Declaracions escàndol

Aniversari de La Fura

Patrimoni arquitectònic

Impressions // Pàgina 6

Què es cou // Pàgina 22

Expressions // Pàgina 24

Mònica Terribas, conductora de La nit
al dia, reflexiona sobre la cultura informativa del “safareig mediàtic i polític”, que alimentaria la desconfiança
en els mitjans de comunicació.

Unes 25 persones tiren endavant aquest casal popular de Solsona, un
local “per muntar-hi coses sense haver de dedicar setmanes de gestió
amb l’Ajuntament”.

La zona de les antigues adoberies de
Vic és avui un barri fantasma. A la projecció de més de 300 habitatges a la
zona s’hi oposa una incipient plataforma que impulsa la seva conservació.
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1,5 euros

El 97% de la població no pot
accedir a l’habitatge públic

>> Així està el pati // Pàgina 10

LES PROMOCIONS DE PROTECCIÓ OFICIAL, COL·LAPSADES AMB MILERS DE PETICIONS
>> Així està el pati // Pàgina 12

>> Així està el pati // Pàgina 9

Famílies del Bon Pastor es resisteixen als enderrocs

Exigeixen
a Iniciativa
la llibertat
de Núria
Pòrtulas
L

es concentracions per tal d’exigir
l’alliberament de la jove anarquista
i educadora social gironina han arribat
a les seus d’Iniciativa-EUiA. S’han convocat concentracions els dimecres
davant les oficines del partit a Barcelona i Girona. Aquesta setmana ha
transcendit que les informacions aportades a la premsa per la Unitat
Central d’Investigació dels Mossos
són fruit de la manipulació de les notes de l’agenda personal de la Núria.

>> La Indirecta // Pàgina 28

“Marroc és
un dels
principals
beneficiaris
de l’11-M”
Els veïns han marcat les cases que segueixen habitades, per por que siguin enderrocades
>> De dalt a baix // Pàgines 3 a 5

Qui es beneficia del consumisme
L

es grans empreses de supermercats i hipermercats estan mantenint des de fa anys una
posició de domini en el mercat del consum de
productes quotidians. Amb la seva política de
pagaments diferits, la publicitat i les ofertes han
erosionat la xarxa de petits comerços. La seva
implantació, junt amb la dels centres comercials,

ha afavorit els canvis en les pautes d’avituallament de les famílies i ha induït al consumisme
imperant. La desprotecció que pateix el petit
comerç per part de les institucions i la política
urbanística han fet la resta. El “lliure” mercat no
serveix per a res més que per assegurar el control
del mercat en mans de les grans empreses.

Toni Arnau / Ruido

E

ntrevista a en Mohamed Yeslem
Beissat, Secretari General del Ministeri d’Exteriors sahraui i Ambaixador de la RASD a Algèria.
En unes declaracions exclusives
per a la DIRECTA, el qui és un dels caps
de la diplomàcia del Front Polisario
afirma que alguns dels implicats en
la tragèdia de l’11-M estan vinculats
als serveis secrets marroquins, i
reclama una investigació rigorosa de
l’autèntic rol jugat per aquests. Amb
Beissat també parlem del pla d’autonomia sahraui i de la venda d’armes
espanyoles al Marroc.

pàgina 2 la línia
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Editorial

Pensem, doncs existim

El comerç del capital

Barcelona, la capital dels mòbils

L

✑ Enric Borràs Abelló

a botiga de barri, aquell lloc de compra dels queviures i productes bàsics d’alimentació d’una llar, està tocada de mort. Els últims
anys hem anat veient com desapareixia de mica en mica, com s’anaven tancant els petits establiments a peu de carrer. L’excepció possiblement hagi vingut per part dels nous immigrants que han obert
petits negocis al Raval o als carrers no comercials dels nuclis històrics
de Sants, Gràcia, Nou Barris, Terrassa o Mataró, per posar alguns exemples. Però, què ha passat? Ha augmentat la població i ha disminuït el
consum? No. Ha canviat el model.
Ara ja no s’entén la compra d’aliments com una forma d’intercanvi amb aquell que fa d’intermediari entre el productor i el consumidor,
ara és una via més d’acumulació de capital. La implantació dels grans
centres comercials ha posat en mans d’uns pocs l’alimentació de
molts, alhora que ha imposat uns mecanismes de consum basats en
l’acumulació de grans stocks a centres nodals i el transport de milions
de tones a milers de quilòmetres de distància. La despesa energètica
es dispara, les infraestructures necessàries acaparen recursos de
forma insostenible i es destrossa sòl i grans àrees forestals per a fer
magatzems i carreteres.
És imprescindible recuperar el comerç local del producte local
per al consumidor local. Mínima despesa energètica i màxima eficiència. No només per defensar els recursos i la natura, també per evitar el
control capitalista de l’accés als queviures, el nou feudalisme comercial. Hem de tornar a saber de quin pagès consumim els enciams.

/directa@setmanaridirecta.info/

O

com a mínim, això és el
que ens han volgut fer
creure. Mentre ha durat
el 3GSM, el congrés sobre telefonia mòbil que s’ha fet a la Fira de
Barcelona, els mitjans de comunicació n’han parlat cada dia. L’han
presentat com el més important
del món pel que fa als mòbils i
com un gran bé per a la ciutat.
Però de fet, no és un congrés
sobre recerca o innovació, ni un
lloc on es presentin novetats;
sinó un espai per a fer negocis.
No cal que es faci en un país amb
indústria tecnològica, s’ha fet
aquí com es podria haver fet a les
Bahames. Ja ho va deixar ben clar
la directora del 3GSM, Françoise
de Varela. Segons ella, el punt
clau perquè el congrés continuï a

la ciutat és només el preu dels
hotels. Així, no és estrany que no
s’hi hagin presentat grans novetats tecnològiques: no feia ni un
mes Apple havia presentat l’iPhone a San Francisco i, en canvi, al
3GSM, no hi ha tingut ni tan sols
un expositor. Per què? Doncs perquè el 3GSM no és tecnologia
punta, és una convenció de venedors de mòbils i d’aplicacions i
continguts per al mòbil. Les novetats sobre telefonia més importants de l’any ja s’havien presentat a la fira d’electrònica de
consum que es va fer a Las Vegas
el mes passat. Al 3GSM, les grans
empreses s’hi troben per vendre
els seus productes, i les que volen
ser-ho, ho intenten. Enguany n’hi
havia trenta-set del país, divuit
de subvencionades per la Generalitat de Catalunya i sis amb
totes les despeses pagades i un

espai per a exposar al pavelló del
govern del Principat. En total,
més de dos-cents deu mil euros
gastats. De les empreses que tenien les despeses pagades, una —
que s’anomena Emotique– pretén
fer negoci amb una aplicació que
permet posar la pròpia cara a la
del protagonista d’un vídeo d’animació. L’expositor més petit val
uns deu mil euros. Des d’un punt
de vista purament liberal, això ja
fa riure. Però si es mira amb un ull
una mica crític, fa plorar. Segons
diuen, el 3GSM és bo perquè duu
molts diners a la ciutat, però els
qui poden pagar entre sis-cents i
tres mil euros només per entrarhi hauran afavorit, sobretot, grans
hotelers, restauradors i, potser, el
propietari de Bailén 22, que feia
repartir propaganda a la porta
del congrés. d

Ponent i suavitat

L

Divendres a migdia continuarà el fluxe de vents secs entre ponent i mestral.

’episodi puntual de pluges d’aquest cap de setmana deixarà
pas a ventades de ponent i mestral que només portaran precipitacions considerables al Pirineu
occidental. Entre dimecres i dijous algunes gotes al sud de la
Costa Daurada. Les temperatures
suaus experimentaran una forta
pujada a partir de dilluns amb l’arribada d’una falca anticiclònica
que ens aportarà vents provinents del nord d’Àfrica.

Dimarts 27 l'anticicló i les temperatures primaverals s'instalaran sobre la península.

El racó il·lustrat

Com s’ha fet?

A

questa setmana bastants articles han arribat més tard que de
costum. Això, sumat que la coordinació de la redacció encara
té moltes coses per millorar, ha fet que el tancament fos un
xic més estressant de l’habitual. Sens dubte el problema de fons és la
falta de personal. Anem molt carregats de feina i això provoca que
de tant en tant hi hagi petites crisis. Quan s’ajunten crisis en diverses
seccions, es forma un huracà i el tancament costa una mica més. Però
bé, aquesta és la nostra feina: salvar els obstacles al més dignament
possible i arribar a temps. I tampoc no cal ser catastrofistes; anem
millorant a poc a poc i això és l’important.
D’altra banda, aquesta tarda hem tingut un petit ensurt quan, a
poques hores d’enviar el diari a la rotativa, se n’ha anat la llum i s’han
apagat els vuit ordinadors que estaven funcionant alhora. Per sort no
hem perdut gaire informació; tan sols una mica de temps i uns pocs
nervis (tans sols uns pocs, perquè ja els tenim ben ensenyats).
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>> Als Països Catalans, hi ha 96 centres comercials:
7 a Mallorca, 46 al País Valencià i 43 al Principat_
>> El rànquing en quota de mercat al Principat
(superfície de venda): 1. Grup Carrefour; 2. Caprabo
SA; 3. Condis; 4. Mercadona; 5. Miquel Alimentació
Grup; 6. Bon Preu; 7. Schlecker; 8. Eroski; 9. Lidl_

PAÏSOS CATALANS // LES

>> El grup Carrefour és el dominant, amb 29
centres comercials, en els quals participa com
a propietari o com a promotor_
>> El grup Carrerfour abasta diversos segments del mercat, a través dels hipermercats
Carrefour i els supermercats Dia i Champion_

>> A més, Carrefour disposa de filials de telefonia, viatges, assegurances, Internet, benzineres, immobiliàries,
tallers de reparació d’automòbils, serveis financers i distribució de productes hortofructícoles, i marques de productes d’alimentació, de roba, de complements esportius,
d’electrodomèstics, d’eines de jardineria i de joguines_

ESTRATÈGIES DE LES GRANS EMPRESES DEL COMERÇ

El gran es menja el petit
L’expansió de les grans superfícies i les poderoses cadenes comercials
✑ Directa Baix Llobregat
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

J

a fa anys que el mercat de la distribució de productes de consum quotidià està dominat per
les grans empreses. Cadenes de supermercats, hipermercats i centres
comercials inunden els barris i pobles dels Països Catalans.

Amb les ofertes,
es difon la idea
que consumint
s’estalvia
Com a grans empreses, alimenten i es beneficien del model de
societat existent basat en la pinça
de la producció i el consum. Unes
jornades de treball llargues i l’oci
consumista són les característiques de la ciutadania integrada
del segle XXI.
L’aprofitament de les
condicions de treball
A mesura que ha anat avançant la
segona meitat del segle XX, la integració de la dona en el mercat de
treball s’ha anat fent més evident.
Aquesta incorporació ha estat aprofitada per les grans empreses
per introduir mà d’obra femenina a
baix cost i desenvolupar estratègies comercials per adaptar-se al
nou model de consum.
Fins al moment, el consum familiar es recolzava sobre la base
que les dones podien encarregarse de l’avituallament durant les
hores de la jornada laboral. La
incorporació de les dones al mercat laboral no ha suposat un repartiment de les hores de treball,
a casa i al mercat, sinó el seu augment global.
L’estratègia principal de les
grans empreses ha consistit a
concentrar tota l’oferta de productes de consum quotidià, de
manera que –visitant un sol establiment– es pugui satisfer la
compra de tota la setmana, contràriament a la pràctica de recórrer diferents establiments especialitzats.
L’aprofitament dels models
de consum
Les grans empreses, però, també
troben un gran filó amb l’aprofitament i la incitació al consumisme
imperant. La publicitat ha estat un
element important per assegurar
el seu domini sobre el mercat. A
través de la televisió, la ràdio, la
premsa i els fulletons que inunden les bústies a diari, s’asseguren

El petit comerç està, cada cop més, marginat per les grans superfícies comercials
que la clientela no s’oblidi de la
seva presència.
Les cadenes de supermercats i
hipermercats es fan evidents en
l’espai urbà, on la lluminositat dels
cartells i els establiments, els cartells de publicitat fixa o la publicitat mòbil que portem a les
bosses fan que, cap allà on mirem,
els veiem.

Les grans
cadenes
comercials i les
grans marques
mantenen
una relació
de simbiosi
Les ofertes han estat un altre
dels elements d’atracció. A través d’aquesta estratègia, s’ha
difós la idea que es pot estalviar
consumint. Targetes de fidelització, abonaments de descompte,
2X3, les rebaixes o els descomptes per alguns productes són
estratègies per atraure l’atenció
de la clientela i augmentar el

consum més enllà del que és
necessari.
Oci consumista
Especialment, els divendres a la
tarda i durant el cap de setmana,
el centres comercials es converteixen en espais de gran afluència
de públic. Famílies i grups de joves
inverteixen allí el seu temps d’oci.
Botigues, restaurants, cinemes
i sales de videojocs concentrades
en un edifici permeten atreure l’atenció de la clientela. Els centres
comercials han dut a terme una
campanya activa per convertir-se
en l’alternativa a les places i parcs
de les ciutats, programant diverses
activitats que poden anar des de
presentacions de discos de concursants de programes televisius a
actuacions de pallassos, castellers
o diables.
Difusors de les grans
marques comercials
Les grans cadenes comercials i les
grans marques mantenen una relació de simbiosi. Unilever Foods,
Nestlé, Cobega (Coca-Cola), Henkel, Procter & Gamble o Danone
són les principals subministradores de productes en supermercats
i hipermercats. Igualment, les botigues del grup Inditex (Zara, Pull

and Bear, Bershka, etc.), Levi’s, Nike, entre d’altres, o restaurants
com McDonald’s, monopolitzen
pràcticament l’oferta dels centres
comercials.

Les grans
cadenes s’han
llançat al
mercat de
les botigues
especialitzades
Els centres de distribució utilitzen la publicitat i la potència de les
marques en la creació de pautes de
consum per atreure el gran públic,
de la mateixa manera que les marques els utilitzen per distribuir els
seus productes en espais de gran
afluència. La importància d’aquesta estratègia es posa de manifest
en les normes que donen les marques sobre la col·locació dels seus
productes, o en el fet que algunes
d’elles disposen d’una plantilla que
reposa els seus productes supermercat per supermercat.
D’aquesta manera, es produeix un desplaçament dels pe-
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tits productors locals, que difícilment accepten els pagaments diferits de les grans superfícies.
Ampliació de mercats
En un començament, les grans cadenes comercials es van situar en
el mercat de la distribució de productes de consum quotidià. Amb
una gamma àmplia de productes,
van erosionar la presència dels
“colmados”. Actualment, però, altres cadenes s’han llençat als mercats especialitzats. Avui dia, les
grans cadenes comercials han ocupat mercats com els de la distribució de productes de drogueria,
congelats, carn, fruites i verdures,
roba o complements esportius.
Un cas exemplar de penetració
de les grans empreses podria ser el
de la reparació d’automòbils. Els
tallers multimarca tradicionals
estan condemnats a desaparèixer
sota l’acció de les grans marques i
les cadenes de reparació. Cada cop
més, la reparació de certs components fora dels tallers oficials es fa
més impossible, pel secretisme del
seu funcionament o la manca de
les eines necessàries. Mentre que
les reparacions més senzilles –com
el canvi d’oli o de pneumàtics– està quedant en mans de grans cadenes de tallers. d

pàgina 4 de dalt a baix
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TIPOLOGIA DE GRANS SUPERFÍCIES COMERCIALS

SUPERMERCAT
>> Establiment d’autoservei de productes de
consum quotidià i parament de la llar, amb una
superfície de venda inferior a 2.500 metres
quadrats. Solen estar situats als nuclis urbans_

PAÏSOS CATALANS // LA

HIPERMERCAT
>> Establiments d’autoservei amb productes de consum
quotidià i no quotidià (música, electrodomèstics, mobles,
etc.), amb una superfície de venda superior a 2.500 metres
quadrats i disposen d’una gran àrea d’aparcament pròpia.
Solen estar situats a la perifèria dels nuclis urbans_

CENTRE COMERCIAL
>> Espai que concentra un conjunt d’establiments
comercials independents, que desenvolupen
activitats complementàries, on es barregen les
compres de diversos tipus amb l’oci_

POLÍTICA AUTONÒMICA I MUNICIPAL SOBRE EL COMERÇ

Política d’aparador
Poca efectivitat o manca de voluntat marquen les agendes respecte al petit comerç
✑ Directa Baix LLobregat
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

L’

actuació política envers
el comerç és força ambivalent. Mentre que, públicament, tots el partits –a la
recerca d’un sector de l’electorat– fan propostes proteccionistes del petit comerç, les conseqüències són unes altres.

Les campanyes
de promoció del
comerç local
es basen en
incentivar el
consumisme
El marc legislatiu, començant
per la Constitució espanyola,
manté com a principi la llibertat
de mercat. Aquesta llibertat no
serveix per a res més que per
assegurar el control del mercat
en mans de les grans empreses.
La capacitat que tenen aquestes,
a través de la publicitat i altres
mitjans, per marcar les pautes de
consum i la capacitat de pressió
sobre el mitjans de comunicació
i les institucions oficials els dóna
un avantatge difícilment assolible pels petits comerços.
Polítiques proteccionistes
del petit comerç
Davant d’això, des de les institucions, s’han elaborat tot un
seguit de polítiques amb l’objectiu de contrarestar el camp de
joc desigual de la llibertat de
mercat.

Els nous plans
urbanístics
incentiven
el consum en
grans superfícies
Un exemple d’això seria la llei
d’horaris comercials de 2004 al
Principat. Aquesta llei–tal com
recull el seu preàmbul– tindria
l’objectiu de mantenir el teixit de
petits i mitjans comerços. I, efectivament, recull uns avantatges
horaris respecte a les grans
empreses. Segons alguns comerciants, però, aquest avantatge s’aconsegueix a costa de l’autoex-

El darrer Corte Inglés construït a Barcelona, a Can Dragó, entre els barris de Nou Barris i Sant Andreu
plotació i –els que disposen de la
seva plantilla– a través de llargues
jornades de treball.
La Generalitat de Catalunya
també dóna l’autorització per a
l’obertura de centres comercials i
hipermercats, tenint en compte
criteris com el nombre d’habitants i la presència d’altres establiments del mateix tipus.
En l’àmbit municipal, l’acció
institucional s’ha centrat a fer
campanyes de promoció del comerç local. Aquestes han pres la
forma de campanya publicitària
per animar a consumir dins la pròpia població, sense entrar en la
distinció del tipus de comerç que
en surt beneficiat.
Així mateix, en diverses poblacions, s’han creat i promogut
els eixos comercials. Aquest model pren la forma de centres comercials a l’aire lliure. Els governs
locals tenen una cura especial en
l’aparença d’aquests espais, fenthi inversions de remodelació,
convertint-los en zones de vianants i esborrant qualsevol expressió estètica no comercial.
Esdevenen, doncs, un exemple
de la pràctica institucional
actual, que se centra en aquells
que despunten per la seva capacitat competitiva i oblida la

resta. Però, a més, tenen la conseqüència perversa d’atraure l’atenció de les grans cadenes
comercials i desplaçar el comerç
tradicional. Especialment quan
aquest ocupa locals de lloguer
que es revaloritzen amb el creixent interès comercial de la
zona.

La promoció
municipal
dels eixos
comercials
atreu l’atenció
de les grans
cadenes
comercials
La situació dels mercats municipals segueix una línia semblant.
Molts d’ells han rebut inversions
per la remodelació de l’espai i la
millora dels serveis a costa de
compartir l’edifici amb alguna cadena de supermercats. El mercat
municipal de la Sagrada Família

(Barcelona) fins i tot forma part
de l’Associació Espanyola de Centres Comercials (Aedecc).
Conseqüències de l’urbanisme
El comerç tradicional s’ha sostingut sobre la base d’unes relacions
socials que anaven més enllà de la
qüestió comercial. Han estat sempre comerços pròxims als espais
de residència, en carrers estrets i
centres urbans densos.
L’actual política urbanística,
caracteritzada per la construcció
de barris nous, amb carrers amples i allunyats del centre de la

Arnau Bach

ciutat, canvien totalment la situació. En aquests barris, la mobilitat a
peu és més difícil, cosa que dificulta l’obertura d’una trama comercial
tradicional. Aquesta situació fa
que els habitants d’aquests barris
siguin dependents del cotxe i, per
tant, clientela idònia per les grans
compres d’avituallament de cap
de setmana en grans establiments
que disposen d’aparcaments.
Sovint, els nous plans d’urbanisme van acompanyats de la
construcció d’hipermercats i centres comercials per tal de satisfer
aquestes necessitats. d

El Corte Inglés silencia les crítiques

L

a capacitat de pressió sobre
els mitjans de comunicació
de les grans empreses comercials s’ha posat de manifest en
més d’una ocasió. Repetidament, les crítiques realitzades a
la cadena de magatzems El Corte Inglés han estat silenciades
pels mitjans de comunicació.
L’amenaça de perdre els nombrosos ingressos que reben a
través de la publicitat ha demostrat ser un important instrument de coacció. L’any passat, durant la cursa que aquesta

empresa organitza pels carrers
de Barcelona, es va dur a terme
una acció de la Campanya Roba
Neta. En aquesta acció, es pretenia que l’empresa prengués
consciència de les condicions de
treball en què es produeixen
part de les robes que es venen
als seus establiments, en concret les que distribueix l’empresa Induyco. Malgrat la presència
de nombrosos informadors gràfics i l’interès de periodistes per
l’acció, en cap mitjà s’hi va fer
referència.
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ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING PER AUGMENTAR EL CONSUM
>> LA POSICIÓ DELS PRODUCTES. A les lleixes,
els productes més cars, que aporten més benefici, estan situats a l’alçada de la vista, mentre
que per aconseguir els més barats o d’oferta cal
ajupir-se o estirar el braç_
>> ELS PREUS. 0,99 no és igual a 1 euro_

>> PRODUCTES MÒBILS. Sovint, la disposició dels productes sol canviar, per fer que –per trobar-los– calgui
recórrer tot l’establiment. S’afavoreix, així, la compra
de productes no programats_
>> LA MÚSICA. No es tracta d’amenitzar la compra, sinó
d’animar-la_

ENTREVISTA // ISABEL PORTILLO HOYOS. ELS

HORTS A

CORNELLÀ

>> PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT. Aquests
solen ser difícils de trobar i estan dispersos en l’espai, per obligar a passejar-se_
>> CARROS QUE (NO) FUNCIONEN. Els carros no
estan fets per mantenir una conducció recta, sinó
per abocar-nos cap a les lleixes_

DE

LLOBREGAT,

ZONA

EROSKI

“Ara, la gent prefereix
l’asfalt a les patates”

Vera de la Fuente

Isabel mostra fotografies on surt Francisco, el seu marit, i la família a l’hort, a la dreta.
✑ Frida Luz
/redaccio@setmanaridirecta.info/

I

sabel Portillo va néixer a
Tolox (Màlaga) fa vuitantados anys. Com tanta gent, va
venir amb el seu marit i el seu
fill de cinc anys, als anys
cinquanta, per començar una
nova vida a Cornellà (Baix
Llobregat). Amb els anys,
Francisco va habilitar uns
terrenys com a hort a la vora
del riu Llobregat i, més tard, ho
va fer en un altre terreny.
Llavors, les grans empreses
–amb la complicitat de
l’Ajuntament (PSC-Montilla)–
van robar els terrenys, sense ni
tan sols avisar. Tots els camperols de la vora del riu i –més
tard– els que conreaven els
terrenys on actualment hi ha el
Centre Comercial Llobregat
(més conegut com a Eroski) van
perdre els seus horts per donar
pas a una ciutat basada en el
capitalisme i el consumisme.
Teníeu horts a Cornellà? Quin ús
els donàveu?
Primer vam tenir un hort abans
d’arribar al riu, als setanta. No era
comprat, hi havia trossos de terrenys sense res, molt dur. I altra
gent va fer més horts. Les nétes
venien amb nosaltres, els agradava molt anar-hi. Ho vam tenir uns

deu anys. Era molt bonic. Teníem
pebrots, albergínies, figues, tomàquets... tot l’any. Els donava a totes les veïnes. Donava sacs de patates a tothom.
I què va passar?
Van avisar diverses vegades dient
que hi havia de passar un tren cap
al port i que havien de treure els
horts. No ens van donar res. Ens
llevaven l’aigua per regar fins que,
al final, ens la van treure definitivament. Però ningú es va queixar.
Després, vam tenir un altre hort.
Començava a l’Eroski, fins al parc
de la infanta, on els tenia l’avi. Hi
havia força gent amb horts, el nostre era com un camp de bàsquet,
amb una caseta per les eines. I
regàvem amb l’aigua de la sèquia.
Francisco tenia moltes ganes
d’hort i ho va comprar per 50.000
pessetes a un altre avi, que havia
ocupat els terrenys molt abans.

“Donava
tomàquets i
albergínies
a tothom
Van avisar la gent que acabarien
amb els horts i construirien un
centre comercial?
No van avisar a ningú formalment.
Hi havia gent que deia: “Diuen que

ens trauran els horts!”. L’endemà,
van tirar la tanca a terra i no hi van
deixar res: ni la caseta, ni les eines,
ni les patates. Aquest dia, va anar
a recollir la collita de patates i es
va trobar que el seu hort i els del
costat eren muntanyes de sorra.
Només va recuperar la cadena
amb la qual tancava la porta. Amb
la cadena a la mà, va dir: “Només
m’han deixat això”. Jo encara la
conservo. Francisco va venir molt
trist, només li faltava plorar. No
van donar res a ningú. Tothom se’n
va anar a casa seva. Després, es va
avorrir i mai més va anar a l’hort,
se n’anava a passejar al riu. Ningú
sabia res del centre comercial.
Després, van començar a construir, de seguida.
Com era la vida al barri, abans
que li llevessin l’hort?
Ell anava a l’hort a la tarda, després de treballar. En Francisco era
molt actiu, treballava, estava pel
carrer, jugava a la petanca. Ell hi
anava cada dia, sempre amb bicicleta. Avui, hi ha poca gent que
encara tingui un tros d’hort prop
del riu. El meu veí Pablo es distreu
molt en el seu petit hort de tot
just uns metres. Quan recull alguna cosa, et dóna tomàquets, pebrots... Però, aviat l’hi llevaran perquè passarà l’AVE. Ara, tot cal
comprar-ho. Abans, tenia pebrots
per tot l’any i enciams. Tot bo i
fresc, recollit de l’hort. Abans no

tenies a qui donar-li tant tomàquet; i ara, al mercat, els tomàquets s’hi passen dos o tres
mesos, els porten verds i maduren
a la botiga. Però, a la gent, això li
és igual... el dissabte van a menjar
al Mc’Donald’s.

“Estan tancant
les parades del
mercat perquè
la gent va
als grans
magatzems”
Quin impacte va tenir pel barri
tot això? El gran centre comercial ha afectat el petit comerç?
Jo sempre he comprat al mercat.
Es nota molt allà; hi ha parades
tancades i no hi ha gent, com
abans. Diuen que, amb el temps,
tancaran el mercat. Hi ha parades
posades per llogar, però ningú no
ho fa. El carrer major (avui Rubió i
Ors) estava ple de sabateries i
botigues petites, i les estan arruïnant. S’han notat molt els centres
comercials, estan llevant totes
les botigues. El barri, d’aquesta
manera, perd els carrers amb vi-

da. La gent va als grans magatzems, a l’Eroski, l’Alcampo, el
Mercadona. Abans, tot el terreny
que hi ha fins al riu eren pereres,
pomeres. Un home, que conreava
préssecs, els venia al carrer bé de
preu. No van deixar ni un sol
arbre. Van posar un restaurant, el
gimnàs, la piscina... Jo prefereixo
les pomes al ciment. No deixaran
on criar res d’això: asfalt i gens de
patates!, després les portem de
l’estranger...
I com veus avui Cornellà?
Avui ho estan llençant tot. Fan
molts blocs, un hotel, una residència privada... Això és pitjor. Un
veí bromeja: “Asfalt, patates no!”.
Això és el que volen els rics. Per
qui són tantes cases tan cares? Si
almenys fessin blocs de pisos que
poguessin pagar els joves, o assequibles per qui no té tants diners!
Per això, els horts estan millor.
Ara diuen que faran pisos fins al
pont de Sant Boi. La gent diu que
els facin, però amb un lloguer
barat. Els que manen han fet que
Cornellà canviï molt. On ara hi ha
l’Eroski, abans hi passava un canal
d’aigua pura, amb la qual regàvem
els horts. Ja no en queda ni un,
amb tots els que hi havia! El riu
Llobregat baixava net i la gent
anava molt a pescar. No quedarà
més que blocs de ciment. Jo preferia els horts. d
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A la recerca de les “declaracions escàndol”

A

quests dies hem viscut dos
exemples clars de la deriva que
pren la informació quan perd el
nord. De com dues frases fora de
context es poden convertir en
tempestes, sense que existeixi
cap altra finalitat que fer safareig
mediàtic i polític. Imma Mayol va
voler deixar clar que rebutjava
l’especulació immobiliària i,
posada en la tessitura d’haver de
triar entre el comportament dels
especuladors i el comportament
dels okupes, va triar el dels
okupes. Tothom va entendre
perfectament què volia dir. Però,
això, es va convertir en el menys
important. Damunt la taula, una
nova “declaració escàndol”, un
projectil per animar les tertúlies

Amb aquesta
pràctica, hem
aconseguit
definir un
periodisme
basat en les
declaracions,
que ens
allunya de la
comprensió i
ens apropa cada
vegada més a
a polèmica
exprés
Marc Martí. Sociòleg

polítiques. Aquesta és una dinàmica habitual, sobretot generada
pels mateixos periodistes que
busquen titulars per aconseguir
que una entrevista no passi
desapercebuda. Amb aquesta
pràctica, hem aconseguit definir
un periodisme basat en les declaracions, que ens allunya de la
comprensió i ens apropa cada
vegada més a la polèmica exprés.
Una frase sense context ens pot
ocupar dies. Sortosament, la vida
quotidiana de tots no la determinen aquestes polèmiques i la
gent en fa un cas de conversa de
cafè, però sí que contribueix al
desprestigi de la política i del
periodisme. Després, quan arriben les enquestes que denuncien
el poc valorades que estan
aquestes dues professions
ens sorprenem.
I, mentre encara no hem paït
la pèrdua de temps que representa discutir si Imma Mayol és
o no antisistema, el conseller
d’Interior, Joan Saura, contesta
–a pregunta d’un periodista–
que ell seria partidari de legalitzar les drogues. En un moment
en què les drogues són il·legals,
el màxim responsable de perseguir el crim i el delicte a
Catalunya es mostra partidari
d’un canvi de marc legislatiu que
permeti, a criteri seu, lluitar a
nivell internacional contra el
narcotràfic i la dinàmica globalitzada d’aquest negoci. Però,
abans que pugui fer aquests
aclariments, el PP ja demana la
seva dimissió i tots els mitjans
se’n fan ressò a les portades. No
hi ha, al darrera d’aquestes
paraules del conseller Saura, una

Anthony Garner

iniciativa legislativa, entre altres
coses, perquè Catalunya no pot
tocar el codi penal, però ja
tenim un nou circ de declaracions organitzat que ens permet
tornar a fer diana sobre un
responsable polític. Resulta
imprescindible, doncs, que ells
mateixos siguin conscients de la
dinàmica del periodisme actual
per prevenir aquestes situacions.
Qualsevol cosa que diguin que
no sigui un filibusterisme per
evitar expressar sense embuts el
que realment pensen serà un
titular cridaner que alimentarà
l’oposició.

D’aquesta mala pràctica, en
són víctimes tots els partits però,
de fet, qualsevol persona que
tingui notorietat pública.
Afirmacions taxatives que expressin idees que s’escapin de la línia
oficial d’una institució, partit,
govern o llenguatge políticament
correcte –siguin o no raonades o
raonables dins d’un context– es
converteixen en pólvora.
Automàticament, es posen en
marxa els mecanismes periodístics que busquen les reaccions
contràries. Així s’alimenta la
desconfiança social en els
mitjans. A qui beneficia aquesta

dinàmica? Amb molta sort, al
compte de resultats de les
empreses, traduït en números de
vendes d’exemplars o en audiències, si és que aquests petits
escàndols dialèctics aconsegueixen sobreviure dos o tres dies. Ens
ho hauríem de fer mirar, sobretot
perquè des del periodisme informatiu ens permetem el luxe de
criticar els companys –siguin o no
periodistes– que apliquen aquestes tècniques a la vida privada
dels famosos i no ens adonem
que, des dels informatius, també
hem implantat la cultura informativa de les declaracions escàndol.

La universitat
pública
s’assembla cada
vegada més a
una empresa
privada per
la forma com
precaritza
activament
els seus
treballadors i
treballadores

privada per la forma com precaritza activament els seus treballadors i treballadores:
subcontractacions, disminució
de salaris, contractes escombraries o, simplement, multiplicació de les beques. Així, a les
nostres universitats, tenim
professorat que cobra menys de
sis-cents euros al mes, empreses
de serveis que fan fora els seus
treballadors durant els mesos
d’estiu per no fer-los indefinits,
investigadors renovats cada tres
mesos o milers de becaris sense
drets laborals (prestació d’atur,
cotització a la seguretat social,
baixa per maternitat, etc).
El curiós de tot plegat és
que, això, no ho accepten i
promouen executius agressius
entrenats a les millors escoles de

recursos humans dels Estats
Units, sinó uns gestors/professors que han gaudit d’una infinitat de drets laborals que no
volen per a la resta. Mentrestant,
les noves generacions estan
massa entretingudes a córrer la
carrera individual d’obstacles per
tal de fer-se un lloc a dins, fent
recerca, publicant, donant classes, anant a congressos, fent
estades a l’estranger o, simplement, fent de serfs. A algú li
importa que els alumnes guanyin
en autonomia i esperit crític? A
algú li importa que els resultats
de la recerca serveixin per avançar socialment? A algú li importa
que la universitat pública sigui
una màquina de reproducció de
desigualtats i d’injustícies?

/opinio@setmanaridirecta.info/

Universitat, SA

L

a Universitat pública s’assembla cada vegada més a una
empresa privada. No ho dic
només perquè, als alumnes, se’ls
tracti com a clients i consumidors, sense dret a participar en
l’elaboració dels continguts i la
forma de les classes. No ho dic
només pel fet que tots els estudiants hagin de tenir imprès el
seu nom en una targeta de dèbit
d’una caixa d’estalvis o una altra
que els identifica com a tals. No
ho dic només perquè cada
vegada les universitats estiguin
més preocupades per a crear una
marca atractiva per estampar a
les carpetes que els clients, orgullosament, lluiran com anuncis
ambulants. No ho dic només per
la multiplicació d’“ofertes”
formatives en forma de

postgraus i màsters, destinades a
l’expansiu “mercat” educatiu i a
preus cada vegada més
inaccessibles.
No, no ho dic només per tot
això. La universitat, com tota
organització que vulgui sobreviure en el nou capitalisme
flexible, ha d’esdevenir cada
vegada més competitiva especialitzant-se, augmentant la
seva productivitat i reduint els
seus costos. Però, les universitats tenen un petit desavantatge
respecte a la resta d’empreses:
no es poden deslocalitzar a
altres països tot buscant mà
d’obra més dòcil i barata amb
menys drets i tradició organitzativa. Així, dic que la universitat pública s’assembla cada
vegada més a una empresa
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El ridiculisme, una via anticolonialista contra els zombis catalans

L’

any 2001, es publicava no sé
on, tot i que sembla que al
Garraf, un dels manifestos més
surrealistes –sense voluntat de
ser-ho– dels molts que els catalans i les catalanes hem fet
públics mai. I com sabeu, som
un poble amb un cert gust per
fer proclames, manifestos,
discursos i atabalaments
col·lectius diversos. Es tracta
del “Manifest programàtic per
la descolonització mental i
política dels països catalans”,
titulat també “Manual de desintoxicació zòmbica”, signat per la
Lliga Anticolonial i que podeu
llegir complet a
www.catigat.org. Per cert, no us
quedeu amb una llegida perquè,

L’alternativa
del gat té,
doncs, uns
antecedents
que ens el fan
molt més
proper per
la banda
de la ironia
subversiva
i de l’humor
propis de
l’irredemptisme
més encarallat

de manifestos, n’hi ha dos i els
dos són assumits per la Lliga
Anticolonial, ja que no saben
amb total certesa quin és l’autèntic. Així que, un cop llegit el
primer, cal continuar pel segon.
Els autors del manifest són
la gent de la Lliga Anticolonial,
una organització que s’autodefineix com a “semisecreta, independent, intercultural i
mediterrània”, que aplega
“alguns indígenes catalans” que
reconeixen el procés de colonització que pateixen els Països
Catalans i que –per desactivar
aquesta colonització– usen “les
armes de la paròdia, l’humor, la
substitució simbòlica, el surrealisme polític, és a dir, el subversivo-barrilairisme...”, tot
reassumint “la tradició catalana
humorística que va d’El be
negre al recent ridiculisme de
Cataconya passant pel
mestre Brossa”.
A banda del web, que és
recomanable de dalt a baix,
podeu llegir el llibre Cataconya,
la via ridiculista d’accés a la
independència, de David Duran,
publicat per La Magrana i en
aquests moments descatalogat,
una novel·la d’humor on es
plantegen diverses reflexions
de caràcter polític, com ara la
necessitat de revisar les formes
de lluita convencionals i el
paper del poder mediàtic. La
seva estratègia d’alliberament
s’anomena ridiculisme i es basa,
precisament en això: “en portar
la nostra condició d’espanyols
fins a extrems que posin en ridícul l’Estat espanyol i aquest,
fart, ens doni la independència
per expulsió”.
D’altra banda, Salvador Avià
i Jordi Avià són els autors de Dr.

Franqui

Cat, esgarrapant a tort i a dret,
publicat per l’editorial L’Avenc.
S’hi explica, per als nouvinguts
a aquest nomoviment –com
jo–, qui és el Doctor Cat, en el
que és un autèntic viatge iniciàtic a la subversió de l’avorrida
realitat que vivim com a poble i
com a individus, amb voluntat
alliberadora, és clar. El llibre, tal

Favier Martí i Lluch. Membre del Moviment de Defensa de la Terra

com diuen els seus autors, no
contesta les preguntes que ens
podem arribar a fer sobre
aquests temes, però ens serveix
per airejar alguns aspectes poc
coneguts o totalment desconeguts d’aquest personatge més
que singular, des de la seva filiació zoològica, fins a la seva militància anticolonialista, tot

passant per Cuba, Jamaica,
Vietnam i els casinos de Las
Vegas. A més, inclou una galeria
de personatges “de primer,
segon i ínfim ordre: Stalin, Fidel,
Ho-Cho-Minh, els Skatalites,
Demis Russos o Rod Stewart,
entre d’altres”.
Els companys de la Lliga
Anticolonial, per acabar, tenen
entre els seus èxits el fet d’haver popularitzat el gat que
podem veure darrere d’alguns
cotxes com a alternativa al toro
d’Osborne que els nacionalistes
espanyols tenen com a símbol i
amb què han substituït en les
estanqueres la gallina franquista, ara il·legal. El toro va ser
vençut a les carreteres del
Principat pel ruc català, després
d’una gran campanya mediàtica
a nivell regional, ara fa tres
estius, sense acabar de fer
desaparèixer el gat subversiu
que podeu veure en la seva
pàgina web, i que no és res més
que una versió retocada del
toro abans citat. L’alternativa
del gat té, doncs, uns antecedents que ens el fan molt més
proper per la banda de la ironia
subversiva i de l’humor propis
de l’irredemptisme més encarallat. Del catgat simbòlic, els
redactors de la segona versió
del manifest per la descolonització mental en diuen que és
“petit, sexualment alliberat i
insubmís, com a contrapunt del
toro, pesat, masclista i ranci” i
que ha estat “la primera aportació de la Lliga Anticolonial a la
necessària renovació simbòlica
que tant necessita el nostre
poble”. Som-hi doncs, fem-los
cas i descolonitzem la
nostra ment.
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Reforcem el camí vers la Unitat Popular!

A

cabem d’encetar un any ple
de simbolisme, atès que es
compleixen tres-cents anys de
l’ocupació militar de València i
Lleida. Sens dubte, aquesta data
simbòlica esperonarà alguns
sectors polítics i cívics a organitzar campanyes de sensibilització
nacional. L’Esquerra
Independentista, però, s’hauria de
plantejar un objectiu més a mitjà
termini: els propers vuit anys han
de servir per posar els fonaments
imprescindibles que permetin
assolir la independència en una
fase posterior.
Per assolir aquest objectiu
calen com a mínim dos requisits.
D’una banda, és necessari, a
mesura que avanci el conflicte
amb els estats imperialistes
ocupants, que siguem més persones les que anem sumant a les
files del projecte polític de
l’Esquerra Independentista.
D’altra banda, resulta indispensa-

ble, però, emplaçar amplis
sectors de les classes populars
favorables al dret d’autodeterminació dels pobles, malgrat que no
siguin independentistes estrictament. D’aquesta manera, sumarem més forces a la lluita
col·lectiva per emprendre el
combat necessari. Per tant, és
ineludible estructurar, reforçar i
organitzar un moviment per l’autodeterminació dels Països
Catalans, tot recollint l’esperit de
l’11 i el 18 de febrer de 2006.
Tanmateix, no podem obviar
que la lluita pel nostre alliberament és global. O sigui, a partir
de l’autoorganització de les
dones, dels i les treballadores,
etc., hem d’avançar en el sentit
de soscavar les bases polítiques,
ideològiques i econòmiques del
capitalisme, tot creant les bases
per construir aquest futur més
lliure. Aquesta és una tasca de
fons que, a hores d’ara, passa per

Hem d’avançar
en el sentit
de soscavar
les bases
polítiques,
ideològiques
i econòmiques
del capitalisme,
tot creant
les bases
per construir
aquest futur
més lliure

la construcció d’un moviment
d’Unitat Popular, l’avançada del
qual està donant fruits en un
seguit de viles i ciutats del país.
Perquè, el proper mes de maig, hi
haurà diferents candidatures que
esdevindran localment el referent polític del projecte de la
Unitat Popular, és a dir, recolliran
els anhels dels sectors més conscients de les classes populars per
transformar la realitat.
Ara bé, l’objectiu fonamental
dels propers mesos no és tenir
uns quants regidors més (encara
que tant de bo se superin les
previsions), sinó augmentar la
solidesa política i organitzativa
d’aquests embrions d’Unitat
Popular que són les CUP. Creiem
que les diferents candidatures –tant les que preveuen que
obtindran representació com les
que ja saben que no n’obtindran–
no haurien de perdre mai la perspectiva que l’important és acon-

seguir que, l’endemà de les eleccions, les diferents CUP estiguin
més ben organitzades i cohesionades políticament i que nous
sectors s’hi hagin afegit o apropat. O, dit altrament, si l’horitzó
es fixa exclusivament en els
resultats, s’estarà desviant el
projecte cap a l’electoralisme
estèril.
Dins aquesta perspectiva de
reforçament organitzatiu i polític, fóra bo que –tal com ha
proposat Francesc Ribera, Titot
(“Apadrina una CUP”)– les i els
militants independentistes que
viuen en municipis on no hi ha
CUP col·laboressin activament
amb les que tinguin més a la
vora. Manllevant l’expressió de
Titot, es pot dir que apadrinar
una CUP en els propers mesos
és una bona manera de contribuir a vertebrar el moviment
d’alliberament global que volem
construir.

pàgina 8 Impressions

Navegant
per la xarxa
La passarel·la
blava

F

a unes setmanes, us acostàvem al costat més in de la
Guàrdia Urbana de
Barcelona: la dels agents preocupats pel nou uniforme. Si, aleshores, la majoria d’ells estaven
encantats amb el canvi de colors
–tot i que, en el tema de portar
les botes per fora, no creien que
anés massa a la moda– ara
sembla que, quan han vist les
fotografies definitives, no n’acaben d’estar convençuts.
Però, no són els únics a qui els
canvis d’uniforme provoquen
insomni. A la Policia Nacional
espanyola, aquesta renovació en la
indumentària els porta de cap. Per
quin motiu? Doncs perquè temen
que el nou uniforme prescindeixi
d’allò pel qual es van dedicar a ser
policies, d’allò que els mou, els
alimenta i els dóna forces (i ganes
d’emprar la força contra les ciutadanes)... la bandera espanyola!
Aquesta vegada la navegació
per la xarxa ha anat a parar a latituds que superen les fronteres
dels Països Catalans, especialment
les de Catalunya, i el vaixell ha
ancorat al fòrum cepolicia.com,
una parada que fa força temps que
no visitàvem. I on hem descobert
el dolor que produeix als agents la
possibilitat de perdre la bandera...
El temor de perdre la identitat
el llança a l’aire Nucken que, entre
mossegades d’ungles i til·les,
assenyala: “em temo el pitjor”.
Wiggum no s’ho pot creure: “No
ho poden fer... no?”. I Satán, un vell
conegut d’aquesta columna,
acompanya les seves intervencions d’un “Només el risc és capaç
de fer-me sentir viu”, i els adverteix: “No ho haurien de fer, però
poden. No doneu idees, cony!”.
Arcabuz opta per la ironia:
“Doncs és clar, ara, al braç esquerre, portarem un colom de la pau
amb una fulla de marihuana al
bec... I ja no serem el Cos
Nacional de Policia, sinó els
encarregats de la pau al món i
l’Aliança d’Incivilitzacions!”. Satán
s’anima: “I al braç dret, el símbol
de Nacions Unides o Metges
Sense Fronteres... haurien de
deixar-nos posar publicitat i així
ens podrien pujar el salari”.
Davidsanchi va de cara a la
pela: “Jo canvio la bandera espanyola per un euro més al salari que
qualsevol altra policia i unes
condicions dignes de feina. La
bandera la porto al cap i al cor, no
al braç”. I mentre segueix la discussió sobre patrocinis i banderes,
nosaltres, estimades lectores, ens
adonem que necessitem una cura
del que podríem anomenar
“símbols forumistes policials”... Tot
un seguit de ninotets infectes i
saturadors que envaeixen les pàgines d’Internet d’aquests cossos
policials. Només cal que entreu a
patrulleros.com, a la secció de felicitacions.... Veureu com us passen
pel cap moltes coses que els policies es podrien posar a l’uniforme.
Però, aquesta és una altra història
que ha de ser explicada en una
altra navegació...
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Contra IC-Verds
i EUiA
Joan Gil Jòdar, Girona

L

a setmana passada, van detenir sota la llei antiterrorista,
a Girona, la Núria, una noia
coneguda pel seu compromís
social a diversos nivells (des de
l’escoltisme fins a centres
socials de les poblacions de
Sarrià de Ter i de Girona).
L’operació fou dirigida pels
Mossos d’Esquadra, essent-ne
darrer responsable el Conseller
d’Interior, Joan Saura,
d’Iniciativa per Catalunya-Els
Verds. Encertadament, els
convocants dels diferent actes
denunciaren aquest partit
d’“esquerdes”; convocant
protestes davant de la seva seu
a Girona i demanant explicacions per la seva gestió política
en aquesta operació.
No obstant això, si la llista
de la gent a la qual hem de
demanar explicacions –dins del
que anomenem l’esquerra– és
queda amb Iniciativa per
Catalunya, em sembla que ens
estem equivocant. Què passa
amb la gent d’Esquerra Unida i
Alternativa? Que no formen
coalició amb IC-Els Verds? Que
no els hem de demanar explicacions per legitimar un partit
que aplica la legislació antiterrorista? I la resta de partits del
conglomerat de l’esquerra
“repressiva” que participen amb
EUiA i IC a totes les eleccions?
Què passa amb el Partit Obrer
Revolucionari? A ells no els
demanarem explicacions? I al
Partit Revolucionari dels
Treballadors? Ells no han demanat explicacions als seus socis i
seguiran donant-los suport!
Quan els va caure la “R” de
Revolucionaris? Quan es van
convertir en còmplices de la
política repressiva de l’Estat?
On són aquest partits quan els
necessitem!
En veure com actuen
aquests partits penso: quan
més negre ho veig, més negre
em torno.

Sobre la
necessitat
d’eliminar
l’autoconsum
Oriol Fuster Cabrera
Amposta (Terres de l’Ebre)

“É

s com esta gent okupa,
que ara diràs que s’ha
posat de moda això de robar
cases... A estos los posava jo a
treballar i en quatre dies se’ls
passava la tonteria.”
Dilluns pel matí, classe de
castellà, 2n de Batxillerat.
Després de sentir això, intento
reprendre el fil de la conversa.
No sé com, ha sortit el tema de
l’okupació, potser relacionat

Des que la DIRECTA va publicar l’article d’Oleguer Presas sobre Iñaki de Juana Chaos i l’estat de dret,
han estat moltes les cartes que han arribat a la redacció. Algunes crítiques, altres de suport. Finalment, hem decidit publicar-ne un parell, triades a l’atzar, perquè ens és imposible posar-les totes.

Oleguer

Pregunta a
Oleguer Presas

José María Ortega Rodrigo
Ciudad Real

S

óc un jove de dinou anys que resideix
a Ciudad Real i sóc seguidor del
València C.F.
El meu missatge era per mostrar el meu
suport incondicional al Sr. Oleguer Presas,
no només pel seu últim article sobre el
règim en el qual es troba Iñaki de Juana i
pels seus pensaments sobre la societat
espanyola, els quals comparteixo totalment. El meu suport és per agrair-li que
persones com els futbolistes s’involucrin i
opinin sobre la nostra societat, i no es limitin a gastar cada partit unes botes o anar
d’aquí cap allà en el seu luxós cotxe esportiu. Per això, reitero la meva admiració a
l’Oleguer i li vull dir que té el suport d’un
munt de gent que ens preocupem per la
societat en la qual vivim. Una abraçada
forta i segueix així.

cartes

José Fernando Mota
Sant Cugat del Vallès

H

em de felicitar l’Oleguer per la seva
valentia a l’hora d’escriure sobre el cas
d’Iñaki de Juana Chaos, però voldria fer-li
altres qüestions:
Què pensa del fet que el club que el
paga estigui en tractes amb l’Estat sionista
d’Israel per fer propaganda turística
d’aquest país?
Es posicionarà en un tema que l’afecta
directament com a empleat del Barça que
és? Denunciarà la política prosionista del
seu president?
Esperem que continuï sent valent.

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

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

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

amb algun text que llegíem. A
partir d’aquí, els meus
companys comencen a repetir
com a lloros la sèrie de tòpics
que ens repeteixen els mitjans
d’(in)comunicació dia rere dia:
els okupes mengen nens i
violen cabres. Ja ho sabem.
Abans de saltar i explicar
una mica la realitat del fenomen de l’okupació, dels CSO i
de les protestes per l’especulació, em permeto un moment
de reflexió. Els meus companys
són bona gent, gent jove,
intel·ligent, mitjanament
formada, relativament oberta i
d’esquerres, futurs universitaris, gent que arribarà lluny.
Com poden tenir una visió tan
deformada d’aquest fenomen?
De vegades crec que els
lectors de la DIRECTA, la gent
dels Casals Populars, els militants de l’Esquerra
Independentista, en definitiva,
tot el món “alternatiu”, ens
oblidem que coses que natros

veiem molt lògiques i clares,
per als “altres”, per als que no
es mouen en estos ambients
pel motiu que sigue, és quelcom completament
desconegut.
I això em fa pensar que, si
realment volem tirar endavant
el projecte, si volem construir
una societat millor, hem de
deixar-nos de guetos i arribar a
la gent. Està molt bé fer xerrades a casals i CSO, però també
se n’haurien de fer a biblioteques i instituts. Està molt bé
fer concerts “del rotllo” i
muntar paradetes de material
independentista, però s’hauria
d’intentar treure a la llum tot
això. Una cosa no treu l’altra,
s’ha de seguir fent el que s’ha
fet sempre, però donant un pas
endavant per arribar a tothom.
Perquè no se’ns veigue com
una gent rara, tancats en la
nostra pròpia bombolla social,
molt bonica, però, a l’hora de
la veritat, poc útil i amb

mínima repercussió. Ens hem
d’alliberar de l’autoconsum.
Perquè si a les manifestacions, als concerts, a les xerrades, als casals i a les
concentracions sempre hi ha
les mateixes cares, mai tirarem
endavant. Una ampliació de
mires no ha de comportar un
canvi en els discursos, ni molt
menys en la ideologia. Però hi
ha maneres de fer les coses
que, a la llarga, poden resultar
molt més fructuoses. Perquè
sinó seguirem trobant-nos en
situacions com la dels meus
companys que, víctimes de la
manipulació informativa,
callen i empassen. I ja n’hi
ha prou.
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Cinc famílies de Bon Pastor es
neguen a deixar les ‘Cases Barates’
✑ Stefano Portelli
/redaccio@setmanaridirecta.info/

“H

i havia una vegada, un
poblet anomenat Bon
Pastor. Aquest poblet
estava situat dins de Barcelona.
Moltes de les persones que vivien
en aquest poblet hi havien nascut”.
El conte El ogro de la remodelación, me’l van passar en un paper
escrit a mà el José i l’Aurora Capdevila, un dels cinc nuclis familiars
que no volen deixar les cases barates. “Totes vivien en harmonia i
molt felices, amb els seus fills,
pares, germans i amics. Però, un dia,
va arribar l’Ogre de la Remodelació. Amb els seus camions de sorra,
asfalt i formigó va acabar amb el
poble. La remodelació va dividir els
veïns i, els pocs que no van acceptar l’engany de la remodelació, es
van trobar sols, rebutjats per les
persones amb qui havien conviscut
tota una vida. L’Ogre va aconseguir
enganyar la majoria. Només es van
poder salvar aquestes poques persones que sabien la mentida i la
manipulació de l’Ogre, però van
poder fer ben poc per salvar els
seus veïns. Ogre de la Remodelació, algun dia tots et maleiran”.

Al Bon Pastor,
la modernitat
arriba com
enderroc massiu
Aquestes famílies continuen
vivint a la zona de cases barates que
ja està a punt de ser enderrocada;
intenten comunicar-se amb el món
exterior, però no ho tenen fàcil.
Estan començant a utilitzar l’ordinador, alguns fins i tot han après a
publicar a Indymedia; necessiten
explicar la seva situació, els enganys, abusos i mobbing que estan
rebent per part del Patronat i de l’A-

José mira per la finestra de casa seva al barri del Bon Pastor, en les darreres setmanes gairebé tothom ha marxat
juntament, i el boicot que els fan
els veïns que ja han firmat. Però, els
periodistes que baixen al barri, els
fan fotos i entrevistes, i després no
treuen res, o només articles que
descriuen l’entusiasme generalitzat
per la remodelació. A la premsa, no
diuen que –des de fa un mes–
aquestes famílies, que han portat el
Patronat a judici, estan convivint
amb les runes, les rates i les infiltracions d’aigua provocades pels enderrocs de les cases que han quedat buides. No surt a la premsa
perquè contrastaria amb la visió
oficial de la remodelació, reflectida pels mitjans: “El Bon Pastor un
barri amb futur; De cases barates a

flamants pisos; La remodelació, un
tren que no podem perdre”. Segons
el Patronat Municipal de l’Habitatge, propietari dels terrenys, “el procés de remodelació [...] comporta
una millora urbana i social molt significativa i manté els elements que
han fet del Bon Pastor un barri molt
solidari: per tant, ell (Eugeni Forradellas, president del PMH) se sent
molt orgullós d’haver pogut contribuir a construir una determinada
Barcelona” (2003).
Propaganda i falses necessitats
La remodelació del Bon Pastor, o
sigui, l’enderroc integral d’un barri
que no té iguals a la ciutat, s’està

Tàctiques de la remodelació al Bon Pastor

L

es 784 cases barates del barri
de Bon Pastor, aparellades i de
planta baixa, van ser edificades
l’any 1929 tocant al riu Besòs (la
zona amb el preu del sòl més baix
de l’àrea metropolitana) i gestionades com a lloguers protegits pel
Patronat Municipal de l’Habitatge. Però, ara, amb la proximitat de
la Maquinista, el Metro i la futura
estació de la Sagrera, els terrenys
d’aquesta part del districte de
Sant Andreu han adquirit valor i
unes constructores (ACS-Dragados sobretot) han pressionat el

Patronat perquè permeti edificar
intensivament. Com que és una
institució pública, el Patronat necessita justificar la seva actuació
davant dels afectats. Aquí és on
entra l’Associació de Veïns. L’acord econòmic que es va firmar
l’any 2003 preveia que el barri
–col·lectivament– renunciés a tota indemnització (la que tocava
als que tenien contractes antics),
a canvi de poder accedir a la compra de pisos nous (als quals només
accediran les famílies més joves).
Els veïns més ancians del barri

–perjudicats tant econòmicament com moralment– van organitzar-se en contra de l’Associació
de Veïns i van formar l’associació
cultural Avis del Barri, que va
posar dos contenciosos, set denúncies penals i una querella criminal contra l’AVV. Ara que la primera part dels veïns ja s’ha
traslladat, la seva lluita s’ajunta
amb la de les cinc famílies que no
accepten les condicions del Patronat, i que també han interposat un
altre contenciós administratiu,
encara pendent de resolució.

podent executar, sobretot, gràcies a una sèrie d’estratègies comunicatives que s’aprofiten de la
poca familiaritat amb el discurs
oficial que tenen els seus habitants. El Patronat, amb l’Associació de Veïns, va aconseguir convèncer molts dels habitants que
el seu estil de vida havia quedat
obsolet i que necessitaven pisos
de propietat: “no barraques”. Del
fet que la majoria de les cases
barates hagi rebut un manteniment constant i que, avui dia, “de
barraques, no en tinguin res”, els
periòdics no en fan ressò. La distància entre aquest barri i la resta
de la ciutat és un dels elements
que afavoreix que els abusos i
enganys que s’hi cometen no es
filtrin dins del monòlit dels mitjans de comunicació de massa. De
tant parlar d’integrar els nouvinguts, sovint, ens oblidem que els
immigrants de principis de segle
encara estan exclosos, si no del
món del treball, sí del món del discurs i de les decisions; també de les
que afecten les seves vides. El tipus
d’exclusió que pateixen es basa en
el fet que, després d’una vida de no
rebre res de les institucions, ara, la
possibilitat de rebre unes molles
els fa contents, com si aquestes
engrunes fossin d’or, i la por de no
rebre’n, o de quedar-se sense res,
fos més gran que l’orgull personal.

Toni Arnau / Ruido

Resignació i resistència
La resignació era el sentiment dominant al barri, ja el 2004, quan
amb la Plataforma Veïnal contra
l’Especulació vam entrevistar cent
famílies de la primera fase. Per
resignació i per por, molta gent va
votar que sí a la remodelació, tot i
que haurien preferit continuar vivint a les seves cases barates. “Si
dic que sí, les tiren a terra, si dic
que no, les tiren igualment... el
Patronat és qui mana! Nosaltres no
hi pintem res”. Ara només resisteixen cinc famílies però, fa dos anys,
eren molts els que volien una altra
cosa. Una dona de vuitanta-quatre
anys, gairebé cega, ens va dir: “Que
ens les arreglin, però que no ens
les enderroquin. Hem estat abandonats; ens han cobrat el que han
volgut i, després, no volen res més
que robar-nos. Robar-nos la dignitat i robar-nos-ho tot; perquè són
uns lladres. Jo, aquí, m’hi he gastat
dos milions de pessetes i ara estic
veient com una persona me la vol
enderrocar? No sé què volen de
nosaltres: que agafem una metralladora i els matem? Això és el que
voldrien!”. Aquesta dona ara té
vuitanta-sis anys i viu dalt d’un
dels nous blocs de pisos; la seva
casa barata, vuitanta metres quadrats amb jardí, està tapiada i
destrossada per dins, esperant
per ser enderrocada. d
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HABITATGES DESAPAREIXEN DE LA WEB DEL CONSISTORI

El 2,7% dels aspirants aconsegueix
un dels 1.509 pisos de protecció
✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

E

nguany, l’Ajuntament de Barcelona donarà sortida al
2,7% de la demanda de pisos
de protecció oficial. La resta, un
97,25% dels que busquen habitatge, seguiran trucant a les portes
d’immobiliàries i promotores. Ricard Frígola, encarregat del sorteig que va adjudicar els futurs
domicilis, tot i que encara no estan construïts, va decidir –juntament amb Eugeni Forradellas–

Es va fer el
sorteig que va
adjudicar els
futurs domicilis,
tot i que encara
no han estat
construïts
que seria un procés discret, molt
discret. Ni tan sols s’havia fet una
nota de premsa per informar-ne.
Una setmana abans de l’extracció
dels números afortunats, des de la
seu de Barcelona Activa es van
enviar cent cinquanta fulletons
per convidar com a públic al sorteig una de cada tres-centes persones inscrites.
Protesta al carrer
Des de l’assemblea V de Vivienda,
que ha organitzat i promogut des
de fa mesos la lluita per un habitatge digne a Barcelona, es va destapar que el consistori faria l’adju-

ESPLUGUES

DE

Eduardo Soteras / Ruido

Construccio de pisos de proteccio oficial al barri del raval
dicació el 14 de febrer, en secret i
sense la presència dels mitjans de
comunicació. Una decisió presa
pels mateixos responsables municipals que, dos anys enrere, havien
encarregat a la companyia teatral
El Terrat un acte d’entrega de pisos
en format de gran xou i televisat
en directe. Finalment, van permetre l’entrada d’una vuitantena dels
54.400 aspirants al dret de sostre

al recinte de Barcelona Activa.
D’altres es van quedar al carrer,
acompanyats pels manifestants
que duien pancartes on es podia
llegir “No emmascHereu el problema de la vivenda”, amb la convocatòria de la manifestació per
l’habitatge del proper 24 de març.
En altres cartells, hi deia: “Vivenda
protegida és només un pedaç” o
“La dignitat no està en venda”.

LLOBREGAT // CAMPANYA

Picabaralla política
Eugeni Forradellas i Imma Mayol
van sortir a la defensiva davant
les crítiques, tot assegurant que
es feia tot el que es podia per
garantir l’accés a un habitatge
digne. Xavier Trias va denunciar
que només setanta-tres dels
1.509 pisos sortejats ja estaven
construïts, la resta es trobava en
obres o sobre plànol. Altres fonts

ELECTORAL

L’alcaldessa promociona el sorteig de
pisos que potser no es construeixen
✑ Directa Esplugues
/revista@entrebastidors.info/

E

l govern d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) ha omplert els carrers, fanals, plafons i bústies amb una campanya
publicitària sobre un futur sorteig
d’habitatges de “promoció pública”.
Anuncien el sorteig de vuit-cents
pisos “públics i assequibles”, durant
els propers quatre anys, que potser
mai es construiran, i ja comencen a
recollir sol·licituds i queixes pel sorteig de 246 habitatges (64 de lloguer) de 38 a 91 m2, dels quals no hi
ha ni un sol fonament. El sorteig
serà el 2008 i tots els partits polítics clamen al cel perquè na Pilarín
Díaz, alcaldessa pel PSC, els guanya
sempre l’esquena, en això del màrqueting electoral. Encara no s’ha fet
l’aprovació definitiva d’algunes promocions que publiciten i trobem
processos judicials pendents, que

poden anul·lar projectes com el pla
Caufec o la reconstrucció dels mercats municipals. Això de prometre
no és nou; durant la campanya electoral de fa vuit anys, el PSC parlava
de la construcció de més de trescents pisos que ningú no ha vist mai.
Col·lectius vulnerables?
Aquests pisos no estan destinats a
solucionar la manca d’habitatge de
la gent més vulnerable del poble. A
Esplugues, el preu actual del m2 a
preu concertat oscil·la entre els
1.920 i els 2.340 euros (zona A i A2,
segons la Generalitat). A sobre,
quan es faci efectiva la compra
(2009...), els preus s’adaptaran a la
normativa vigent, és a dir, pujaran.
La hipoteca pot passar dels cent
vuitanta mil euros, trasters i aparcaments van a part. A les bases
d’accés al sorteig, s’exclouen les
persones que cobrin, elles soles,
més de 57.000 euros l’any, tot un

detall. El sou tampoc pot ser inferior a un 5% del preu de l’habitatge,
és a dir, l’objectiu principal del sorteig és assegurar que les promotores privades venguin els pisos a
gent que podrà pagar la hipoteca
corresponent. L’ajuntament, a més,
potencia la creació de guetos, tot
determinant quins ingressos mínims i màxims has de tenir per optar a cada promoció. A Can Vidalet
i Sant Llorenç, els ingressos per
accedir al sorteig són prop de
9.000 euros anuals, inferiors als de
la promoció de Plaza & Janés.
I els números no quadren!
Mentre, a la propaganda, diuen que
sortejaran cinquanta pisos de venda
al sector Plaza & Janés, a les bases
aprovades pel ple municipal n’apareixen trenta. Als mercats, passa el
contrari: es publiciten 159 pisos de
lloguer, però se’n sortegen 170. Dels
primers 162 pisos de venda a sorte-

jar, l’ajuntament es reserva un màxim
de cinquanta habitatges per reallotjar famílies expropiades a la força
per altres projectes. D’altra banda,
l’ajuntament ha censat els habitatges buits que hi ha a Esplugues, noucents, però no adopta cap mesura
perquè la gent més necessitada els
doni un ús que no sigui l’especulatiu.
En vint-i-quatre anys de govern
del PSC en solitari, s’han promogut
vint-i-nou habitatges a tota la ciutat d’Esplugues.
La normativa urbanística obliga
la promotora a cedir gratuïtament a
l’ajuntament un 10% de cada promoció. D’un bloc de setanta habitatges, l’ajuntament en té set en
propietat. El greuge per la població
és que el govern local sempre ha
bescanviat a la baixa aquest 10% de
pisos per diners, que ha ingressat a
les arques públiques (sous, dietes i
publicitat, etc). d

municipals van assegurar a la
DIRECTA que la majoria dels pisos
sortejats enguany ja ho havien
estat en altres ocasions, però que
els afortunats havien estat descartats perquè no reunien els
requisits d’accés o havien rebutjat
l’oferta per un canvi de situació
personal. Algun d’aquests habitatges, segons aquestes fonts, ha
estat sortejat tres vegades. d

Desapareixen
misteriosament
quaranta-cinc
habitatges

E

l sorteig, a banda d’estar
envoltat de secretisme, va
patir dos episodis greus i inexplicables. Sense previ avís, la publicitat oficial de les
promocions va passar de
1.554 a 1.509 pisos ofertats.
Sorprenentment, quarantacinc habitatges van desaparèixer de catàlegs, fulletons i
pàgines web sense explicació
oficial. Un altre succés estrany es va produir durant
l’extracció de les boles dels
bombos del sorteig. Tal com
van poder observar –durant
la retransmissió via web–
dues internautes inscrites, el
notari va confondre el número 0261 pel número 1261, i
això ha fet que l’afortunat a
qui va tocar el pis ara el perdi.
Segons el responsable Ricard
Frígola, “les bases del sorteig
són clares” i “els pisos són els
que són i no n’hi ha més”.
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SANT FELIU

DE

LLOBREGAT // NOVA ORDENANÇA CÍVICA

SOBRE LA NETEJA VIÀRIA

La recollida d’escombraries rep
queixes pel mal funcionament
✑ Xavi Martí

Noves fonts
d’ingressos

/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

L’

Ajuntament de Sant Feliu
ha redactat l’esborrany
d’una nova ordenança cívica. L’alcalde del municipi, Juan
Antonio Vázquez (PSC), espera
que aquesta regulació s’aprovi en
el ple municipal de febrer o, com
a màxim, en el ple del mes de
març. L’ordenança endurirà les
sancions econòmiques a les persones que no respectin la neteja
viària. Fins ara, tot el relacionat
amb el civisme estava regit per
una ordenança general.

J

“El descontrol
actual
provoca que
la ciutadania
no compleixi
escrupulosament
amb la norma”

dels residus domèstics i sobre els
actes d’incivisme a la via pública.

L’ordenança cívica incidirà especialment a fer que les ciutadanes
respectin els horaris per dipositar
les escombraries als contenidors,
evitar que les persones deixin la
brossa i els mobles vells a la vorera
i fer que es recullin els excrements
dels animals de companyia. Paral·lelament a l’aplicació de l’ordenança cívica, l’Ajuntament posarà
en marxa la campanya Civisme +
Participació = Convivència. Aquesta actuació comportarà l’edició de
revistes de conscienciació cívica,
que es repartiran a les bústies dels
domicilis i recolliran articles sobre
les bones pràctiques en la gestió

Cortina de fum
L’ordenança cívica arriba després
de nombroses queixes veïnals pel
mal funcionament del servei de
recollida d’escombraries urbanes.
L’octubre de 2004, coincidint amb
l’arribada al govern municipal del
PSC, una nova empresa, Fomento
de Construcciones y Contratas
(FCC), es va fer càrrec de la recollida dels residus urbans i de la neteja
dels carrers. Al ple de setembre de
2006, la Federació d’Associacions
de Veïns i Veïnes de Sant Feliu –que
ja fa dos anys que denuncia aquesta situació– va qüestionar la gestió
municipal de la recollida de residus

Quan no buiden els contenidors, les voreres s’omplen de bosses d’escombraries
i va destacar que, amb el canvi
d’empresa, el servei havia empitjorat. Les associacions de veïns, de la
mà de Silvestre Gilaberte, també
van acusar el consitori de “desinterès davant les nostres protestes i
propostes” i de fer una mala gestió
econòmica del servei. En els darrers
dos anys, la taxa de recollida d’escombraries s’ha incrementat. Al
mateix temps, l’empresa FCC va
augmentar –el juny de 2006– un
54% el preu de la seva contracta
sense cap tipus de justificació. Silvestre Gilaberte, en aquest ple de
2006, va dir que “el descontrol
actual (referit al mal funcionament
del servei) provoca que la ciutadania no compleixi escrupulosament
amb la norma” i que, des de l’Ajun-

VALLÈS OCCIDENTAL // CRIMINALITZACIÓ

Irena

tament, “estan consentint, des del
seu inici, que l’empresa contractada
decideixi unilateralment el tipus de
servei. Estan premiant el seu mal
funcionament”. Des d’Iniciativa,
Àngel Merino va coincidir amb la
postura de les associacions de
veïns i va considerar que el civisme
l’ha de respectar tothom. Merino
va destacar: “Si l’Ajuntament sanciona un ciutadà que no treu les
escombraries a l’hora que ha de ferho, que a l’empresa responsable de
la recollida de residus i de voluminosos, que té mobles al carrer dies
i dies, també se la sancioni”. Durant
els mesos de juliol, agost i setembre de 2006, des de la regidoria de
Medi Ambient, encapçalada per
Carles Soriano (ERC), es va contrac-

DEL JOVENT DE

a fa un any que funciona l’ordenança cívica de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
Al llarg d’aquest temps, s’han
interposat 674 denúncies i s’han
fet 995 advertències relacionades, principalment, amb l’excès
de soroll als domicilis i amb l’obligació de recollir els excrements dels gossos del carrer.
D’aquestes denúncies, un total
de 57 estaven relacionades amb
les pintades i quinze amb l’alteració del mobiliari urbà.
A Cornellà, no recollir els
excrements dels gossos es
penalitza amb una multa d’entre 300 i 3.000 euros i fer una
pintada suposa pagar un import
que oscil·la entre els 200 i els
3.000 euros.

tar una empresa externa a l’Ajuntament per corregir el mal funcionament de la recollida de residus. Des
de la Federació d’Associacions de
Veïns i Veïnes, a més de denunciar
l’ús de recursos municipals per
compensar el servei de FCC, també
s’ha denunciat la manca de transparència i d’informació de l’Ajuntament al voltant d’aquest tema. FCC
va començar a gestionar el servei
de recollida de residus urbans de
Sant Feliu l’any 2004, amb una contracta de vuit anys de durada i deu
més d’amortització. La setmana
passada, l’Associació de Veïns Falguera afirmava a la DIRECTA que el
servei de recollida d’escombraries
encara no presentava “una millora
considerable”. d

BARBERÀ

Policia local i Mossos agredeixen
i amenacen col·lectius de joves
✑ Eric Jiménez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

D

urant els darrers dies s’han
generat a Barberà del Vallès
dos casos d’abús de poder i
d’agressions, un protagonitzat per la
policia local i l’altre pels Mossos
d’Esquadra. La repressió exercida
per les forces de seguretat no és nova al municipi. Membres de l’Ateneu
de Barberà i del Casal de Joves Obriu Pas han denunciat que des de fa
mesos la línia d’actuació d’aquests
dos cossos policials s’ha endurit.
Això ha provocat la criminalització
dels joves a l’espai públic amb controls, indentificacions, registres i
patrullatge intimidatori. El divendres nou de febrer els veïns van trucar a la policia local per queixar-se

de la presència d’adolescents a la
plaça Josep Tarradellas. Els joves
estaven practicant un nou esport
que consisteix a fer acrobàcies amb
el mobiliari urbà i, segons les seves
mares –que van donar el seu testimoni en una entrevista a la televisió–, no van causar cap desperfecte. Arran de l’alerta rebuda, una
patrulla va anar fins a la plaça i
aquesta intervenció policial va derivar en una discussió entre dos joves
–menors d’edat– i els agents. La
policia local va decidir detenir un
dels nois i el va fer pujar al cotxe
patrulla entre empentes i cops.
Mentrestant, l’altre noi va gravar
l’escena amb un telèfon mòbil. La
policia local va traslladar el jove a la
comissaria i un cop allà el van retenir amb violència. A les portes de

la seu policial, l’amic del detingut
volia veure el seu company. Com a
conseqüència d’això, també va ser
detingut i el van acusar de causar
desperfectes a l’edifici de la comis-

Un jove detingut
va ser traslladat
a l’hospital Parc
Taulí de Sabadell
saria. El primer jove detingut va ser
traslladat a l’hospital Parc Taulí i va
ser denunciat per la policia local.
Un dels agents també va ser traslladat a la seu hospitalària. Les mares
dels nois van declarar que aquest
policia local tenia ferides als artells.

Fent la murga als col·lectius
El divendres 16 de febrer es va tornar a produir un cas d’abús policial.
Aquest cop els protagonistes van
ser el Mossos d’Esquadra, i els intimidats, les persones que eren al
Casal de Joves Obriu Pas. Una furgoneta dels Mossos va aparcar
davant del casal i un dels agents va
sortir del vehicle i va dir que un
dels joves l’havia mirat malament.
El jove va rebre cops al cap i va acabar a terra violentament. Mentrestant, els companys del policia van
barrar el pas a totes aquelles persones que volien ajudar l’agredit. El
jove va ser identificat i va rebre una
amenaça dels agents. Els policies
van dir que si al cap de vint minuts
no havia marxat tothom del carrer
del Casal, el jove seria detingut.

Segons els diferents col.lectius de
joves de Barberà -Assemblea de
Joves, Casal Obriu Pas i Ateneu-,
aquests dos incidents s’han del
contextualitzar en una pràctica de
govern municipal (PSC, EUiA, ICV)
de criminalització del jovent i de
les manifestacions públiques que
fan. Aquesta situació va començar
quan el consistori de Barberà va
ampliar la Normativa de Policia i
Bon Govern, la qual va coincidir
amb el desplegament dels Mossos
al municipi. Des de l’arribada de la
policia catalana, tres joves que
pertanyen a diverses associacions
de Barberà s’han hagut d’enfrontar
a tres judicis arran de denúncies de
la policia local i les amenaces i les
intimidacions s’han convertit en el
pa de cada dia. d
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Les mobilitzacions per la llibertat
de Núria Pòrtulas es consoliden
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

L’

assemblea de familiars i
amics de Núria Pòrtulas
manté les mobilitzacions
fins a aconseguir la seva llibertat.
Entre les decisions que ha pres
l’assemblea hi ha la de concentrar-se cada dimecres a 2/4 de
vuit del vespre davant la seu d’ICV,
tant a Girona com a Barcelona, i
fer una manifestació a Girona
cada 15 dies. Així, el dimecres 14
de febrer unes 150 persones van
tornar a concentrar-se davant la
seu d’ICV de Girona en protesta
per l’empresonament de la jove
de Sarrià de Ter. Durant la concentració, en què es va tallar la carretera de Barcelona, es van cridar
consignes contra la llei antiterrorista, el conseller d’Interior Joan
Saura i per la llibertat de la Núria.

S’ha convocat
concentracions
cada setmana
per la llibertat
de la Núria
davant les seus
d’Iniciativa-Verds
En altres punts dels Països
Catalans també hi va haver protestes com a Ciutat de Mallorca,
on la CNT va convocar una concentració el divendres 16, en la
qual una quarantena de persones
van desplegar una pancarta a
favor de la llibertat de la Núria.
També a Tarragona on el dissabte
17 una cinquantena de persones
van realitzar una concentració
sota el lema “Ja no els calen proves per empresonar-te, llibertat
Núria” i van llegir un comunicat
en què demanaven la immediata
excarceració.
500 signatures de suport
Els organitzadors de la campanya
per la llibertat de la jove també
han creat una pàgina web d’informació elsud.org/nuri, on hi ha
penjat el manifest i es recullen firmes tant de col·lectius com de
persones a títol individual. Ens
aquests moments col·lectius com
IAEDEN-Salvem l’Empordà, l’Associació de Naturalistes de Girona o l’Agrupament Escolta Sant
Narcís (Girona) ja han firmat el
manifest, així com prop de 500
persones a títol individual.
Moció al ple de Sarrià de Ter
D’altra banda el passat dia 14 es va
realitzar a Sarrià de Ter un ple
extraordinari de l’ajuntament en
el qual es va aprovar una moció de
suport a Núria Pòrtulas i a la seva
família. En la moció aprovada per
unanimitat es va acordar ex-

El dissabte 10 més d’un miler de persones es van concentrar davant la delegació del govern de la Generalitat de Girona
pressar la preocupació davant la
manca d’informació que hi va
haver en els primers dies de la seva detenció, el respecte a la presumpció d’innocència i a la clarificació justa del cas.
De Pedraz a Del Olmo
La instrucció del cas ha canviat de
jutge i ara la porta Juan Del Olmo
Galvez, encara segueix en mans de

El cas passa del
jutge Pedraz al
jutge Del Olmo,
tots dos de
l’Audiència
Nacional

l’Audiència Nacional espanyola,
tot i que el nou jutge ha demanat
al fiscal que valori si el cas és competència de l’Audiència pel fet que
l’acusació és de terrorisme o si ha
de passar a un jutjat d’instrucció
de Girona, a la jurisdicció ordinària, cosa que significaria que la
imputació no seria per terrorisme
sinó per algun altre delicte (danys,
associació il·lícita...).

Directa Girona

La presó preventiva
Segons l’advocat de la defensa,
Benet Salellas, aquest canvi cap a
la jurisdicció ordinària implicaria,
en cas de produir-se, la posada en
llibertat de la Núria perquè els
delictes serien menys greus i per
tant no hi hauria cap fonament per
a la presó preventiva. Es podria donar la paradoxa de no ser imputada
de cap delicte per via ordinària. d

‘La Vanguardia’ manipula dades de l’agenda Els familiars es reuneixen amb el màxim
responsable polític dels Mossos
daños y finalidades terroristas”.
nrique Figueredo firma un

E

article el 14 de febrer a La
Vanguardia on citant “fuentes
cercanas a la investigación”
difon tot un seguit d’informacions que a part d’errònies, són
un greu cas de manipulació i criminalització.
En primer lloc en l’article s’informa que la detenció es va produir a Sarrià de Ter quan en realitat va ser a Girona. També
s’informa erròniament que la Núria i en Joan eren parella per tal de
donar certa credibilitat al muntatge policíac i que la Núria estaria preparant un seguit d’accions
violentes en protesta per la detenció d’en Joan Surroche. Informa també que el control on va ser
requisada la famosa agenda de la
Núria era un control rutinari, quan
en realitat es tractava d’un control amb motiu d’una concentració a Olot contra el abusos policíacs. Però l’afirmació més greu és
quan es diu que a l’agenda de la
Núria es va trobar escrita la frase
“Se puede hacer lo que sea respecto a él, ningún problema, con

Segons l’articulista és una de les
proves que utilitza l’Audiència
Nacional espanyola per acusar la
Núria Pòrtulas de col·laboració o
pertinença a banda armada. El
problema és que aquesta frase no
existeix a l’agenda de la Núria sinó
que segons afirma l’advocat de la
defensa: “A partir de dues frases
escrites en diferents llocs de l’agenda i amb la suma de la preposició ‘con’ l’articulista presenta un
fet que és inexistent i que mostra
la clara intenció per part de l’autor de criminalitzar la Núria i justificar l’operació policíaca dels
Mossos d’Esquadra”.
Per altra banda, La Vanguardia no recull, perquè no es van
contrastar les fonts, que la jove
va explicar davant del jutge que
aquests apunts responen precisament a una reunió que van tenir
amb l’advocat sobre la imputació
que les autoritats italianes realitzen contra Joan Surroche i d’aquí
l’expressió “daños y finalidades
terroristas”, els càrrecs pels quals
ell és reclamat a Itàlia.

E

l divendres 16 de febrer, els
familiars es van reunir amb
Joan Boada, secretari general
de la Conselleria d’Interior, per
obtenir informació de la situació de la Núria Pòrtulas. El secretari general va informar als
familiars que segons la seva valoració les proves són prou incriminatòries per justificar l’operació policíaca i l’aplicació
de la llei antiterrorista.

Joan Boada
d’ICV demana
als familiars
que s’aturin les
mobilitzacions
En aquests moments i segons
el mateix Joan Boada les investigacions s’estan allargant davant
el fet que els ordinadors requisats pels Mossos d’Esquadra no

han pogut ser analitzats davant
la negativa dels Jutjats de Girona
per cedir-los al cos policíac. Segons l’advocat del cas, Benet Salellas, aquesta informació no és
certa ja que els Jutjats de Girona
van cedir des del primer dia aquests ordinadors als Mossos
d’Esquadra.
Durant la reunió també va
demanar als familiars que aturin les mobilitzacions afirmant
que, segons el seu parer, són
perjudicials per a la mateixa
empresonada.
Sembla ser, doncs, que la direcció d’Iniciativa per Catalunya
comença a témer les conseqüències que poden tenir les mobilitzacions per demanar la llibertat
de Núria Pòrtules amb vista a les
properes eleccions municipals
del mes de maig.
Des de DIRECTA s’ha provat de
posar-se en contacte amb Joan
Boada però a l’hora del tancament encara no s’ha rebut cap
resposta.
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MENORCA // ESPECULACIÓ

Recurs al TS per la condemna
als detinguts en l’operació Estany

L’ampliació
del port de
Ciutadella en
suspens

✑ Directa Girona

✑ Directa Menorca

/girona@setmanaridirecta.info/

/menorca@setmanaridirecta.info/

A

l projecte d’ampliació del
port de Ciutadella que preveu un dic de 435 metres a la
zona de son Blanc, al sud de la
bocana del port natural, així com
la construcció de 200 nous amarraments i una marina seca per a
180 vaixells, ha quedat, ara com
ara, en suspens. El 20 de setembre
de l’any passat, la UTE Port Ciutadella va presentar el projecte
d’ampliació del port de la població consensuat entre el Govern
Balear, el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de la ciutat
[vegeu DIRECTA núm. 19].
Ara era el torn del Ministeri
espanyol de Medi Ambient i el 15
de febrer d’enguany, un dia abans
que finalitzés el termini, aquest
ministeri va contestar al govern
balear que no es pot pronunciar
sobre el projecte d’ampliació del
port de Ciutadella sense que abans es disposi d’una sèrie de requisits exigibles a qualsevol projecte que es faci a la costa.

E

questa setmana passada,
els advocats de l’operació
Estany van presentar el recurs al Tribunal Suprem contra la
sentència de l’Audiència Nacional. L’advocat Benet Salellas va
explicar a la Directa les tres grans
línies d’argumentació:

El recurs
discuteix
la validesa
de les proves
que s’han
utilitzat per
condemnar-los
El recurs discuteix la validesa
de les proves que s’han utilitzat
per condemnar-los. És el cas d’unes declaracions que van fer els
membres d’una suposada cèl·lula
terrorista a l’Estat francès i que
s’han presentat com a prova. Aquestes declaracions es van fer
sense advocat i la legislació francesa les considera vàlides, però
l’espanyola no. La defensa sempre
ha mantingut que la relació entre
el grup francès i els detinguts a
l’operació Estany era casual.

Manifestació a Girona per demanar l’absolució de l’Escamot Dixan
Cap organització terrorista
Per una altra banda, durant el judici, no es va aportar cap prova sobre
la seva relació amb cap organització terrorista; es posa èmfasi en
la presumpció d’innocència.
I, fins i tot mantenint els fets
provats, el recurs vol discutir perquè es van posar unes penes tan
altes: per pertinença a banda armada, es podia condemnar a entre sis i dotze anys i la sentència
els condemna a deu; per falsifica-

BARCELONA // AMENAÇA

ció de documents, entre sis mesos i tres anys, i han estat condemnats a tres anys.
De moment, s’ha presentat
l’anunci de recurs al Tribunal Suprem i, en el termini màxim de
quinze dies, es presentarà el text
desenvolupat.
El fiscal del Tribunal Suprem
serà diferent del que hi va haver
en el judici de l’Audiència Nacional que els ha condemnat. S’han
donat situacions en què el Tribu-

Toe

nal Suprem i l’Audiència Nacional
han dictat sentències diferents;
podria ser que el que un condemna l’altre ho absolgui, o que la
gravetat de les penes canviï.
Aquest fiscal ha de fer un
informe. I, de nou, es farà un altre
judici. Per una altra banda, la Plataforma Aturem la Guerra de
Girona ha convocat una nova manifestació el dissabte 3 de març, a
les set de la tarda, al pont de
pedra de Girona. d

CONTRA ELS CENTRES SOCIALS OKUPATS

Can Vies i Els Tòxics es mobilitzen

Arnau Bach

✑ Jesús Rodríguez
/redaccio@setmanaridirecta.info/

E

ls centres socials Els Tòxics i Can
Vies, a Cornellà de Llobregat i
Sants respectivament, han intensificat les campanyes contra el procés
judicial de desallotjament. L’antiga
fàbrica del passeig dels Ferrocarrils
reconvertida en local social de Cornellà afronta una amenaça que
sembla pròxima. El passat dijous a
la tarda, un grup de solidaris va desplegar una enorme pancarta a la
façana de la Catedral de Barcelona
per visibilitzar el cas. També s’hi van
encendre bengales per cridar l’atenció dels vianants.

S’ha de complir
el decret estatal
d’impacte
ambiental en
què es cataloga
l’impacte previst

Parada de metro Can Vies
L’assemblea de Can Vies va voler
apuntar als responsables de la denúncia que pretén acabar amb una
realitat social consolidada. El Centre Social de Sants, la CAL, la CGT
i una quinzena més d’entitats s’han
autoinculpat de l’ús d’aquest centre social que el mes de maig farà
el seu desè aniversari. L’acció va
consistir a canviar la retolació de
totes les estacions del metro de la
línia 1. Es va modificar l’inscripció
‘Mercat Nou’ per ‘Can Vies’. En total uns 300 adhesius. Una performance va servir per explicar que
TMB ha presentat la denúncia per
d
interessos especulatius.

Guillem Valle

Per poder seguir endavant
amb els tràmits sobre la concessió de l’adscripció de la làmina
d’aigua on s’ha d’ubicar l’obra
projectada, el Ministeri espanyol
de Medi Ambient sol·licita als
promotors diverses qüestions.
Entre la documentació que se’ls
reclama, hi ha un pla insular d’infraestructures portuàries, pla
que ha de demostrar, amb visió
d’illa, que les actuacions a Ciutadella són lògiques considerant
les que pugui haver-hi també a
les poblacions de Fornells i Maó;
un estudi de viabilitat econòmica, en què es demostri que la
inversió pública prevista té coherència; el compliment del decret
estatal d’impacte ambiental en
què es catalogui l’impacte previst sobre milers de metres quadrats de praderies de posidònia; i
finalment un estudi complet de
la dinàmica de litoral que es pot
veure afectada.
El Grup d’Ornitologia Balear i
defensa de la naturalesa (GOB)
després d’una campanya d’un mes
i mig, en què fins a 2.000 persones
han enviat un mail a la ministra
espanyola de Medi Ambient, Cristina Narbona, en què se sol·licitava que el ministeri espanyol exigís
tots els requisits necessaris abans
de pronunciar-se, ara declaren
que la feina prioritària que s’ha
d’abordar és la redacció d’un pla
insular que doni una visió global a
les necessitats i a les actuacions
portuàries de Menorca. d

pàgina 14 reportatge
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Els nens del ca
www.aasara.org
www.sixtophoto.com

I

nfants sense infantesa, obligats a convertir-se ràpidament en adults per sobreviure. La situació familiar els obliga a demanar caritat, remenar escombraries, fins i tot a prostituir-se, ja que la vida al carrer els
porta, inevitablement, a caure a les mans de petites
bandes, que els exploten. La seva vulnerabilitat els fa
caure al món de la droga, que els aparta de la realitat i

/ directa núm. 38

arrer (Mumbai)
la seva pròpia infància. Les malalties com la tuberculosi o la sida els neguen la vida sense haver-la viscut. En
aquest moment, AASARA porta a terme diferents projectes per aconseguir apartar aquests infants del carrer,
amb el compromís de les seves famílies, tot donant uns
serveis bàsics d’atenció mèdica, allotjament, etc.; oferint serveis d’assistència social; defensant els drets dels
nens del carrer; activant i sensibilitzant la societat; creant programes d’intervenció pràctica; col·laborant amb
altres organitzacions.

reportatge pàgina 15
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BARCELONA // AUGMENTA

LA COORDINACIÓ DELS COL·LECTIUS ANTIANTENES

Concentració davant el 3GSM
contra les antenes de mòbils
✑ Lluc Salellas

consistoris en aquest àmbit. A més
a més, els contraris a les antenes
tenen la intenció de generar un
debat entre la ciutadania i els
actors socials per aconseguir que
els partits polítics incloguin aquest tema en els seus programes
de cara a les eleccions municipals
del proper maig. En aquesta línia,
els portaveus d’aquest moviment
van assegurar que s’està en el bon
camí, ja que els principals sindicats i les associacions empresarials han començat a pronunciarse sobre el tema.

/redaccio@setmanaridirecta.info/

L

a concentració convocada
per diverses entitats catalanes i associacions de veïns en
contra de la instal·lació d’antenes
de telefonia mòbil a prop dels habitatges va significar un primer pas
en la unió de diverses lluites locals
en aquest àmbit. L’acte, que es va
realitzar a la plaça d’Espanya el dimecres 14 de febrer, just davant
d’on es desenvolupava la clausura
del congrés de noves tecnologies i
mòbil (3GSM), va aplegar més d’un
centenar de persones, provinents
de diferents indrets de l’àrea metropolitana, que es troben amb la
mateixa problemàtica.

Jordi Portabella
i Assumpta
Escarp es
van posar
en contacte amb
el veïnat arrel
de les protestes
Els organitzadors de la concentració van mostrar-se satisfets
per la demostració de la unitat
d’acció i, especialment, perquè el

Javier Fernandez Diez
(Plataforma Afectats Mataró)

Manifestació contra les antenes de mòbils
mateix dia va haver-hi conseqüències, a resultes de les contínues
protestes. Jordi Portabella i Assumpta Escarp, regidors de l’equip
de govern de Barcelona, van posar-se en contacte amb els col·lectius antiantenes per tractar el cas
del barri de Sant Antoni. Tot i que,
de moment, només hi haurà negociacions respecte l’antena de Sant
Antoni, els impulsors de la protesta van assegurar que estaven molt

contents perquè veuen com hi
comença a haver un debat general
sobre la instal·lació d’antenes de
mòbil prop dels habitatges. Tot i
aquests avenços, els antiantenes
no es van mostrar del tot satisfets
i van declarar que continuaran la
lluita, amb els objectius d’aprofundir la unitat d’acció a escala catalana, iniciar els contactes en l’àmbit
estatal i mostrar com a models a
seguir les legislacions de França o

Àustria, molt més restrictives pel
que fa a la instal·lació d’antenes de
telefonia mòbil.
Els antiantenes, que aglutinen
veïns afectats i ecologistes que
defensen que els estudis de l’Organització Mundial de la Salut
demostren la perillositat de les
antenes de mòbil, volen que hi
hagi una transformació radical de
les ordenances municipals i centraran les negociacions amb els

La concentració
va sorprendre els
assistents d’arreu
del món arribats
a Barcelona
per assistir
al congrés
La concentració unitària del
dia 14 –que va sorprendre els assistents d’arreu del món al 3GSM–,
no era l’única que hi havia programada per la setmana passada. A
Mataró, s’havia de celebrar una
manifestació –convocada, també,
per veïns afectats i ecologistes– el
dissabte 17, però es va haver de
susprendre per la pluja. d

BAIX EBRE // TERRITORI

CATALUNYA // GOTEIG

Carnestoltes en
defensa del
territori a les
Terres de l’Ebre

Indra fitxa l’antic delegat del
govern de la Generalitat a Madrid

✑ Redacció Directa

✑ Lluc Salellas

/redaccio@setmanaridirecta.info/

/redaccio@setmanaridirecta.info/

E

ndra, l’empresa espanyola dedicada, entre d’altres aspectes, a la tecnologia militar, va
efectuar un fitxatge de luxe la
setmana passada, amb la contractació de l’exdelegat de la Generalitat de Catalunya a Madrid, Santiago de Torres. Aquest expert en
drogues que –a part de ser,
durant més de dos anys, el delegat a Madrid de l’època Maragall,
havia estat militant del PSUC– va
signar, d’aquesta manera, el seu
ingrés al consell assessor d’una de
les anomenades empreses de la
guerra, per la seva enorme implicació en el negoci que es deriva
d’aquests conflictes.
Segons apunten algunes fonts,
aquesta nova adquisició per part
de l’empresa espanyola tindria relació amb l’interès que sempre ha
mostrat la companyia pel mercat
català. De fet –i sempre segons
les mateixes fonts–, no és casualitat que tot plegat hagi coincidit
amb la marxa de l’empresa –per
passar a presidir el Consell Econò-

l dissabte 17 de febrer pel matí,
aprofitant el Carnestoltes i recuperant la seua part més crítica i
reivindicativa, el Casal Popular de
Tortosa Panxampla va organitzar
una rua per a denunciar les agressions al territori que hi ha a les
Terres de l'Ebre. Membres del casal
van recórrer els carrers del centre
de la ciutat i el Mercat amb una rua
formada per “especuladors”, “jugadors de golf” i per “persones contaminades per la radiació nuclear”.
Per a fer més evidents les agressions, també portaven un carro on hi
havia la figura d'una central nuclear,
una central tèrmica, blocs de pisos
i un molí de vent de grans dimensions. Durant el seguici es van repartir bitllets de 500 euros amb la
inscripció:”Territori en venda, polítics, corruptes, especuladors...” La
derogació del futur projecte de
cementiri nuclear va ser una de les
reivindicacions. El 23 de febrer a les
20h es farà al Panxampla la presentació de la coordinadora contra el
projecte nuclear.

I

DE POLÍTICS AL SECTOR DE L’EMPRESA PRIVADA

mic i Social de Catalunya– de la
també catalana i expresidenta de
Renfe, Mercè Sala. Santiago de
Torres, igual que Mercè Sala, són
persones que porten molts anys

questa experiència els ha convertit en el desig de moltes empreses
amb interessos a Catalunya. L’interès deriva del fet que són personatges públics que tenen relacions
bones i constants amb múltiples
sectors que faciliten i potencien
els negocis d’empreses com Indra.
De fet, aquest tipus de fitxatges no són nous en el món empresarial espanyol i català. Com ja ha

informat la DIRECTA diverses vegades, aquest tipus de contractes
són molt usuals en les empreses
amb més poder del mercat. Aquest tipus de companyies aprofiten el coneixement públic de
personalitats per treure’n beneficis propis. Alguns exemples usuals d’aquestes pràctiques són
les entitats financeres o les immobiliàries i constructores. d

No és casualitat
que tot plegat
hagi coincidit
amb la marxa
Indra, indústria de la guerra global
de l’empresa
fabricació de l’avió militar Eurondra és l’empresa espanyola
de la també Ilíder en la producció de tecno- fighter, algunes fragates i diversos míssils de llarg recorregut.
logies relacionades amb la segucatalana
Per últim, la seu a Catalunya d’aretat i la informació. Així, un
empresa de la guerra és
dels seus principals clients és
i expresidenta l’exèrcit nord-americà, per qui questa
al districte 22@, al barri del
Poblenou de Barcelona. Aquesta
l’empresa –amb seu a Alcobende Renfe,
situació geogràfica ha estat un
das– fabrica simuladors de guedels exemples que han posat els
rra i sistemes electrònics de
Mercè Sala
veïns contraris a l’existència
seguretat. Indra té diversos
ocupant alts càrrecs en diferents
institucions catalanes i espanyoles, i han adquirit molt de coneixement sobre el funcionament i la
idosincràcia pública estatal. A-

accionistes, entre els quals destaquen Caja Madrid i altres entitats financeres de fora l’Estat
espanyol. A escala europea,
Indra és una de les principals
empreses que participen en la

d’aquest districte per demostrar que el projecte del 22@
engloba empreses que potencien la guerra i que no es tracta
d’un simple districte de noves
tecnologies per ús social.
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PAÏSOS CATALANS // RECLAMARAN

LES COMPETÈNCIES PER FER REFERÈNDUMS

La Plataforma pel Dret de Decidir
recull firmes per l’autodeterminació
✑ Roger Palà
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L

La petició popular –no confondre amb la iniciativa legislativa popular, que requereix un llistó de 500.000 firmes per ser
presentada, a nivell autonòmic –
ja ha rebut l’adhesió, entre d’altres, de Teatre de Guerrilla, Josep
Maria Terricabras, Feliu Ventura,
Lluís Llach, Lluís Maria Xirinacs,
Oleguer Presas, Rita Marzoa, Salvador Cardús, Toni Strubell, Arca-

/girona@setmanaridirecta.info/
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L’actriu Carme Sansa va fer la lectura del comunicat a la plaça del Rei
di Oliveres, August Gil Matamala
o Hèctor López Bofill.
Un cop recollides el màxim
nombre de signatures possibles, la
PDD les presentarà a les comissions de peticions dels diferents
parlaments autonòmics, que hauran de valorar si converteixen la
petició en una proposició de llei.
En cas que un Parlament aprovés
la petició per majoria, la cambra
autonòmica proposaria al Congrés espanyol la modificació de la
llei orgànica en matèria de refe-

VALLÈS OCCIDENTAL // PSC, CIU I PP

rèndums. En la legislació espanyola, les consultes populars són
matèria restringida per l’Estat.
18-F, primer aniversari
El passat diumenge 18 de febrer,
la PDD va commemorar el primer
aniversari de la multitudinària
manifestació que, ara fa un any,
va recórrer els carrers de Barcelona sota el lema “Som una nació i
tenim el dret de decidir”.
La recollida de signatures, que
s’allargarà fins la diada de Sant

Jordi, forma part dels eixos de treball que va aprovar la Plataforma
en l’assemblea general del passat
16 de desembre, i que va suposar
l’inici d’una nova etapa per l’entitat, després de les mobiltizacions
de 2006 i de la campanya pel no
en el referèndum de l’Estatut. La
Plataforma creu que “l’actual, és
un moment polític important perquè constatem que l’autonomisme s’esquerda”, i que “cal començar a treballar per un nou marc
polític: el de la sobirania”. d

LIMITEN LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

L’Ajuntament de Sant Quirze veta
un concert crític amb els Mossos
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

E

l concert que s'havia de celebrar
el dissabte 24 de febrer a Sant
Quirze del Vallès, coorganitzat per
Alerta Solidària i la plataforma
Mossos ni al Vallès ni Enlloc ha
estat traslladat a la sala Malcolm X
de Sabadell, finalment sense la presència d’Habeas Corpus per les
dimensions més petites de la sala.
En un principi, la jornada, que
comptava també amb l’actuació
d’At-Versaris i Answer, s’havia de fer
al pavelló esportiu de Sant Quirze,
però un acord d’última hora entre
els grups municipals del PSC, PP i
CiU n’ha impedit la celebració. Les

Ecologistes
denuncien que
les obres del
TAV malmetran
la riera de
Cassinyola
✑ Directa Girona

a Plataforma pel Dret a Decidir (PDD) ha iniciat una campanya de recollida de signatures sota la fórmula legal d’una
petició popular, per demanar als
parlaments autonòmics dels Països Catalans que tramitin una iniciativa de Llei Orgànica per la
qual es reclami al Congrès espanyol el traspàs de la competència
per convocar referèndums.

Ja han rebut
l’adhesió de
Llach, Xirinacs,
Terricabras, Gil
Matamala i
Arcadi Oliveres,
entre d’altres

GIRONA // TAV

entitats organitzadores han denunciat que les pressions exercides per
Enric Alloza, sorprenentment el
responsable local de Vilaweb, han
portat a la prohibició de l’acte. Alloza va assegurar a un article d’enllaç al portal, que “la població
vallesana hauria de patir la presència d’ocupes de la comarca i Barcelona”, amb “aldarulls com els que
s’esdevenen a Terrassa i Sabadell.”
Els forts lligams d’Alloza amb el
PSC local (actualment a l’oposició)
van desencadenar la presentació
d’una moció que CiU va recolzar.
La jornada vol denunciar abusos policials a la comarca, els casos
de maltractaments, agressions i
desallotjaments de locals okupats.

El cartell del concert que s’havia de fer al pavelló
esportiu de Sant Quirze ha estat modificat, amb una
banda on s’informa de la prohibició municipal de l’acte.

LaGrow-shop
Maria de Valls
Tot per el cultiu del cannabis

C/ Forn Nou, 26
43800 Valls (Tarragona)
Telèfon: 977 608 329
lamariadevalls@hotmail.com

www.lamariadevalls.com

a Plataforma Defensem el Territori, juntament amb l’Associació de Naturalistes de Girona,
l’Ateneu Naturalista i LIMNOS van
presentar, el 15 de febrer passat a
Girona, un estudi sobre l’impacte
de les obres de l’actual traçat del
Tren d’Alta Velocitat (TAV) en el
tram Vilademuls-Borrassà, i les
seves conseqüències sobre la riera
de Cassinyola –un afluent del riu
Fluvià que passa per Bàscara–, que
s’enviarà a les administracions
“com a mesura de força per intentar canviar l’actual traçat”. Per aquesta raó, els ecologistes advoquen perquè el traçat passi per
l’est de Bàscara, paral·lel a l’autopista AP-7 i al desdoblament de
l’N-II, per crear un “sol corredor”,
que evitaria que el pas del TAV
afectés de ple la riera, que fa de
connector entre el riu Fluvià i l’estany de Banyoles. A més, afirmen,
s’evitaria que Bàscara quedés enclosa enmig d’una xarxa d’infraestructures. En l’estudi, els científics
adverteixen que les obres també
podrien afectar les deus subterrànies i, per tant, el curs de la riera, i
inclouen una relació de les espècies d’animals que han trobat a la
zona –algunes d’elles protegides–
que en resultarien afectades.
Els veïns del Clot i de
l’Esquerra de l’Eixample
Les entitats ecologistes, a més,
denuncien el greu perjudici social
que suposaria aquest traçat pels
pobles afectats. Aquest estudi és el
resultat de l’organització dels veïns
de les zones afectades, les entitats
ecologistes i la comunitat científica amb l’objectiu de defensar el
territori. Els veïns del Clot, el Camp
de l’Arpa i l’esquerra de l’Eixample
de Barcelona, que s’han vist afectats per les obres del TAV, també
s’han organitzat davant la manca
d’informació que reben per part de
les administracions. Reclamen un
debat tècnic i de tècnics i consideren que la Sagrera ha de convertirse en l’estació central de Barcelona.
Les entitats veïnals asseguren que
representen prop de 35.000 veïnes
de la zona i que estan disposades a
mobilitzar-se i presentar una
demanda als tribunals, si el tunel
que travessarà la ciutat passa finalment pel carrer Mallorca. Si es fes
pel litoral, les excavacions a més de
quaranta metres dels edificis no
serien perilloses.

pàgina 18 roda el món
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Índia // Patents de Novartis

Global // Monsanto

>> L’empresa Suïssa ha presentat una demanda contra l’Índia
per fabricar el genèric d’un medicament que tracta un tipus de
càncer. Segons organitzacions com Metges Sense Fronteres, això
significaria una jurisprudència nefasta que impediria que es
fabriquin tot tipus de genèrics i no tan sols el Glivec.

>> L’empresa nordamericana ha presentat una demanda contra uns 190 productors que han vist contaminats els seus cultius
per la polinització de les plantacions de blat de moro transgènic.
La demanda del blat de moro per fer biocarburants ha fet augmentar els cultius d’organismes genèticament modificats.

/internacional@setmanaridirecta.info/

COLÒMBIA // ENTREVISTA

A JACKIE, DIRECTORA DE LA COMPANYIA DE TEATRE SOCIAL

WUATAPUI

“El silenci és més fort que la mort”

La Jackie i les seves companyes després de l’actuació de la companyia Wuatapui al Centre Cívic La Sedeta
✑ Jordi Panyella
/Barcelona/

H

an estat tres setmanes
actuant a Catalunya i Espanya. La gent de Vilassar
de Mar, Barcelona o Madrid ha
pogut participar del teatrefòrum de la companyia colombiana Wuatapui. La seva directora, la Jackie, ens ho explica:
“Intentem que aquesta escena
obri la ment i el cor, i que digui
‘no et pots girar sol, però si estic
amb tu, i l’altre també, ens girem
tots’. Aleshores, el silenci es
debilita i la mort fuig”.
Per què feu teatre social?
Per estratègia. El teatre social neix
per l’estratègia de la necessitat,
de poder omplir o desocupar tota
la càrrega sanguinària, les tombes,
la injustícia, i tota la merda que
tens quan et treuen de casa teva a
la matinada. Tens una vida feta i, a
la matinada, et diuen “te’n vas”, i
no acabes de néixer, no tens cap
lloc on anar.
El teatre social és això, molt
més enllà de l’escenari. És descarregar en veus i disfresses, i despullar-nos totalment en una escenografia, en un teatre, i aconseguir
que el públic s’ennuegui i no sigui
capaç de preguntar res, perquè
pot més el silenci que la indiferència. Es barregen els dos i no hi
ha resposta.
Com comença a treballar la
companyia?
A través de les converses personalitzades amb aquestes perso-

nes. Una de les meves fórmules
és que, si algú s’aixeca plorant i
se’n va, jo me’n vaig. Aleshores,
em vaig adonar que –després de
sis o vuit hores de converses– la
gent se n’anava rient, i penso que
podríem expressar-ho en un
escenari, cridant, i expressar la
por allà. Quan et maten el pare o
un germà, ni tan sols pots expressar la por. L’escenari era això, és
com la sort, per fi, de poder fer i
dir-ho tot.

El teatre
social neix per
l’estratègia de
la necessitat, de
poder omplir o
desocupar tota
la merda que
tens, quan et
treuen de casa
teva a la
matinada
En què consisteixen aquestes
converses personalitzades amb
la gent del barri de Bella Flor?
Generalment, busquem teràpies
psicològiques per entrar als cossos i ments dels demés, i en les
seves vides. Jo utilitzo una conversa amb un cafè, una mica de

foc i res més. Els pregunto: tens un
somni? I, a partir d’aquest moment, es trenca tota la desgràcia i
la misèria i, tant la ment com el
cor, tornen a veure algun color.
Aleshores, els tens allà, explicant-te els somnis. Després, tota
la merda que han viscut, després,
el que els agradaria fer i, després,
reconeixen –per fi–, tot i que res
es perd, que neixen de nou; i
comencen a alçar les ales per
emprendre un nou vol.
No són una o dues hores, són
matinades senceres, perquè després apareix una persona molt
maltractada; com quan puges una
muntanya amb tot el pes de la
motxilla i, quan arribes al cim, el
cansament s’esfuma i fots un crit.
Aquest és el procés de l’escola de teatre, ells treballen, fins
que un dia els veus actuant i dient
al públic que és més que teatre,
ells ho veuen com una possible
sortida al silenci que hi ha al món,
perquè tots despertem. Com una
estratègia per trencar fronteres i
establir un diàleg.
En el fòrum que s’ha creat després de l’actuació, has dit que “el
silenci és més fort que la mort”
El significat és relatiu, però podríem dir-ho com “ei!, tu vols viure”.
Tot i que el cos i l’ànima desitgin
amb força sortir i defensar una
persona que està a punt de ser
assassinada, el sol fet de pensarho t’elimina, perquè saps que
–aleshores– et mataran a tu. Això
ho hem representat avui, i ningú
s’ha aixecat per defensar la dona
atacada; doncs, imagina’t si tin-

guessis una arma real que t’està
apuntant! Tot i això, intentem que
aquesta escena obri la ment i el
cor, i que digui “no et pots girar
sol, però si estic amb tu, i l’altre
també, ens girem tots”. Aleshores,
el silenci es debilita i la mort fuig.

L’única
pretensió que
teníem era
aconseguir
aixecar les
mirades, i
reconèixer els
altres. Va ser
lent i dolorós,
perquè el llaç
més fort que
hi havia era
el de la por
Bella Flor és un barri de desplaçats a la zona de Ciudad Bolívar,
com és aquesta zona?
Són nou-centes famílies que van
arribar-hi i van fer-hi barraques.
Totes tenien el mateix motiu, la
guerra; van arribar fugint i no sabien qui era el seu veí. Ens vam
abocar a la muntanya d’una gran
ciutat, i hi vam trobar sang, sole-

Jordi Panyella

dat, por i misèria. Però, sobretot,
vam trobar-hi una mirada fantasma, tothom mirava al terra. Quan
hi vam arribar, l’única pretensió
que teníem era aconseguir aixecar les mirades i reconèixer els
altres. Va ser lent i dolorós, perquè el llaç més fort que hi havia
era el de la por.
No teníem cap més pretensió,
però vam veure que la necessitat
del Julio la podia solucionar la
Maria, i la de la Maria el Pedro,... i
es va anar teixint, teixint i, ara, et
puc assegurar que és un lloc remot, al cul del món, que sap què
és una xarxa comunitària. Han fet
una guarderia, serveis socials,
parcs... i el més important, el
Banco de Trueque. Aquest banc
significa que no importa d’on vinguis, ni quants buits tinguis de la
guerra, només si pots aportar alguna cosa. És una comunitat, jo et
dono i tu em dones.
Veniu aquí, i sou com un mirall on
els moviments de transformació
social ens hauríem de fixar
Aquí he vist un gran interès per
atendre les necessitats d’Amèrica
Llatina. I, de debò, et dic que aquest interès s’hauria de transformar i convertir-se en un interès
d’intercanvi. Hauríem de despertar, i entendre que hi ha moltes
formes d’intercanvi social, però
que és més colorit i vital quan
entens que tu pots aportar i
també pots rebre. No és donar ni
gestionar, és una inversió per fer
un despertar general. d
Més informació:
www.laudesinfantis.org
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CUBA // L’ILLA

DESPRÉS DE

FIDEL

Un futur socialista
✑ Mesa per Cuba de València
/València/

D

es que, fa uns mesos, Fidel
Castro va emmalaltir i va
delegar la presidència de
la República de Cuba segons reglamenta la Constitució, la pregunta que més se sent és: què passarà, a Cuba, després de Fidel?
Continuarà vigent el sistema socialista? En un món unipolar, on la
llei suprema és la del mercat i el
guany, sembla anacrònic que una
illa xicoteta es mantinga d’esquenes a aquesta realitat. Cuba és l’únic país occidental al marge del
capitalisme mundial i que persistix a mantenir un sistema socialista democràtic i de justícia social.

L’anomenat
embargament és
un bloqueig que
costa a Cuba
prop de quatre
mil milions de
dòlars l’any
És democràtic perquè –a Cuba– els veïns, reunits en assemblees obertes, proposen i elegeixen els delegats (hi ha un total de
14.686 circumscripcions). Estos
seran els que constituïsquen les
assemblees municipals, que postulen els candidats a les assemblees provincials i a l’Assemblea
Nacional. Sense que sigui obligatori votar, ho fa més del 95% dels
electors (als EUA vota menys del
50% de l’electorat i es guanya amb
el suport, només, del 25% de la
població aproximadament).
Aquesta descripció del sistema democràtic cubà és per recalcar que és una forma de participació ciutadana molt digna, en què
els delegats elegits han de retre
comptes periòdicament als seus
electors. Però també per desvelar
que el veritable objectiu de tants
projectes de “democratització de
Cuba” sols és restablir-hi el sistema capitalista.
Setge permanent
Cuba és un país que resistix, des
de fa quaranta-vuit anys, l’agressió constant i de múltiples formes
de la primera potència mundial.
Al poc temps del triomf de la
revolució, el govern dels Estats
Units va començar a intentar
assassinar Fidel Castro, a realitzar
sabotatges per enfonsar l’economia, a destruir infraestructures i a
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La publicació de la CGT de Catalunya
www.revistacatalunya.cat

emmalaltir la població. Hi ha
molts informes oficials, redactats
amb motiu d’indagacions de comissions del Senat nord-americà,
que ho corroboren; però, això,
poques vegades s’ha filtrat a través dels mitjans de comunicació.
Davant la falta de resultats d’aquestes mesures, es va optar per
una forma més sofisticada, l’anomenat embargament, que –en
realitat– és un bloqueig que actualment costa a Cuba prop de
quatre mil milions de dòlars l’any.
Però, així, tampoc no s’ha aconseguit ofegar els cubans.
La reblada de clau es va produir quan es va desplomar el bloc
socialista, mercat i font de tecnologia i intercanvi de Cuba. Açò va
generar la major crisi de la història recent, i la població va passar
d’un estat de benestar a un de
penúria, que va rebre el nom de
període especial.
Durant aquests anys, l’economia cubana va tocar fons i la gent
va passar vertaderes necessitats,
però es van intentar mantenir les
conquestes del socialisme i no es
va tancar ni una sola escola, ni un
hospital, ni es va privatitzar cap
bé públic. Va ser llavors que Cuba
es va obrir al turisme i van començar a aparèixer alguns signes descoratjadors, provocats per la
tinença de dòlars i altres problemes inherents a aquesta nova activitat econòmica.
El final del túnel
I si Cuba va resistir en els anys
durs del període especial, per què
s’esfondrarà davant l’embat neoliberal, ara que comença a agafar
embranzida la seva economia i a

entreveure’s una eixida a aquest
túnel que semblava etern?
Els indicadors econòmics parlen per si sols: l’any 2006, el creixement del producte interior brut
ha estat d’un 12,5% (la mitjana a
Amèrica Llatina és poc més del
5%); la producció d’electricitat ha
augmentat un 7,2%, aparellada a
una racionalització del consum; i
la biotecnologia ha incrementat
un 90% les seves exportacions.
Però, no ens quedem sols amb
aquestes dades, perquè els indicadors macroeconòmics no sempre

I si Cuba
va resistir en
els anys durs
del ‘període
especial’, per
què s’esfondrarà
ara davant
l’embat
neoliberal?
van units al desenvolupament humà. Tampoc no és cert que a Cuba
no hi hagi problemes, sí que n’hi
ha i s’han de resoldre. Una última
xifra en la línia de resolució d’alguns d’aquests problemes: la despesa en educació i sanitat assolirà
el 2007 el 22,7% del PIB, la més
elevada en polítiques socials de
l’hemisferi.
Hi ha altres indicadors de desenvolupament humà que han tin-

gut el reconeixement d’organismes internacionals com l’ONU:
ser un país amb una escolaritat
del 99%, haver eradicat pràcticament l’analfabetisme (als EUA hi
ha més de vint milions d’analfabets) i tenir una estructura sanitària que arriba a qualsevol racó de
l’illa, fet que permet tenir la taxa
de mortalitat infantil més baixa
de la zona i una esperança de vida
de les més altes. Aquests són indicadors que corresponen a un país
desenvolupat.
A aquestes dades, cal afegir-hi
un nou mapa favorable de relacions internacionals d’intercanvi i
col·laboració, marcat per la solidaritat dels pobles. Primer va ser
Veneçuela, i ara s’hi ha unit Bolívia
i, més recentment, Nicaragua.
Però, aquest nou bloc només ha
començat. Segurament per això,
en una enquesta sobre el futur de
l’illa feta a joves cubans pel diari
Juventud Rebelde, aquests deien
que veien el país integrat a una
Comunitat Socialista de Nacions
Llatinoamericanes, i Cuba com a
referent dels pobles.
Una altra forma de societat
és possible
La revolució cubana ha estat marcada sempre per l’ètica, i això li ha
fet valer –des del principi– el suport de la gran majoria del poble
cubà. La societat ha fet seu el
principi revolucionari de solidaritat. És per açò que acull estudiants de tot el món empobrit
perquè estudiïn carreres universitàries; que els metges cubans curen els pobres de molts indrets on
no arriben els metges dels seus
propis països; que la gent gran és

estimada i atesa, i no hi ha ni un
sol nen al carrer i sense escola.
Què més es pot demanar a un país
que ha viscut la seva sobirania i
revolució sota la gran pressió de
les grans potències, tant econòmicament com informativament?
Un exemple molt concret d’aquesta desinformació l’ofereix el
periodista belga Michel Collon.
En el seu article “Mentida mediàtica per omissió” explica que, amb
motiu de la celebració dels vuitanta anys de Fidel, a Cuba, es van
celebrar multitud d’actes als quals
van acudir diversos caps d’estat
llatinoamericans, més de 1.000
intel·lectuals de tots els punts del
planeta i artistes llatinoamericans
que van actuar en un concert. Per
clausurar els actes, una desfilada
militar commemorativa del desembarcament dels guerrillers i
una manifestació multitudinària
de més de 300.000 persones a
l’Havana. Doncs bé, la imatge que
va circular per les televisions internacionals va ser la d’un fragment del discurs de Raúl Castro i
els carros de combat desfilant. No
fan falta més comentaris.

fins i tot Fidel,
en el seu discurs
del mes de
novembre de
2005, va parlar
de la necessitat
de fer front als
problemes i els
reptes de futur
La desinformació arriba a tal
punt que ni tant sols se sap que,a
Cuba, hi ha un ampli debat en tots
els àmbits socials on es discuteixen els problemes actuals i les
seves solucions, així com l’anàlisi
de les causes de la caiguda del
socialisme real. La pròpia Assemblea Nacional va assenyalar els
actuals problemes –que s’arrosseguen des del període especial–, i
fins i tot Fidel, en el seu discurs
del mes de novembre de 2005 a la
universitat, va parlar de la necessitat de fer front als problemes i
els reptes de futur. Raúl Castro es
manté en aquesta línia, encoratjant el debat i l’autocrítica interna, fent un esforç per elaborar
propostes creatives que permetin
mantenir el model de societat
socialista que es desitja. d

pàgina 20 l’observatori

directa núm. 38 / 21 de febrer de 2007

Observatori
dels mitjans
Observatori
dels mitjans

/observatorimitjans@setmanaridirecta.info/

Espais a la xarxa

Internet és el nou dimoni contemporani?

Una pàgina
en català
per aprendre
què és Linux

✑ Enric Borràs Abelló

E

l dia 14 de febrer, el diari 20 minutos duia una notícia amb el títol
“Un milió de joves espanyols consulten a Internet temes relacionats amb les drogues”. Es basava en un suposat estudi de l’Observatori d’Internet i s’hi deia que, a Internet, s’hi poden trobar instruccions per fer droga, que molts joves en compren a través de la xarxa,
que els traficants busquen víctimes als xats, que hi ha 1.400 fòrums d’intercanvi d’informació sobre drogues només en espanyol, etc. La culpa
doncs, segons l’article i l’informe, és de la discreció que permet Internet i les dificultats de controlar la xarxa, perquè és internacional i no
depèn de les fronteres dels països.
Ara, a la notícia, no s’hi deia que és més fàcil trobar les drogues
citades (cannabis, marihuana i drogues de disseny) al carrer, a les festes
o fins i tot als centres educatius, que no arriscar-se a comprar-la per
Internet amb la possibilitat que no arribi mai. El problema doncs, és
Internet? La notícia, que en realitat es va fer d’una nota de l’agència
Europa Press, es va reproduir gairebé idèntica a d’altres diaris, ràdios i
fins i tot canals de televisió. Amb el mateix to alarmista a tot arreu, es
culpava la xarxa de facilitar l’accés dels més joves a les drogues, de permetre que aprenguin a fer-se-les. És una notícia més de les que culpen
Internet de ser un pou de pedòfils, delinqüents, estafadors i antisocials.

✑ Enric Borràs Abelló

C

oincidint amb l’arribada a les botigues del
nou Windows Vista, no
paren de sorgir noves propostes per mostrar que hi ha
alternatives lliures als sistemes operatius de Microsoft.
Fa uns quants dies, us parlà-

vem de BadVista.org, una pàgina on s’explicaven els desavantatges de l’últim Windows i
què poden tenir de bo els sistemes operatius GNU/ Linux.
Tot i així, es tracta d’una pàgina
feta en anglès i això és un punt
negatiu per a molts possibles
usuaris. Per resoldre aquesta
situació, s’acaba de crear GNULinux.cat, la versió en català de
GetGNULinux .org, una web
feta per un estudiant francès
l’estiu passat, que també és en
anglès, francès i espanyol.
S’ha fet, sobretot, per les persones que no coneixen el sistema operatiu GNU/Linux i,
amb un text senzill, s’explica
en què consisteix, quins punts
forts té, alguns dels inconvenients, què té de millor que
Windows i com cal fer-ho per
instal·lar-lo.
Es tracta d’una pàgina molt
visual, amb captures de pantalla de diverses distribucions de
GNU/Linux i, fins i tot, recomanacions de les més adequades per als usuaris novells.
També s’hi inclouen enllaços
per tal d’ampliar la informació
i per descarregar les últimes
versions de les distribucions
del sistema operatiu.

Fonts dubtoses
A més a més, però, tota la notícia depèn d’una sola font: l’Observatori
Espanyol d’Internet. Si voleu fer-vos una idea de què és, mireu-ho a
www.obs-internet-com. Es tracta d’una entitat dirigida per Francesc
Canals que ven cursos, conferències i estudis de mercat a través d’Internet. Per ser el portal d’un grup suposadament format per especialistes en la xarxa, és més aviat pobre; per aconseguir més diners fins i tot
inclou els anuncis de Google en una columna i alguns dels enllaços de
la part de sota, que haurien de dur a les pàgines sobre l’entitat o les

conferències que fa, en realitat enllacen a portals com Viajesa
china.info i Viajesazanzibar.info. El suposat autor de l’informe, el
mateix Francesc Canals, té una web (www.fcanals.com) on es poden
trobar d’altres joies, resultat d’una profunda investigació periodística,
com una suposada recerca sobre les màfies orientals als restaurants
xinesos. Però, deixant de banda la qualitat de les pàgines, allà on se
suposa que hi ha l’informe sobre drogues, no hi ha cap base científica,
ni dades quantitatives, ni comparacions estadístiques. És un assaig amb
les impressions de Francesc Canals disfressat de treball acadèmic amb
fragments tant poc afortunats com “A Internet també hi ha tot un
lobby de pàgines que tenen com a finalitat donar consells de com saltar-se determinats controls. És el que Canals denomina lobbys cibernètics antisistema moviments socials que lluiten per la legalització de les
drogues o que uneixen els seus coneixements en pàgines web d’ús
comú”. Fent malabarismes, barreja moviments socials, traficants de
drogues, grups de pressió i les paraules antisistema i cibernètic, la primera sembla que està de moda, i la segona, sempre queda bé.

Els okupes i la perversió de les paraules
✑ Joan G. Vallvé

A

la notícia d’El Periódico sobre el referèndum de l’estatut d’Andalusia, publicada el 19 de febrer, s’inclou una peça amb el títol “Triomf
del no al poble dels okupes jornalers”. Fa referència a Marinaleda,
on l’any 2002 mil jornalers van entrar a una finca de la duquessa d’Alba
com a protesta per una reforma dels subsidis d’atur. Assegura que, des de
llavors, es coneix el poble com al dels “okupes jornalers”. I se’n fa notícia
perquè el 60% dels votants de Marinaleda van votar en contra de l’estatut, mentre que la mitjana d’Andalusia és d’un 87% a favor. Però no és
només això: mentre que les xifres globals indiquen una participació del
36,2%, a Marinaleda va votar un 64% del cens. Així es veu clar que el poble
que El Periódico anomena dels “okupes jornalers” és força diferent de la

majoria de poblacions andaluses. Però qui els ha posat aquest nom? Ja fa
anys que passa, s’utilitza el terme de manera despectiva per desqualificar
tots aquells qui protesten, intenten viure al marge del sistema, o senzillament volen canviar algunes coses. Normalment es fan servir paraules
com okupes, antisistema, abertzales, independentistes i altres de semblants per desqualificar grups o col·lectius, com si fossin, gairebé, insults.
A les manifestacions, si hi ha avalots, sempre és culpa dels okupes; si hi
ha enfrontaments amb la policia a les festes majors del barri de Gràcia de
Barcelona, es culpen els antisistema, i no els borratxos que volen allargar
la festa; etc. Tot això no és nou, ja havia passat abans amb el terme radical: qui se’n recorda, que radical defineix en realitat aquell qui va a l’arrel
de les coses? Potser el problema és que no hi ha periodistes prou radicals
que vagin a l’arrel de les paraules?

L’altra informació

La revista ‘Carrer’ arriba al número cent
✑ Enric Borràs Abelló

L

a Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona presenta aquest dijous 22 a les vuit del vespre al MACBA
el número cent de la revista Carrer, que ja té quinze anys, durant els quals ha comptat amb la col·laboració
de prop d’unes set-centes persones. Es tracta d’un número que duu el títol “Ciutat i poder. Qui mana a Barcelona” i que presentaran Andrés Naya, codirector de la revista; Albert Recio, economista i col·laborador; i Marc
Andreu, periodista i codirector de Carrer. Cal dir que del número seixanta-nou fins a l’actual, podeu trobar tots
els exemplars de Carrer publicats en format Pdf a la pàgina de la Federació: www.favb.cat.

Freqüències de ràdios lliures o populars
Ràdio Bronka 104.5FM (Bcn Nord, Gramanet i Badalona) i 104.45FM (Bcn Sud i Hospitalet), 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), La Tele 52UHF (www.okupemlesones.org)

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

Passa a l’acció !
Fes-te’n soci/sòcia
ecologistesenaccio.org
Tlf. 93.429.65.18
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Subscripcions

L

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

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

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

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

Punts de venda
BALAGUER
Indi Bar Del Pont, 35
BARCELONA
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
CASTELLDEFELS
Casal de Joves Plaça Joan XXIII
CORBERA DE LLOBREGAT
Llibreria Corbera Pssg. dels Arbres, 4
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
El Grillo Libertario Llinars, 44

EL PRAT DE LLOBREGAT
La Capsa Avinguda Pare Andreu de Palma, 5-7
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
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Casal Popular La Fura de Solsona: un any construint alternatives
✑ Jordi Panyella
/campanyes@setmanaridirecta.info/

E

l 3 de febrer passat, el
Casal Popular La Fura
de Solsona (Solsonès)
va celebrar el seu primer aniversari. Piscolabis per a la
premsa, gimcanes amb els dos
col·lectius d’educació en el lleure
de Solsona, titelles, la xerrada
Malgrat la repressió, seguim lluitant, teatre, un sopar popular i un
concert, van ser les activitats que
van omplir la jornada, en què hi va
haver una elevada assistència de
gent de Solsona, Cardona, Torà i
Sabadell. El Casal Popular va néixer de la unió d’esforços d’un grup
de joves que volia crear un espai
alternatiu de trobada per a persones i idees. Aquesta voluntat partia de la mancança que hi havia a
Solsona d’un espai d’aquestes característiques. Segons ens explica
en Pep, membre de l’Assemblea
del Casal: “Volíem tenir un local
on no costés setmanes de gestió
amb l’Ajuntament poder-hi muntar coses”.

A Solsona
hi havia la
mancança d’un
espai d’aquestes
característiques
Durant aquest primer any de
vida, les activitats del casal han
estat moltes i intenses, però hi ha
dues campanyes que han centrat
part de tot aquest esforç. En primer lloc, el suport al jove de Torà
detingut i torturat l’any 2003 pels
Mossos d’Esquadra. I en segon
lloc, centralitzar l’oposició al parc
eòlic que es vol construir a la co-

Jordi Panyella

Primer aniversari de La Fura, a Solsona
marca. L’oposició a aquest parc es
basà en l’impacte social i ambiental que suposarà. Com explica en Pep: “Quan el que cal és una
contenció de la demanda energètica, la proposta no pot ser generar energia que anirà a Barcelona.
Estem a favor de potenciar l’energia solar, que requereix de mà d’obra qualificada, i això enfortiria
l’economia del teixit local”.
Aquestes campanyes s’han vist
acompanyades per actes de solidaritat amb la lluita popular a Oaxaca
(Mèxic). “Vàrem organitzar un so-

par de suport. La recaptació va anar
directament a l’Asamblea Popular
de Oaxaca, aprofitant que una sòcia del casal viatjava cap allà”, diu
en Pep. El casal, també pretén esdevenir un espai d’oci nocturn alternatiu, “les taules són grans, la gent
pot enraonar”, i fugen de la foscor
d’altres espais on, per exemple, “la
música està alta perquè hagis de
cridar i t’agafi més set”.
Actualment, al casal hi conviuen quatre col·lectius: l’Associació Cultural Voliac, la Plataforma
en Defensa del Solsonès, el Grup

de Diables La Xera, i la mateixa
Assemblea del Casal. Aquesta última la formen 25 persones, que
contribueixen a l’autogestió de
l’espai aportant-hi una quota men-

sual. A més de consolidar l’espai,
l’Assemblea del Casal té la voluntat de plantejar alternatives a les
actuals tendències de la societat,
des d’un punt de vista local.
d

Per contactar:
CASAL POPULAR LA FURA
Plaça de Sant Pere, 7 (25280 Solsona)
informacio@lafura.infos
ww.lafura.info

Reivindicant l’educació de les persones adultes
✑ Jordi Panyella
/campanyes@setmanaridirecta.info/

E

l dia 16 de febrer la Plataforma 2006-2007 de
la Mesa d’Educació de
Persones Adultes de Catalunya va convocar una concentració davant del Departament
d’Educació de la Generalitat de
Catalunya per “expressar el malestar i la preocupació per la situació
que afecta l’educació de les persones adultes a Catalunya”, tal com
recullen en el manifest de convocatòria. La plataforma va lliurar
l’escrit de les reivindicacions amb
la signatura de més de 50 centres
d’educació per a persones adultes.
El punt de partida per la plataforma reivindicativa 2006-2007
són els compromisos signats amb
Educació el maig del 2006. En el

preàmbul d’aquests, s’establia:
“Cal treballar per aconseguir, en
l’horitzó 2015, un increment de la
capacitat d’oferta de la xarxa
pública de centres d’educació d’adults que permeti arribar al 3% de
la població adulta que no ha acabat els estudis obligatoris”. Els
compromisos els van signar
CCOO, la UGT i la USTEC-STEs i,
tot i que el dia abans de la concentració –15 de febrer–, el
Departament d’Educació va anunciar en roda de premsa una inversió de 14 milions d’euros en els
propers 4 anys per impulsar la formació d’adults, la plataforma
denuncia que “l’acord signat amb
tots els sindicats al maig s’incompleix reiteradament en tot allò
referent al creixement de la xarxa
pública d’educació de persones
adultes i a l’augment dels recursos

humans que calen per garantir la
qualitat dels ensenyaments que
s’hi imparteixen”.
El curs 2006/2007 hi ha 166
centres de formació i 1.152 docents
per a 35.350 alumnes, la majoria
dels quals fan ensenyaments d’educació bàsica inicial (català d’acollida, castellà inicial, alfabetització
digital i formació primària). En la
mateixa roda de premsa convocada pel Departament d’Educació es
va fer públic un estudi elaborat pel
Consell Superior d’Avaluació del
Sistema Educatiu, que demostra
que Catalunya és a la cua de la UE
en aquest àmbit. Només un 3% dels
catalans adults fan algun curs formatiu, molt per sota de la mitjana
europea (10%).
L’educació d’adults depèn actualment d’Educació, dels poders municipals i de Justícia, per

al professorat que treballa a les
presons. El Departament d’Educació no farà la llei de formació
permanent anunciada l’any 2005,
ja que opta per regular les escoles d’adults i la formació permanent a través de la llei catalana
d’educació, que es preveu que s’aprovi abans del 2010. D’altra banda, Educació tampoc té la intenció de demanar, com volen els

sindicats, el traspàs de les classes
d’adults que es fan a les presons,
dependents del Departament de
Justícia. Finalment, en moments
de remodelació dins del Departament d’Educació, la plataforma
veu amb temor el futur “poc clar
de la Subdirecció General de Formació de Persones Adultes, i per
tant, el de l’educació de persones adultes”. d

Per contactar:
PLATAFORMA 2006-2007 DE LA MESA
D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES
CCOO tel. 934 812 842, USTEC-STEs tel. 933 027 606
i CGT tel. 933 103 362

mesa_adults@correucatala.com
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Jornades sobre especulació i corrupció a la Universitat de Lleida
✑ Directa Terres de Ponent
/terresponent@setmanaridirecta.info/

Una altra dada important és
el seu baix preu. L’elevat cost del
crèdit universitari i d’alguns dels
cursos oferts, limita les possibilitats de les persones estudiants
amb menys recursos econòmics.
També són gratuïtes i obertes a
totes aquelles persones que no
vulguin o no necessitin els crèdits
de lliure elecció.

el dimarts 20 de febrer
al dijous 15 de març, la
Universitat de Lleida
serà la seu d’unes jornades de debat i reflexió sobre l’especulació urbanística i la corrupció política als Països Catalans.
Les organitza el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)
i poden convalidar-se per 2 crèdits de lliure elecció.
El SEPC sorgeix de la unió de
dos dels sindicats d’estudiants
que prenien els Països Catalans
com a marc d’acció i d’implantació, l’Alternativa Estel i la Coordinadora d’Estudiants dels Països
Catalans. Tots dos sindicats estaven presents des de feia més de 8
anys a la Universitat de Lleida i es
van fusionar ara fa més d’un any.

D

La primera
sessió tracta
l’afectació del
centre històric
de la ciutat de
Lleida i el cas de
l’emblemàtic
edifici del Roser
Aquestes tipus de jornades
s’organitzen des de fa alguns anys
a la UdL. El 2006 l’Alternativa Estel
va realitzar-ne unes entorn de la
ideologia marxista, i el 2005 el
tema escollit va ser la globalització i l’educació. Aquest any tracten el problema de l’especulació

Enderrocs del carrer Nou, a finals de 2006, per construir pisos d’alt standing
urbanística relacionada amb el
paper que juga la classe política,
tot emmarcat dins l’àmbit territorial dels Països Catalans. De les
vuit sessions, dues són de casos
de les comarques lleidatanes. La
primera d’aquestes sobre l’afectació del centre històric de la ciutat
de Lleida i el cas de l’emblemàtic
edifici del Roser. L’antic convent
situat al carrer Cavallers es convertirà en un hotel de luxe. La segona versa sobre el turisme i la
situació urbanística que es viu a la
Vall Fosca i la Vall de Boí, a les
comarques del Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça respectivament. Aquesta relació entre el turisme i

l’especulació és un dels temes
destacables de les jornades amb
exemples com el País Valencià i
les Illes Balears.
El Pla hidrològic nacional, la
línia de molt alta tensió i la relació entre la copa Amèrica i la destrucció de l’Horta valenciana són
altres temàtiques que s’hi tractaran. La presentació del dimarts 20
és a càrrec de l’arquitecte i urbanista mataroní Agàpit Borràs.

Ari Nieto

donar l’oportunitat als i les estudiants i a la comunitat universitària de conèixer i treballar temàtiques socials també dins d’aquest
àmbit, des d’un punt de vista crític i sota un altre model d’ensenyament. Les xerrades s’organitzen
buscant la participació activa de
les persones presents i una reciprocitat en els debats.

El SEPC a Lleida i comarques
Actualment, el sindicat SEPC té
tres nuclis a les comarques lleidatanes. A la Universitat de Lleida,
disposa de representació al Consell de Lletres i a Agrònoms. En
l’àmbit de l’educació secundària,
una assemblea a Lleida i una a
Balaguer. El treball del SEPC d’aquest curs se centra entorn de la
crítica a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Una manifestació,
xerrades i actes de protesta, com
una xoriçada popular contra la
implantació de diferents bancs,
com el Banco Santader Central
Hispano o «la Caixa», dins les instal·lacions universitàries, són alguns dels actes realitzats.
A banda d’altres activitats, anualment organitzen la Festa dels
PPCC de la UdL, conjuntament
amb d’altres entitats universitàries. La tercera serà a l’abril d’aquest any. El SEPC participa també
en els actes unitaris dels diferents
col·lectius i organitzacions socials
lleidatanes, com ara el 8 de març i
l’1 de maig. d

Per contactar:
Un altre model educatiu
D’aquestes jornades es destaca el
seu plantejament en relació amb
el model educatiu que proposa el
sindicat estudiantil. Es tracta de

Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
udl@sepc.cat

Attac inicia una campanya per una justícia fiscal global
Entre les propostes destaquen l’aplicació de taxes internacionals, l’abolició de paradisos fiscals i els impostos redistributius
✑ Gemma Garcia
/campanyes@setmanaridirecta.info/
nformar els ciutadans
del que significa la financialització de l’economia
i tot el que implica, i d’aquesta manera sensibilitzar perquè
hi hagi una gran mobilització i
aconseguir que “l’economia estigui al servei de les persones i no al
revés”. Aquests són els objectius
de la nova campanya endegada
per l’associació Attac, amb el lema
“Per la justícia fiscal global”.
Informar passa per explicar
sense opacitat ni secretisme tot el
que ocorre en l’àmbit fiscal i que
no es manifesta en els mitjans de
comunicació, com les transaccions financeres especulatives sense
control, ni gravamen, ni supervisió,
els paradisos fiscals o la delinqüència financera. Les xifres parlen per si mateixes: en la presentació de la campanya el 14 de febrer
passat, es remarcava que els diners
que mou l’especulació financera
superen quaranta vegades els diners que es generen del comerç de
béns i serveis. En la presentació hi
van assistir Núria Almirón, doctora en Periodisme; Carlos Jiménez
Villarejo, exfiscal en cap anticor-

I

rupció de l’Estat, i Arcadi Oliveres,
professor d’Economia de la UAB i
president de Justícia i Pau.
Núria Almiron va remarcar que
aquesta situació no té cabuda en
els mitjans de comunicació, a causa
de la creixent “financiarització dels
grans grups de comunicació”; i va
denunciar que grups de comunicació ja no reben una “pressió unidireccional” de les entitats financeres, sinó que existeix una “sinèrgia
d’interessos” en què “la lògica
financera és una manera de fer”
dins els mateixos grups: endeutament financer, presència en la
borsa, opció d’accions, presència
de la banca en els consells d’administració, etc.
Propostes d’Attac
Per fer front a aquest sistema capitalista financer en què impera un
neoliberalisme del mercat i l’augment de les desigualtats socials,
Attac proposa la mobilització per
canviar les regles de joc.
Aquesta mobilització exigeix
al govern que es generin canvis
substancials. Pel que fa als impostos, cal fer un gir cap a una “política realment redistributiva”, que es
contradiu amb la Llei de Reforma
Fiscal que el Parlament espanyol

va aprovar el mes d’octubre passat
i que rebaixa els impostos a les
grans empreses. Uns impostos que
“es podrien destinar a serveis socials públics”.

“Attac creu que
és necessari
crear un cos
jurídic i una
autoritat fiscal
europeus per
combatre la
delinqüència
financera”
Attac també vol pressionar
per harmonitzar la fiscalitat en
l’àmbit de la Unió Europea, i posteriorment de la comunitat internacional, per tal d’evitar una competència fiscal entre estats que
beneficia les multinacionals.
L’aplicació de la taxa Tobin és
un altre dels reclams, que consisteix a aplicar impostos globals per
controlar i frenar els fluxos del ca-

pital especulatiu que servirien per
combatre la fam i la pobresa. Respecte a les taxes, Attac no oblida
les referents a les emissions de
CO2 i el transport internacional.
També creuen que és necessari
dedicar més mitjans a lluitar contra
la delinqüència financera amb la
creació d’un cos jurídic i una autoritat fiscal europeus. Carlos Jiménez
Villarejo, ha denunciat el comportament del poder judicial espanyol
que ha arxivat i arxiva procediments de delinqüència fiscal molt
costosos i ben documentats.
La campanya d’Attac també
posa l’accent en la necessitat d’abolir els paradisos fiscals. En aquesta línia, Bermejo ha denunciat “la manca de control sobre la
banca” a l’Estat espanyol, i l’estreta relació que tenen les filials
bancàries amb els paradisos fiscals. Una relació que queda re-

flectida en l’informe del juliol
del 2006, realitzat per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE)
sobre la situació de l’Estat espanyol en el compliment de les normes sobre la prevenció i el control del blanqueig de capital.
Tanmateix, Núria Almirón ha denunciat que diverses empreses
espanyoles, en els comptes del
2006 “declaraven tenir empreses
filials a paradisos fiscals”, com ara
el Banco Santander.
Aquesta campanya “Per la justícia fiscal global” es presentarà
properament a d’altres ciutats,
com Madrid, València i Palma de
Mallorca. De moment, ja s’ha començat a realitzar una recollida de
firmes per pressionar les autoritats, i es preveu fer xerrades, manifestacions i taules rodones durant
tot aquest any 2007. d

Per contactar:
ATTAC-Catalunya
C/ Aragó, 174-176, 2n 3a (08011 Barcelona)
Telèfon: 934 520 385
www.attac-catalunya.org
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Salvar la memòria fabril

ELS VEÏNS DE VIC REIVINDIQUEN LA RECUPERACIÓ DE LES ANTIGUES ADOBERIES DE LA RIBERA DEL MÈDER COM A ESPAIS SOCIALS I CULTURALS

El barri del
Poblenou i
Mataró també
reivindiquen
el patrimoni

E

Ricard Rodríguez

AVUI, LA ZONA DE LES ANTIGUES
ADOBERIES ÉS UN BARRI
FANTASMA, ON LA COHESIÓ
SOCIAL I ELS ESPAIS COL·LECTIUS
SÓN TOTALMENT INEXISTENTS.

PASSEJANT-HI, ES POT OBSERVAR
QUE LA MAJORIA DELS
HABITATGES ES TROBEN
ABANDONATS I MOLTS D’ELLS EN
ESTAT RUÏNÓS, LES FAÇANES
ESTAN DESTROSSADES I EL RIU
BAIXA MOLT BRUT.

✑ Alan Costa, Anna Jordana i
Martí Coromina
/cultura@setmanaridirecta.info/

E

l treball de la pell ha estat
una de les tasques que ha
acompanyat la ciutat de Vic
al llarg de la història i ha resultat
cabdal en la seva configuració
econòmica, social i urbanística.
A la ribera del riu Mèder, entre
el pont de Queralt i les muralles
de Pere III, és on es van instal·lar
–al llarg de vuit segles– els diferents oficis relacionats amb
l’adob de la pell, fins que van
caure pràcticament en desús. La
necessitat d’unes infraestructures concretes van donar al barri
una imatge i una personalitat
úniques dins la ciutat, creada
amb la suor i l’esforç de tantes
famílies vigatanes que va trobar
una feina per la vida en aquest
ofici tan dur.
Avui, la zona de les antigues
adoberies és un barri fantasma,
on la cohesió social i els espais
col·lectius són totalment inexistents. Passejant-hi, es pot observar que la majoria dels habitatges
es troben abandonats i molts
d’ells en estat ruïnós, les façanes
estan destrossades i el riu baixa
molt brut. Les adoberies velles,
on durant més de tres-cents anys
s’havia dut a terme l’activitat
pelletera de la ciutat, ara tan sols
són un destorb pels projectes
urbanístics previstos perl consistori de la capital d’Osona.

Patrimoni protegit
Mentrestant, la ciutat de Vic està
creixent desmesuradament,
entrant en una dinàmica especulativa i de transformació que
també afectarà els edificis històrics. La passivitat de l’Ajuntament,
encapçalat per Jacint Codina
(CiU), ha transformat el barri en
un racó de mala vida.
Tot i que el conjunt de les
adoberies va ser declarat patrimoni històric i que, per tant, no
es pot enderrocar, la llei estableix
que, en cas de ser declarat en
estat ruïnós, un edifici protegit
pot ser enderrocat per construirn’hi un de nou. Així doncs, ara,
l’Ajuntament ha projectat l’edificació de més de tres-cents habitatges al barri de les adoberies. És
per això que l’Administració local,
conjuntament amb les constructores, estan esperant que els
edificis històrics caiguin pel seu
propi pes per, després, declararlos en estat ruïnós.
Contra el ‘boom’ especulatiu
Així, diversos veïns de Vic s’han
organitzat en el marc d’una
campanya per reclamar la
conservació de les adoberies.
“L’objectiu és crear una plataforma ciutadana forta, que planti
cara a aquest boom especulatiu
que no s’atura davant de res i
conscienciar la població i
l’Administració que és necessari
conservar el nostre patrimoni
històric i industrial”, expliquen. A

més a més, afegeixen que “la
poca transparència de l’administració i la falta d’informació
constants s’han convertit en una
pràctica massa habitual per part
de l’administració”.
Entre les propostes que tenen
en ment els veïns que s’han mobilitzat per reclamar la reutilització
del barri, destaca la proposta de
rehabilitar les adoberies i convertir-les en un museu dedicat al
treball de la pell. La qualitat
històrica i cultural dels edificis
esmentats és prou important per
fer-ho. Les propostes de reutilització –totalment obertes,
encara– han d’ajudar a preservar
el patrimoni industrial i, alhora,
han de servir per transformar el
barri en un referent cultural liderat per els diferents col·lectius i
entitats vigatanes.
El creixement que estan patint
les ciutats catalanes ens porta a
una pèrdua de la identitat cultural
pròpia de cada zona i a l’enderrocament d’edificis emblemàtics o
el traçat de noves línies urbanístiques que esborren el dibuix propi
de cada municipi. La necessitat de
rehabilitar i conservar les adoberies no només és cultural, sinó que
–alhora– és una necessitat d’identitat per a la ciutat de Vic. Vuit
segles d’història no es poden
esborrar darrere un projecte que,
segons els veïns, “no portarà,
socialment, res més que l’enriquiment de les immobiliàries i els
especuladors del territori”.

l cas de les adoberies de Vic
no és únic a Catalunya, ja
que trobem altres conjunts
fabrils de gran valor històric i
cultural que actualment estan
amenaçats d’enderrocament a
causa dels nous plans urbanístics. Un dels casos més mediàtics és el de Can Ricart, al barri
del Poblenou de Barcelona, en
què l’Ajuntament –a través d’un
pla del 22@– projecta enderrocar part del conjunt fabril.
Gràcies a la mobilització de
diversos àmbits veïnals i professionals, agrupats a la plataforma Salvem Can Ricart, els
veïns han aconseguint generar
un grau de consciència a favor
del patrimoni en la ciutadania.
Un altre cas similar és el
conjunt industrial de Can
Fàbregas i de Caralt, a Mataró,
que estava catalogat amb el
màxim nivell de protecció al Pla
Especial del Patrimoni
Arquitectònic de Mataró, i
havia estat qualificat –en el Pla
d’Actuació Urbanística
Municipal de 2002 i de 2004–
com un edifici important de
conservar. La proposta d’ubicar
la Locomotora Comercial –un
complex comercial que inclou
uns grans magatzems d’El Corte
Inglés– suposa l’enderrocament
de l’edifici de Can Fàbregas i de
Caralt. L’equip d’Urbanisme ha
instat el Consell municipal del
patrimoni arquitectònic i
ambiental de Mataró a rebaixar
el nivell de protecció de la
fàbrica, per permetre’n la
demolició.
A causa de l’especulació
urbanística, aquesta problemàtica s’està generalitzant a les
antigues fàbriques, fet que
comporta una pèrdua del
paisatge i els signes d’identitat
de les ciutats. La millora
d’aquests conjunts fabrils no
passa per la demolició i la construcció posterior de grans blocs
de pisos a preus inaccessibles,
sinó per la transformació en
equipaments públics, ja siguin
escoles bressol, centres cívics,
locals per joves o biblioteques.
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“La vida és al carrer”
La Pegatina

✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

S

ón de Montcada i Reixac però
han crescut a l’ombra de la
música que es fa al barri del
Raval de Barcelona. Ara s’autoediten el seu primer disc Al carrer!, en
què treballen un gènere en voga
com és la rumba, hi incorporen tota
mena d’estils i hi col·laboren amb
grups, com ara Che Sudaka,
Gambeat de Radio Bemba i l’omnipresent Manu Chao, que es despenja
amb una cançó cantada en gallec
inclosa en el recopilatori A per loca.
Sou La Pegatina perquè la vostra
música enganxa de mala manera?
Aquest és un dels trets més significatius de la música que fem. Sempre
intentem aconseguir tornades que
s’enganxin per tal que la gent pugui
cantar amb nosaltres i que la interacció sigui molt gran als concerts. El
públic ha de ser una part més de l’es-

pectacle i ha de fer seves les cançons
encara que no les conegui.
Què és el que heu recollit del carrer
i que ens expliqueu en aquest disc?
Al carrer és on hem conegut molta de
la gent que ens ha ajudat a tirar endavant el projecte. Al carrer, també hi ha
la sort, la improvisació, la festa i tot el
que et puguis imaginar. És on s’han
creat moltes de les cançons que ara
toquem. El carrer és on ha nascut La
Pegatina i és on hi ha la vida i on
cadascú comença el seu camí per arribar allà on vol.
Un altre grup de rumba de
Barcelona... Què us diferencia de la
resta de l’escena?
En realitat fem una rumba bastant
diferent de la que fan la resta dels
grups de Barcelona. És un estil que no
és ni la rumba catalana ni la rumba
clàssica que prové del flamenc. És una
rumba accelerada, molt ballable, de la
qual nosaltres diem que és la rumba
urbana, la que es fa al carrer. A més,
no utilitzem bateria com la resta de

grups, sinó un cajón amb un bombo i
plat. Tot i així, la cosa que més potenciem és el joc de veus: cantem els
quatre components i, de cara al
públic, és més agraït.
D’on us ve la fília gallega? Vau actuar
a La Foliada, teniu en Manu Chao
cantant en el seu idioma natal...
Això és culpa d’en Rubén, guitarra i
cantant del grup, que té família
gallega. Gràcies a les seves relacions
allà i als estius que hi va passar durant
la seva infància, el grup va anar a
tocar per terres gallegues i va tenir
una molt gran acollida. Al març hi
tornem per tercera vegada en un any
i ja tenim planificada una altra gira a
l’agost. A més, ens vam sentir en
deute amb els gallecs i vam decidir
col·laborar al disc A per Loca, compilació de cançons en gallec fetes per
grups gallecs i barcelonins per tal de
potenciar la música feta allà. Així vam
fer la cançó O Camareiro, que hem
tornat a gravar al disc amb la
col·laboració de Manu Chao.

Amb K de Kalvellido
BALAGUER, SEU
D’UNA EXPOSICIÓ DE
L’INCISIU DIBUIXANT
ANDALÚS JUAN
KALVELLIDO

¡SALUD Y NI UN PASO ATRÁS!
EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS DE JUAN KALVELLIDO
Fins al 28 de febrer
Bar Xapó. C/ Bellcaire (Balaguer)
ORGANITZA: COL·LECTIU A LES TRINXERES (ALESTRINX.TK ), DISTRIBUÏDORA KAMILOSETAS MUSKARIA,
(NODO50.ORG/KAMILOSETAS/ES/) I BAR XAPÓ

✑ Blanca Balanyà
/cultura@setmanaridirecta.info/

E

l traç mordaç i sempre incisiu de l’andalús Juan
Kalvellido és el motiu
d’una exposició que es pot visitar durant tot el mes de febrer
al Bar Xapó de Balaguer. La capital de la Noguera presenta així
l’obra d’aquest satíric personatge, en una exposició organtizada pel col·lectiu A les
Trinxeres i la distribuïdora
Kamilosetas Muscaria, i que duu
per lema Salud y ni un paso
atrás!, títol del darrer llibre del
ninotaire, publicat per l’editorial
madrilenya Tiempo de Cerezas.
La vigència de l’obra de
Kalvellido, que podem llegir de
manera regular en publicacions
com Karma Dice i Akelarre
subversivo, és la constatació que

existeix un món d’artistes gràfics
que funcionen al marge dels
grans mitjans de comunicació.
Una escena que s’alimenta de
fanzines i revistes independents,
i nodreix les seves files de gent
disposada a difondre missatges
vetats pels grans mass media.
Kalvellido és un veterà dibuixant de l’underground estatal, ha
col·laborat amb innombrables
fanzines i ha dibuixat també
portades per a diversos grups
musicals, amb què s’ha llaurat un
estil propi. Una de les seves
particularitats és l’obsessió per la
grafia k, que fa servir a tot arreu i
en tota hora. Ell, que prové del
punk, i ho reivindica. “Quan vaig
començar, al voltant dels anys
noranta, tot el món ho feia
perquè era molt punk. Després la
gent ho va deixar i va començar
a fer servir grafies amb arroba o

asterisc per qüestions de
gènere... Però jo m’he quedat
amb la k”, explica el dibuixant en
una entrevista publicada a la
web La Factoria del Ritmo.
La ploma de Kalvellido mai
oblida el seu origen popular. Se’l
pot considerar ja un dels grans
dibuixants satírics espanyols
dels darrers anys, influït per
l’obra de clàssics, com ara El
Roto, però supera tots els seus
companys de viatge per l’esquerra: els seus dards enverinats no
són mai genèrics ni abstractes, i
no es limiten a carregar contra
la dreta clàssica, sinó que es
dirigeixen a personatges ben
coneguts de tot l’arc polític, i
s’endinsen sense por en el
terreny revolucionari, sovint
prohibit als seus companys
d’ofici que treballen en la
premsa oficial.

ocasió, interactuen, es fan els
cors, es complementen amb un
petit solo de guitarra, o ataquen
junts cançons referencials de
músics que tots dos admiren.
Després de tres anys al
teatre Llantiol de Barcelona, on
ha conreat prou èxit de públic i
lloances per part de la crítica
especialitzada, el cicle s’expandeix arreu de Catalunya. Els
espais escollits són la sala
Groove de Tarragona, el Casino
de Vic, el Cafè del Teatre de
l’Escorxador de Lleida i –de
nou– el càlid Llantiol. L’edició
primaveral de 2007 s’allargarà
de març a juny. El mes de març,
formaran duet Jaume Pla
(Mazoni), valor en alça del nou
pop independent català, i
Ramon Faura (Le Petit Ramon),
un pervertit que fusiona punk,
cançó i pop sense prejudicis.

Durant el mes d’abril, serà el
torn de l’irònic cantautor bisbalenc Carles Sanjosé (Sanjosex) i
l’hipnòtic i referencial Roger
Mas. La cançó fosca d’Agustí
Busom (Abús) i el folk singer
ponentí Jordi Gasión (El Fill del
Mestre) compartiran sobretaula
durant el mes de maig. El mes
de juny, serà el torn del neocalorro José ‘el Pantanito’ i de Carlos
Cros, exmembre de la banda de
pop Selenitas.
L’organització de Sobretaula,
en cadascuna de les ciutats on es
portarà a terme, anirà a càrrec
d’entitats amb una rica experiència en la dinamització musical
local: BankRobber a Barcelona,
l’Associació Cultural Anima’t a
Tarragona i Bacco o Produccions
Culturals, organitzadors del
festival inVICtro (off del Mercat
de Música Viva) a Vic.

Cançons tot fent el tallat
‘SOBRETAULA’ UNEIX
ARTISTES COM

MAZONI, ROGER
MAS O PANTANITO
EN UN CICLE DE
CONCERTS LES
TARDES DE DIUMENGE

‘SOBRETAULA. CICLE DE PETITS CONCERTS IMPOSSIBLES’
PRIMAVERA ‘07. BARCELONA, LLEIDA, VIC, TARRAGONA
Jaume Pla (Mazoni) + Ramon Faura (Le Petit
Ramon), Carles Sanjosé (Sanjosex) + Roger
Mas, Agustí Busom (Abús) + Jordi Gasión (El Fill
del Mestre) i José el Pantanito + Carlos Cros
DATES I HORARIS A WWW.BANKROBBER.NET

✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

D

os músics, dues guitarres,
una taula, poca llum i un
escenari de cabaret. Un
tallat o una birreta. Una tarda de
diumenge que seria igual que
totes les tardes de diumenge del
món. O no. El cicle de concerts
Sobretaula, organitzat des de
l’any 2005 pel petit segell
BankRobber, ha recuperat per la
música una franja fins ara infrautilitzada: les soporíferes tardes
del cap de setmana. La fórmula
és simple: complicitat, espontaneïtat i senzillesa. Dos músics
que es canten mútuament les
seves cançons i descobreixen
punts de contacte a l’hora de fer
versions. Mentre un pren la veu,
l’altre escolta, atent com un
espectador més. En alguna
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La flama de la revelació
Audioslave | REVELATIONS | (SONY/BMG, 2006)
Rock dur i funky | Inclou DVD

✑ Raül Làzaro
/cultura@setmanaridirecta.info/

L

a revelació de l’any 2006
ha estat el tercer àlbum, el
més madur, de la banda
californiana Audioslave, anomenat Revelations. Aquests quatre
esclaus del so tenen precedents
musicals prou importants: Chris
Cornell, el cantant, es va passar
prop de quinze anys al capdavant de Soundgarden, banda
mítica de l’explosió grunge dels
noranta. La resta del grup, el
conformen la base rítmica d’un
grup crucial i combatiu de la
mateixa dècada: Rage Against
The Machine.
Ja als dos discos anteriors
van superar amb escreix el que,

a priori, podríem pensar que
donaria de si aquesta conjunció. Cançons com Original Fire
o Wide awake són les més polítiques d’Audioslave fins al
moment. La primera fa referència al desastre del Katrina i la
segona condemna la política de
Bush per “mercadejar vides per
petroli mentre el món sencer
estava cec”, com diu el guitarrista de la banda, Tom Morello.
A Revelations trobem el
signe identitari del grup: riffs
de rock brutals. Destacariem el
riff enganxós de Shape of
things to come, i el més contundent de la cançó que dóna nom
al disc, on també destaca la
ironia de la lletra. La veu de
Chris Cornell barreja el millor

soul negre amb influències
directes de Deep Purple i Led
Zeppelin. Són aquestes bandes
setanteres les que defineixen el
so hard rock d’Audioslave, més
present en aquest treball. Això
afegit a temes de so funky com
Broken City o One and the
same, autèntic creuament entre
Earth, Wind & Fire i Led
Zeppelin. Aquest Revelations
també demostra una bona dosi
d’experimentació amb molts
canvis rítmics i un so gran i
íntim alhora.
El compromís polític de
RATM continua en part a
Audioslave, la primera banda de
rock americana que fa un
concert a Cuba. Va ser el 2005, i
ha estat editat ara en DVD.

‘Folie en
famille’
DEL 28 DE FEBRER A L’1 D’ABRIL
SALA BECKETT (BARCELONA)

Jóvenes ‘latinos’
en Barcelona
ESPACIO PÚBLICO Y CULTURA URBANA
CARLES FEIXA (DIR.) LAURA PORZIO I
CAROLINA RECIO (COORDS.)
ANTROPHOS, 2006

E

n el marc de la pretesa alarma
social causada per detreminats incidents violents relacionats amb les bandes llatines a
Barcelona, i darrerament a
Madrid, es presenta un estudi
rigorós dirigit per l’antropòleg
Carles Feixa, un dels principals
entesos en cultura juvenil del
nostre país. Es tracta d’una anàlisi
que pot ajudar a fugir de l’estigmatització habitual, generada
pels mitjans de comunicació, que
ha ajudat a crear una imatge
distorsionada d’aquest fet social,
i que evidentment no és cap punt

de partida òptim per abordar la
situació d’una manera adequada.
A partir de la veu dels adults que
treballen amb els joves (tècnics,
professors, educadors de carrer,
etc.), però sobretot dels propis
joves implicats, quasi sempre
obviats en aquests tipus d’estudis,
els autors tracten de desgranar,
“des de dins”, les diferents visions
sobre el fenomen i la seva veritable naturalesa, amb l’objectiu
final de dissenyar estratègies
d’actuació i prevenció de la
problemàtica.
BERNAT ESTEBAN

‘Mujeres en
pie de paz’
CARMEN MAGALLÓN
(SIGLO XXI, 2006)

N

i les dones són més pacífiques que els homes, ni la pau
és un afer exclusiu d’un sexe.
Però, més enllà de les diferències
culturals i geogràfiques, les
estructures de poder s’encarreguen un cop més de fer-nos
partícips a través dels rols de
gènere. Així, Carmen Magallón va
esmicolant, en aquestes pàgines,
una acurada radiografia de moviments diversos en què ha posat
l’accent en la vinculació d’aspectes quotidians de la vida i la
necessitat d’aturar la violència de

les guerres com a principal
amenaça a la humanitat. Des de
les dones de Palestina i Israel, les
de Belgrad, les colombianes, les
afganeses, les guatemalteques, les
sud-africanes, les irlandeses...
Sense oblidar la reflexió teòrica,
el llibre és un document aglutinador d’experiències que conformen la història de la pau amb les
dones com a protagonistes. Un
patrimoni més per a la memòria
històrica dels moviments per la
pau.
PILAR PALACIO

DVD

‘Los verdugos también mueren’
(FILMAX, 1943)
DIRECTOR: FRITZ LANG
GUIONISTES: JOHN WEXLEY, SOBRE UNA HISTÒRIA DE FRITZ LANG I
BERTOLT BRECHT
INTÈRPRETS: BRIAN DONLEVY, WALTER BRENNAN, ANNA LEE,
GENE LOCKHART
DURADA: 129 MINUTS
IDIOMES: VOSE (ANGLÈS), VE

U

na jove que va de
compres pren una decisió instantània: enredar la
policia de l’ocupació per facilitar la fugida d’un home en la
Txecoslovàquia nazi. Aquest
petit acte de protesta es
complica quan se sap que
l’home és de la resistència i
ha assassinat un líder
alemany. Els exiliats Fritz Lang
i Bertolt Brecht van aixecar
una intriga bèl·lica basada en
fets reals –ara reeditada en
DVD–, amb moments visualment extraordinaris, que
triomfa en plantejar –amb les
limitacions del Hollywood

dels grans estudis– l’heroïsme
resistencial en tota la seva
complexitat humana i moral,
com un acte que comporta
possibles represàlies als
propers o terceres persones.
L’any de rodatge, 1943, fins i
tot va possibilitar que el guió
desprengués una certa flaire
filocomunista. Al final, la
trama s’allarga de manera
excessiva –sense les connotacions ètiques prèvies, per ser
propagandísticament més
efectiu–, però tot i així el
film resulta notable.
IGNASI FRANCH

cultura@setmanaridirecta.info

L’

obrador per a nous creadors
de la sala barcelonina
programa durant l’any 2007 un
cicle que estrenarà l’obra de deu
joves autors catalans. Fins al 18
de febrer hi hem pogut veure
City/Simcity, de Jordi Casanovas,
i des de final de mes i fins a l’1
d’abril serà el torn de Ricard
Gázquez i Folie en famille. La
violència contra les dones és el
rerefons d’una tragèdia amb tocs
de suspens d’aquest autor,
professor de l’obrador de la
Beckett i director de l’Aula de
Teatre de la UAB. Folie en famille
és un terme que s’utilitza en
psicopatologia per descriure la
il·lusió, fomentada per la família,
que l’anormalitat és normal. La
Beckett és una de les sales alternatives amb més vigència de
Barcelona, es troba actualment
en un moment de creixement,
per bé que la seva infraestructura
es veu amenaçada per la pressió
immobiliària: l’edifici ha estat
adquirit per la immobiliària
Núñez y Navarro, que vol suspendre el contracte de lloguer que la
sala tenia amb l’antic propietari.
ANTÒNIA ANDREU
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3R FESTIVAL DE CINEMA AMBIENTAL I SOLIDARI A FIGUERES
Enguany, amb l’eslògan Sang i escalfament global el festival tractarà temes al voltant del canvi climàtic, les guerres i conflictes relacionats amb el petroli, les energies
renovables, la cultura pacifista i la lluita per aconseguir una millor qualitat de vida.
Dijous 22 febrer. 22.30 h. Catcinemes. Una Veritat Incòmode. Estrenada als Estats Units el 2006, sobre
els efectes imminents del canvi climàtic en l’equilibri natural del nostre planeta.
Divendres 23 febrer. 20 h. Can Met. Cinefòrum per la pau: Paradise Now. Explica la història de Khaled i
Said, dos joves palestins, als quals recluten per a dur a terme un atemptat suïcida a Tel-Aviv.
Dissabte 24 febrer. 18 h. Sala Patronat de la Catequística. Cinema contra la MAT: Source. Premi Festival
FICMAC 06. Amb tres quartes parts de la població vivint sota el llindar de la pobresa, el govern postsoviètic del país ha promès que, gràcies al petroli, l’Azerbaidjan es convertirà en un ‘autèntic país’, en un ‘nou
Kuwait’ de prosperitat.
Dissabte 24 febrer. 22 h. Sala Patronat de la Catequística. Sessió de cloenda: John i la Granja. Inventari de
la lluita de John Peterson per redifinir la seva granja familiar al llarg de vint anys, al seu Illinois rural. Un
exemple de la lluita, cada dia més necessària, per conservar una forma de viure respectuosa amb el medi i
amb la societat.
23 h. Segueix endavant (Go Further). Premi Festival FICMAC. Planteja la idea que un únic individu pot ser
clau per aconseguir canvis a gran escala. La pel·lícula segueix l’actor Woody Harrelson, que convida una colla
d’amics a fer un tomb per l’autopista de la Costa del Pacífic en un autobús que funciona amb biocombustible.
Per a més informació. Telèfon de contacte: Esteve Robleda Sastre 676 047 624 / 972 50 00 77

PER BRUIXA I METZINERA.
LA CACERA DE BRUIXES A CATALUNYA
Del 25 de febrer fins a finals de maig.
Espai dedicat 1000 m2.
Museu d’Història de Catalunya. Pl. de Pau Vila, 3. Barcelona
L’exposició aborda el fenomen de la bruixeria i la seva repressió a Catalunya, un fet àmpliament ignorat, tot inserint-lo en
un marc històric més ampli, que té en compte els aspectes
socials, polítics, econòmics, religiosos i culturals de l’època,
sense els quals no es podria entendre. A més, en la mesura del
possible, donades les escasses fonts documentals, la mostra
intenta donar el protagonisme a les víctimes anònimes de la
persecució, mostrant la forta càrrega de misogínia que s’amaga
darrera d’ella.
L’exposició es divideix en els següents àmbits: La màgia en el
món medieval, La invenció de la bruixa, Les bruixes vistes pel
seus perseguidors, La gran cacera (espai central de la mostra
que concentra una acurada selecció de documentació d’arreu
de Catalunya sobre la persecució contra les bruixes a començaments del segle XVII), i La bruixa en la tradició popular.

Presentació del llibre Los pies en la Tierra Festa Flamenca i Rumba catalana
Taverna Popular La Falcata. Panera 2. Lleida.
Centre Social la Màquia. Dels Vern 15.
Presentació de l’estudi ‘Bones pràcti- Girona. 21 h.
Carnestoltes GLT
ques en la incorporació de l’enfocaLa Fàbrica. Celrà
DISSABTE 24
ment de gènere a les ONGD’.
Organitzat pel Grup de Lesbianes de Girona:
Pati Manning. Montalegre, 7. Barcelona.
Quart taller de Participació
De 16.30 h. a 20.30 h.
Amb parlaments de diverses representants d’ONG. ciutadana. Habitatge.
DIUMENGE 25
Plaça Assumpció del barri de St Narcís. 12 h.
Podeu descarregar-vos l’Estudi-Diagnòstic a
Bicicletada comentada pels barris de Sant
http://www.pangea.org/fcongd/DOCUMENActe de suport a la candidatura del
Narcís i Santa Eugènia.
TOS/Diagn-FCONGD-[CAT]1.pdf
COP ‘Compromís per Ripollet’.
Centre Social la Màquia. 17.30 h.
Teatre Auditori. Plaça 11 de Setembre. Ripollet. 12 h.
Dret a l’habitatge, reflexions i alternatives.
Vesprada amazigh
L’acte comptarà amb la comferència de Juan Manuel
Casal Popular Tres voltes rebel. Argullòs 108.
Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, Sevilla.
Jornada sobre Palestina
Barcelona.
Sala de l’antiga biblioteca. Juneda.
17 h. Jocs infantils, a la plaça Àngel Pestaña.
Cinquena Calçotada Popular i
17 h. Documental Els fills d’Arna (Arna’s chil18 h. Xerrada sobre el poble amazigh.
Reivindicativa de Badalona
21 h. Sopar popular
Plaça del Pou del Greix. (Cruïlla del carrer de
dren) Subtitulat en català.
22 h. Actuació musical d’Asans i festa.
18 h. Xerrada sobre Palestina: història i situació Mar amb la Rambla). Organitza Casal Independentista Antoni Sala i Pont.
actual (a càrrec de Aritz Nafarroa de la Xarxa
Xerrada-Fòrum: Els processos de les
d’Enllaç amb Palestina).
comunitats en resistència a Colòmbia
Concert del Tote King
i Mèxic. La resistència de les dones a Lectures poètiques
Sala La Mirona. Salt. 18.30 h.
Colòmbia.
L’artista sevillà presenta el seu darrer disc Un tipo
Casa pairal de la família de Joan Oliver-Pere
SCI Catalunya. Carme 95. Barcelona. 19.30 h.
Quart, el Marquet de les Roques.
cualquiera. Abans, espectacle de breakdance.
Amb Ana Teresa Rueda de la Organización
Sant Llorenç Savall. 18 h.
Femenina Popular.
Amb les actuacions de Dolors Miquel, Josep
Cineclub
Pedrals, Xavier Grimau i Joan Josep Camacho
Conca Askatu. Muralla Santa Tecla, 43.
Conferència sobre la situació a
Grau. A la vora de la gran llar de foc, els assisMontblanc. 19 h.
Txetxènia
tents, podran degustar poemes i torrades.
La estrategia del caracol, de Sergio Cabrera.
Palau Bofarull. Reus. 19.30 h.
A càrrec de Francesc Serra, professor de la
Inauguració del nou local de l’Ateneu
DIMARTS 27
Universitat Autònoma de Barcelona i membre
Independentista de Gràcia La Barraqueta
del Centre d’Investigacions de Relacions
Tordera 34. Gràcia. 18 h.
Jornades sobre especulació urbanístiInternacionals i Desenvolupament (CIDOB).
Presentació de la nova etapa i els projectes del ca i corrupció als Països Catalans
nou local: la Llibreria Sirga i el Gnode
Sala de juntes del Rectorat, 2on pis. Universitat
Xerrada-debat: És saludable ser
<http://www.gnode.wordpress.com/>
de Lleida. 18 h.
vegetarià?
Música en directe amb l’espectacle Deixeu parlar Pla Hidrològic Nacional: el gran negoci.
La Quimera. Verdi 28 baix dret. Gràcia. 20 h.
la terra. També hi haurà refrigeri, piscolabis i festa. Les xerrades són obertes a persones no matricuAmb Julio Basulto Marset, diplomat en nutrició
lades. Més informació: udl@sepc.cat / www.sepc.cat
humana i dietètica
Febrer Llibertari a Sants
Entropia. Socors, 7. Sants. 19 h.
DIJOUS 1
Febrer Llibertari a Sants
Xerrada-debat: Autodeterminació. Per a qué? Com?
At. Llibertari. Reina Maria Victòria, 10 Sants. 20 h. L’autodeterminació i la qüestió nacional dels Països Cicle Documental
Xerrada-debat: Història social de Sants. Amb
Catalans des d’un punt de vista llibertari.
“Especulació/Okupació”
gent de l’Ateneu Enciclopèdic i gent de Sants.
La Quimera. Verdi 28 baix dret. Gràcia. 21 h.
Presentació del llibre El naixement
Minuesa historia de una okupación con
Vivències de la Revolució
del nou sindicalisme d’ordeno y
historia i CSO. La Guindalera.
Ateneu Rosa de Foc. Verntallat 26. Barcelona. 20 h. mando, d’Antoni Gavaldà.
Dos relats sobre la vida als centres socials okupats
La revolucio al barri de Gracia: republicanisme, Casal de Vila-Rodona. 20 h.
de Madrid de finals dels 80 i mitjans dels 90.
anarquisme, socialisme, el POUM. etc.
Amb d’Albert Musons, del taller d’historia de Gràcia. Concert Pennywise Tribute (tribut
Jornades sobre especulació urbanístials mites del Hc Melòdic)
ca i corrupció als Països Catalans
Xerrada sobre el cementiri nuclear
Ateneu de Vallcarca. 3 euros
(veure dimarts)
Carrer Francesc Gil de Frederich. Tortosa. 20 h. Amb les bandes Logan, The Worst S. Disaster,
“El gran negoci”. Del turisme de qualitat als
Presentació de la Coordinadora Anticementeri
Evil Lynn i 666 Capilla Sixtina.
Països Catalans: el cas del País Valencià.
Nuclear, amb Sergi Saladié.
Amb Manel Joan i Arinyó, escriptor valencià.

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

NO OBLIDEU...

ARTS VISUALS, DIVULGACIÓ, ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA

DIVENDRES 23

SORTIM DE CASA
CONCENTRACIÓ PER L’ABSOLUCIÓ
DE L’ESCAMOT DIXAN
Tots els dijous a les 20.30 h.
Davant dels Jutjats de Girona.
CASSOLADES CONTRA EL
DESALLOTJAMENT DE
L’ATENEU SANTBOIÀ
Cada divendres a les 20 h.
Davant l’estació de Ferocarril. Sant Boi.
MANIFESTACIÓ PER LA LLIBERTAT
DE NÚRIA PÒRTULAS
Dissabte 24 de febrer. 19 h.
Davant la subdelegació del Govern. Gran
Via Jaume I. Girona.
ACTE INCIAL DE LA CAMPANYA
FORA SIMBOLOGIA FEIXISTA I
ESPANYOLA DE MANRESA
Dissabte 24 de febrer. 20.30 h.
Casal Popular La Fadulla
Passi de la pel·lícula Libertarias.
Organitza, Assemblea de Joves de Manresa CAJEI.

CONCENTRACIONS PER LA
LLIBERTAT DE NÚRIA PÒRTULAS
Els dimecres a les 19.30 h.
Davant les seus centrals d’IC-EUIA a
Barcelona (c/Ciutat) i Girona (c/Barcelona)

3 DE MARÇ

SEGONA MARXA DE SUPORT A LES PRESES I
PRESOS POLÍTICS A PICASSENT.
On tenen segrestats els nostres companys Laura Riera i
Diego Sánchez. Organitza Rescat.
Els tiquets de la marxa es poden trovar a: Terra d’escudella, La Torna i Itaca,
a Barcelona. El tiquet amb un preu de 20 euros, consta del viatge d’anada i
de tornada, dinar, i els concerts de: Feliu Ventura, At Versaris, Pau Alabajos
i Els Xiquets de l’Ateneu.
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L’ENTREVISTA // MOHAMED Y. BEISSAT, MINISTERI

D’EXTERIORS

SAHRAUÍ

“Estem convençuts que l’estat marroquí va
jugar un paper, major o menor, en l’11-M”
✑ Guillem Sànchez i Barrull
/entrevista@setmanaridirecta.info/

D

esprés de representar el
Front Polisario a Sudàfrica, on va aconseguir
el reconeixement de la RASD,
avui és ambaixador a Algèria i
Secreteri General del Ministeri
d’Exteriors. Ens rep a
l’ambaixada, tot i la seva
agenda tan atapeïda, i durant
el sopar demostra un gran
coneixement de la realitat
política, social i mediàtica de
l’Estat espanyol, preguntantnos fins i tot per la del
moviment okupa català. Tot i
que la seva llengua materna és
l’àrab, i la seva educació és
anglòfona, parla un castellà
excel·lent.
Pels sahrauís, en l’11-M encara hi
ha ombres i dubtes de possibles
errors, principalment sobre el rol
que van assumir els serveis
secrets marroquins en la tragèdia
més sagnant que ha sofert el
poble espanyol.
Un començament molt fort, i
més tenint en compte que no
pensava preguntar sobre això.
Ja saps que aquesta teoria és en
la línia del PP?
Jo no defenso el PP ni el PSOE,
ambdós partits han ajudat sovint
el Marroc, però el govern de l’època tenia informes escrits que
no s’han vist, i seria interessant
saber el rol que va tenir [Jorge]
Dezcallar com a cap del CNI i
quins informes va escriure a l’executiu, no sé quines línies va defensar ell, però el cert és que ara
és ambaixador a Roma.

“Segons
la llei
internacional,
la consulta
popular és
un pas
obligatori
jurídicament
parlant”
No són indicis molt forts?
Nosaltres, com a sahrauís, coneixíem alguns dels autors i estem
segurs que eren a Lavapiés per
vigilar l’oficina del Polisario a
Madrid. I és força incompatible
pertànyer als serveis secrets i als
grups islamistes.
També és molt sospitosa la
teoria del suïcidi de l’apartament
de Leganés. A l’Islam, qui és suïcida no té dret a gaudir de la clemència de Déu. És molt difícil,
per a algú d’un corrent islamista,

(H)

suïcidar-se. Si realment són islamistes, això és incompatible amb
la teoria del suïcidi.
Però aquests suïcidis són habituals al Pròxim Orient.
És molt diferent omplir-se d’explosius i morir matant l’enemic,
però suïcidar-se per amagar dades
o evitar la presó... no és possible.
I quin seria l’interès marroquí en
els atemptats?
Hi havia una cojuntura en el conflicte del Sàhara en què per primera vegada s’havia trobat una entesa
hispanoamericana que volia resoldre el contenciós via referèndum,
cosa que no agradava ni a marroquins ni a francesos. El govern marroquí tenia tota la voluntat política perquè canviés un govern que
els feia un mal enorme.
Quin era aquest pla?
El govern del PP, amb totes les
nostres diferències, va declarar
que només la via del referèndum
resoldria el conflicte, i va ser el
primer cop que un president espanyol parlava amb Bush sobre el
Sàhara en aquesta línia. I això en
un moment en què Espanya era
aliada dels EUA i que podia empènyer l’ONU cap a aquest camí.
No volem participar en un
debat intern del poble espanyol,
però des del nostre desert llunyà
podem veure com tot això ha
beneficiat el Marroc.
És un punt de vista complex.
Jo no sóc advocat ni jutge, però
com a sahrauís tenim totes les
evidències que apunten al Marroc. En criminologia es diu que un
element que s’ha de saber és a
qui benficia un crim, i el Marroc
és un dels majors beneficiats d’aquesta tragèdia.

Estem convençuts que l’estat
marroquí va jugar un paper, major
o menor, en l’11-M, i esperem que
s’investigui amb bona fe i fora d’interessos polítics, rigorosament.
Doncs haurà de ser una investigació fora de l’Estat espanyol, perquè allí tothom ja ha
decidit, abans del judici, qui va
ser el responsable i quina és la
seva versió. Com s’analitza el
pla d’autonomia proposat pel
Marroc?
L’entenem com l’últim gir en la
llarga marxa del poble sahruí cap
a la seva independència. És un
últim gir que va fer el poble algerià, l’ANC amb els bantustans, que
está afectant el poble palestí.
Segur que perdrem temps
per convèncer tothom que és inaplicable i 100% incompatible
amb la naturalesa del sistema
autoritari del Mahden. Hi ha una
dita en àrab que diu que ningú
pot oferir allò que no té, i el Mahden marroquí no pot oferir democràcia.
Amb aquest pla, el Marroc pretén esborrar trenta anys de resolucions de l’ONU, ho podria
aconseguir?
No. Segons la llei internacional,
l’estatut final de qualsevol territori pertany al seu poble, i la consulta popular és un pas obligatori
jurídicament parlant. No hi ha
cap solució que no sigui resultat
d’una consulta popular i ordinària. El Marroc sols està fent perdre el temps a tothom.
Ni autonomia ni referèndum.
Quina és la sortida?
El referèndum és la sortida legal, possible i menys costosa en
temps i mitjans.

Però bloquejada pel Marroc.
Inacceptada perquè hi ha una
voluntat de les potències occidentals d’ajudar-lo i fer-lo impune a la llei internacional. És el
mateix que passava amb el règim
de Suharto, però no hi ha règims
eterns. Només els pobles ho són.
I de l’opció de tornar a la lluita
armada?
Aquest és un dret que tenim, és
una experiència que hem demostrat que podem fer i hi podem tornar si la direcció sahrauí considera
que és necessari fer-ho. Ara tenim
tota la voluntat d’evitar-ho, perquè sabem que a la guerra qui més
pateix és el poble sahrauí. Fem tot
el possible per evitar aqueste
final, però un dia, amb totes les
altres vies esgotades, haurem de
tornar a utilitzar les armes.
El govern espanyol, per una
banda, reconeix el dret sahrauí a
l’autodeterminació i, per l’altra
ven armes al Marroc.
La venda d’armes envia un missatge molt trist. Sembla haver-hi una
agenda oculta, un interès a allargar
la guerra. El Marroc no necessita
blindats, necessita pa i llibertat.
Potser aquest govern no dóna
suport a la marroquinitat del Sàhara, però tampoc a la seva independència. El mateix dia va arribar la informació de la venda
d’armes i unes declaracions del
ministre Moratinos en què defensava l’autodeterminació. I van ser
dos comunicats molt reveladors
en què sembla que es vol els sahrauís permanentment enfrontats
al Marroc, per tenir el Marroc
mirant al sud perquè no pugui
mirar al nord. És un missatge ple
de racisme i xenofòbia, i una aposta per la guerra i no per la pau.

“Sembla
haver-hi
una agenda
oculta, un
interès a
allargar
la guerra”
I quan es llegeix una altra poesia sobre pau, integració regional, democràcia, diàleg entre cultures, que topa totalment amb
aquesta realitat... Un és pregunta
perquè serveix tanta poesia.
A més, aquesta és una política
curta de mires, que no va cap a una
solució de pau, llibertat i democràcia al Sàhara, que beneficiaria
Espanya i beneficiaria el Marroc.
Els governants espanyols, siguin qui siguin, si estimen el Marroc, haurien de deixar de vendreli armes, ja que això no beneficia
la pau. Als amants se’ls dóna
flors, no blindats. d

Un barber
que estima
els okupes
✑ Matthew Tree
/opinio@setmanaridirecta.info/

A

ls mitjans convencionals
amb els quals col·laboro de
tant en tant, en part per ajudar els meus pobres llibres i en
part perquè hi ha feines pitjors,
solc parlar francament bé dels
okupes. Explico, per exemple, que
gràcies al moviment okupa (de
Londres) vaig conèixer –i encara
conec– un ventall extraordinari i
heterogeni de gent; que ells em
van treure la bena dels ulls i la
manca d’autoestima del cervell; i
que quan els meus fills siguin
grans, m’agradaria més que fossin
okupes que no pas estudiants universitaris. Etcètera. I quan les dic,

Quan els meus
fills siguin grans,
m’agradaria
més que fossin
okupes que no
pas universitaris
aquestes coses, noto que els presentadors –tot d’una– canvien de
tema. O sigui, des que l’alcalde
no-elegit de Barcelona els va obrir
la veda, fa cosa de mig any (hereu
havia de ser), és tabú parlar bé
dels okupes. De fet, només conec
una altra persona que ho fa. És
barber i acaba de traslladar-se al
barri barceloní de Gràcia. M’explica que allà dalt, com que hi ha
tants okupes, els propietaris ara
tenen pressa a l’hora de llogar les
seves propietats buides. Per això
ell, per una quantitat mensual
més que raonable, ha aconseguit
una casa de dues plantes, amb
jardí i barbacoa. Dit d’una altra
manera, un grapat d’okupes de
Gràcia han aconseguit el que un
llarg reguitzell d’Ajuntaments socialistes, amb tots els mitjans a la
seva disposició, no han sabut fer:
baixar el preu de l’habitatge i acabar, si més no a Gràcia, amb les
cases no-ocupades. Sense k.
PUBLICITAT
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