es veuen

La Llei de
Contracte

de Relleus a
la Indústria

Química obliga
els treballadors i
les treballadores

a mantenir-se
al seu lloc fins
que hi arriba

un relleu
La situació

actual és molt
arriscada,

perquè s’han
eliminat els
equips de
primera

intervenció
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✑ Lluc Salellas
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La transformació del Poble-
nou afecta tothom. Després
del desallotjament de la

Makabra, d’expulsar els petits
tallers, de convertir el barri en un
espai de multinacionals, ara toca
l’esport. El projecte de conversió
de l’antic camp de futbol Agapito
Fernández –situat al carrer Ciutat
de Granada– en un espai d’ofici-
nes modernes va coincidir amb la
demanda d’un espai esportiu nou
per part dels equips de futbol de
“tota la vida” del barri, el Club
Monopol i l’Atlètic Poblenou. L’A-
juntament va accedir-hi i va iniciar
un concurs per la gestió del nou
camp, situat a la zona de la Mar
Bella. Però, aquí, va aparèixer el
conflicte. En el procés d’adjudica-
ció, s’hi van presentar dos projec-
tes. D’una banda, el format pel
Monopol i l’Atlètic i, per l’altra, el
del Club Vila Olímpica, creat a la
zona del barri que porta aquest
nom i que va ser fundat fa tres
anys. Després de les tradicionals
presentacions, l’Ajuntament va
decidir concedir la gestió del nou
camp, que porta el mateix nom, al
Club Vila Olímpica.

Aquesta decisió va ser i conti-
nua essent molt qüestionada pels

altres clubs que, amb el suport de
l’Associació de Veïns de Poblenou
i la Coordinadora d’Entitats del
barri, han engegat una campanya
perquè l’Ajuntament canviï la seva
posició i permeti que els equips
històrics puguin gestionar un
espai esportiu al barri. La conces-
sió ha portat cua i, des del Mono-

pol i l’Atlètic, s’apunta que una de
les raons que hi ha darrera d’a-
questa tria és el fet que una de les
persones que tenia poder de deci-
sió viu a la zona de la Vila Olímpi-
ca. Els clubs històrics, que no
estan en contra que el Vila Olím-
pica tingui el seu propi espai
esportiu, es queixen de la decisió

ja que, a partir d’ara, no podran
participar en les decisions dels
horaris, equips, instal·lacions, etc.,
com havien fet fins al moment. Un
últim punt que destaquen els res-
ponsables del Monopol i l’Atlètic
–per mostrar el que ells creuen
que és una injustícia– és que el
seu model de club és molt més

adequat a l’entorn que el que pro-
posa el Vila Olímpica. Segons ells,
el model dels “històrics” consis-
teix a facilitar l’esport a tots els
nois i noies del Poblenou, a preus
molt i molt econòmics, mentre
que el Vila Olímpica no es preo-
cupa per aquests aspectes, posa
quotes elevades i té una visió
molt més professional del sector.

Així, tot i que sembla que la
decisió ja està presa, els membres
del clubs tradicionals de futbol
del Poblenou tenen la intenció de
continuar les mobilitzacions i les
recollides de signatures, per tal
d’aconseguir el seu espai esportiu,
a partir del qual poder desenvolu-
par la filosofia del seu model de
club arrelat al barri.

BARCELONA // DEFENSA DELS CLUBS FUTBOLÍSTICS POPULARS ARRELATS AL BARRI

El model dels
“històrics”

facilita l’esport a
nois i noies a

preus econòmics,
mentre que el
nou club posa

quotes elevades 
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El 22@ també introdueix elitisme
a l’àmbit esportiu del Poblenou

RAVAL // CONTROL

✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Un mínim de tres persones
ferides de consideració va
ser el resultat de les cà-

rregues indiscriminades i contun-
dents que els Mossos d’Esquadra
van fer el dissabte 3 al vespre al
carrer Olzinelles de Sants. Un
braç i un dit trencat, una inter-
venció quirúrgica i hematomes i
contunsions per tot el cos. 

Aquestes són algunes de les
conseqüències dels cops de
porra i les pilotes de goma llan-
çades contra la multitud que feia
cua per entrar a un concert del
Centre Social Bahía. Segons una
de les versions que ha arribat a la
nostra redacció, els agents dels
Mossos que eren a l’Estadi de
Montjuïc custodiant els mem-
bres de les Brigadas Blanquiazu-

les, van rebre informació d’una
baralla al carrer Olzinelles entre
seguidors ultres de l’Espanyol i
skins antifeixistes que eren al
carrer Olzinelles. Les unitats de la
Brigada Mòbil dels Mossos van
baixar a tota velocitat en direcció
al lloc dels fets. Allí es van trobar
amb els centenars de persones

concentrades davant el Bahía, i
van començar a carregar violen-
tament contra la multitud que
fugia. Es va veure com disparaven
múltiples trets de pilotes de go-
ma a l’alçada del cap. Diverses
ambulàncies del SEM (servei d’e-
mergències mèdiques) van aten-
dre a les persones que queien fe-

rides entre les corredisses i els
apallissaments a porrades. Fonts
del gabinet de premsa dels Mos-
sos neguen que passés res dissab-
te i no tenen constància de cap
càrrega. Familiars dels ferits i en-
titats veïnals del barri es plante-
gen una denúncia pública i judi-
cial davant la gravetat dels fets. 

Un braç i un dit
trencat, una
intervenció

quirúrgica i cops
per tot el cos

Un cordó d’antiavalots a la plaça Benet i Muixí Albert Garcia

SANTS // VIOLÈNCIA GRATUÏTA DE LA POLICIA AUTONÒMICA

Tres ferits de consideració per una
brutal intervenció dels Mossos

Al Districte de
Ciutat Vella no
saben qui va
ordenar tancar
l’Ateneu del Xino
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Un membre de l’Ateneu del
Xino, amb seu al carrer Roba-

dors 25, i que fou precintat per una
dotació de les UPAS de la Guàrdia
Urbana el passat 2 de febrer, va
anar a la seu del districte de Ciutat
Vella per demanar entrar al local.
De fet, necessitava uns papers que
es troben dins el local i que li eren
imprescindibles per presentar un
recurs contenciós administratiu i
un denúncia per vulneració de
drets fonamentals. La resposta del
districte va ser sorprenent, ja que
ningú tenia constància del precin-
tatge, i tampoc de qui l’havia orde-
nat. És evident però que ho van fer
dotacions policials enviades pel
consistori. Sigui com sigui, el tan-
cament sobtat de l’Ateneu ha pro-
vocat la indignació dels que hi eren
assidus. El 2 de febrer a les 20 h. a
la Rambla del Raval es va fer una
manifestació. Des d’allí unes cent-
cinquanta persones van sortir en
direcció al carrer Ferran i la plaça
Sant Jaume. Dotacions dels Mos-
sos i Guàrdia Urbana els van seguir
en tot moment. Van finalitzar l’ac-
te de nou a la Rambla del Raval.
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Lunch at my mother’s daycare 
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Fa més de deu anys, l’estat d’Israel va iniciar un procés de recep-
ció de mà d’obra, amb l’objectiu de cobrir aquelles feines que
els seus ciutadans no volien exercir. Des de diferents parts del

món, van començar a arribar treballadors, en molts casos amb les
seves famílies, que comptaven molts nens entre els seus membres.
Mentre els pares treballaven durament, aquells nens no només apre-
nien un nou idioma, sinó que també s’integraven tan profundament
en la cultura del país que, avui, Israel representa el seva única llar.

Fa cinc anys, quan el problema dels aturats continuava essent un
tema major sense resoldre pel govern de torn, la culpa va caure
sobre els treballadors estrangers, i la deportació va ser la solució
més evident. La recent creada policia d’immigració va iniciar un pro-
cés de deportació massiva. Davant les lleis internacionals que prohi-
bien la deportació de menors i els seus tutors, la idea era deportar
els pares de cada família d’immigrants, amb l’objectiu d’incentivar la
fugida de la resta dels seus membres. Però, les famílies d’aquests
immigrants van quedar-se a Israel, i també els problemes d’atur.

L’any 2005, el govern d’Israel va decidir que –el juny de 2006–
deportaria la resta de famílies. Llavors, es van preparar centres espe-
cials de detenció per mares amb nadons i per menors de divuit anys,
per albergar aquest grup de nens i joves que, fins llavors, es conside-
raven (ells mateixos) com a israelians. Un cop detinguts, estava pla-
nejat deportar-los a un lloc que quasi no coneixien ni recordaven,
sense cap possibilitat de tornar a la que consideraven la seva llar.

Convençuts del poder i les possibilitats de la fotografia, els
fotògrafs Eduardo Soteras i Keren Manor van començar un projec-
te amb l’objectiu d’enfortir un grup de quinze joves –fills de treba-
lladors estrangers en risc de ser deportats– en l’ús de la fotografia,
com una nova manera d’explicar les seves històries i, a través d’elles,
poder exposar la seva situació a la resta de la societat. El projecte
va ser desenvolupat conjuntament amb l’ONG israeliana Línia d’A-
juda a Treballadors Estrangers (www.hotline.org.il) i va comptar amb
el suport de l’escola d’art Minshar de Tel Aviv i de molta altra gent,
que va donar les seves càmeres fotogràfiques velles.

La història que expliquen és una història profundament relacio-
nada amb la seva identitat i sentit de pertinença a Israel, una mira-
da íntima als llocs i situacions que constitueixen les seves vides.
Mentre la seva identitat continuava sense ser reconeguda i no
tenien cap document, aquest fou el seu document d’identitat.

Aquest treball va ser exhibit a la ciutat de Tel Aviv el juny de
2006. Una setmana després, el govern d’Israel anunciava una nova
llei, que permetrà que la majoria d’ells accedeixin a la nacionalitat.

http://www.hotline.org.il/activevision

Document
d’identitat

Fotografies de fills de treballadors
estrangers a Israel 

hard Suarez (15 anys)

aria Castillo (15 anys)

Ana Maria Cantillo (14 anys)

My bike José Luis Escobar (17 anys)  

Gabriel and Michelle Richard Suárez (15 anys)
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✑ Directa Terrassa
/terrassa@setmanaridirecta.info/

El passat 31 de gener es va rea-
litzar el segon judici contra
l’okupació de Can Beltza, vi-

venda situada al centre de Terrassa.
Aquest procés en que la part pro-
pietària sol·licita el desallotjament
per precari de  la finca imputa a
cinc joves terrassencs. Durant el
judici la defensa dels imputats va
sol·licitar en diverses ocasions la
suspensió d’aquest per irregulari-
tats en la documentació aportada
per la part denunciant. Tot i així la
magistrada no va concedir la sus-
pensió, a més tampoc va permetre
el testimoni d’alguns veïns propo-
sats per la defensa dels imputats. 

La part denunciant va defensar
durant tot el judici la seva condició
de propietària mentre que els
imputats van destacar la seva funció
en el manteniment i rehabilitació
de la finca. Finalment el judici va

quedar vist per sentència. Aquest
procés ha estat integrat per dues
causes ja que l’habitatge legalment
és constitueix en dues finques dife-
renciades. El primer judici es va rea-
litzar el juliol de 2006 i la magistra-
da encarregada del cas va decretar
el desallotjament de l’edifici. Tan-
mateix aquesta sentència es va
recórrer i encara avui s’està a l’espe-
ra de la resolució d’aquest recurs.

Un finca amb història
El setembre de l’any 2002 es va o-
kupar Can Beltza un habitatge que
portava més de vint anys abando-
nat. En aquell moment els propie-
taris de la finca eren les famílies
Sangrà i Gorina. Tanmateix aquesta
propietat era fruit d’una herència i
existia desacord en qui ostentava
la condició d’hereu. 

L’entorn on s’ubica l’habitatge
va patir un procés de remodelació
que implicà una revaloració de la
zona. En aquest context, l’any 2004
les famílies propietàries arriben a
l’acord que Juan Gorina Sabater
esdevingui propietari únic de l’ha-
bitatge. Un any després, l’octubre
del 2005, aquest ven la propietat
inscrivint la venda en el registre i
argumentat que aquesta es realitza
“sin que la habite persona alguna”.

L’habitatge el compra l’em-
presa Rehabilitació, Contracta i
Promoció d’Obres S.L. amb seu a
Barcelona i representant i admi-
nistrador únic Josep Antoni Mar-
tinez Zaplana. Al detectar que
l’habitatge està okupat l’empresa
interposa una demanda.

Macrojudici
a l’Okupació:
KORK III

La setmana del 12 fins al 16 de
febrer es tornarà celebrar el

judici pel desallotjament del
Centre Social KORK III. Aquest
procés imputa a trenta-dos joves
egarencs càrrecs d’usurpació,
desordres públics, danys, atemp-
tat i falta contra l’ordre públic.
Aquestes acusacions suposen u-
na petició de fins a cinc anys de
presó i 3.200 euros pels desper-
fectes durant el desallotjament. 

L’any passat durant les prè-
vies del macrojudici quinze per-
sones van renunciar  als advocats
d’ofici que tenien assignats. Da-
vant la situació la jutgessa va
declarar la suspensió del judici
posposant-lo fins l’actual data.

Davant d’aquest nou judici
l’Assemblea de detinguts i de-
tingudes del KORK III en reafir-
ma el caràcter polític i, amb el
suport de Solidaritat Antire-
pressiva de Terrassa (SAT), en-
gega una campanya per demanar
“la despenalització de l’okupa-
ció i que s’aturi i s’arxivi el pro-
cés judicial”. En el marc de la
campanya es convoca una mani-
festació diumenge 11 de febrer a
les 12 a l’estació de la Renfe de
Terrassa i concentracions tot
els dies del judici a partir de les
10 del mati davant dels jutjats
de Terrassa.

VALLÈS OCCIDENTAL // ONADA REPRESSIVA A LES OKUPACIONS

Manifestació
diumenge 11 de
febrer a les 12
a l'estació de
la Renfe de

Terrassa contra
el judici del

KORK

GRÀCIA // ENDERROC AL CARRER PLANETA I DETENCIÓ A VALLCARCA

Manifestació per denunciar els
últims desallotjaments a Gràcia
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Més de quatre-centes perso-
nes van participar a la mani-

festació que el passat divendres va
recórrer els carrers de Gràcia. La
protesta volia denunciar la políti-
ca de desallotjaments instigada
per la comissaria dels Mossos del
districte, que a l’última setmana
ha desencadenat el desallotja-
ment del centre social okupat al
carrer Planeta i l’assalt policial
d’una vivenda al carrer Tirso.
Durant aquesta última intervenció
hi hagué diverses persones ferides
pels cops de porra, i una d’elles
fou detinguda. Ara tramiten la
presentació d’una querella. La
mateixa tarda dels fets cinquanta
persones van tallar el trànsit a l’a-
vinguda de l’Hospital Militar.
Durant la marxa es van enganxar
cartells amb la fotografia de Joan
Saura i el logotip del PP. En aquests
moments la casa del carrer Plane-
ta es troba del tot enderrocada i
sense data d’inici d’obres. Els pro-
pietaris es dediquen a la promoció
immobiliària. Durant la protesta
diversos fotògrafs -entre ells el de
DIRECTA- van rebre cops i insults. 

Nova okupació a Manresa
El dijous 1 de febrer es va produir
una nova okupació d’una finca a
Manresa, situada al bell mig del
barri antic de la ciutat. El diumen-

ge dia 4 es va fer pública l’allibera-
ció del nou local amb una con-
centració en la que hi van assistir
una trentena de persones. No hi
ha coneixement de cap denúncia. 

Cassolada a Sant Boi
Desenes de persones es van con-
centrar el dia 2 davant l’ajuntament
per protestar davant el procés judi-
cial contra l’Ateneu Santboià. 

d
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Can Beltza en perill de desallotjament

Concert solidari
al centre social
La Kurtida 
sota control
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

El dissabte 27 de gener el CSO La
Kurtida de Banyoles va celebrar

un concert solidari amb els detin-
guts d’Olot de fa unes setmanes (La
DIRECTA núm. 34). Fins aquí res d’es-
trany: concert per obtenir fons per
pagar advocats, grups de música
compromesos, gent que de manera
militant posa hores d’esforç per
muntar l’acte, gent que acudeix a la
cita per passar-ho bé i solidaritzar-
se amb una gent repressaliada. Què
hi ha extraordinari en aquest acte
quotidià de les dinàmiques antire-
pressives dels moviments socials?
La policia. El control. No els agrada
la solidaritat? Els fa por el recolza-
ment mutu? Els espanta no contro-
lar l’incontrolable? Aquestes res-
postes és possible que només les
porti el vent, però el cas és que
durant aquella jornada les entrades
de Banyoles van ser preses per con-
trols dels Mossos que “casual-
ment” paraven a tothom que tin-
gués una estètica determinada.
Aquest incident no fou a més, tret
de la impotència de les persones
sotmeses a aquest control i la cer-
tesa de què els emprenya que, mal-
grat tot, existim.

BANYOLES // OKUPACIÓ

Pancarta de la manifestació contra els desallotjaments a Gràcia
Asier Altuna

d



✑ Directa Terres Ponent
/terresponent@setmanaridirecta.info/

El jutge Jordi Guasch Vilalta,
del jutjat d’instrucció nº 2
de Lleida va tornar a arxivar,

el passat divendres, la querella
per tortures interposada per en
Jordi V., el jove de Torà (La Sega-
rra), després de la seva detenció
sota la Llei Antiterrorista l’abril
del 2003. Per qui no ho recordi o
ho desconegui, en Jordi va haver
de ser ingressat a l’UCI de l’Hos-
pital de Santa Maria de Lleida
amb una crisi d’ansietat. A l’Hos-
pital li van detectar la presència
d’amfetamines a la seva orina.
Segons estudis científics, aquesta
substància resta a l’orina només
entre 48 i 72 hores, el jove porta-
va ja 96 hores detingut i incomu-
nicat a la comissaria dels Mossos
d’Esquadra de Lleida. Aquest fet

evidencia  que l’amfetamina li va
ser subministrades durant el perí-
ode d’incomunicació. El sobreseï-
ment del cas s’ha dut a terme
sense realitzar cap diligència i
sense fonamentació jurídica. 

Aquesta és la segona vegada
que s’arxiva la querella. La prime-
ra va ser la jutgessa Maria Gemma
Luengo, el 26 de maig de l’any
passat, amb uns arguments fe-
bles. Després d’un recurs a la
mateixa jutgessa, que es reafirmà

en l’arxivament, l’Audiència Pro-
vincial de Lleida va creure que
s’havia de reobrir. L’Audiència
demanava l’esclariment dels fets.
Sembla doncs que el següent pas,
una roda de reconeixement als
membres dels Mossos d’Esquadra
que varen torturar al jove de
Torà, no agrada a cap jutge, i que
la investigació dels fets no inte-
ressa a ningú. El reconeixement
de les persones que el van tortu-
rar seria un pas important per a
l’avenç de la querella. Permetria
identificar a aquells que el van fer
estar estones interminables age-
nollat sense recolzar-se, que el
van amenaçar i insultar, que el
van humiliar,... i que li van submi-
nistrar l’amfetamina que el va
portar a l’UCI. D’altra banda, el
cap de la Brigada d’Informació de

la Policia Nacional, que dirigia el
cas i les tortures infringides, no
ha estat encara imputat pels fets
i resta com a testimoni.

Per tot això, el dijous 8 de
febrer a les 12 hores, al Col·legi de
Periodistes de Lleida s’ha convo-
cat una roda de premsa. En ella hi
serà present l’advocat del cas i
també l’Associació Memòria con-
tra la Tortura, que és acusació
popular de la querella, i l’Associa-
ció Cristians Contra la Tortura,
que hi dóna suport des del pri-
mer moment.

Només la solidaritat pot fer
que s’investigui
Després de gairebé 4 anys de les
detencions, l’assemblea de su-
port al jove de Torà, davant l’arxi-
vament de la querella, ha decidit

convocar una jornada suport i
d’accions per al proper 24 de
febrer. Així, tal com han explicat
a aquest setmanari, demanen a
totes les persones que vulguin
solidaritzar-se, que realitzin tot
tipus d’accions de denuncia per
tal de que la querella es reobri
(actes de solidaritat, accions de
denúncia, mocions als ajunta-
ments, fax al jutjat d’instrucció
núm.2 de Lleida i a l’Audiència,...).
Si fins ara s’han realitzat multitud
d’actes, sembla doncs imprescin-
dible tornar a recordar que el cas
està arxivat i cal treure-ho a la
llum pública. També recorden
que hi ha una pàgina web amb
informació actualitzada ( justi-
ciatora.net) i un correu electrò-
nic per informació i contacte
(justiciatora@sindominio.net).
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LA SEGARRA // DETINGUT SOTA LA LLEI ANTITERRORISTA L’ANY 2003
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✑ Enric Borràs Abelló
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Ha sortit a tots els telenotí-
cies, el successor del siste-
ma operatiu Windows XP

de Microsoft ja és a les botigues.
Però, al contrari del que havia pas-
sat amb versions anteriors, no hi ha
hagut cues a les botigues. Per a
molts analistes el Windows Vista
és, bàsicament, un Windows XP
més bonic i més fàcil d’usar. Però
Microsoft ha trigat cinc anys en
acabar-lo, i la versió més barata del
sistema operatiu val 259 euros; la
més cara, 600. Microsoft ha venut
el Windows Vista com un gran salt
en el camp dels sistemes operatius,
amb una interfície més fàcil de
manejar, un sistema tridimensional
per passar d’una finestra a l’altra
(Flip3D), la possibilitat de previsua-
litzar les aplicacions minimitzades,
finestres amb transparències que
permeten veure què hi ha a sota
(Aero), un sistema de cerca i d’arxiu
millorat, una barra lateral on es
poden afegir petites aplicacions
anomenades gadgets, etc.

Però les millores gràfiques no
van gaire més enllà del que ja ofe-
reixen algunes aplicacions de Linux
i el sistema operatiu d’Apple, el
MacOSX. Això sí, per funcionar, el
nou Windows Vista necessita un
ordinador gairebé nou, amb una
targeta gràfica de 128MB, un bon
processador, i 1GB de RAM (tot i
que si es volen fer anar programes
potents capaços d’editar imatges,
com a mínim calen 2GB per poder
treballar bé). A més, millores com
els gadgets són una còpia descara-
da dels widgets que ja oferia el sis-
tema operatiu d’Apple, així com el
sistema de cerca, molt semblant al
que ja era present en diverses dis-
tribucions de Linux i al MacOSX. En
teoria també ha millorat pel que fa
a la seguretat, però ja s’han comen-
çat a publicar errades; n’hi ha una
de força curiosa que permet d’a-
profitar la capacitat de reconeixe-
ment de veu del nou sistema ope-
ratiu perquè un intrús dicti les
ordres que vulgui a l’ordinador a
través dels propis altaveus de la
màquina i n’obtingui el control. I pel
que fa a la promesa de Microsoft
de publicar la versió en català del
sistema operatiu quan arribés a les
botigues, res de res. No hi haurà
versió en català, com a mínim, fins
el 30 de març. I cal veure si els fabri-
cants d’ordinadors es decidiran a
instal·lar-la. Així, que ofereix de
nou, Microsoft? Doncs sobretot,
ofereix un sistema operatiu inte-
grat amb les tecnologies de gestió
de drets digitals (DRM), fetes per a
impedir que un usuari copiï pro-
ductes multimèdia sense permís
del distribuïdor o fins i tot que en
reprodueixi les còpies al seu ordi-
nador. La integració arriba al punt
que, per exemple, si un ordinador
no té el maquinari adequat perquè
el Windows Vista pugui impedir
que es copiïn els DVD d’alta defini-
ció que s’hi vulguin reproduir, el sis-
tema operatiu n’impedeixi la repro-
ducció o només la permeti en baixa
resolució. 

El nou sistema
operatiu
Windows Vista
no convenç

GLOBAL // SOFTWARE

Un miler de veus pels nois del 4F

Arxivada un altre cop la querella
per tortures al jove de Torà

El noi va haver
de ser ingressat

a l’UCI de
l’Hospital de

Lleida amb una
crisi d’ansietat

LA RIBERA // RECLOSOS FA UN ANY A LES PRESONS MODEL I TRINITAT

Es va desplegar una pancarta al balcó de l’edifici de Sant Pere més Baix
Eloy de Mateo

La Nit de Reis d’enguany es van fer accions solidàries amb el noi de Torà.

✑ Redacció Directa 
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Un any després que tres joves
fossin empresonats pels fets

del carrer Sant Pere més Baix, en
que un agent de la Guàrdia Urba-
na va quedar ferit i en estat de
coma, un miler de persones es
manifesten en suport dels joves. 

Des de l'inici els nois es van
declarar innocents i van denunciar
tortures i maltractes. Precisament
aquestes tortures van ser la raó
que asseguren els va portar a la
presó, impedint així que les po-
guessin denunciar públicament.
Ara però, sis agents de la guàrdia
urbana han estat imputats pel jut-
jat d'instrucció 18 de Barcelona,
donant un tomb judicial als fets.
La marxa va recórrer el centre de
Barcelona, encapçalada per les
mares i germanes dels detinguts.
La manifestació va acabar sota de
l’Arc de Triomf. d d
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✑ Manuel Torres
/Barcelona/

Del divendres 26 al dimecres
31 de gener, es van realitzar
una sèrie d’actes de suport

a l’associació salvadorenca Pro-
Búsqueda. Aquestes activitats, or-
ganitzades pel Comitè Òscar Ro-
mero de Barcelona, Cristianisme i
Justícia, Entrepobles i el Grup de
Solidaritat Jon Cortina, van projec-
tar una sèrie de documentals per
mostrar les persones que van sofrir
i sofreixen la desaparició d’algun

familiar. En els actes, hi va partici-
par Mario Sánchez, gerent de l’as-
sociació salvadorenca que ajuda
en la recerca dels desapareguts del
conflicte que va afectar aquest
país durant més d’una dècada .
Amb ell, hi viatja Ana Francisca
Quinteros, mare d’una desapare-
guda durant el conflicte, que es
retroba a França amb la seva filla,
després d’un allunyament de més
de dues dècades.

La història d’una lluitadora
Fernanda és una salvadorenca de
quaranta anys; durant la seva ado-
lescència va haver de viure una
dura experiència, la d’haver d’enro-
lar-se a les files de l’Exèrcit Revolu-
cionari del Poble (ERP). Començava
la dècada dels vuitanta i aquesta
regió llatinoamericana era consi-
derada com el pati del darrere dels
EUA; aquí es lliuraven alguns dels
combats de “baixa intensitat” de
l’època de la guerra freda. El seu
país es trobava immers en una
voràgine d’assassinats, perpetrats
per l’exèrcit i els paramilitars sub-
vencionats pel govern dels EUA.

Fernanda va ingressar a l’esca-
mot als catorze anys, als setze va
quedar embarassada. Quan feia
pocs mesos que havia donat a llum,
va haver de deixar la seva filla sota
les cures adequades, ja que el
camp de batalla no era el lloc idoni
per un nadó. Quan va intentar re-
cuperar-la, es va assabentar que un

pàgina 18 roda el món

Roda
el món
Roda
el món

EL SALVADOR // L’ESPERANÇA DE RETROBAR ELS FAMILIARS NO DECAU

Les ferides obertes continuen
cicatritzant amb dificultat

cap de l’FMLN havia ordenat que
fos donada en adopció.

El 1999, es va posar en contac-
te amb l’associació Pro-Búsqueda,
fundada pel jesuïta basc Jon Cor-
tina i va relatar la seva història
perquè l’ajudessin a trobar la seva
filla. El 2003 les investigacions van
dur fins a Toulouse, França. A-
questa lluitadora va haver de lliu-
rar una nova batalla per convèn-
cer la seva filla, anomenada Alice,

que la seva mare no estava morta.
Al cap d’uns quants anys de precs,
Alice va accedir a fer-se la prova
de l’ADN que va confirmar les sos-
pites de Francisca i va dotar Alice
d’una nova mare i aquí va comen-
çar una nova lluita: la de l’acosta-
ment emocional.

El sofriment a El Salvador
Durant la guerra civil (1980-1992)
van morir més de 70.000 perso-

nes, el 80% civils. Alguns noms,
com ara Mozote, El Sumpul o Las
Aradas, han quedat en la memòria
com a testimonis de les massacres
comeses contra la població. Els
atacs de l’exèrcit es cobraven la
vida d’homes, “dones, nens i ani-
mals”, recorda Francisca, d’aquells
anys en els quals el destí la va treu-
re de l’adolescència i la va conver-
tir en guerrillera. Les diàspores
provocaven situacions extremes

com “menjar terra per alimentar-
se o, fins i tot, tapar la boca als
nadons perquè no els delatessin
amb el plor… fet que, en alguns
casos els havia provocat l’asfíxia”.

Els nens que sobrevivien eren
segrestats per després ser donats
en adopció per una quantitat de
diners que arribava fins als 20.000
dòlars. El tràfic d’òrgans també
era part del negoci. Es van trami-
tar fins a 2.500 adopcions, de les
quals 160 eren per als EUA. El so-
friment sol donar-se en les dues
famílies, les que van perdre i les
que van aconseguir un nen o una
nena. Aquest dolor és un dels
deutes més difícils de rescabalar.

Forenses argentins, que en la
qüestió de les desaparicions for-
çoses tenen una amarga experièn-
cia, han col·laborat en el reconei-
xement de les restes humanes
trobades a les fosses; algunes d’a-
questes restes eren d’infants.

Forenses
argentins han

col·laborat en el
reconeixement

de les restes
humanes

trobades a
les fosses

Bolívia // Llibertat de premsa

>> La dreta mediàtica boliviana ha trobat un nou filó per des-
gastar el govern del MAS. Aquest és l’objectiu de la campanya ini-
ciada contra el periodista Walter Chávez, cap de campanya d’Evo
Morales les darreres eleccions. Chávez és peruà i es troba exiliat
a Bolívia des de 1992, any que va ser acusat de ser de l’MRTA. Ja
ha començat la campanya internacional de solidaritat. 

Grècia // Anarquistes

>> Des de la celebració del Fòrum Social Europeu a Atenes,
hi ha tres anarquistes presos, acusats de participar en els avalots
que es van produir després de la manifestació. En les darreres
setmanes, s’ha intensificat la campanya de solidaritat amb ells, i
des del cinc de febrer, vuit persones han iniciat una vaga de fam,
paral·lela a la que segueixen els empresonats.

/internacional@setmanaridirecta.info/

Mozote, el poble on hi va haver la major massacre de la guerra d’El Salvador. Un batalló d’elit
va assassinar tota la població del cantó (més de 200 persones). El mur recorda la massacre

Edu Ponces / Ruido

✑ Manuel Torres

Quina és la vostra tasca?
Primer, investigar i trobar les

nenes i nens, oferir atenció psico-
social als familiars, treballar un
dol alterat… inacabat; preparar-
los el retrobament i la reintegra-
ció familiar, que és un procés que
pot durar molts anys. També te-
nim una feina que anomenem o-
rganització i incidències, és un
treball de formació als familiars...
Quines altres instàncies teniu
previst realitzar, donat el resul-
tat infructuós de la justícia salva-
dorenca?
Hem acudit a la Comissió Inter-

americana de Drets Humans per-
què obligui l’Estat salvadorenc a
restituir els drets violats. Hem

contactat amb el grup de treball
de desaparició forçada de l’ONU.
Hem contactat amb Amnistia In-
ternacional d’Alemanya, Londres,
Holanda i Madrid per la realitza-
ció de campanyes de pressió.
També parlem amb Human Rigths
Watch, Rigths Accion dels EUA,
Metges pro Drets Humans de Bos-
ton, etc., i fem contactes amb gent
a Guatemala.
Quins són els vostres objectius
aquí a Europa?
Aquest retrobament que es realit-
za a França ens permet tenir con-
tactes i fer aliances, ja que els
drets humans són un tema impor-
tant, que necessita recursos. Atès

que l’Estat no assumeix la seva res-
ponsabilitat, creiem que la solida-
ritat pot ser una bona aliada en
aquesta lluita. Els mitjans de
comunicació també poden ajudar-
hi, tot evitant que se silenciïn
aquests fets.
Les causes socials que van provo-
car l’enfrontament han desapa-
regut ara?
Lamentablement, no. Continuen
les injustícies i la pobresa. Al
contrari, crec que s’ha agreujat la
repressió contra la població ju-
venil, fins arribar al punt que l’e-
xèrcit patrulla pels carrers, cosa
que incompleix els acords de pau
signats.

ENTREVISTA // MARIO SÁNCHEZ, GERENT DE PRO-BÚSQUEDA

Atès que l’Estat
no assumeix

la seva
responsabilitat,

la solidaritat
pot ser una
bona aliada

“Les causes socials que van provocar
l’enfrontament no han desaparegut”

d

Els nens que
sobrevivien

eren donats en
adopció per

una quantitat
de diners que

arribava fins als
20.000 dòlars
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✑ Manel Ros
/Sevilla/

Els ministres de defensa de
l’OTAN es reuniran a Sevilla
els pròxims 7 i 8 de febrer. Si

es té en compte que l’OTAN ja té
dues bases permanents a Andalu-
sia –les de Rota i Morón–, aques-
ta reunió es podria llegir com una
provocació més de l’OTAN a la
població d’Andalusia i, més con-
cretament, als moviments socials
de Sevilla. En reposta, s’ha orga-
nitzat una contracimera, del 2 al 9
de febrer, amb xerrades, accions i
manifestacions. La trobada està
impulsada pel Fòrum Social de
Sevilla (FSS), que va sorgir durant
les manifestacions de 2002 con-
tra la cimera de caps d’estat euro-
peus, pocs dies després de l’exito-
sa vaga general del 20 de juny.

El FSS convocava a la mobilit-
zació per expressar que “ciuta-
dans, treballadors i pobles, tor-
nem a la càrrega”, ja que aquesta
serà l’única manera de continuar
“reagrupant-nos, organitzant-nos”

SEVILLA // OPOSICIÓ A LA CIMERA DE L’OTAN

✑ Laia Alsina 
/País Basc/

Pintades, murals, grafits, pan-
cartes, adhesius, cartells...
Tot s’hi val. Qualsevol recurs

és bo per denunciar la situació que
viu Iñaki de Juana Chaos i els més
de noranta dies de vaga de fam
que protagonitza. 

Les parets de moltes ciutats i
pobles del País Basc clamen per la
llibertat del pres polític. “El PSOE
està matant Iñaki de Juana” és el
missatge que més es llegeix. I cada
divendres són els ciutadans els qui
surten al carrer de nombroses
localitats en defensa dels drets
del Col·lectiu de Presos Polítics
Bascos i en solidaritat amb l’autor
d’un suposat delicte d’opinió.
Sempre acompanyats, això sí, pels

improvisats comptadors que cada
dia avancen una xifra per recordar
quant dura la protesta del pres. 

Treure’s el problema de sobre
La notícia de la decisió judicial de
no traslladar De Juana a casa tot i
el seu delicat estat de salut ha cai-
gut com una galleda d’aigua freda
entre molts abertzales. I també
entre els qui no ho són. Els primers
asseguren que s’ho esperen tot del
govern espanyol “i els seus jutges”,
però, aquesta vegada, n’hi havia
que confiaven que Madrid, com
comenta un grup d’amics en un
dinar al nucli antic de Vitòria, es
voldria “treure el problema de
sobre en el cas que De Juana mori”.

Aquest mateix argument és el
que feia pensar a un altre grup de
persones que putejaven l’Herriko

de Rekalde, a Bilbao, que el 12 de
febrer vinent potser sí que els jut-
ges  “accediran” a canviar de parer.
“Encara que, veient el circ que s’ha
muntat fins ara, potser encara la
faran més grossa”, assegura un jove.

I  és que acaba de llegir la notícia
que la mare de De Juana ha mort
després d’haver estat un any i mig
sense haver-lo pogut visitar, i dos
dies després que un tribunal
espanyol hagué decidit retenir-lo
lligat al llit. “Ni la malaltia de sa
mare, han tingut en compte, els
malparits”, afegeixen els improvi-
sats tertulians. 

Poques esperances per al dia 12
Però la revisió del cas que ha de fer
el ple de la sala segona del penal
del Tribunal Suprem no genera
tampoc gaires expectatives. N’hi ha
que es temen el pitjor: “És que si
volen li poden apujar la pena fins a
96 anys!” És la condemna que exi-
geix l’Associació de Víctimes del
Terrorisme, i una de les opcions
amb què juguen els jutges que

també poden optar per confirmar
la sentència imposada per l’Audièn-
cia Nacional espanyola, escollir una
altra proposta del fiscal (que manté
el ventall dels quatre als tretze
anys) o decretar-ne l’absolució. 

“La decisió, com sempre, la té
Madrid”, comenta un grup de do-
nes a Hernani. Però ràpidament
canvien de tema, el fet que un
grup de menors siguin acusats de
terrorisme per, presumptament,
haver causat danys a la tomba del
regidor del PP, Gregorio Ordóñez,
que ETA va matar, genera un nou
debat. Com el que tenien abans de
parlar de De Juana, sobre els 19
joves de Segi, Jarrai i Haika, “con-
vertits en terroristes de la nit al
dia”. Els mateixos que aquest diu-
menge es deixaven detenir a Bil-
bao, “tot i ser tan perillosos”.

Les parets acusen el PSOE
de matar Iñaki de Juana Chaos

PAÍS BASC //LA SITUACIÓ DEL PRES COM A SÍMBOL DE TOT EL PROCÉS

per poder “acumular experiències
i canviar la relació de forces”.

Per aconseguir tot això, du-
rant el divendres 2 i el dissabte 3,
van tenir lloc les primeres xerra-
des i debats –amb la participació
de prop de tres-cents activistes–,
que van girar bàsicament al vol-
tant de l’eix principal del paper
que juga l’OTAN dins l’imperialis-
me i els diferents moviments de
resposta, tant a escala estatal
com internacional. El diumenge,
una gran manifestació, amb més
de 10.000 persones, va recórrer
els carrers de Sevilla, mostrant el
seu rebuig a la guerra i a la presèn-
cia de l’OTAN a la ciutat.

Però, els diferents actes de
protesta continuaran durant la
setmana, amb més xerrades, pas-
sis de vídeo i la presentació oficial
d’una denúncia contra Donald
Rumsfeld –exsecretari d’Estat
dels Estats Units– per crims de
guerra. Les accions acabaran amb
una marxa contra la reunió de
ministres, el dijous 8, que serà
recolzada amb una aturada de
cinc minuts –a les dotze del mig-
dia– en tots els llocs de treball,
convocada per CCOO, UGT, CGT,
SOC, USTEA i CSA, i que anirà
seguida de diferents accions des-
centralitzades de desobediència
civil el divendres 9.

Tot això es va traduir en la
crida a pròximes cites i mobilitza-
cions per part de l’Assemblea de
Moviments Socials contra l’O-
TAN, la Guerra i l’Imperialisme.
Entre elles, una crida a la mobilit-
zació internacional el pròxim dis-
sabte 17 de març, contra l’ocupa-
ció de l’Iraq, accions pel 9 i 10 de
juny en recordatori del quarantè
aniversari de la invasió de Gaza i
Cisjordània per part de l’Estat
d’Israel, o una proposta d’organit-
zar una trobada de moviments
socials contra la guerra i l’OTAN a
Saragossa, el 6 i 7 d’octubre.

d

Pancarta d’una manifestació realitzada durant la contracimera de Sevilla

Els moviments socials andalusos es
mouen contra l’OTAN i la guerra

El diumenge 4
de febrer,
una gran

manifestació de
més de deu mil

persones va
recórrer els
carrers de

Sevilla

La revisió del
cas que ha de
fer el Suprem

no genera
tampoc gaires
expectatives.

N’hi ha que es
temen el pitjor

Properes cites
Fins ara, el FSS ha considerat molt
positiu el resultat de la contraci-
mera i la manifestació. Tot i això,
els actes han estat marcats per la
polèmica, ja que Izquierda Unida i
el Partit Comunista d’Andalusia
–que havien participat en la pre-
paració de la contracimera dins el
FSS– van decidir sortir-ne i orga-
nitzar actes paral·lels. Encara que
això no ha estat ben rebut pels
moviments socials de la ciutat, el
FSS considera que “malgrat tot el
que ha suposat per nosaltres el
fet de dividir la gent”, ha estat un
“gran pas pels moviments de base
andalusos”.

d

Detinguda
l’advocada del
SOC i un activista
del Fòrum Social

Segons informà EFE, la policia
va detenir el 5 de febrer l’ad-

vocada del Sindicat d’Obrers
del Camp (SOC) i a un activista
del FSS en el trtanscurs d’un
control. Segons la pròpia poli-
cia, les dues persones van ser
detingudes per interessar-se per
l’actuació d’uns agents que rea-
litzaven un control, anomenat
“rutinari”, a un grup de joves. La
policia afrima que aquest inte-
rès va acabar amb una “trifulca”
que va justificar les dues deten-
cions sota acusacions “d’atemp-
tat i agresió” a l’autoritat.

El SOC i el FSS van atribuir
l’incident a la “militarització” de
la ciutat i a les “provocacions”
dels agenta antiavolts desple-
gats en un dispositiu de seguri-
tat “sense precedents”.
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Espais a la xarxa

Ubuntu, la
distribució de
GNU/Linux que
pot fer ombra
al Windows
✑ Enric Borràs Abelló

Ubuntu és una distribució
del sistema operatiu GNU
/Linux molt especial, per-

què amb pocs anys s’ha posat al
capdavant de les més utilitzades,
sobretot, pels usuaris novells i
aquells que provenen de sistemes
operatius propietaris, sobretot de
Windows, però també de Mac
OSX. La gran diferència amb la
majoria de distribucions de GNU
/Linux és que s’ha fet pensant en
un usuari novell, simplificant les
coses al màxim. Tot i així, no deixa
de ser Linux… i es basa en Debian,
una de les distribucions més reco-
negudes. Ubuntu es va posar en
marxa el 8 de juliol del 2004 i des
de llavors se’n publica una nova
versió cada sis mesos; des d’un
bon principi, el multimilionari
sud-africà Mark Shuttleworth,
que havia fet fortuna venent-se
una empresa de seguretat a Inter-
net, va finançar el projecte amb
deu milions de dòlars. Ubuntu és
programari lliure i gratuït que
qualsevol es pot descarregar des
d’Ubuntu.org, la instal·lació és
molt senzilla i qui no s’hi atreveixi,
fins i tot pot provar el sistema
sense que calgui instal·lar-lo mit-
jançant un LiveCD. Tot i que és un
sistema senzill d’utilitzar d’entra-
da, té moltes possibilitats i per
explorar-les a fons o per resoldre
qualsevol problema es pot comp-
tar amb l’ajuda de la comunitat
d’usuaris de Linux. Hi ha força
fòrums i recursos i, en català,
podeu trobar més informació a la
web Ubuntu.cat. Allà, a més, po-
dreu accedir a la llista de distribu-
ció de correu electrònic de la
comunitat catalana d’usuaris d’U-
buntu, que ja compta amb un cen-
tenar de membres. Això sí, si us hi
decidiu, recordeu que Linux ser-
veix també per aprendre una nova
manera de treballar, de col·labo-
rar amb els altres; és un repte que
també demana una mica d’esforç.

✑ Joan G. Vallvé

La premsa n’ha anat plena i el Cuní ha
perdut rius de saliva parlant-ne, o sigui
que la majoria ja sabeu de què va el cas

de la suposada okupació il·legal d’un pis al
carrer Urgell de Barcelona. Sí… el pis del sen-
yor Carles Veiret, del qui, d’entrada, alguns
mitjans van dir que en tornar de viatge s’ha-
via trobat que uns okupes li havien forçat la
porta del pis i n’havien canviat el pany. Aviat
es va saber que de viatge res, que ell volia
reformar el pis però que no hi havia viscut
abans. Tot i això, els mitjans de comunicació
–tots, sense excepció– deien que a causa de
l’ocupació en Veiret havia hagut d’anar a
viure a casa d’un amic a Santa Coloma.

El cas va generar un ampli debat sobre la
inseguretat ciutadana, es va dir que els Mos-
sos actuarien amb més rapidesa, l’alcalde
Hereu va prometre més mà dura… i fins i tot
es va començar a parlar d’una reforma del
codi civil per permetre que es desallotgessin
les finques okupades amb més rapidesa.
Però, fins al final, ningú va dir que en Carles
Veiret no només era propietari del pis, sinó
que també era copropietari de tot l’edifici,
conjuntament amb els seu germà. I cap mitjà
de comunicació tampoc no ha dit que el
pobre home que es va quedar sense lloc on
viure té, a més, una casa de dos pisos a la vila
d’Alpens. 

Quan la polèmica ja era tan amunt com
podia arribar, quan el debat havia passat per
totes les tertúlies i conferències de premsa
que fos possible, es va saber que Veiret era
co-propietari de tot l’edifici. El Periódico, el
dia 1 de febrer, va publicar que durant el mes
que havia durat la polèmica, Carles Veiret
mai havia dit que era co-propietari de tot l’e-
difici, i no només del pis. El mateix dia 1 a l’A-
vui i a La Vanguardia, s’hi deia de passada,
com qui no vol la cosa, que Veiret era propie-
tari de tota la casa. Però segons un correu
que en Veiret mateix va enviar a Liberinfo, ell
havia dit des d’un bon principi a tots els mit-
jans de comunicació (incloent-hi La Van-
guardia, El Periódico i TV3, els que més cas
han fet a l’assumpte) que era propietari de
tot l’edifici. Així doncs, hi ha dues vies: o bé
tots els mitjans de comunicació es van posar
d’acord per obviar que Veiret era propietari
de tota la finca, o bé menteix i no els ho va
dir. De totes maneres, encara que mentís i els

mitjans de comunicació no ho sabessin, cal
dir que cap periodista va buscar informació
sobre la propietat de tot l’edifici, a ningú se
li va acudir d’anar més enllà del que deia el
propietari, de mirar si realment no tenia cap
més lloc on viure.

En canvi, d’entrada, els qui vivien al pis
del carrer Urgell eren okupes i delinqüents
que havien aprofitat que el propietari no hi
era per robar-li el pis. Ells deien que els l’ha-
vien llogat, que pagaven per viure-hi, però
només El Punt va deixar clar aquest fet en
totes les notícies. Cal dir que El Punt no va
donar tanta importància com els altres dia-
ris a aquesta notícia, però que ni tan sols va
explicar que Veiret era copropietari de la
finca. Els altres diaris, poc a poc, vana anar
deixant de banda la possibilitat que els qui
vivien al pis haguessin patit una estafa. I la
informació que s’ha acabat publicant és ben
poc clara sobre aquest aspecte. Segons
diuen, els que vivien al pis tenien un contrac-
te amb una dona que podria ser la cunyada
d’en Veiret mateix i li pagaven cada mes. Tot
i així, el contracte no és oficial i conté dades
falses, però el jutge no ha pogut dir que l’ha-
guessin falsificat els qui vivien al pis. Així
doncs, no s’ha desmentit la possibilitat de
que fossin víctimes d’una estafa. Però La
Vanguardia, l’Avui i El Periódico, no es van
creure aquesta possibilitat, els va tractar d’o-
kupes en totes les notícies, sense donar-los
la possibilitat de ser les víctimes d’una esta-
fa. El cas però, és que els que hi han perdut
més en tot això, són els qui vivien al pis.
Immigrants d’origen xilè i sense papers, s’han
quedat sense el lloc on vivien. I un d’ells, a
més, s’ha quedat sense feina, perquè com
que treballava de manera il·legal, el seu amo
el va fer fora així que va veure la volada que
prenia el cas als mitjans de comunicació.

Ah, però la cosa encara va més enllà, si
voleu veure fins on ha arribat la utilització
d’aquest cas per part d’alguns, només cal que
llegiu l’article d’opinió de la Maria de la Pau

Janer a l’Avui del 22 de gener. Segons ella,
Veiret es va trobar el pis on vivia ocupat des-
prés de tornar d’un viatge. Bé, quan es va
publicar l’article, els diaris ja no deien res de
cap viatge… i segons sembla, ningú ha dit res
de que Veiret hagués viscut mai en aquell pis.
A més, Maria de la Pau Janer, el moviment
okupa “hauria d’explicar com poden succeir
fets d’aquest tipus”. Qualsevol es pot pre-
guntar, perquè ho han d’explicar els okupes,
això? Que els qui vivien en aquest pis eren
del moviment okupa? L’escriptora mallor-
quina però, hi insistia, la propietat privada
existeix i és legítim que qui tingui un pis el
tingui desocupat perquè l’ha d’arreglar o ha
tingut males experiències amb llogaters
anteriors. La solució, segons diu, és que el
govern faci pisos de protecció oficial que es

puguin vendre a preus baixos. Continuem
construint el país i deixant pisos buits doncs,
que això és el que li convé a la propietat pri-
vada… i a la Maria de la Pau Janer. Un altre
article d’opinió que no té pèrdua és el que va
publicar Enric Hernàndez a El Periódico el
dia 3 de febrer. S’hi diu que els okupes ja no
tenen ideologia, que s’han professionalitzat i
que, a Barcelona, quan okupen pisos lloguen
habitacions a indigents i reclamen un rescat
als propietaris del pis per a tornar-los-el,
com si es tractés d’un segrest. Al final no s’es-
tà de res, ho compara amb les bandes orga-
nitzades que, al més pur estil mafiós, extor-
sionen les constructores per “cobrar-los la
protecció” de les obres que fan.

El cas de Carles Veiret i els malvats okupes del carrer Urgell

Freqüències de ràdios lliures o populars 
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), Ràdio Malva 105.0 FM (València), Radioactiva 100.3FM (Baix Llobregat), La Tele 52UHF (www.okupemlesones.org)

/observatorimitjans@setmanaridirecta.info/

Segons Carles Veiret,
mai va amagar que

fos propietari de tot
l’edifici

A causa del ressò del
cas, un dels habitants
del pis, immigrant i

sense papers, va
perdre la feina

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

La 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. 
Ens pots enviar les teves dades a: <subscripcio@setmanaridirecta.info>, 
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.

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

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

Corresponsalies

BALAGUER
Indi Bar Del Pont, 35
BARCELONA
GRACIA

Cap i Cua Torrent de l’Olla, 99 
Infoespai Plaça del Sol, 19
Taifa Verdi, 12
Llibreria Distrivinyes De l’hort, 8
GUINARDO

Rocaguinarda Xiprer, 13
EIXAMPLE

Quiosc Manu Nàpols-Roselló
El Maské Comte d’Urgell, 256
Xarxa Consum Solidari Rocafort, 198
POBLENOU

Ítaca Pallars, 230
Cus-Cus Rambla Poblenou, 77
SANT ANDREU-SAGRERA

Patapalo Rubén Dario, 25
Andyblue Bar de la Biblioteca de Can Fabra
Trèvol Antonio Ricardos, 14
NOU BARRIS

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

CIUTAT VELLA

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
Quiosc Canuda Rambles
Quiosc Tallers Rambles
Llibreria Medios Valldonzella 7
SANTS

Espai Obert Violant d’Hongria, 71
La Ciutat Invisible Riego, 35
Terra d’Escudella Premià, 20 
Teteria Malea Riego, 16
Entropiactiva Socors, 7
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
HOSPITALET DE LLOBREGAT
Quiosc Montserrat Pl. Mare de Déu de Montserrat
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
MANRESA
Cafè l’Havana Plaça Gispert

MOLINS DE REI
Llibreria Barba Rafael Casanoves, 45
La Bodegueta Pintor Fortuny, 45
PIERA
Ciber Garito De la Plaça, 31
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
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 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
La Fornal Sant Julià, 20 

Subscripcions
Presentacions
24 de febrer a les 12h
Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB

Si voleu organitzar una presentació del setmanari, truqueu o
escriviu un mail a internacional@setmanaridirecta.info
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El paper dels mitjans de co-
municació en els conflictes també
ocuparà una sessió. Gervasio Sán-
chez, periodista i fotògraf en con-
flictes armats, exposarà una visió
que pretén explicar que els perio-
distes no salven vides, i que, tan
ells com les grans agències de co-
municació, alcen grans conflictes i
d’altres, els minimitzen. Entrepo-
bles intentarà que aparegui la idea
que, en el tractament d’un conflic-
te, es pot ser objectiu sobre els
fets, però no equidistant en el
tractament.

En la darrera sessió, es reflexio-
narà sobre experiències d’intercan-
vi entre organitzacions de diverses
parts del món, “veure quines s’han
obert, o quines han trobat oposi-
ció”. Algunes d’aquestes experièn-
cies són de col·lectius amb els quals
Entrepobles treballa des de fa
temps, com el cas de la salvadoren-
ca Pro-Búsqueda, fundada pel jesuï-
ta basc Jon Cortina, que intenta
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✑ Jordi Panyella
/campanyes@setmanaridirecta.info/

el 15 al 17 de febrer tin-
drà lloc a Barcelona la
celebració del Seminari
Internacional “Veritat,

justícia i reparació enfront de la
impunitat dels crims d’Estat”. A-
quest seminari, que ha organitzat
Entrepobles, vol contribuir a la
documentació i defensa de la ve-
ritat dels crims contra la humani-
tat, a la recuperació i dignificació
de la memòria històrica, i a la san-
ció i prevenció d’aquests delictes.
El seminari posarà l’èmfasi en els
crims d’Estat. Com ens explica la
Montse d’Entrepobles “el dolor
de les víctimes és igual en tots els
bàndols, però el fet que el crim es
cometi des de l’Estat, és molt
greu, s’està fent amb el pressupost
del poble, i amb els aparells de
l’Estat”. 

El seminari, que es durà a
terme a l’auditori de la Universitat
Pompeu Fabra, coincideix, també,
amb el debat a l’Estat espanyol
sobre la Llei de la Memòria Histò-
rica. Així, es pretén reflexionar so-
bre aquesta llei en comparació
amb altres lleis i mesures que ja
s’estan treballant a altres països,
com poden ser Guatemala i El Sal-
vador. Entrepobles denuncia: “La
impunitat ens lliga al passat i
atempta contra la llibertat de
construir un present i un futur amb
pau i dignitat”. Per això, plantegen
que “enfront de la lògica de l’oblit,
hi ha la lògica de la justícia, el dret
a saber i el dret a la reparació”.

Conferències i taules rodones
El dret de les víctimes a la repara-
ció serà motiu d’una conferència i
taula rodona. La Montse explica:
“La reparació de les víctimes es
pot fer de moltes maneres. Se les
pot reparar econòmicament; es
poden anul·lar els judicis que les
van condemnar a mort; dir qui ho
va fer; obrir les fosses i permetre a
les famílies recuperar els cossos i
tancar el procés de dol”. Algunes
de les intervencions de la taula
seran la del psicòleg Pau Pérez,
que explicarà què significa per les
persones perdre familiars en
aquestes circumstàncies. L’Ampa-
ro Salvador és presidenta del
Fòrum per la Memòria Històrica
del País Valencià, que està inten-

D

Per contactar:

SEMINARI INTERNACIONAL “VERITAT, JUSTÍCIA I REPARACIÓ

ENFRONT DE LA IMPUNITAT DELS CRIMS D’ESTAT”
Del 15 al 17 de febrer de 2007
Auditori de la Universitat Pompeu Fabra

(La Rambla, 30-32, Barcelona)

www.pangea.org/epueblos

tant obrir les fosses comunes a
València, i just ara ha guanyat un
judici per evitar que es construís
damunt d’unes fosses comunes.
L’advocada argentina Carmen
González, dona d’una de les pri-
meres persones desaparegudes a
l’Argentina, parlarà de com, al seu
país, la Ley de Punto Final va
indultar totes les persones que
havien comès assassinats, excepte
els que n’havien comès sobre
infants. A partir d’aquestes inves-
tigacions, però, s’està intentant
tirar enrere la llei, o ampliar les
investigacions.

En totes les taules del semina-
ri, s’ha procurat assegurar la pre-
sència de dones, i ha estat possi-
ble, excepte en la que es parlarà
de la situació a Palestina. Segons
Entrepobles, “és important que es
doni la perspectiva de gènere,
tant des del punt de vista de víc-
times i patidores, com de grans
lluitadores”. Trinidad Gallego, fun-
dadora de Dones del 36 i lluitado-
ra antifranquista, intervindrà en la
taula que porta per nom “Les
dones, constructores de pau”.
Dones del 36 és una organització
que agrupa lluitadores antifran-
quistes de diverses tendències i
ideologies, que van ser capaces de
trobar-se per compartir i explicar
tot el que havien viscut durant la
Guerra Civil espanyola i la dicta-
dura franquista. Actualment en
queden molt poques, així que,
segurament, la seva intervenció
emplaçarà la gent jove a conti-
nuar el que elles van fer en un
moment donat: deixar de tenir
por, trencar el silenci i parlar. 

recuperar infants perduts durant la
guerra a El Salvador. A Guatemala,
es treballa amb Conavigua en la
recuperació de les fosses comunes.
Primer, intentant obrir-les per, des-
prés, conèixer la identitat dels que
hi són sepultats. Potser estan en un
procés més avançat que el mateix
procés que s’està intentant a l’Estat
espanyol, ja que tenen una societat
civil més forta, per tant, és impor-
tant que s’obrin portes i línies de
col·laboració. A Catalunya, el cas
d’Arxivers Sense Fronteres, que es-
tan recuperant els arxius, pot servir
molt a altres organitzacions que
necessiten un bon sistema d’arxiu
per preparar la documentació de
cara als judicis.

La llei espanyola
Actualment, a l’Estat espanyol,
s’està discutint la Llei de la Me-
mòria Històrica. Des de les orga-
nitzacions de la societat civil, i
fins i tot des dels mateixos partits
polítics que donen suport al
govern del PSOE, hi ha diferents
posicions. Alguns col·lectius són
partidaris de presentar una esme-
na a la totalitat, perquè entenen
que la llei no és res més que una

llei de punt final, ja que l’Estat no
es compromet a res, no repara en
cap moment les víctimes, i no
destina cap pressupost per a l’o-
bertura de les fosses comunes. El
dubte és valorar la repercussió
que pot tenir tirar enrere la llei,
tenint en compte que el Partit
Popular també ho vol fer, en
aquest cas, per motius ben dife-
rents. El jurista Carlos Jiménez
Villarejo és un dels grans crítics
d’aquesta llei, i assistirà al semina-
ri per parlar i reflexionar sobre
totes aquestes qüestions.

Entrepobles
Entrepobles té una trajectòria
llarga de suport a projectes i
experiències en països que han
estat víctimes de greus agressions
pel que fa als  drets humans i que
han pres el camí de recuperar la
memòria històrica, com una via
per combatre els processos d’im-
punitat i per la construcció d’una
pau amb justícia. Amb seu a Bar-
celona, aquesta organització dis-
posa d’una xarxa de voluntariat
arreu de l’Estat espanyol, i treba-
lla als països del sud a través de
contraparts. d

Marxa organitzada per Conavigua (Guatemala) en el procés de recuperació de la memòria històrica Marlon García

Seminari d’Entrepobles contra la impunitat dels crims d’Estat
El seminari plantejarà que “enfront de la lògica de l’oblit, hi ha la lògica de la justícia, el dret a saber i el dret a la reparació”

“El dolor de
les víctimes és
igual en tots
els bàndols,
però que el

crim es cometi
des de l’Estat
és molt greu” 

“És important
donar la

perspectiva de
gènere, tant des
del punt de vista

de víctimes
i patidores,

com de grans
lluitadores”
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✑ Meritxell Fernández
/campanyes@setmanaridirecta.info/

es del desembre passat
la Federació Comarcal
de la CGT Baix Camp-
Priorat –amb seu a

Reus– ofereix el Servei d’Atenció a
la Persona Immigrada, un projecte
que té com a objectius afavorir
tant la integració i la inserció de
les persones immigrades a la nos-
tra realitat social com aconseguir
el ple reconeixement dels seus
drets i deures, els mateixos que
tenen tots els ciutadans de prime-
ra de l’Estat espanyol. 

Amb aquesta iniciativa, el sin-
dicat pretén proporcionar a les
persones immigrades un assesso-
rament legal complet referent a

les entrades i sortides de l’Estat
espanyol, l’empadronament, les
autoritzacions d’estada, residència
i treball –inicials o renovacions–,
sol·licituds d’asil i refugi, així com
informació sobre els processos de
reagrupament i arrelament social,

laboral i familiar. A més, el Servei
d’Atenció a la Persona Immigrada
facilita als treballadors estrangers
l’accés als serveis d’assistència so-
cial, sanitaris, educatius, culturals,
de mediació familiar i habitatge.
No obstant això, aquest projecte,
de la mateixa manera que el que es
porta a terme en altres federa-
cions, com les de Lleida i Terrassa,
no vol adquirir un caire paternalis-
ta, o tan sols assistencialista, propi
d’altres entitats, sinó que pretén
engegar un programa propi, alter-
natiu al ja existent, que ofereixi a
les persones immigrades les eines
necessàries per autoorganitzar-se.

La Federació Comarcal de la
CGT Baix Camp-Priorat també re-
alitza regularment cursos, debats
i conferències sobre la realitat de

les persones immigrades, així com
activitats interculturals i campan-
yes de sensibilització contra el ra-
cisme i a favor de la solidaritat
amb els nouvinguts. D’aquesta
manera, pretén afavorir la inte-
gració d’aquests al sindicat i a la
societat d’acollida, potenciar la
interculturalitat i millorar la con-
vivència. 

Aquests projectes s’engloben
dins les activitats que desenvolu-

pa la CGT en matèria d’immigra-
ció, basades en la defensa del
drets laborals i socials de tots els
ciutadans, la potenciació de les
associacions d’immigrats per tal
de donar més protagonisme a les
seves accions particulars, la lluita
contra la llei d’estrangeria, i la rea-
lització de denúncies davant les
situacions d’injustícia i marginació
de què són víctimes aquests
col·lectius.

✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/

l 20 de novembre pas-
sat, Inmaculada Echeva-
rría, que té una distròfia
muscular progressiva, va

formular la sol·licitud per ser des-
connectada del respirador que la
manté viva en un hospital de Gra-
nada. Tot i la seva voluntat de
morir dignament, encara no se li
ha concedit aquest dret, que està
a les mans de l’opinió del Consell
Consultiu andalús. Aquesta és una
de les persones a qui dóna suport
i assessora l’associació Dret de
Morir Dignament (DMD), que pro-
mou el dret de tota persona de
disposar amb llibertat del seu cos
i de la seva vida i d’escollir lliure-
ment i legalment el moment i els
mitjans per posar-hi fi. 

La portaveu de l’associació a
Catalunya, Aurora Bau Blasi, va ofe-
rir una conferència col·loqui el 30
de gener a l’Ateneu Barcelonès.
Durant la conferència, va exposar
la situació actual en l’àmbit legisla-
tiu, però també en el cultural, del
dret de morir dignament, i alhora
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nàsia indirecta és l’anticipació de la
mort pel principi del doble efecte,
és a dir: amb l’objectiu de tractar els
símptomes de la persona malalta,
se li administren medicaments con-
tra el dolor i tranquil·litzants que li
precipiten la mort com un efecte
secundari. Actualment, aquests dos
tipus d’eutanàsia estan més accep-
tades com a pràctiques mèdiques.
En canvi, l’eutanàsia activa voluntà-
ria es considera il·legal. Segons l’as-
sociació, és un “contrasentit” tenint
en compte que es tracta d’una
decisió lliure, voluntària i reiterada

es van oferir eines per aconseguir
aquest dret sense córrer riscos.

L’associació, per assolir els seus
objectius, dóna suport a investiga-
cions relacionades amb la mort i la
llibertat de les persones d’escollir
racionalment el seu destí personal,
promou un clima d’opinió pública
favorable respecte d’aquesta qües-
tió, i busca el reconeixement legal
i social per la realització d’aquests
drets. La part social, segons la
mateixa portaveu, és essencial, ja
que en aquest camp, comenta: “Hi
ha vegades que volem conquerir el
que ja és nostre, però que desco-
neixem”, i remarca la necessitat
d’un canvi cultural al voltant del
tabú de la mort perquè els canvis
legislatius siguin efectius. Segons
l’Aurora: “No hem après a estimar
en llibertat, no eduquem en lliber-
tat i no deixem que la persona que
estimem marxi en llibertat”.

E

La lluita pel dret a una mort digna

L’eutanàsia
La paraula eutanàsia etimològica-
ment significa “bona mort”, però
des de l’associació remarquen que
contràriament al seu significat, dins
la nostra societat s’associa a
“matar”. Actualment, existeix una
gran confusió sobre els tipus d’eu-
tanàsia que existeixen i quines són
admissibles a l’Estat espanyol. El
Codi Penal espanyol de 1995, a dife-
rència d’altres països, com Bèlgica i
Holanda, considera l’eutanàsia com
un homicidi (Art.143), encara que es
realitzar a petició expressa.

Entre els sanitaris, existeix una
gran inseguretat en la pràctica dià-
ria sobre quines formes d’ajuda a
morir són penades. En el cas d’In-
maculada Echevarría, es tracta
d’una petició d’eutanàsia passiva, és
a dir, demana una mort digna amb
l’omissió de tractament (descon-
nectant-la). Per altra banda, l’euta-

La CGT Baix Camp ofereix servei d’atenció a les persones immigrades

D
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Per contactar:

FEDERACIÓ COMARCAL BAIX CAMP-PRIORAT DE LA CGT
Raval Santa Anna 13, 2n, 43201 Reus

Tel: 977 340 883   baixc-p@cgtcatalunya.cat

Pau Coll / Ruido

d’una persona que demana que l’a-
judin a morir dignament quan té
una malaltia terminal o irreversible
que li provoca patiments. Tenint en
compte, que arreu de l’Estat espan-
yol, el suïcidi és legal, des de l’asso-
ciació es parla de suïcidi assistit o
d’autoalliberament que es du a
terme amb l’ajuda d’altres perso-
nes. Resulten les mateixes circums-
tàncies establertes en la definició
d’eutanàsia activa voluntària.

El Testament Vital
Una de les tasques importants que
du a terme l’associació és difondre
el document de Voluntats Antici-
pades o Testament Vital,  vetllar
perquè s’acompleixi i pel respecte
d’aquestes decisions preses de
forma anticipada. Es tracta d’un
document en què una persona pot
deixar constància per escrit de les
instruccions que s’hauran de tenir
en compte en cas que es trobi en
una situació de deteriorament
físic i/o mental que no li permeti
expressar la seva voluntat. Aques-
ta eina està emparada per la llei
aprovada el 29 de desembre del
2000 al Parlament de Catalunya, i
segons l’associació es tracta de la
primera vegada que els ordres
lògics de propietat de la vida s’han
canviat; una llei respectuosa amb
la vida pròpia, que no obliga i que
ha de conduir el metge o la met-
gessa a assimilar que no són ell o
ella els que decideixen. Fer ús d’a-
quest document, “ens ajuda a pre-
parar la nostra mort, però conti-
nuant vivint.”

ASSOCIACIÓ DRET A MORIR DIGNAMENT CATALUNYA

Av. Portal de l’Àngel 7, 4rt B (08002 Barcelona)
Tel: 934 123 203    admd@admd.e.telefonica.net

www.eutanasia.ws

L’associació
promou el dret
de tota persona

d’escollir
lliurement i
legalment el
moment i els
mitjans per
posar fi a la

seva vida d

També realitza
regularment

cursos, debats
i conferències

sobre la realitat
de les persones

immigrades

>Obert de dilluns a divendres de 18 a 22 h.
>Col·lectius: ATECAT, Contra-Infos, Biogràfic,
Polémica, Ateneu Llibertari del Poble Sec,
Artesano, Cooperativa de consum crític.
>Tallers de ball flamenc i informàtica.
>La coordinadora es reuneix els dimarts a les 20 h.
Vine per participar i fer propostes.  Fes-te sòcia! 

Violant d’Hongria 71 1er pis. Sants, BCN.
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ELS PROPERS 8, 9 I 11 DE

FEBRER ES PRESENTA A

BARCELONA EL LLIBRE LOS

PIES EN LA TIERRA (VIRUS).
ES TRACTA DEL RESULTAT

D’UN TREBALL COL·LECTIU DE

REFLEXIÓ SOBRE LES

LIMITACIONS I LES

POTENCIALITATS DE LES

EXPERIÈNCIES QUE TREBALLEN

PER LA TRANSFORMACIÓ

SOCIAL DES DE LA

PERSPECTIVA AGROECOLÒGICA

A L’ESTAT ESPANYOL

Tocar la terra amb les pròpies mans
ELS PROJECTES AGROECOLÒGICS CERQUEN ALTERNATIVES ALS CONREUS INDUSTRIALS

LOS PIES EN LA TIERRA.
REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS
HACIA UN MOVIMIENTO
AGROECOLÓGICO
Autoria col·lectiva. Daniel López
García i Marc Badal Pijuán
(Coordinadors)
Virus Editorial (2006)
208 pàgs. 11 euros

Presentacions a Barcelona:
- 8 DE FEBRER, 19:30H. ESPAI OBERT

(C.VIOLANT D’HONGRIA 75 - SANTS)
- 9 DE FEBRER, 19:30H. ATENEU ROSA DE

FOC (C.VERNTALLAT 25 - GRÀCIA)
- 11 DE FEBRER, 16:30H. CAN MASDEU

(ANTIC CAMÍ DE ST.LLÀTZER - NOU BARRIS)

✑ Santi Eizaguirre
/cultura@setmanaridirecta.info/

L’agroecologia és un movi-
ment en xarxa que avança
cap a una transformació

social ecològicament sostenible i
que cada dia agafa més embran-
zida, tant en el si de les ciutats
–tot reivindicant la necessitat de
ruralitzar-ne els ritmes– com en
forma d’experiències autogestio-
nades dins entorns rurals que rein-
venten estils de vida i treball. En
els darrers anys, a més a més, ha
entrat amb força a l’ensenyament
superior: a Còrdova, per exemple,
s’ofereix un màster d’agroecologia
impulsat per estudiants i profes-
sors, que n’han facilitat la difusió
acadèmica i han establert enllaços
amb l’Amèrica llatina, on hi ha una
llarga tradició al respecte.

Tant des d’una òptica com des
de l’altra, l’agroecologia és la cièn-
cia o pràctica consistent en l’aplica-
ció dels conceptes i principis de
l’ecologia al disseny, desenvolupa-
ment i gestió de sistemes agrícoles
sostenibles. Un mètode que s’oposa
a l’enfocament industrialitzat de
l’agricultura convencional, que
únicament busca l’increment de la
producció de collites, sense consi-
derar les consequències ulteriors
sobre el medi en què es practica.

Problemes ecològics
Pràctiques com el monocultiu, el
llaurat intensiu, l’ús de fertilitzants
sintètics, el control químic de
plagues, l’ús intensiu d’aigua de
pous profunds o la manipulació
genètica són qüestions contra les
quals l’agroecologia lluita per

oferir alternatives responsables.
El deteriorament de la cobertura
vegetal, l’erosió i l’increment de la
salinitat dels sòls, la seva pèrdua
de fertilitat, la disminució dels
mantells freàtics, la pèrdua de
diversitat agrícola, biològica i
genètica, així com la resistència
cada cop més gran de les plagues i
malalties agrícoles, són conse-
qüències –directes o indirectes–
d’una agricultura irresponsable-
ment basada en l’ús d’agroquímics
i de grans quantitats d’energia.

L’efecte de les preses i els
pantans en la disminució del cabal
dels rius, l’eutrofització de llacs
(pèrdua d’oxígen de l’aigua) i la
contaminació de l’aire també són
fenòmens alarmants en relació a
les transformacions, que afecten
no només la producció agrícola
sinó, cada cop més, en definitiva,
la vida en general.

Los pies en la tierra
El llibre que es presenta a Barcelona
aquesta setmana va una mica més
enllà i vincula l’anàlisi dels riscos i
desajustos comentats amb la
denúncia del sistema que en
permet l’agudització. Los pies en la
tierra, d’autoria compartida, es divi-
deix en dues parts. En la primera,
s’exposa el context en el qual es
situa la preocupació agroecològica.
S’analitza l’acceleració de les trans-
formacions territorials que han
disparat el senyal d’alarma i es
presenten possibles remeis en el
context de dinàmiques contràries a
la globalització i el neoliberalisme.
Processos que passen per l’oposició
frontal al tsunami urbanitzador que
l’Estat espanyol ha permès i promo-

cionat, tot oferint cobertura a l’es-
peculació desarrollista i “democrà-
tica” de les últimes dècades, un
model territorial que s’ha convertit
en la part més visible d’un metabo-
lisme econòmic depredador i
despòtic, que converteix en ideolo-
gia allò que no pot explicar.

En la segona part del llibre,
diferents col·lectius implicats en la
gestió d’experiències agroecològi-
ques arreu de l’Estat expliquen les
seves incidències. Entre d’altres,
trobem comentaris d’experiències
tan diverses com les de Bajo el
Asfalto Está la Huerta (Madrid), El
Encinar (Granada), la Asociación
de Pastores y Ganaderos del
Oriente Asturiano, La Punta
(València) o la Xarxa
Agroecològica de Catalunya.

Militància i activisme
Marc Badal, un dels coordinadors
del llibre, comenta que aquest
treball “ha servit de pretext per

engegar procesos de reflexió al si
de col·lectius que es dediquen a la
pràctica agroecològica”. Al costat
del coneixement tècnic i científic
dels processos ecològics i agronò-
mics necesaris per la constitució
de sistemes sostenibles agroecolò-
gicament, els editors de Los pies
en la tierra han volgut incidir,
mitjançant el desenvolupament de
tallers i processos de reflexió
col·lectiva, en les relacions socials
que s’estableixen en el si tant dels
pobles rehabitats dels pirineus
–un dels emblemes del movi-
ment– com en els col·lectius d’ac-
ció directa. Això s’ha dut a terme,
diu Badal, “revisant les relacions
de poder, especialment la divisió
sexual del treball, que s’establei-
xen en el repartiment de rols dins
d’aquests grups”. L’objectiu ha estat
“crear condicions i oferir elements
de reflexió per la recerca d’una
militància i d’un activisme mixte 
i crític”.

Existeixen diverses opcions de
col·laboració amb experièn-

cies agroecològiques orientades
a la sobirania alimentària. La més
coneguda potser és la de les
cooperatives de consum, cada
cop més esteses, que es basen en
l’organització d’un grup de
consumidors per conseguir
productes ecològics i recolzar
l’agricultura sostenible. També hi
ha experiències interessants com
el desenvolupament d’horts
comunitaris. L’hort de Can
Masdéu n’és un exemple, on es

comparteix l’experiència de
conrear i s’estableix un impor-
tant espai per l’encontre i l’inter-
canvi de vivències. A més, cal
considerar que no és necessari
disposar d’una gran llenca de
terra per conrear aliments per al
consum propi, molt sovint, habi-
litant un balcó n’hi ha prou. Si el
moviment agroecològic posa de
relleu alguna cosa, és la voluntat
de fer humanament possible el
retrobament de la sensibilitat
perduda d’una de les nostres
pràctiques més ancestrals.

Agroecologia a la pràctica
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Vitor Cabral i Anxo Baranga
Centro Galego de Barcelona

“Cal apropar
les realitats
gallega i
catalana”
www.centrogalegobarcelona.org

‘Ordeno y mando’
✑ Directa El Camp
/cultura@setmanaridirecta.info/

El passat 29 de gener, l’Antoni
Gavaldà, historiador de refe-

rència a la comarca de l’Alt
Camp per totes aquelles perso-
nes que busquem saber què va
passar per aquestes terres
durant la fosca etapa del fran-
quisme, ens presentava el seu
nou llibre titulat El naixement
del nou sindicalisme d’‘Ordeno
y mando’. Anys quaranta a Valls
i comarca. Sentint-lo parlar, un
cop més, ens transmet el seu
entusiasme mentre ens explica
les fonts consultades per reco-
pilar la informació que, després
d’estudiar i interpretar, ens
regala a través dels fulls
d’aquest llibre, que ara podem
tenir a les mans.

El llibre s’estructura en
quatre parts molt ben diferen-
ciades, que fan de fil conductor

de l’estudi d’uns anys de repres-
sió i manipulació terribles.

La primera part ens dóna
una visió àmplia de l’època fran-
quista a la província de
Tarragona, però també ens situa
en la realitat que es vivia a la
resta de l’Estat espanyol.
Trobem una anàlisi dels prece-
dents d’aquest sindicalisme
feixista que, amb el decret de l’1
de setembre de 1936, deixava
fora de la llei “...todos los parti-
dos y agrupaciones políticas o
sociales [...] así como cuantas
organizaciones han tomado
parte de la oposición hecha a
las fuerzas que cooperan al
Movimiento Nacional”.

Poder absolut i omnipotent
La segona part ens explica que
l’alcalde de Valls, Josep Maria
Fàbregas, ostentava un poder
total, absolut, omnipotent i
omnipresent durant els anys

quaranta. També en aquesta
part, analitza l’estructura sindi-
cal d’aquests anys, formada bàsi-
cament per gent conservadora.
La tercera part del llibre ens
parla de les “Hermandades de
labradores y ganaderos”, una
visió a través dels amos i els
pagesos, a través de l’estructura
sindical analitzada poble a
poble. I a la quarta i última part,
ens explica el funcionament
dels gremis, dividits per sectors
de treball, i com s’estructurava
la comarca.

El llibre ha estat publicat per
Edicions El Mèdol, amb la
col·laboració de diferents sindi-
cats com UGT, CGT i UP. A la
darrera pàgina, trobem els comp-
tes fets de l’edició, quants diners
ha costat el llibre, quant es queda
l’editorial, quant el distribuiïdor,
etc. El preu final a les llibreries és
de 14 euros. Per contactar:
www.edicionsmedol.com

L’absurditat de la guerra
✑ Blanca Balanyà
/cultura@setmanaridirecta.info/

La CNT de Palma programa un cicle
audiovisual sobre la voràgine armamen-

tística, amb l’objectiu de denunciar l’absur-
ditat del militarisme. Del 8 al 23 de febrer,
al local del sindicat a Palma s’hi podran
veure clàssics com ¿Teléfono Rojo?
Volamos hacia Moscú (1964) de Stanley
Kubrick (8 de febrer, 20.00 h). Una comèdia
antibèl·lica en el marc de la Guerra Freda
considerada la sàtira més demolidora
contra el perill atòmic de la història del
cinema. També hi haurà films més recents,
com la poc coneguda Operación Canadà
(15 de febrer, 20.00 h), del polèmic director
nord-americà Michael Moore. En aquesta
pel·lícula de 1995, l’autor de Bowling for
Columbine ens ofereix una àcida paròdia
política poblada d’intel·ligents diàlegs i
peculiars personatges, protagonitzada pel
còmic John Candy. Pressionat pel descon-
tentament de l’electorat i els fabricants
d’armes, un hipotètic president dels Estats
Units decideix provocar una nova guerra
freda, aquest cop contra el Canadà. El
dijous 22 de febrer es projectarà El señor

de la guerra (2005), d’Andrew Niccol. Un
drama que segueix les peripècies del trafi-
cant d’armes Yuri Orlov, que lluita per
escapar d’un implacable agent de la
Interpol, els seus rivals en el negoci i algun
dels seus clients. Un film ambientat a finals
de la Guerra Freda, en un moment en què
una enorme quantitat d’armes dels arsenals
dels antics estats soviètics van quedar
disponibles per ser revenudes a països en
vies de desenvolupament. Es calcula que
només entre 1982 i 1992 es van robar més
de 32.000 milions de dòlars en armes, que
posteriorment van ser revenudes per trafi-
cants a dictadors d’arreu del planeta. 

El cicle es clou amb el documental
Fabricantes de asesinos: el comercio inter-
nacional de las armas, obra d’Amnistia
Internacional, al qual seguirà una xerrada
debat sota el títol “Armes sense control”.
Francesc Segura, membre d’Amnistia
Internacional de les Illes, analitzarà el
descontrol armamentístic com a element
clau de la violació dels drets humans.
Mentre duri el cicle cinematogràfic, el
local de la CNT de Palma serà la seu de
l’exposició gràfica “L’exèrcit, botxí del
poble en tot temps i en tot lloc”.

La CNT de Palma organitza un cicle de cinema
antibel·licista amb clàssics del gènere

L’ABSURD BÈL·LIC.
CICLE DE CINEMA ANTIMILITARISTA D’ASSAIG

Dies 8, 15, 22 i 23 de febrer de 2006
Tots el actes es duràn a terme al local
de CNT Palma C/. Palau Reial 9-2ª.
<WWW.CNT.ES/CNT-PALMA>

✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

El Centro Galego de
Barcelona, amb més de

vuitanta anys d’història, les ha
patit de tots colors i ha estat
punt de referència de la cultura
gallega a Catalunya. Vitor
Cabral i Anxo Baranga han
entrat recentment a l’equip
directiu del Centro, el primer
com a secretari i encarregat de
comunicació i el segon com a
responsable de la part teatral i
artística. Amb ells, el Centro
Galego està reinventant la seva
manera de fer i de ser.

Quin és el vostre paper dins
d’aquesta directiva?
Nosaltres representem l’espai
d’associacions com Rede.cat,
Espazo Galego dos Països

Catalans o Furafolles Agrupación
Teatral, des d’on pretenem apor-
tar propostes d’activitats i
projectes que fomentin l’inter-
canvi entre la societat gallega i la
catalana; que acostin el centre
una mica més a la realitat de la
qual forma part, que és la de
Barcelona. Ja existeixen, junt amb
les que hem citat, una dotzena
d’associacions més petites que
tenen aquest objectiu, i ens agra-
daria que el Centro col·laborés
amb elles per potenciar aquest
tipus d’activitats.
Voleu, doncs, renovar els aires
d’aquest espai...
Bé, nosaltres tampoc volem subs-
tituir res. Som gallecs i amants de
la tradició gallega. Però, ens agra-
daria que aquest espai deixi de
ser només un refugi de la identi-
tat i passi a ser, també, una porta
oberta de la identitat gallega cap

a allò que l’envolta, que, en
aquest cas, és Barcelona i
Catalunya. A partir de Nunca
Mais, va sorgir un teixit associa-
tiu, diferenciat del tradicional,
que va dinamitzar molt la relació
entre els diferents gallecs que
vivim aquí.
Seguint aquesta línia, quines
activitats esteu preparant?
En l’àmbit del teatre, tenim
planejat –de cara a l’abril– portar
un grup català al Centro Galego.
Pel que fa a les arts plàstiques,
ens agradaria portar a Galícia
pintors catalans i, al mateix
temps, acostar aquí l’obra d’artis-
tes gallecs. Dins d’aquest movi-
ment, és molt important no
només promoure la divulgació de
l’art, sinó el coneixement i l’inter-
canvi d’experiències entre els
artistes i les persones d’ambdues
cultures.

Pim-Pam-Pum

L’HISTORIADOR ANTONI GAVALDÀ RETRATA

EL SINDICALISME FEIXISTA A L’ALT CAMP

El naixement del nou sindicalisme
d’‘Ordeno y mando’. Anys
quaranta a Valls i comarca
EDICIONS EL MÈDOL, EN COL·LABORACIÓ

AMB UGT, CGT I UP. (14 EUROS)
www.edicionsmedol.com

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

Autoría Colectiva
Los pies en la tierra

Reflexiones y experiencias hacia
un movimiento agroecológico

208 pàg. 11 €
ISBN: 84-96044-79-3

Publicitat

NOVETATS

Raúl Zibechi
Dispersar el poder

Los movimientos como poderes
antiestatales

224 pàg. 15 €
ISBN: 84-96044-85-8
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La música de l’Orquestra Àrab
de Barcelona (OAB) és una
cruïlla de cultures. Així s’ex-

plica la reunió en un sol grup de
músics procedents de Xauen,
Tànger, Tessalònica i Catalunya,
amb l’objectiu d’emparentar la
tradició musical de la conca de la
Mediterrània amb composicions
de nova factura que tenen com a
eix la improvisació. Després que
arreu d’Europa els sons d’arrel
magribina s’hagin fusionat amb
l’electrònica i el rap, toca tornar
als orígens. I aquesta és la
tendència que representa l’OAB.  

Els músics de l’OAB sumen
experiències amb solistes i
formacions com Rosa Zaragoza,
Abdeljalil Kodssi, 08001, Gato
Pérez, Jaleo o Cajonmanía. El
projecte s’ha plasmat després de

molt rodatge en directe en un
disc amb Báraka (Temps Record,
2006). Un terme que vol dir
màgia, la que podem percebre
inherent en alguns llocs, persones
i objectes. L’OAB transforma
aquesta màgia en cançons i
música. Dirigits pel violinista
Mohamed Souleimane, fundador
del conjunt, el grup té el seu punt
fort en el directe. Al disc hi han
col·laborat el cantaor valencià
Miquel Gil, el cor femení d’Hadra
de Xauen, el sonador de ney
Mohamed Agbalo i el pianista
cubà Omar Sosa, amb qui actuen
a l’edició d’enguany el
Tradicionàrius. Un conjunt obert
a idees que sorgeixen tant del
repertori de temes tradicionals
dels països de la conca del
Mediterrani com de composi-

cions originals i experiències
basades en la improvisació; així
adapta temes tan nostrats com
L’emigrant i La dama d’Aragó, amb
un sentit actual que enllaça amb
la nova emigració del segle XXI i
el respecte a la figura de la dona.

Després d’haver presentat el
projecte al Womad de Sevilla, el
grup té moltes possibilitats d’ac-
tuar a l’Estat francès, Itàlia i altres
indrets. Tot i això, encara no han
pogut viatjar a la localitat de
Xauen (el Marroc). Ho havien de
fer el mes de desembre passat
amb una expedició amb Miquel
Gil que es va haver de suspendre.
No hi ha dubte, però, que ens
trobem davant d’un dels experi-
ments amb les músiques d’arrel
més interessants dels últimes
temps. ANTÒNIA ANDREU

Entre el Magrib i Catalunya

El local de La Puntual ha
vist com es creen especta-

cles de titelles des de 1986.
Primer, va ser el taller de la
companyia La Fanfarra i, des
de 2005, programa de manera
habitual espectacles de
putxinel·lis al barri de la
Ribera de Barcelona. A partir
del 17 de febrer, s’hi repre-
senta Caramante, un especta-
cle d’ombres xineses que
narra la història de Rinaldo,
un personatge tan egocèntric
que no veu ni la seva pròpia

ombra. Per venjar-se, l’ombra
li para una trampa i l’envia al
país de les ombres, reialme
del malcarat Caramante, on
no li queda més remei que
abaixar els fums i buscar
l’ajuda dels seus habitants per
poder-ne sortir. Rinaldo reco-
rre els confins més remots
del país de les ombres, a l’es-
pera d’una prova última i
definitiva que pocs han pogut
superar. 
BLANCA BALANYÀ

Orquestra Àrab de Barcelona
BÁRAKA (TEMPS RECORD, 2006)
Mohamed Soulimane (violí) / Ayoub Bout (veu i llaüt) / Yannis
Papaioannou (llaüt) / Jordi Gaig (teclats) / Joan Rectoret (baix elèc-
tric) / Mohammed el-Ghazi (percussions i veu) / Aziz Khodari (percus-
sions i veu) / José Garlito (percussions) /Grup Gnaoua d’Almedina

‘Momentos
insurreccionales.
Revueltas
algaradas y
procesos
revolucionarios’
DIVERSOS AUTORS

EL VIEJO TOPO, 2006

La idea d’agrupar en un sol
llibre un recull d’alguns dels

episodis insurreccionals que han
marcat el segle XX és tan senzilla,
com totes les bones idees, que
sorprèn que ningú hi hagués
caigut abans. I és que, aquest
llibre es dirigeix específicament a
aquells breus però intensos
moments en què l’Estat deixa
d’existir, el poble pren el carrers i
la violència sorda i invisible de
l’explotació és superada per la
ràbia dels canvis socials i els
avenços de la història. Es parla
poc de com s’hi arriba, o del que
succeeix després. Tampoc es
pretén. Es tracta, bàsicament, de
gaudir d’aquests moments, tan
intensos com complexos de
descriure i definir. S’agraeix l’es-
forç per fugir dels successos més
típics i incloure altres casos més
desconeguts, com les revoltes
antiapartheid a Sudàfrica. Tot i
així, es troba a faltar anar una
mica més enllà i afegir un cas
asiàtic o alguna revolta anticolo-
nial. Però, segur que aquesta
sempre és una tria difícil.

Després de Memoria del
saqueo, el veterà Fernando P.

Solanas reprèn la seva crònica
personal i punyent de la crisi
social i econòmica (i per tant,
humana, profundament humana)
de l’Argentina postcorralito. El
director entra i surt del text
fílmic sense aparèixer en pantalla,
en les seves presentacions iròni-
ques (reminiscència del llen-
guatge televisiu) de la situació
històrica, i en la veu en off
–sovint poètica– que comenta
unes històries humanes, mitjan-

çant les quals dóna veu als no-
ningú que volen recuperar la seva
dignitat: metgesses que volen
pal·liar les mancances de la sani-
tat pública, professors que impul-
sen menjadors comunitaris per
alimentar els nens o, senzilla-
ment, manifestants que van
sobreviure els disturbis del
desembre de 2001. Esfereeix la
combinació de misèria i dignitat
d’unes històries conseqüència del
saqueig esmentat al títol del film
precedent.
IGNASI FRANCH

Caramante

17, 18, 24 I 25 DE FEBRER

ENTRADA: 6 EUROS

LLOC: LA PUNTUAL

PUTXINEL·LIS DE BARCELONA

ALLADA VERMELL 15
08003 BARCELONA

cultura@setmanaridirecta.info

Una família de camperols del
Vietnam sobreviu amb estre-

tors, a penes proveint-se amb
l’arròs que són capaços de
conrear en les seves parcel·les,
fins que aquest fràgil estat de les
coses s’ensorra a causa d’un acci-
dent ben nimi: el cap de família
es clava una espina al peu i queda
incapacitat per treballar i sense
recursos per buscar qui el
guareixi. Amb La gente del arro-
zal, el documentalista Rithy Panh
va debutar en la ficció, tot

mostrant –amb un enfocament
realista no exempt d’alè poètic–
els intents del grup de tirar enda-
vant, sense evitar retratar una
crueltat i uns prejudicis també
presents al món rural. Serena,
però plena de dolor i patetisme,
no es tracta d’una pel·lícula fàcil
de visionar, malgrat la bellesa
estètica de molts fragments. Per
les esquerdes del notable drama
de ficció, es filtra el drama real
d’aquells que viuen en situacions
d’extrema vulnerabilitat. I.F.

La gente del arrozal
(NOTRO / FILMAX, 1994)
DIRECTOR I GUIONISTA:
RITHY PANH

INTÈRPRETS: PENG PHAN,
MOM SOTH, CHHIM NALINE

DURADA: 124 MINUTS

IDIOMES: VOSE (KHMER), VE

La dignidad de los nadies 

(CAMEO, 2005)
DIRECTOR I GUIONISTA:
FERNANDO P. SOLANAS

GÈNERE: DOCUMENTAL

DURADA: 118 MINUTS

IDIOMES: VO (CASTELLÀ)
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agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

Concert
Bar Vai bé. Castellserà-Lleida. 23 h.
La banda de punk BB Bino, de Barcelona, presen-
ta el seu disc Proxima parada...cardiaca.
Totälickers presenta Totälickers.
Organitza Sarna Social.

DIUMENGE 11

Excursió del Grup GATA
Rambla Nova. Tarragona. 8 h.
Excursió al Puntaire, a la Serra de Vandellòs, amb
el guiatge de Benjamí Íñiguez.
Inscripcions a: gata@tinet.cat o bé al 699 564 518.

Cineclub
Conca Askatu. Muralla Santa Tecla, 43.
Montblanc. 19 h.
Carandiru, d’Hector Babenco. Any 2003.

DILLUNS 12

Xerrada sobre el moviment indígena i
la situació actual a Bolívia.
Federació Catalana d'ONGD. Tàpies, 1-3.
Barcelona. 19.30 h.
Amb la presència de Raúl Zibechi, autor de
Dispersar el poder. Los movimientos como
poderes antiestatales i Marc Gavaldà, autor
de Viaje a Repsolandia: pozo a pozo por la
Patagonia y Bolivia.

DIJOUS 15

Passi de documental 
Servei Civil Internacional. Del Carme 95 baixos.
Barcelona. 19.30 h.
Barcelona 2006: l’any del civisme. La polè-
mica al voltant de la llei municipal de
convivència, de Jordi Oriola i Folch. Després de
la projecció, debat amb el seu autor i una mem-
bre de Licit  (Línia d'Investigació i Cooperació
amb Immigrants Treballadores Sexuals).

Cicle Documental
“Especulació/Okupació”
La Quimera. Verdi 28 baix dret. Gràcia. 21 h.
El Mirador, reportatge de la televisió xilena de
l'any 1999, on s'analitza el fenòmen de l'okupació
a Barcelona.
El casal de Valencia, documental realitzat
pels okupants on expliquen el seu projecte, les
activitats que hi realitzaven i com va ser seu 
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DIVENDRES 9

Exposició: Perú, historias de trabajo
infantil.
Centre Cívic Torre Mena, Badalona. Del 9 de
febrer al 9 de març.

Jornada. Els drets humans al Sàhara
Occidental. 
Centre Cultural de Can Fabra. Segre 24. 
Sant Andreu de Palomar. 19 h. 
Exposició de fotografies sobre la repressió al
Sàhara ocupat.
Audiovisual d'Aminetu Haidar, símbol de la lluita
pels drets humans al Sàhara Occidental.
Taula rodona amb Raül Carretero (membre del
Comitè Aminetu Haidar), Emboirik Ahmed (dele-
gat del Frente Polisario a Catalunya) i Mohamed
Ahmed Laabeid (membre d'AFEPREDESA,
Associació de familiars, presos i desapareguts
saharians).

Xerrada: L’urbanisme contra els barris.
CSOA Can Vies. Jocs Florals 42. Sants. 19.30 h.
Els casos de La Alameda de Hércules, Sevilla i, el
pla 22@ de Barcelona.

Febrer Llibertari a Sants.
Entropia. Socors, 7. Sants. 20 h.
Xerrada-debat: Té el veganisme a veure amb
l’anarquisme?

DISSABTE 10

Jornada-taller de poda
Tot el cap de setmana. Cal Suís. Tres carrers
per sobre de l’Hospital de Sant Joan de Déu.
Esplugues de Llobregat.
Si no saps diferenciar un pi d'una alzina, si mai
has sapigut podar un baladre, si el teu dubte és
el perquè es necessària la poda....
Cal Suis està de poda!

Segon taller de “Participació ciutada-
na. Territori, medi ambient i sosteni-
bilitat”
C.C. de Santa Eugènia, Can Ninetes. Girona. 17.30 h.
Amb l'Albert Ruhí i en Santi Vilanova.
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Cada divendres a les 20 h. 
Davant l’estació de Ferocarril. 

Febrer Llibertari a Sants
At. Llibertari. Reina Maria Victòria, 10 Sants. 19 h.
Xerrada-debat: Del ser anarquista i no morir en
l’intent. Ètica i Moral anarquista.

Lectures Poètiques
Casa pairal de la família de Joan
Oliver-Pere Quart, el Marquet de les Roques.
Sant Llorenç Savall. 19. 30 h. 
Amb el grup Víctima i Botxí, format per Òscar
Rocabert i Maat i Fontanet. A la vora de la gran
llar del foc, els assistents, podran degustar poe-
mes i torrades alhora.

Cabaret
CSO Dinamo. Gràcia. 21 h.
Sopar vegà i a partir de les 23h. actuacions de
trapeci, clown, malabars...

Projecció de pel·lícula 
CERAP, Riudoms. 22 h. 
Merlín, dirigida per Steve Barron. Any 1998.
Amb la interpretació de Rutger Haner, Helena
Bonham Carter,  Johan Gielgud i Sam Neil. 

Concert de reggae
Sala Onphono, Riudoms. 23 h. Preu: 5 e.
Amb The Kinky Coo coo's, veterana banda d’ska
i reggae provinent de Barcelona, que practica
les sonoritats més clàssiques de la música
jamaicana, presentant el seu nou disc
Montjuic Boneyard i sessió amb els tarrago-
nins THC Reggae Soundsystem.

CONCENTRACIÓ PER L’ABSOLUCIÓ
DE L’ESCAMOT DIXAN
Tots els dijous a les 20.30 h. Davant dels
Jutjats de Girona. 

BICICLETADA CONTRA 
L’ESPECULACIÓ I ANTIREPRESSIVA
Estació de RENFE. Mataró. 10 h.
Recorregut per la ciutat amb diverses para-
des. Al final, dinar al CSO La Fibra.

SEMINARI “VERITAT, JUSTÍCIA I
REPARACIÓ ENFRONT DE LA
IMPUNITAT DELS CRIMS D’ESTAT”
Els díes 15, 16 i 17 de febrer, a l’Auditori de
la Universitat Pompeu Fabra (La Rambla,
30-32, Barcelona). Organitza Entrepobles.
Es comptarà amb l’experiència de persones i organit-
zacions vinculades a la recuperació de la memòria
històrica tant aquí com a altres països, com Gustavo
Meoño, de Guatemala; Maria Ysabel Cedano, de Perú;
Yajaira Salazar, del Movimiento de Víctimas de
Crímenes de Estado; Gabriel S. Mera Montilla, de la
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz i Betty Puerto,
del Movimiento Social de Mujeres en contra la
Guerra (Colòmbia); Tamara Kaliterna, de Dones de
Negre de Belgrad; Carmen González, advocada argen-
tina i l'Association Marocaine des Droits Humains,
AMDH. De casa nostra podem compar amb Carlos
Jiménez Villlarejo, jurista; Pau Pérez, psiquiatra; Joan
Roure i Montserrat Armengou, periodistes de la TV3;
Gervasio Sánchez, reporter i fotògraf (a confirmar);
Amparo Salvador, del Fòrum per la Memòria del País
Valencià; Trinidad Gallego, fundadora de Dones del 36
i lluitadora antifranquista; Enric Pubill, de l’Associació
d’Expressos Polítics de Catalunya; Lluís Martí Bielsa,
Amical de Catalunya d'Antics Guerrillers Espanyols a
França; Mariona Corominas, Arxivers sense Fronteres;
Ferriol Sòria, investigador de les Comissions de la
Veritat i Xarxa Catalana d’Enllaç amb Palestina.
Inscripció gratuïta. Per més informació i inscrip-
cions contacteu amb Entrepobles: Tel. 932 683 366
epueblos@pangea.org / www.pangea.org/epueblos
Es comptarà amb traducció simultània. Si necessiteu servei de
ludoteca, comunica-ho en el moment de la inscripció. 

QUINZENA ANTINUCLEAR 
DE NOU BARRIS - SANT ANDREU - HORTA
Del 14 al 28 de febrer 2007 

Centre Cívic Can Basté. Passeig Fabra i Puig, 274. Barcelona 
>Dimecres 14. 11.30 h. Inauguració de les Jornades. Roda de
premsa de presentació del Manifest “En el declivi de l'Era
Nuclear” de la Coordinadora Tanquem les Nuclears. 
>Del 14 al 28. Exposició “Txernòbil 2005”. 
>Divendres 16. 22 h. Concert de Joan Cerezo. Passi de video
Alex de Zhitomyr. 
>Dimecres 21. 19 h. Conferència: “La manca de futur de l'ener-
gia nuclear” a càrrec de Pep Marimón, de Greenpeace, i de
Manuel Adelantado, d’Ecologistes en Acció de Catalunya. 
>Dimecres 28. 19 h. Projecció del documental Guerra i Pau, del
director de cine i documentalista indi, Anand Patwardhan. Una
reflexió sobre l’amenaça nuclear al mon amb l' escalada del
conflicte India-Pakistan com teló de fons.
Organitza : Coordinadora Tanquem les Nuclears.

PROU D’AGRESSIONS A LA CULTURA.
CONCERTS REIVINDICATIUS EN PRO DE LA
MÚSICA EN VIU

L’Associació de Sales de Concerts de
Catalunya, han decidit realitzar durant aques-
ta setmana concerts gratuïts per protestar
contra el tancament de sales en les darreres
setmanes. Després dels casos de la Paloma, el
London Bar, el Jazzsí, a Barcelona, el Casino de
Berga i el Zero, a Tarragona, l’ASACC ha redac-
tat un manifest per defensar la música en
directe. 
Els propers dies a les sales integrants d’ASACC
actuaran grups com Fufü Ai, La familia rústica,
De cara a la pared o Payo malo.
Per llegir el manifest i veure la llista dels con-
certs, entreu a:
www.agendaconcertscatalunya.com
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L’ENTREVISTA // JEAN-PIERRE GARNIER, SOCIÒLEG DE L’URBANISME

Jean-Pierre Garnier va néixer a
Le Mans (França) l’any 1940. Als
22 anys, i després de llicenciar-
se en Ciències Polítiques, va
marxar a una Cuba en plena
revolució. Va treballar a
l’Institut de Planificació Física
de la República de Cuba, i
després de ser acusat
d’espionatge i de contra-
revolucionari, va haver de
tornar a París a principis dels
70. És sociòleg i es dedica a
investigar des de fa anys la
relació entre l’urbanisme i el
control social. L’editorial Virus
acaba de publicar el seu assaig
Contra los territorios del
poder

✑ Sergi Picazo
/entrevista@setmanaridirecta.info/

Com era, en aquells primers
temps de la revolució, l’arqui-
tectura de l’Havana?
Van intentar inventar una arqui-
tectura pròpiament cubana, que
no s’assemblés ni a la soviètica ni
a la nord-americana. Van inventar
un estil barroc-tropical, però la
falta de diners va impedir que
continuessin. Jo treballava a l’Ins-
titut de Planificació amb l’objec-
tiu de reordenar i limitar l’expan-
sió de la ciutat. La primera
construcció massiva d’habitatges
es va fer l’any 62 als afores de
l’Havana amb blocs de pisos on es
donava prioritat als espais pú-
blics i al contacte entre la gent i
que trencaven amb la societat de
consum i l’individualisme. Jo vaig
intentar portar a Cuba les idees
europees, estàvem en contra del
funcionalisme i la racionalitat
economicista. Tanmateix això va
durar només fins que una respon-
sable d’urbanisme del Partit Co-
munista ens va dir que el nostre
treball havia de ser més realista
perquè Cuba era un país pobre, i
que ens deixéssim de coses
massa idealistes.
El disseny urbanístic de les ciu-
tats és una forma de control
social?
Depèn. Abans, no tant; ara, sí. Als
anys 70, el control social es feia
perfectament a través de l’Estat
del Benestar, l’individualisme, el
consumisme i de ficar al cap de la
gent la idea d’un futur optimista
per a la classe obrera. Ara, en
canvi, la cosa és diferent...
Però avui també passa això, no?
Sí, però abans no hi havia els ni-
vells d’ara d’atur, precarització
laboral i desintegració social. En
l’actualitat, la crisi econòmica ha
fet aparèixer novament el descon-
tentament social. I ara, l’urbanis-
me s’ha convertit definitivament
en un instrument per al control
social i per frenar la revolta.  
El fenomen de la banlieue és
molt urbanístic, no?
El 1987, el govern del socialista

Miterrand va crear un Institut d’Es-
tudis Superiors sobre la Seguretat
Interior. Un cop desaparegut l’e-
nemic exterior, s’analitzaven les
noves formes de control i lluita
contra l’enemic dins del país.
Aquest nou enemic eren els joves
i els delinqüents de les barriades
pobres, que ja als setanta havien
començat a crear problemes a
l’Estat. Les causes del problema de

la banlieue eren la desindustrialit-
zació, les privatitzacions i l’atur,
però el govern va donar una res-
posta policial i urbanística. França
segueix fent ara les mateixes lleis
repressives contra els joves de les
barriades populars que ja feia als
anys vuitanta. Ara és Sarkozy, però
també ho van fer els governs so-
cialistes. Les banlieues tornaran a
esclatar d’aquí a poc temps, per-
què els problemes d’aleshores no
s’han resolt. Tothom ho sap, des
de la policia fins als ministres, i
tothom sap també que la pròxima
vegada serà pitjor que l’anterior. 
Les ciutats s’han convertit en
camps de batalla. 
El govern francès va importar el

model nord-americà de l’ecolo-
gia de la por i l’espai defensable.
El poder crea noves ciutats que es
poden defensar millor gràcies a
la seva configuració espacial per-
què construeixen espais dissua-
sius de la protesta i faciliten la
repressió de la policia contra les
accions dels moviments socials. 
Però, això com es pot fer?
Et dono només un petit exemple.
Als enfrontaments entre policia i
manifestants, els joves de les bar-
riades populars se solien col·lo-
car a les teulades dels edificis,
des d’on podien vigilar, controlar
el territori i llençar neveres o car-
ros de supermercat contra la po-
licia. Ara fa un temps que els ar-
quitectes construeixen la part de
dalt dels edificis en forma trian-
gular i així eviten que ningú hi pu-
gui pujar per enfrontar-se a la po-
licia des d’una posició superior.  
La policia ho pensa, tot això?
I l’exèrcit, també. Al nord de Fran-
ça, al departament de Lens, el go-
vern està construint una ciutat
artificial amb diferents models
d’ambient urbà, amb avingudes,
carrerons, edificis, botigues,
parcs... Aquesta ciutat serveix per
entrenar tropes especials de con-
trainsurgència en cas de rebel·lió.
És com el Disneyland de la segu-
retat! Es preparen per enfrontar-
se a les manifestacions estudian-
tils o contra els joves de les
barriades, i els seus mètodes de
lluita. L’entrenament es fa amb
intervenció de tancs, equips de
paracaigudistes i aparells aeris
per fotografiar les ciutats. Aquest
projecte té l’assessorament d’ex-
perts israelians. 
Tanta por els fan, les banlieues?
L’OTAN té un Comitè dels Des-
afiaments de la Societat Moder-
na que, en el seu darrer informe,
situa el canvi climàtic i, evident-
ment, els futurs refugiats climà-
tics, com un dels majors proble-
mes del món. La seva conclusió

és que part del planeta serà inha-
bitable al voltant de 2060 i això
provocarà l’arribada de milions
de persones cap a Europa i Estats
Units. La seva proposta és, d’una
banda, impedir per tots els mit-
jans –barreres, exèrcits– que la
gent arribi fins a les zones habita-
bles. I, d’altra banda, a les zones
protegides, l’escassetat de recur-
sos farà que no tothom pugui gau-
dir d’una vida digna i, per tant, els
barris benestants de les grans ciu-
tats hauran de protegir-se dels
barris pobres amb tota una sèrie
de mètodes d’anihilament. Aquest
informe és secret, però va ser
publicat als mitjans de comunica-
ció francesos. Imagina’t quants
informes deu haver-hi sobre segu-
retat que aconsellen coses pitjors
que aquestes... 
Seguretat contra els pobres!
L’objectiu del poder, davant un
problema d’escassetat, és refor-
çar les ciutats securitzades. Si els
pobres viuen a prop dels rics, els
rics són més vulnerables. Els po-
bres poden impedir l’abastiment, i
els vigilants dels barris rics solen
ser pobres o provenir de famílies
pobres. Els rics no es veuen segurs
enlloc. Tenen por! I les teories de
la seguretat es multipliquen. 
Si la ciutat és un problema i un
perill, el camp és la solució?
No! El camp està essent urbanit-
zat a marxes forçades. Com que
la ciutat presenta tantes contra-
diccions, la vida urbana es desen-
volupa al camp a través de l’ex-
tensió de les ciutats i del seu
model. Els llocs de treball i les
urbanitzacions d’habitatges estan
sortint de la ciutat, l’agricultura
s’industrialitza i les carreteres i
els ferrocarrils travessen tot el
territori... La urbanització del
camp farà desaparèixer el camp. 
I només per curiositat. On vius?
Visc entre París i Montpeller. I,
malgrat tot el que dic, m’agraden
les ciutats.

“La pròxima vegada que esclatin
les banlieues serà pitjor”

Independència
✑ Esther Sancho
/opinio@setmanaridirecta.info/

Independència. És el que no te-
nen jutges i magistrats espan-
yols, quan dicten pena de mort

per De Juana Chaos i criden al
lehendakari a ser interrogat, amb-
dós casos per delictes polítics,
d’opinió i reunió respectivament,
en ple segle XXI. Independència.
Quants periodistes diuen tenir-
ne, al mateix temps que intoxi-
quen i menteixen quan es tracta
del dret d’autodeterminació dels
pobles? Independència. És el con-
trari al seguidisme de partits polí-
tics, sindicats majoritaris, ciutada-
nia espanyola, que prioritzen la
integritat de l’imperi per sobre
del respecte als drets fonamen-
tals i les llibertats públiques, en
un Estat on s’aplaudeixen lleis de
punt final per als botxins i on, el
dia de l’exèrcit, desfilen –davant
el president democràtic– botes
militars de veterans nazis.

Independència. És el que l’es-
glésia hauria de practicar i no el
que perpetra dia a dia en els seus
mitjans radiofònics. Independèn-
cia. La que no existeix en la comu-
nitat internacional, que gira l’es-
quena a les nacions sense Estat i
tanca la boca, els ulls i l’oïda davant
la il·legalització de partits, el tan-
cament de diaris, les multes a la
lliure expressió i la tortura, encara.
Independència. És el que cal tenir
per entendre l’exemple de les
dones basques unides a favor del
procés de pau. Independència. És
el que demostren les persones i
pobles solidaris. Independència. És
el que em manca a mi mateixa,
com a catalana, per poder parlar
del darrer abús contra el poble
basc i no sentir aquesta mena d’a-
germanament en la catàstrofe.
Independència, l’únic camí.
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“Els problemes
de la ‘banlieue’

són la
desindustria-
lització, les

privatitzacions
i l’atur, però el
govern hi dóna
una resposta

policial i
urbanística”

És el que no
tenen jutges
i magistrats

espanyols quan
dicten pena de

mort per De
Juana Chaos

Pau Coll / Ruido
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