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La nit del 19 de març València cre-
ma. Tanmateix, les falles no són una
festa merament estètica: sota les fla-
mes s’amaga una tradició marcada per
la crítica política i la sexualitat.

Desobeint Fronteres endega una se-
rie d’activitats per visibilitzar la vulnera-
ció dels drets de les persones immi-
grants a la ciutat. Aquest mes de març
activen el sopadors, un punt de trobada.

Rere el formidable aparador d’un ci-
cle de conferències sobre l’ús dels re-
cursos hidràulics, apareix tot un pla
d’actuacions urbanístiques que es va
executant sense un mínim debat.

Una de les institucions amb més tra-
dició en el camp del lleure d’ac-

cent laic, els esplais, treballa setma-
nalment en condicions precàries. El
desorbitat preu dels locals que utilit-
zen ha forçat moltes d’aquestes enti-
tats a acollir-se a espais aliens, en el
millor dels casos, o directament a rea-
litzar les seves activitats al carrer. Farts
d’aquesta situació, una desena d’esplais

es van organitzar ara fa un any al vol-
tant de la comissió “Locals Sense Sos-
tre”, des de la qual denuncien la manca
de sensibilitat municipal i l’absència de
suport econòmic i material cap al que
consideren un “àmbit educatiu fona-
mental”. Aquests dies de març, junta-
ment amb els nens i nenes d’algunes
d’aquestes entitats, surten al carrer per
fer visible la seva protesta. 

Trens
catalans
per a Solvay

Aprincipis de la dècada dels no-
ranta, les entitats esportives
es van començar a transfor-

mar en Societats Anònimes Esporti-
ves (SAE). La majoria d’equips no van
tardar a apostar per un nou model
que havia de significar el sanejament
i el control econòmic. A l’hora de la
veritat, i amb els ajuts institucionals i
de les empreses, els grans clubs van
començar a gastar centenars de mi-
lions d’euros en jugadors per inten-
tar triomfar com una empresa més. 

Aquesta situació va servir de
punt d’inflexió tant per als clubs com
per a les institucions, especialment
les locals. A partir de llavors, la ma-
joria dels equips van començar a
arribar a pactes amb els consistoris
per requalificar els terrenys del seu
estadi o fer negocis a tres bandes
gràcies al fet que molts dels presi-
dents són també alts directius d’im-
mobiliàries i constructores.

El futbol d’elit creix amb
l’especulació urbanística
LES PILOTADES
URBANÍSTIQUES
FINANCEN ELS
CLUBS DE
FUTBOL

Francisco González, president del BBVA, fa el “servei d’honor” del Barça-Madrid el passat 10 de març Internet

Vaga a
la neteja
de Girona

Entre els molts actes celebrats el 8
de març, destaca la presentació de

l’informe d’Amnistia Internacional “Ni
abusos de poder, ni impunitat! Com-
batre la violència sexual contra dones
a les mans d’agents de l’Estat”, junta-
ment amb el llançament d’una cibe-
racció. Peró també s’han realitzat
actes a Ripoll, a Reus, a Tortosa, a Máo
i a Lleida entre altres.

>> Així està el pati // Pàgina 16

Més enllà de
la diada del
8 de març

Les treballadores de l’empresa Cle-
ce S.A, encarregades de la neteja

de les dependències municipals de
la ciutat de Girona, com són els cen-
tres cívics, les biblioteques, les es-
coles com també els dos hospitals
de la ciutat, s’han declarat en vaga in-
definida davant la negativa de l’em-
presa a escoltar les seves reclama-
cions en matèria laboral.

>> Així està el pati // Pàgina 9 >> Així està el pati // Pàgina 13

>> De dalt a baix // Pàgines 3 a 5

L’Ajuntament barceloní
menysté la manca de
locals dels esplais laics

>> Així està el pati //   Pàgina 10

Els Ferrocarrils de la Generalitat
transporten la sal de les mines de

Sallent fins a la factoria de Solvay, a
Martorell. El servei utilitza la xarxa de
viatgers que uneix Manresa, Martorell
i Sant Boi. Cada dia els trens porten sal
a Solvay i potassa fins al port de Barce-
lona. És un servei fet a mida i pensat en
exclusiva per atendre les necessitats
de dues empreses molt contaminants.



Un dia per quedar bé

En motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, els partits
polítics s’omplen la boca de discursos i campanyes per acabar
amb la violència de gènere i anuncien noves quotes de dones per

als càrrecs públics. Tot plegat, amb un caràcter oportunista i superfi-
cial. Mentrestant, la discriminació en el mercat laboral és evident
–més evident si la dona és immigrant–, la publicitat sexista està a l’or-
dre del dia, i en l’educació encara hi ha formes de diferenciació entre
home i dona. En definitiva, la nostra societat s’organitza dins una
estructura patriarcal  que es perpetua amb la complicitat de les matei-
xes institucions. Amb l’oportunitat de publicitar-se que brinda el 8 de
març, el President Montilla ha aprofitat per anunciar la futura llei cata-
lana contra la violència de gènere i el Programa d’igualtat d’oportuni-
tats de la feina . Un parell de mesures d’aquest programa son:  finançar
aquelles empreses que introdueixin plans d’igualtat, i oferir programes
formatius com “Jo directiva” . Per tant, des de la Generalitat es com-
pensa econòmicament l’empresa en comptes de sancionar-la i es fa
èmfasi en la dona-empresària, essent aquesta una mesura classista.
Alhora, el Ministeri de Treball i Afers Socials ha aprofitat la data per
entregar la medalla d’or al mèrit laboral a la dona que més ha cotitzat
a la Seguretat Social. Cal un treball constant, i no pas un dia, per tal de
transformar en profunditat les estructures laborals , però també les
educatives, assistencials, econòmiques, sanitàries i socials. En definiti-
va, per desmuntar aquest sistema patriarcal.

El racó il·lustrat

✑ Roger Rovira
/directa@setmanaridirecta.info/

Els interessos del capital es-
panyol (i, per tant, del Go-
vern) a l’exterior sovint ama-

guen complicitat amb greus
violacions dels drets humans, com
en el cas de Mèxic, un país con-
vulsionat per la violència i la
repressió i, segons Reporters
Sense Fronteres, el més perillós
d’Amèrica Llatina per als periodis-
tes, amb nou d’ells assassinats
l’any 2006. Els interessos del grup
PRISA (encarregat de l’edició de
tots els llibres de text escolars) i
l’expansió bancària del Santander
i el BBVA potser hi tenen a veure
en el silenci vergonyós de Zapate-
ro davant els abusos sexuals i l’ex-
pulsió il·legal de dues ciutadanes
de Barcelona, la Maria Sostres i la
Cristina Valls, el maig passat du-
rant l’operatiu policial d’Atenco,

que deixà dos morts, desenes de
dones violades i centenars de
detencions il·legals, com docu-
menten Amnistia Internacional i
la Comissió Civil Internacional
d’Observació pels Drets Humans.

Iberdrola i Endesa es poden
beneficiar del pastís de la produc-
ció hidroelèctrica a Chiapas, on l’e-
xèrcit manté vincles evidents amb
bandes paramilitars per “netejar la
zona” i les organitzacions socials i
de drets humans, com el Frayba i
CIEPAC, estant patint greus amena-

ces i fustigaments. També atrau
aquests voltors transnacionals la
producció de biocombustibles (el
bionegoci que denunciàvem la set-
mana passada). El BBVA, d‘altra
banda, va cancel·lar el compte
corrent d’Enlace Civil, ONG que
canalitza les aportacions econòmi-
ques a les comunitats zapatistes.

La falta de legitimitat del pre-
sident Felipe Calderón, fruit d’un
frau electoral descarat, i les seves
dèries feixistes l’impulsaren a mi-
litaritzar el país. La seva primera
acció com a governant fou prou
clara: crida a dialogar els repre-
sentants de la lluita social a Oaxa-
ca (on el president sortint, Fox, hi
envià l’exèrcit) i els empresona. És
significatiu que el primer a felici-
tar aquest element després del
frau electoral fos Zapatero. Això
és el que amaga el model de crei-
xement espanyol i la seva expan-
sió cap a l’Amèrica Llatina.

Els macrobeneficis costen sang
Pensem, doncs existim

Com s’ha fet?

Un mes després que ho denunciés el setmanari DIRECTA, El
Periódico portava a la primera plana de la seva edició del 13
de març la informació al voltant de les manipulacions del cas

del pis del carrer Urgell propietat de Carles Veiret. 
Ara resulta que la font que ho denuncia és la fiscalia i té més cre-

dibilitat, però per nosaltres, evidentment, la credibilitat ja la tenien
fa un mes diverses entitats que denunciaven els mateixos fets. 

Hem de felicitar-nos per la millora de la coordinació entre els
diferents espais de treball del setmanari, que aquesta setmana ha fet
que els articles i les fotografies estiguessin editats hores abans del
tancament. 

Les corresponsalies també estan establint unes pautes de deci-
sió de continguts paral·leles al ritme de treball de la redacció de Bar-
celona. Això facilita enormement la representació territorial . 

FE D’ERRADES:  En el ple que va celebrar-se el dimarts passat dia 6 en què
l’Ajuntament de Girona va aprovar una moció de suport a la Núria
Pórtulas, el PP no va votar contra el text, tal com inicialment havíem
anunciat  i publicàvem a l’edició passada, sinó que es va abstenir.

Editorial

Iberdrola i
Endesa es poden

beneficiar
del pastís

hidroelèctric
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Franqui

Arriba el fred

Tot i que aparentment s’hagi
acabat el curt hivern pel que

fa a les temperatures, els mapes
a dia d’avui indiquen l’arribada
de vents polars amb un descens
molt important dels termòme-
tres a partir del dimarts 20 de
març, justament el dia que ha
de començar la primavera. Si no
canvien les previsions, un intens
fred d’hivern ens afectarà del
20 al 24 de març amb glaçades a
l’interior i el prelitoral.Dilluns 19 de març al vespre una forta irrupció freda creuarà els Pirineus La matinada del 21 de març les temperatures arribaran als 0 graus aprop del litoral
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>> Una de les formes de dissimular aquestes operacions entre institu-
cions i clubs és construir una pista d’atletisme entre el terreny de joc i
les grades per argumentar que l’ús no és només per al club en qüestió_

>> A Santa Eulària (Eivissa) s’ha utilitzat la construcció d’un nou camp
de futbol en un terreny rústic per requalificar tots els voltants i cons-
truir centenars d’edificis_

>> El Barça ja va rebre una important injecció
de més de 30 milions d’euros amb la com-
pravenda d’una part de Can Rigalt, zona
decretada com a espai verd pel Pla Metro-
polità. Tot i la definició de zona verda, des-
prés de l’acció especulativa del club barcelo-
ní, hi ha una part que passa a ser edificable_

L’esport del futbol no només
exerceix una influència
exagerada ens els mitjans i
esdevé bandera d’esclats
populars. Els clubs de futbol
allarguen els seus tentacles
econòmics més enllà de les
instal·lacions esportives.

✑ Lluc Salellas
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Aprincipis de la dècada dels
noranta, la majoria dels
clubs de futbol importants

es trobaven immersos enmig de
grans deutes econòmics. En vista
d’aquest fet, les institucions van
reaccionar i van modificar la llei
de l’esport. A partir d’aquell mo-
ment, les entitats esportives po-
dien passar a ser Societats Anòni-
mes Esportives (SAE). La majoria
d’equips importants no van tardar
a apostar per un nou model que
havia de significar el sanejament i
el control econòmic. A l’hora de
la veritat, i amb els ajuts institu-
cionals i de les empreses amb què
emeten els partits, els grans clubs
van començar a gastar centenars
de milions d’euros en jugadors per
intentar triomfar com una empre-
sa més, en aquest cas no en el
mercat financer, sinó en el mercat
de l’esport. 

Amb aquest objectiu i amb la
seguretat implícita que les institu-
cions continuen oferint molt su-
port, a finals dels anys noranta, els
deutes econòmics hi tornaven a
ser. Aquesta situació va servir de
punt d’inflexió tant per als clubs
com per a les institucions, espe-
cialment les locals. A partir de lla-
vors, la majoria dels equips van
començar a arribar a pactes amb
els consistoris per requalificar els
terrenys del seu estadi, construir-
ne un de nou, fer negocis a tres
bandes gràcies al fet que molts
dels presidents són també alts
directius d’immobiliàries i cons-
tructores, etc. Així, el 1997, l’Es-
panyol es convertia en pioner d’a-
questa estratègia i es venia l’estadi
situat al barri de Sarrià.  

Real Club Deportiu Espanyol
En aquell moment l’Espanyol te-
nia un deute grandiós amb la fa-
mília Lara i es va veure obligat a
vendre’s el patrimoni. L’operació
no va rutllar del tot per als inte-
ressats, ja que no es va poder
construir la zona d’habitatges de
luxe prevista inicialment, a causa
de l’oposició social, i la directiva
espanyolista, urgida per la manca
de líquid i el deute, va tancar l’o-
peració pràcticament a preu de
mercat. Amb aquesta injecció de
capital, el club blanc-i-blau va
adquirir els terrenys de la ciutat
esportiva que té a Sant Adrià de

Gols als despatxos dels ajuntaments

>> Les associacions de veïns asseguren
que el que és necessari és replantejar
l’accés a les instal·lacions esportives
del Barça, ja que queda tot el barri de
les Corts col·lapsat i l’única proposta és
construir-hi més aparcaments, en lloc
de potenciar-hi el transport públic_

Besòs i va invertir-ne una part al
nou estadi que està construint a
Cornellà de Llobregat. Totes aques-
tes despeses, i el ritme financer
d’un equip de primera divisió ha
fet que l’Espanyol continuï igual-
ment endeutat. La directiva, per
solucionar el problema aposta,
entre altres solucions, per dues
vies. D’una banda la venda del
nom del nou estadi a una empre-
sa, i de l’altra, especular amb ter-

renys de la ciutat esportiva on es
construirien com a mínim 800
nous habitatges. Posteriorment a
l’Espanyol, els casos més clarivi-
dents d’aquesta estratègia finan-
cera van ser el de la Reial Societat
i el del Real Madrid. El cas del pe-
lotazo madrileny és molt signifi-
catiu, ja que, fins i tot, el PSOE,
participant d’aquests tipus de
pactes en ajuntaments com Bar-
celona, el va denunciar pública-

ment. Aquella operació entre Flo-
rentino Pérez, expresident del
club blanc, i Gallardón, exalcalde
de Madrid pel PP va portar cente-
nars de milions d’euros al club i va
fer possible que el Real Madrid
invertís molts més milions que els
altres equips.

Futbol Club Barcelona
En aquells moments, a Barcelona
també s’estaven movent fils. El
consistori i Nuñez, president anys
abans, havien pactat el famós Pla
Barça 2000, que volia convertir la
zona del voltant del Camp Nou en
una espai gegant d’oci i consum.
L’oposició dels veïns, d’arquitec-
tes i de diversos especialistes ur-
banístics va obligar a tirar enrere
el projecte. Ara bé, el Barça, dar-
rere de la imatge de “més que un
club” i com a entitat que ha de
rendir al més alt nivell, també ne-
cessita fonts d’ingressos per com-
petir en el mercat del futbol. Així,
les converses entre l’Ajuntament i
el Barça s’han centrat en la possi-
bilitat que el club vengui part del
patrimoni que té al voltant del
Camp Nou sempre que en tregui
uns beneficis molt elevats. I és
que l’ombra del Pla 2000 ha tor-
nat amb l’últim “mandat Laporta”.
Segons apunten els veïns de la
zona, contraris a aquests tipus de
plans, sembla que es voldria fer
una zona edificable de més de
100.000 metres quadrats després

Molts equips
van començar a
pactar amb els
consistoris per

requalificar
els terrenys

del seu estadi

d’enderrocar la zona del Miniesta-
di. La proposta, que incloïa en un
principi –ara està descartat– l’en-
derrocament del Camp Nou, s’es-
tà acabant de perfilar entre el
Barça i l’Ajuntament de Barcelona.
Arran d’aquest fet, les associa-
cions de veïns de la zona es quei-
xen que ells haurien de tenir veu
en tot aquest canvi, ja que els

veïns són el principal col·lectiu
afectat. Aquestes associacions
també demanen que si es trans-
forma l’entorn del Camp Nou no
es faci per edificar-hi, si no per
convertir la zona en un espai pú-
blic on, entre altres activitats, se’n
puguin fer d’esportives.

València Club de Futbol
L’Ajuntament de València i el prin-
cipal club de futbol de la ciutat
van arribar a un acord multimilio-
nari. A canvi del solar on actual-
ment el club té l’estadi, l’Ajunta-
ment ha aprovat un pla urbanístic

a l’avinguda de les Corts Valencia-
nes on s’ubicarà el nou terreny de
joc i un Pla d’Actuació Integrada
(PAI) a la zona de Porxinos (Riba-
roja) on es vol construir la ciutat
esportiva del club i tres mil pisos
al seu voltant. Aquestes terres van
ser comprades pel club i ara, un
cop siguin edificables, la directiva
té la intenció de vendre-les i treu-
re’n un important benefici. Amb
aquesta macrooperació, el Valen-
cia Club de Futbol podrà construir
un estadi nou i, a més hi sortirà
guanyant amb més de 100 milions
d’euros, segons han calculat fonts
contràries al projecte. 

Arran d’aquest pacte, que sig-
nificaria el final d’una vall del riu
Túria, va sorgir la Plataforma Sal-
vem Porxinos que va mobilitzar
centenars de persones i va aconse-
guir que el Tribunal Superior del
País València suspengués les obres.
La Generalitat va recórrer la sus-
pensió i el projecte, de moment,
tira endavant. És la política de fets
consumats.

El projecte també ha aixecat
discòrdies entre els antics veïns de
la zona on hi haurà el nou camp.
Alguns dels veïns han decidit
reclamar indemnitzacions a l’Ajun-
tament, ja que la que se’ls va do-
nar, corresponent a expropiació
per ús públic, és molt inferior a
aquella que pertoca en els casos
com el del nou estadi, on es priva-
titzen 70.000 metres quadrats.

PAÏSOS CATALANS // LA INFLUÈNCIA DELS CLUBS DE FUTBOL EN ELS PLANS URBANÍSTICS
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Solar que allotjarà el futur estadi del R.C.D Espanyol a Cornellà Júlia Molins

L’ombra
del Pla 2000

ha tornat
amb l’últim 

“mandat
Laporta”
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>> La política i el futbol també tenen vincles en el camp de l’associacionisme i la transformació social. Des
de fa uns anys, a la ciutat de Milà es fa un campionat antiracista de futbol al carrer on participen desenes
d’equips formats per gent molt diversa, que es reuneixen per jugar a futbol i reiterar la seva consciència
antiracista. De la idea d’utilitzar el futbol com a eina per a crear espais de reivindicació va néixer el cam-
pionat de futbol “Contraquesta merdademón quensvolenfer”, organitzat pel portal contrainformatiu de
les comarques gironines El sud.org, i que té lloc en plenes festes alternatives de Girona_

✑ Lluc Salellas
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El partit entre el Barça i el
Real Madrid de dissabte pas-
sat va ser el paradigma per-

fecte de l’estreta relació que hi ha
entre el món del futbol i les elits
polítiques i econòmiques. La tri-
buna del Camp Nou era plena de
personalitats d’aquests mons. Ara
bé, un derbi d’aquestes caracterís-
tiques sempre és especial i aquest
cop es va demostrar amb l’anome-
nat “servei d’honor”. El president
del BBVA, Francisco González, a-
liat del PP per fer fora la directiva
basca de l’entitat financera, acu-
sat de corrupció i considerat el
cinquè home més poderós de l’Es-
tat Espanyol, va voler ser el prota-
gonista de la nit i, aprofitant que
el banc patrocina la lliga de fut-
bol, va autoproclamar-se com a
persona idònia per xutar el servei
d’honor del partit. 

Més enllà de l’exemple del
partit del dissabte, la relació en-
tre els polítics, els empresaris i les
directives de futbol són perma-
nents i molt àmplies. De fet, un
dels aspectes que des del Barça es
vol potenciar amb l’ampliació del
Camp Nou són les llotges empre-
sarials. La idea de la directiva és
convertir l’estadi en espais on
cada multinacional adquireix a un
preu molt alt el seu lloc persona-
litzat. D’aquesta manera el club
aconsegueix matar dos pardals
d’un tret. D’una banda, augmenten
els ingressos de les quotes, i de
l’altra, facilita una de les activitats
bàsiques en qualsevol llotja: la
relació i els pactes entre empre-
saris, polítics i directives. De fet,
Albert Recio, en un article a La
veu del carrer, assegurava que
existeix un model alternatiu a la
participació formal que porta per
nom: participació de la tribuna
del Camp Nou.

Ara bé, aquest triangular de
relacions a vegades es converteix
en un vis a vis o, fins i tot, en un
monòleg. I és que els presidents i
directius dels clubs de futbol no
només fan feina com a tals, sinó
que compaginen les seves vides

Els negocis es fan a l’estadi

en l’àmbit del futbol amb altres
activitats. Aquestes vides alterna-
tives acostumen a tenir relació
amb grans multinacionals, els
principals partits polítics i  les
entitats socials més influents en
les administracions, com per e-
xemple l’Opus Dei. 

El Barça, un exemple clar
Un primer exemple d’aquest mo-
del de personatge són els dife-
rents presidents que ha tingut el
Barça i que han seguit al peu de la
lletra la dita que diu que el Barça
“és més que un club”. I és que tant
Nuñez com Gaspart, Reyna o
Laporta, per posar els exemples
més recents, són coneguts en les
altes esferes més enllà que pel fet
de dirigir el Futbol Club Barcelo-
na. Josep Lluís Nuñez, que va ser
president des de 1979 fins a l’any
2000, és el propietari d’una de les
empreses constructores més im-
portants del país (Nuñez y Na-
varro), té un patrimoni que as-
cendeix als 700 milions d’euros, i
va ser un dels impulsors, conjunta-
ment amb Enric Reyna, president
provisional de l’entitat el 2003 i
màxim dirigent de l’Associació de
Promotors i Constructors d’Edifi-
cis de Barcelona (ACPE), del pla
urbanístic per reconvertir la zona
adjacent al Camp Nou en un es-
pectacular centre comercial o en
una illa de nova edificació d’ha-
bitatges de luxe. Mentre era diri-

gent del Barça, Nuñez també va
ser investigat més d’una vegada
per Hisenda per blanquejar diners
i utilitzar diner negre en la con-
tractació i el pagament dels juga-
dors. Entremig de Nuñez i Reyna va
aparèixer Joan Gaspart. Màxim diri-
gent de la cadena hotelera HUSA i
president del Barça de 2000 a
2003, és un dels màxims expo-
nents, mai se n’ha amagat, de com
la presidència d’entitats serveix
com a trampolí personal o per a
operacions de tot tipus. Nascut a
Barcelona, i cònsol honorari de
les Illes Seychelles, Gaspart és
actualment president del club de

futbol de Sant Andreu de Palo-
mar, on sembla que vol plantejar
una operació urbanística especu-
lativa a petita escala amb la venda
de l’estadi del club. A més, l’hote-
ler barceloní és membre recone-
gut de l’Opus Dei i està vinculat al
PP, partit que li va arribar a propo-
sar d’encapçalar una candidatura

El Camp Nou
incorporarà

espais vis-a-vis
per facilitar
pactes entre
empresaris,

polítics i
directives

Nuñez,
Gaspart, Reyna
o Laporta són

ben coneguts a
les altes esferes

de Barcelona 

en unes eleccions. Les relacions
amb la dreta i l’extrema dreta no
s’acaben, emperò, amb Gaspart.
Amb l’arribada de Joan Laporta va
semblar que apareixia un nou Sun-
yol, el president durant la Segona
República, afusellat per l’exèrcit
feixista. A l’hora de la veritat, l’a-
posta catalanista i alternativa ha
anat perdent força en la gestió de
Laporta com a president. I és que
el principal avalador de Laporta
és el seu sogre, expresident de
Nissan i reconegut membre de la
Falange Española, Juan Echevarría.  

La relació tan íntima entre les
elits econòmiques, polítiques i
futboleres no s’acaben amb el
Barça. Els altres equips, tant dels
Països Catalans com de la resta
del món, són exemples iguals o
millors d’aquests lligams continus.
Un exemple d’això és el Llevant
FC (País Valencià), on el vicepresi-
dent és Vicente Martínez Pujalte,
diputat del PP a les corts espan-
yoles i considerat com un dels
peons de brega més durs dins el
Partit Popular. Diferents fonts han
apuntat reiteradament que Pujal-
te ha utilitzat els seus vincles polí-
tics amb les institucions valencia-
nes per promoure avantatges,
entre d’altres, urbanístics, per al
club valencià. A part, també l’han
acusat d’intentar comprar partits
de futbol oferint diners a juga-
dors d’altres equips perquè per-
dessin. Un altre cas paradigmàtic

és José María del Nido, president
del Sevilla FC. Del Nido és l’advo-
cat de Julián Muñoz, exalcalde de
Marbella acusat de múltiples ope-
racions de corrupció. El president
sevillà, a part d’estar vinculat al PP,
també està imputat en aquestes
operacions per delictes de preva-
ricació i malversació de fons pú-

blics. Aquests, doncs, són dos ca-
sos més dels centenars que n’hi
ha. Només cal recordar aquests
noms: Florentino Pérez, dirigent
de la constructora Dragados i ex-
president del Reial Madrid, Di-
mitri Piterman i Roman Abramó-
vitx, que aporten diners vinguts
directament des dels Urals amb
negocis turbulents, Jesús Gil y Gil,
Horacio Gómez, que va ser presi-
dent del Celta i alhora regidor del
PP a Vigo, Augusto César Lendoi-
ro, president del Deportivo i tam-
bé regidor del PP, o Manuel Ruiz
de Lopera, president del Betis,
constructor i propietari de la seu
del PP al carrer Gènova de Ma-
drid, entre molts d’altres.
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La llotja del Camp Nou allotja cada quinze dies empresaris i polítics de l’elit barcelonina Internet

Jose María del
Nido, president
del Sevilla FC

és l’advocat de
Julián Muñoz
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>> El Mundial de Futbol és l’event futbolístic que mobilitza més
recursos cada quatre anys en l’anomenat esport rei. Segons
apunten fonts properes a aquest esdeveniment, les empreses
comercials més importants en aquest àmbit com Nike o
Adidas tenen una enorme influència sobre els jugadors que
participen en els diferents partits_

>> Alguns dels casos que es posen com exemple
sobre aquesta pràctica, són la pressumpta titulari-
tat obligada per Nike de Ronaldo a la final del
Mundial 98 quan el jugador brasiler estava malalt,
o la presència permanent a la selecció espanyola
del madridista Raul, símbol d’Adidas_

✑ Lluc Salellas
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Carles Viñas és historiador
i autor de diferents
llibres, com Tolerància

zero i El mundo ultra, que
analitzen la situació dels grups
radicals en el món del futbol.
Ha recorregut desenes d’estadis
arreu d’Europa i coneix de ben a
prop el món, moltes vegades
desconegut, de les aficions radi-
cals dels clubs de futbol.

Els mitjans parlen tot sovint dels
grups violents en el món del fut-
bol. Com se’ls ha d’anomenar
des del teu punt de vista? 
El que és clar és que no se’ls pot
anomenar ultres com fa molta
gent perquè molts dels grups s’au-
todefineixen antiultres. És més
correcte anomenar-los grups ra-
dicals, ja que la seva característica
principal és l’expressió de les se-
ves idees i la seva manera d’ani-
mar de forma radical.
I supporters?
Tampoc és correcte. Supporters
és la forma anglesa per definir els
grups d’animació en general. El
terme hoolligans, en canvi, fa re-
ferència als radicals.
Existeix la sensació que fa anys
els grups radicals eren molt més
presents que en l’actualitat. És
certa aquesta idea? 
I tant, i tant. Aquests grups van sor-
gir a principis dels anys vuitanta,
especialment amb el mundial del
82. Anys més tard, a finals de la
mateixa dècada, es va assolir el
màxim esplendor d’aquest tipus de
grups i a partir d’aquell moment,
amb els primers incidents amb
morts, la cosa va començar anar de
baixa. Aquesta important davalla-
da ha estat deguda, entre altres
motius, per les pressions policials i
socials de què han estat objecte
continuadament aquests grups.
En l’actualitat, quina és la situació?
Ara la cosa està estancada. Els
grups continuen existint però ca-
da vegada són menys nombrosos i
sembla que ja no hi ha tanta afició
a entrar-hi. Tot i això, avui en dia a
Catalunya, fins i tot equips de 2a B
tenen aficionats d’aquest tipus. 
A Barcelona sempre hi hagut
presència de grups radicals, en-
cara sobreviuen?
Sí, però com ja he dit, amb menor
grau. A la ciutat de  Barcelona tens
el Barça, que disposa dels Boixos
Nois, els Almogàvers, la gent del
Gol Sud, i en l’àmbit del bàsquet,
els Dracs i Sang Culé, per exemple;
a l’Espanyol, que té la “Curva” amb

“Molts jugadors i tècnics donen
suport als grups radicals” 

la Penya Juvenil o Comando Cría
Cuervos i a l’altra banda de l’esta-
di, els Brigadas Blanquiazules.
Històricament s’havia dit que els
radicals del Barça eren indepen-
dentistes i d’esquerres i els de l’Es-
panyol, espanyolistes i de dretes,
això és un simple rumor popular ?
Actualment, a cada lloc hi ha de
tot. Va començar una mica amb
aquesta divisió, però, tot i mante-
nir una relació amb la política, tot
ha canviat molt. Moltes vegades hi
ha hagut una transformació dels
mateixos grups. Un exemple és el
Gol Sud del Barça. Abans eren
independentistes i d’esquerres i
avui en dia, molts s’han convertit
en neofeixistes, totalitaris o fins i
tot, espanyolistes. Han passat d’un
extrem a l’altre. És cert que hi ha
grups que no han canviat, com per
exemple les Brigadas Blanquiazu-
les, que han mantingut el mateix
discurs d’extrema dreta.
Quin és el panorama a la resta
dels Països Catalans?
S’ha de tenir clar que cada club és
un món. Un dels casos més curiosos
és el del Vila-real ja que no té un
grup radical permanent organitzat.
L’havia tingut, però va anar de baixa
i ara només té colles d’amics o pen-
yes socials. Un panorama ben dife-
rent el trobem al València, on sem-
pre hi hagut els Yomus com a grup
punter que continua amb un ideari

vinculat a la dreta valenciana, al
blaverisme i a l’anticatalanisme. Al
València es va fer un intent de crear
un focus d’animació apolític, però
no es va aconseguir. Pel que fa a
Mallorca, només hi ha hagut ex-
periències concretes vinculades a
l’extrema dreta. Una excepció va
ser Tramuntana Reds, grup inde-
pendentista i d’esquerres que va
sucumbir arran de les contínues
pressions  policials i dels grups d’ex-
trema dreta.

Quines activitats duen a terme
aquests grups en l’actualitat?
La base de tot plegat és l’existèn-
cia d’una lliga paral·lela. Hi ha la
lliga dels equips de futbol i el tor-
neig que juguen les aficions, on
s’obtenen punts de diferent ma-

nera. Una forma d’aconseguir pun-
tuar són les coreografies, però
normalment guanya qui obté més
respecte de les aficions rivals tant
en els desplaçaments com a l’hora
de guardar “el propi territori”. I
aquest respecte es guanya moltes
vegades a través de la violència. 
Quina és la relació que hi ha
entre els diferents grups? Les
diferències ideològiques hi ju-
guen algun paper?
El cert és que hi ha vincles entre els
diversos grups. Ara bé, aquestes
relacions es concentren especial-
ment al bàndol d’esquerres, on s’in-
tenten minimitzar les seves rivali-
tats. Aquesta voluntat no existeix
gaire dins els grups d’extrema dreta.
Un exemple d’això és la ciutat de
Madrid, on les aficions del Real i
l’Atlético són d’extrema dreta i no
es relacionen. Entre els grups d’es-
querres, en canvi, l’any passat es va
fer un comunicat conjunt contra el
racisme amb una vintena de grups
de primera i segona divisions.
Un altre aspecte important és la
relació entre les directives i els
grups, com la podríem definir?
Al principi, les directives van ser les
instigadores d’aquests grups amb
l’objectiu que animessin els seus
equips. Després, alguns grups es
van transformar en la guàrdia de
cos dels presidents dels clubs per
liquidar dissidències o crítiques a

ENTREVISTA // CARLES VIÑAS, HISTORIADOR

la junta o al mateix president. Avui
en dia, això també ha canviat. Els
grups han perdut força i les rela-
cions s’han distanciat. Tot i això, és
cert que moltes directives donen
suport i negocien amb els grups.
Un exemple és el Real Madrid, on
hi ha un pacte que es basa en: no
feu res dolent al nostre camp i
nosaltres us donem entrades i un
espai on guardar les vostres coses.
Això sí, un cop fora del camp, els
grups tenen carta lliure, ja que els
clubs no reben sancions per inci-
dents fora de les instal·lacions.
Els polítics i les directives assegu-
ren que volen posar fi a aquests
grups. Creus que existeix una
voluntat real en aquest sentit? 
No. Fa molts anys que se senten
paraules en aquest sentit però es
tracta únicament de política de
façana, ja que els fets no arriben i
la situació continua igual. El que hi
ha és molta hipocresia i molta
política de cara a la galeria per
intentar calmar les demandes de
la gent. A més, des de les institu-
cions es criminalitza sistemàtica-
ment els grups de joves, però,
moltes vegades, com es va veure a
Sevilla, la violència surt des de les
tribunes dels camps. A més, cal
recordar que molts dels jugadors i
tècnics tenen contactes amb
grups radicals a qui donen suport
de múltiples maneres. d

L’any passat 
es va fer un
comunicat

conjunt contra
el racisme amb

grups de
primera i segona

divisions

Edu Bayer
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La gira llatinoamericana que el
president George W. Bush va
emprendre aquesta setmana pot
trastocar la relació de forces a la
regió, de manera particular a
Sudamèrica. El punt crucial és la
visita a Brasil, on Luiz Inácio Lula
da Silva i Bush acorden un vast pla
per a l’expansió de la producció
d’etanol a partir de la canya de
sucre. Després, a Uruguai, el presi-
dent dels Estats Units i Tabaré
Vázquez consoliden l’acostament
comercial pel qual ambdós
governs estan treballant fa més
d’un any. A Colòmbia, la visita pot
contribuir a enfortir al govern
d’Álvaro Uribe, que està empanta-
negat per les seves relacions amb
els paramilitars, i a dissenyar una
política cap al nou govern de
l’equatorià Rafael Corretja, qui va
declarar que no renovarà el
conveni per a la base militar de
Manta, que resulta estratègica per
al Pla Colòmbia. A Guatemala, on
es faran eleccions al setembre, el

Raúl Zibechi. Periodista del setmanari Bretxa, Uruguai

El problema
no és ni Bush

ni Estats Units.
Amb el projecte

de l’etanol
emergeix una

nova-vella
aliança: la de les
elits globals, que

s’expressa en
alguns governs

de la regió

La gira de l’etanol 

/opinio@setmanaridirecta.info/

El proper 27 de maig tindran
lloc les eleccions a les Corts del
País Valencià. Aquests comicis
s’han presentat com una batalla
entre la reedició de la majoria
absoluta del Partit Popular o el
canvi que proposen el PSPV i el
Compromís pel País Valencià (una
coalició que formen principal-
ment el BNV i EUiA). És evident
que aquests anys de govern de la
dreta espanyola han estat de clar
retrocés pel que fa a temes com
la unitat de la llengua, l’especula-
ció urbanística o la destrucció del
territori. A hores d’ara, el PP es
troba dividit entre els sectors de
l’antic president Zaplana i de l’ac-
tual Francisco Camps. Per l’altre
bàndol, el teòricament progres-
sista, la sucursal socialista valen-

ciana tanca files entorn Ignasi Pla
i els vots que pugui recollir el
Compromís. Les últimes enques-
tes auguren un possible canvi de
règim o si més no un empat
tècnic fins a l’últim moment.

A hores d’ara no crec que el
canvi de cromos a la Generalitat
valenciana suposi cap canvi
profund al País Valencià. Tot fa
apuntar que el progressisme i el
valencianisme que ens promouen
el PSPV-Compromís és el mateix
que ens venien des del principat
amb el trist-partit que ens governa.

Una de les profundes misèries
del sistema parlamentari actual és
la d’haver d’escollir entre dues
cares d’una mateixa moneda.
Perquè cal ser bastant escèptics
davant aquest possible relleu:  no

hi haurà cap canvi estructural dins
el País Valencià i encara menys, se’n
qüestionarà la seva autonomia dins
l’Estat espanyol. Una bona mostra
de com n’és fàcil posar-los d’acord,
la vam tenir durant l’elaboració i
posterior aprovació de l’Estatut
d’Autonomia de “la Comunidad
Valenciana”. Així que ja no ens val
que els teòrics socialistes es
presentin com una alternativa de
res, al cap i a la fi, no deixen de ser
el mateix projecte amb una cara
més amable. Evidentment que cal
fer fora la dreta cavernària espan-
yola de la Generalitat. Però què
milloraran els i les valencianes amb
aquest tripartit a la catalana?
Segurament les formes i alguns
canvis i reformes en algunes políti-
ques concretes que no canviaran la

situació en l’àmbit general.
Evidentment, el que cal presentar
al País Valencià és una alternativa
de contrapoder, realment popu-
lar, des de la base i sobretot,
encarada a un discurs realment
nacional. Lluny ens queden les
ofertes dels Eliseus i les seves
subvencions milionàries i encara
menys dels deixebles d’en Carod
Rovira, que com sempre, s’apro-
fita de les bases benintenciona-
des per parlar dels Països
Catalans durant unes quantes
setmanetes. Per tot això, jo si fos
valencià no els donaria el gust de
jugar al seu joc teòricament
democràtic. Quan les opcions són
el dolent i el dolentíssim, el millor
que pot fer un aquell dia és
quedar-se a casa.

/opinio@setmanaridirecta.info/
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Canvi de cromos iguals al País Valencià

possible triomf de la premi Nobel
Rigoberta Menchú és motiu de
preocupació per a Washington.
Finalment, la previsible inestabili-
tat política en el Mèxic de Felipe
Calderón serà un dels temes amb
el qual tancarà la seva gira. 

Mentre Bush i Tabaré Vázquez
estaran reunits a la residència
presidencial de Colonia, a escassos
cinquanta quilòmetres, a Buenos
Aires, Hugo Chávez encapçalarà un
acte antimperialista que té el
suport de Néstor Kirchner i de
bona part dels moviments socials
d’Argentina. Mai no havia estat tan
evident l’existència de dues posi-
cions entre els governs progressis-
tes i d’esquerra de la regió. Però en
aquesta ocasió, malgrat el que
proclamen els mitjans de la dreta,
no es tracta de cap excés d’esceni-
ficació de Chávez ni d’una falta de
tacte del veneçolà. Per contra, la
situació que provoca la gira de
Bush justifica la realització d’un
acte que, en els fets, no és només
un rebuig a Bush, sinó una clara
presa de distància de Vázquez i
Lula. L’aliança entre Estats Units i
Brasil per a la producció d’etanol
és el que explica l’opció de Chávez
a dedicar esforços a un acte que
no agrada a alguns socis del
Mercosur. 

No és casual que Chávez hagi
criticat frontalment l’etanol com a
alternativa al petroli. “El que Estats
Units pretén és impossible. Per a
sostenir amb etanol el seu estil de
vida caldria sembrar amb blat de
moro entre cinc i sis vegades la
superfície del planeta Terra”, va dir
en el seu programa setmanal. Va
agregar que l’expansió dels
conreus tindrà impacte sobre els
aliments, que seran més cars, sobre
el sòl, que es degradarà més per
l’ús d’agroquímics, alhora que
enfortirà “la tendència al mono-

cultiu per alimentar les plantes
d’etanol”. Fidel Castro, en conversa
telefònica amb Chávez, va dir que
“la idea d’usar aliments per
produir combustibles és tràgica, és
dramàtica”, ja que “ningú té segure-
tat de fins a on arribaran els preus
dels aliments quan la soia s’estigui
convertint en combustible”. 

Els seus arguments coincidei-
xen amb les crítiques dels movi-
ments socials. A finals de febrer,
un manifest signat per diversos
moviments llatinoamericans, entre
ells el MST de Brasil i Vía
Campesina, sosté que “l’actual
model de producció de bioenergia
se sustenta en els mateixos
elements que sempre han causat
l’opressió dels nostres pobles:
apropiació del territori, dels béns
naturals, de la força de treball”.

Però el que els dirigents veneçolà i
cubà no podien dir en veu alta, per
raons diplomàtiques, ho van dir els
moviments. El manifest assenyala
que l’acord de l’etanol “és una fase
de l’estratègia geopolítica d’Estats
Units per afeblir la influència de
països com Veneçuela i Bolívia a la
regió”. En suma, es tracta de boico-
tejar la integració regional i obres
tan importants com el gasoducte
del sud. Si considerem que l’actual
conjuntura que viu la regió és
summament delicada és perquè
pot produir-se una inflexió de
llarga durada que afectarà tant els
pobles com els governs d’esquerra.
Filant prim, el problema no és ni
Bush ni Estats Units. Ells fan el seu
joc, com sempre ho han fet. Amb
el projecte de l’etanol emergeix
una nova-vella aliança: la de les

elits globals, que s’expressa en
alguns governs de la regió. 

Entre els principals promotors
de la Comissió Interamericana
d’Etanol, llançada al desembre,
figuren dos personatges claus: Jeb
Bush, exgovernador de Florida, a
qui molts acusen del frau electoral
que va facilitar l’accés del seu
germà a la presidència el 2000, i el
brasiler Roberto Rodrigues, presi-
dent del Conselho Superior
d’Agronegócios de São Paulo i
exministre d’Agricultura durant els
primers quatre anys del govern de
Lula. Rodrigues, l’home disposat a
deforestar l’Amazònia i a expulsar
milions de camperols de les seves
terres per a accelerar l’acumulació
de capital. Els brasilers van votar
per Lula, no pel tàndem Bush-
Rodrigues.

Jordi Garrigós.. Militant d’Endavant (OSAN)

Franchu
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L’espai públic és una anoma-
lia. És una anomalia que existei-
xin espais no controlats, espais
diversos, de trobada fortuïta,
inesperats, oberts. És una
anomalia, sobretot, perquè ja
no hi estem acostumats. Perquè
des de fa temps tots els espais
públics han anat trobant mane-
res de reduir la incertesa i filtrar
a aquells que en fan ús: des dels
zoos i museus de pagament fins
als poliesportius reservats a la
utilització per a grups preesta-
blerts, passant per la instal·lació
de circuits tancats de televisió i
la localització estratègica dels
espais oberts o el seu tanca-
ment en hores potencialment
conflictives. 

Als espais públics de nova
creació, el creixement a força
d’urbanitzacions sense serveis
facilita molt la tasca, ja que la

/opinio@setmanaridirecta.info/Antón Corpas. Membre de l’Oficina pel Dret a l’Habitatge i coredactor del Masala

S
La seguretat i la propietat. Carta oberta a Xavier Bru de Sala

r. Bru de Sala,
Si no m’equivoco en resumir el
seu article del passat 29 de gener
titulat «Jutges i violència» (La
Vanguardia), per a vostè existeix
un greu problema que les admi-
nistracions haurien d’abordar
urgentment: ETA, «els okupes» i
els robatoris en urbanitzacions,
serien diferents fruits i manifes-
tacions d’un excés de tolerància
judicial. L’acudit recorda a la
manera en què es cuinen i s’inter-
preten les notícies en mitjans
com la COPE o La Razón, amb la
diferència que aquí el seu autor
és un catalanista il·lustrat que, en
aquest cas, no pateix per aproxi-
mar-se al mètode i la carn d’olla
del cocidito madrileño. 

Així, no es conforma d’elabo-
rar un problema a partir de tres
retalls de tan distinta naturalesa,
sinó que dóna un pas més i diu el
següent: «és pasmosa la permissi-
vitat de les instàncies judicials
amb els delinqüents perillosos.
Per una banda, el moviment
okupa i el conglomerat extremista
al qual pertany, que més aviat
sembla comptar amb la protecció
que amb la severitat judicial». I
continua més endavant: «també
en els assalts a domicilis, part de
la culpa és dels polítics, que
responsabilitzen la premsa d’aire-
jar els casos, mentre s’abstenen
d’un enduriment legal». Acotar en
el mateix concepte de «delin-
qüents perillosos» la okupació i
els assaltants de domicilis és més
que superflu però li serveix per a
justificar —i jo diria fins i tot per a
incitar— a un delicte: «un número
indeterminat d’afectats exaspe-
rats es decideixen pel perillós
camí de prendre’s la justícia pel
seu compte i expulsar els okupes
mitjançant brigades a sou».

Sr. Bru de Sala, la pràctica de
l’assetjament immobiliari, un
recurs habitual de propietaris
particulars i d’immobiliàries, és
una forma de violència que ataca

directament i majoritària inqui-
lins sota contracte de lloguer i
que es produeix allí on existeix
un procés o una operació urba-
nística d’envergadura. El propi
conseller d’Habitatge, Francesc
Baltasar, va declarar fa menys
d’un any que aproximadament
10.000 persones poden estar
patint assetjament immobiliari  a
Catalunya. Els mètodes mafiosos
s’utilitzen contra les okupacions
per la mateixa raó que contra els
llogaters: saltar-se un procés
judicial amb les degudes garan-
ties i mantenir i incrementar les
expectatives de negoci projecta-
des sobre l’immoble.

Són aquests els fets que preci-
sament s’han beneficiat d’una
absoluta passivitat judicial que
pot, de vegades, produir esgarri-
fances, com en aquesta resolució
de l’Audiència Provincial de

Barcelona a juliol de 2004: «no
qualsevol actuació  d’un arrenda-
dor encaminada a dificultar a
l’arrendatari el gaudi del bé arren-
dat  pot  incardinar-se en un il·lícit
penal... tot i que la Sra. Estefania
tingui una avançada edat i la situa-
ció li generi preocupacions i
desassossec no per això se la pot
qualificar d’intimidatòria». 

El clima mediàtic que durant
les darreres setmanes ha intentat
dibuixar una determinada imatge,
la del propietari indefens enfront
els okupes, els està utilitzant com
pretext i coartada que justificaria
les pràctiques violentes i agressi-
ves. I en un sentit més ampli,
aquest degoteig periodístic de
brotxa grossa no està fent altra
cosa que ocultar i desplaçar del
debat social i públic la crisi total
del dret a l’habitatge, un dels
problemes més greus per a la
majoria de la població i que ha
posat en dubte el comportament

tant de les administracions com
dels promotors. 

Els lobbys de propietaris
pretenen escriure un relat de la
realitat del qual desapareix la
relació entre urbanisme desen-
frenat, la planificació municipal i
la pressió que exerceix avui el
mercat immobiliari sobre una
majoria social. Podem deixar que
parlin ells mateixos, per exemple,
l’Associació de Promotors i
Constructors d’Edificis de
Barcelona (APCE), que ofereix
aquesta recepta per a resoldre la
qüestió de l’habitatge: «En tant
que mercaderia, l’habitatge és
una cosa que es produeix no per
a ser utilitzada sinó per a ser
transmesa, per a ser venuda, i,
des d’aquest punt de vista, no té
res a veure amb les necessitats
que pugui tenir part de la pobla-
ció» (Enric Reyna, «L’habitatge:
producte, mercaderia o inver-
sió?», El Periódico, 30/01/2007)

Sr. Bru de Sala, la consonància
entre la seva opinió i la línia
editorial del seu diari—i de quasi
la majoria dels mitjans catalans—,
crec que respon, a priori, a quel-
com evident: han cantat «firmes!»
i vostè ha estat el primer d’apre-
tar el mentó. Però també a una
cosa més profunda i que corres-
pon a les etapes per les que habi-
tualment passa el pèndol del
catalanisme progressista institu-
cional. Avui, després d’haver
representat el contrapunt a
l’Espanya aznarista, i certament
capbaix  després de l’humiliant
procés estatutari, el catalanisme
sociològic i progressista carrega
cap a dins i es dedica a convertir
els conflictes que afecten drets
socials bàsics en problemes de
seguretat i ordre públic. 

És significatiu que calgui
creuar una línia tan fina per a que
vostè comparteixi paraules i
termes amb Esperanza Aguirre.

La pràctica de
l’assetjament
immobiliari

és una forma
de violència
que ataca

directament i
majoritària

inquilins sota
contracte de
lloguer i que

es produeix allí
on existeix

una operació
urbanística

d’envergadura

necessitat de moure’s en vehicle
privat, la llunyania dels veïns i el
filtre que suposa el preu de
l’habitatge proporciona ja de
sèrie uns espais públics escèp-
tics, merament de pas. A les
noves zones urbanes, per la seva
banda, els espais comuns se
supediten als edificis circum-
dants, i es converteixen així de
facto en patis d’ús privatiu.
També la proliferació dels
centres comercials amb
“carrers” i “places” permet la
delegació del control social,
alhora que la propietat privada
permet reservar-ne el dret d’ad-
missió (i d’intervenció policial).

En la nostra experiència
quotidiana, per tant, l’espai de
sociabilitat fortuïta, encontre i
debat ha quedat reduït al carrer.
I com que el carrer no es pot
encerclar (o com a mínim no de

forma permanent), dins del
teixit urbà, aquells que s’ator-
guen la gestió de la propietat
pública han de ser més creatius.

Com evitar l’ús lliure i no
controlat de carrers i places? En
aquest cas, l’escomesa té dos
fronts. Per una banda, i per
buidar-lo de contingut, es
converteix el carrer en un
anunci continu utilitzant apara-
dors, autobusos i façanes com a
suport publicitari, per evitar la
temptació de pensar o oblidar
que, de fet, havíem sortit de
casa per comprar alguna cosa.
Per l’altra, es controla i se
sobreregula, es legisla la utilit-
zació de l’espai: es comença
sancionant l’ús “intensiu” de
l’espai públic per expulsar-ne
els que hi viuen, eliminant bancs
i fonts per dificultar-hi l’estada,
exigint la tramitació de permi-

sos especials per a les activitats
irregulars, redactant ordenances
“cíviques”... i s’acaba qualificant
l’ús polític de l’espai d’ús “inde-
gut”, com recentment en vista
de la possibilitat que s’organit-
zés una acampada pels drets
dels sense sostre.

Sembla, per tant, que exis-
teix una guerra no declarada
per l’espai públic. Una guerra en
la qual combaten moviments
socials, artistes de carrer i
ciutadans, per una banda, i
propietaris, inversors i especu-
ladors (i, tràgicament, molts
polítics, urbanistes i arquitec-
tes), per l’altra. 

Afortunadament, aquest és
un combat en el qual les millors
armes són l’ús intensiu i indegut
de l’espai públic, i en això hi
tenim la mà trencada.

Existeix
una guerra no
declarada per
l’espai públic,

en la qual
combaten
moviments

socials, artistes
de carrer i

ciutadans, per
una banda, i
propietaris,
inversors i

especuladors,
per l’altra

L’ús indegut de l’espai públic

Gemma Galdon Clavell. Investigadora del programa New Politics del Transnational Institute /opinio@setmanaridirecta.info/
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Marc Roca Verdaguer, Terrassa 

Darrerament, no paro de sentir de totes les
maneres possibles que en la política cata-
lana no existeix l’eix ideològic esquerra-

dreta, sinó que únicament existeix l’eix identitari
Catalunya-Espanya. I, començo a estar-ne una
mica fart, a més de pensar que hi ha interessos
darrere d’aquest intent de centrar el debat en
aquesta dicotomia.

Una cosa és que les polítiques d’esquerres i
les de dretes sovint costi diferenciar-les i, encara
més, és molt complicat arribar a afirmar que
unes són millors que les altres en qualsevol cas.
Però, és que el debat no va per aquí, sinó que
s’afirma que els catalans no entrem a considerar
si som d’esquerres o de dretes, sinó que l’únic
que ens porta a decantar-nos políticament és el
nostre posicionament nacional. Res més lluny de
la realitat. Una cosa és que gent com jo, inde-
pendentistes convençuts, puguem prioritzar l’eix
identitari per sobre de l’ideològic, però en cap
cas crec que això es pugui generalitzar. I, tendir a
generalitzar aquest fet és un error garrafal, ja
que voldria dir que ens oblidem d’una gran majo-

ria de gent que encara creuen en les esquerres i
les dretes, tot i que pugui ser difícil diferenciar-
les en moltes ocasions.

Puc intuir què s’amaga darrere aquesta inten-
cionalitat de centrar el debat polític nacionalista
en la inexistència de les dretes i les esquerres,
però obviar que existeix una part important de
la població que decideix principalment la seva
opció política segons aquest eix ideològic pot
ser contraproduent, fins al punt de ser un auto-
engany voluntari per ensabonar uns quants que
es troben enmig d’una nuvolosa identitària
catastrofista.

Tot plegat és qüestió de prioritats, i no tots
tenim les mateixes. Seria bo no oblidar-ho. Com
també és bo no oblidar que aquestes prioritats
poden canviar d’ordre, és qüestió de dedicar-hi
esforços perquè això sigui així. Si un és d’esque-
rres per davant de tot i no li dones alternatives
dins les esquerres, és clar que l’ordre de priori-
tats no li canviarà, ara bé, si dins de les seves
esquerres pot triar, com a mínim la possibilitat
de canviar l’ordre de les seves prioritats ja hi és.
Ja només falta convèncer-lo que una esquerra és
millor que l’altra.

Llei
antiterrorista

Jordi Oriola Folch, Esplugues de
Llobregat

La llei antiterrorista és molt
discutida perquè suspèn

temporalment drets bàsics, com
la presumpció d’innocència o
unes mínimes garanties d’ésser
tractat respectuosament pels
cossos policials i la justícia. Es
considera l’interrogatori amb
tortura com un mal menor per
evitar matances que amenacen la
societat. Aquest és un terreny
molt fosc i pantanós, i en un
estat democràtic i de dret, hauria
de ser inacceptable...

No es qüestiona perquè el
terrorisme és mediàticament
omnipresent (en les enquestes
sovint ha desplaçat problemes
molt estesos com l’habitatge,
l’atur o la precarietat laboral) i
s’ha utilitzat fins a la sacietat per
treure rèdits polítics i per barrar
el pas a certs debats. El cas de la
Núria Pòrtulas de Sarrià de Ter
destapa el tema altra vegada. Va
ser identificada en una manifes-
tació de solidaritat amb presos
anarquistes i se li va intervenir
una llibreta amb adreces d’insti-
tucions polítiques. Portava les
adreces per enviar-hi cartes de
denúncia de la campanya per
l’alliberament d’un company que
està detingut i pendent d’extradi-
ció a Itàlia per, suposadament,
haver participat en la crema
d’uns vagons de tren per depor-
tar immigrants. La Núria va ser
detinguda i interrogada a
l’Audiència Nacional espanyola.
Posteriorment se l’ha empreso-
nada preventivament amb la
severitat i incomunicació del
règim antiterrorista. En aquests
casos, el que acostuma a passar a
molta gent és que el tema li cau
molt lluny, i sempre se sospita:
“Bé, però alguna cosa greu haurà
fet...” Moltes vegades, si cone-
guéssim el cas i la persona de
primera mà, ho veuríem molt
diferent i clamaríem que això no
pot ser. És el que em passa en
aquest cas. Conec una molt bona
amiga seva que em jura i perjura
que la Nuri és incapaç d’haver-se
involucrat en terrorisme.
Simplement és activista perquè
vol un món millor: va estar en un
agrupament escolta, és educa-
dora social, és okupa i ha partici-
pat en desenes d’iniciatives i
campanyes a favor del Tercer
Món, contra la guerra, pels ideals
anarquistes, etc... Sofreixo
pensant que és víctima d’una
agressió física i psíquica molt
forta sense cap justificació.
Segurament agafarà por i s’ho
pensarà dues vegades abans de
posar-se en alguna campanya. A
part de la incoherència d’una llei
que vulnera drets per protegir-ne
d’altres, m’adono que, a qualsevol
de les persones activistes que
són necessàries per millorar el
món, els pot caure a sobre arbi-
tràriament la brutalitat d’aquesta
llei antiterrorista. Em pregunto si,
quan l’alliberin, els Mossos
d’Esquadra o el conseller
d’Interior demanaran perdó
públicament pel seu error...

Càrrega
policial al
Bahia de Sants
Jordi Soler, Barcelona

El 3 de febrer passat, dissabte,
a les portes de la Sala Bahia

de Sants, antic ball, ara okupat i
reobert, hi havia entre cinquanta
i cent joves esperant per entrar
quan van aparèixer diverses
furgonetes d’antiavalots dels
Mossos d’Esquadra i van carre-
gar contra la gent amb una
violència inusitada.

Després hi van haver corre-
disses i segons manifesten veïns
i víctimes, persecucions, pallis-
ses i agressions als joves pels
diversos carrers del barri, com
ara el Noguera Pallaresa i
Sagunt. L’explicació que hi havia
una baralla al carrer no la sosté
ningú dels presents i en qualse-
vol cas no justificaria la despro-
porció d’aquesta actuació.

Des del Centre Social de
Sants, a la porta del qual van
passar aquests fets, exigim una
explicació clara i la depuració
de responsabilitats per aquests
fets als responsables de la

Conselleria d’Interior. Molts de
nosaltres ens preguntem si és
per aquesta mena de policia per
la qual hem estat lluitant tants
anys.

També oferim el Centre
Social de Sants, entitat degana
del moviment veïnal al barri,
perquè aquests mateixos polítics
vinguin a explicar-nos a nosal-
tres, als pares i les mares de les
noies apallissades, i al barri en
general, aquesta actuació.

Els esperem ara, no quan
vinguin eleccions.

Democràcia
tutelada

Joan Gil

Cal denunciar, em sembla, no
ja la complicitat i/o el

silenci dels partits anomenats
d’esquerres en la doctrina del
“dret penal de l’enemic” (per la
qual s’ha detingut el comando
Dixan, els tres de Gràcia, els de
Torà, els de Sant Pere més baix...
sense més proves que pertànyer
a un col·lectiu concret –d’immi-
grants, de treballadors, de dissi-

dents...–, sinó ara ja, i des de la
detenció de la Núria Pórtulas,
se’ls ha de denunciar com a
instigadors directes de l’aplica-
ció de la llei antiterrorista. Això
ho podem dir perquè els Mossos
d’Esquadra, d’ofici, detenen
Pórtulas i li apliquen la legislació
antiterrorista. Els responsables
polítics dels Mossos d’Esquadra
són Iniciativa per Catalunya (els
mateixos que han permès el
desallotjament exprés de cases
okupades, en molts casos sense
ni el coneixement de la jutgessa,
com a Can Ricard, –això no
passava ni amb Tura, ni amb
Pomés...–).

És per això que els hem
d’exigir responsabilitats, les que
tenen, les que es mereixen. Si no
en són coneixedors, responsa-
bles directes, perquè, com afir-
men alguns dirigents d’IC en la
intimitat “els Mossos els fan la
punyeta”, cal que ho denunciïn,
que diguin que a Catalunya hi ha
un poder paral·lel, armat i
àmpliament desplegat que no
respon a les directrius polítiques
de qui els manen, de qui els han
de manar, d’aquells que han
estat escollits en unes eleccions.
Això pertocaria a un partit d’es-
querres, “de debò”.

cartes

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

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

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

i han de portar:
signatura, localitat i contacte

De vacances...

Ja ens perdonareu però, cansa-
des de voltar per la xarxa i
trobar una i altra vegada

debats estèrils sobre la manifes-
tació del PP a Madrid (bé, debats
no, autèntiques adhesions fanàti-
ques), hem decidit anar cap a casa
fins al Busot (www.busot.cat) i...
perdoneu la nostra ignorància
però, ens hem adonat que han
marxat! I ho han fet d’una manera,
si més no, divertida. Emulant el
missatge d’una banda armada i
amb una fotografia prou il·lustra-
tiva publiquen: “Busot –el confi-
dencial polític que marca la
diferència i el camí– ha decidit
declarar un alto el bloc perma-
nent a partir del proper dilluns 26
de febrer a les zero hores i suspèn
indefinidament i fins a nova ordre
tota campanya d’hostilitats. La
determinació d’aquesta decisió és
acumular forces, analitzar detin-
gudament el panorama polític i
mediàtic del país i avaluar a fons
la intensitat i l’efectivitat que han
tingut les nostres accions. (...)

Un cop s’hagi completat
aquest període indefinit de refle-
xió, Busot es reserva la possibili-
tat de reprendre les seves
activitats o de transformar el seu
activisme en pro de la democrà-
cia i la transparència. En altres
paraules: sigui en la forma i el
canal que sigui, Busot continuarà
amb la tasca d’explicar al Poble
Treballador Català (PTC) allò que
altres s’entesten en silenciar. (...)

La superació del conflicte
amb Espanya i França, ara i aquí,
és possible. Aquest és el desig i la
voluntat de Busot. Per aconse-
guir-ho seguirem l’ensenyança del
patriota berguedà Antoní
Massaguer que va encunyar aque-
lla màxima de ‘per vèncer cal
anar-hi, anar-hi i anar-hi. La lluita
és l’únic camí! Visca la Terra!”. 

Els comentaris que ha generat
aquest anunci són de tot tipus.
Des dels qui consideren que els
responsables de Busot sempre
sospitosos de ser de l’òrbita
d’Esquerra Republicana de
Catalunya, han estat els “guanya-
dors d’un càrrec polític: “Uriel i
demés busots, ja us han col·locat al
govern? Quant us ha pagat l’ene-
mic (PSOE) per rendir-vos?
ERC=PSOE”, fins als qui es pregun-
ten què està passant: “Hòstia! No
foteu!!! Primer Contrastant i ara
vosaltres. Per què no es prenen
unes vacances els de La
Vanguardia?”. I entre els qui els
encoratgen a tornar, n’hi ha que les
veuen magres per seguir “conven-
cent” la seva família: “Ostres, quina
putada, no ens podeu fer això. Les
notícies de Busot han estat claus
perquè la meva família deixés de
votar CiU. De veritat que no sabeu
l’immens servei públic que fèieu al
país. Espero que per les municipals
publiqueu alguna cosa”.

Mentrestant no falta qui els
demana que tornin de manera
“menys barroera”. Per a d’altres
només hi ha una manera d’expres-
sar aquest potser només temporal
comiat d’una pàgina on, sospitosa-
ment ERC mai ha estat criticada:
“¡¡CHANQUETE HA MUERTO!!”

Navegant
per la xarxa

L’eix ideològic (esquerra-dreta) existeix



Teories i pràctiques que vagin 
més enllà del 8 de març

El passat dimarts 13 vam veure
traslladat el debat sobre la

violència de gènere a la universi-
tat, amb la jornada organitzada
pel Grup de Dones CREA:SAFO.
De cara als propers dies hi ha
altres activitats que extenen les
reivindicacions més enllà del 8
de març. Sota el lema “Lluita i
treballa per una societat sense
gèneres”, la Plataforma Revolu-
cionària 8 de març ha organitzat
tot un seguit d’actes i conferèn-
cies que varen començar abans
d’el dia i que continuen després.
Aquest dijous 15 de març, Justa
Revolta, un dels col·lectius que
integra la Plataforma, ha organit-

zat uns tallers de rol a l’Ateneu
Popular de l’Eixample, i l’1 de
març s’inicia un cicle de dona i
treball al local dels Minyons de
Terrassa (Vallès Occidental).
Altres activitats giren a l’entorn
de moviments socials i identitats
de gènere o dones i sindicalisme.

L’Assemblea de Joves de Sant
Cugat ha elaborat una exposició
que repassa la vida de diferents
dones revolucionàries del segle
XX que han lluitat per acabar amb
les imposicions dels sexisme i el
patriarcat.  Es pot visitar des d’a-
questa mateixa setmana al Casal
de Joves de Torreblanca, de Sant
Cugat (Vallès Occidental).
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Jornada del 8 de març centrada a
denunciar les agressions masclistes
✑ Corresponsalies Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Una de cada cinc dones del
món arriba a ser víctima de
violació o d’intent de viola-

ció al llarg de la seva vida, la major
part de les vegades per algun fami-
liar o conegut, encara que també
per estranys, tant particulars com
agents de l’Estat. Amnistia Interna-
cional ha volgut cridar l’atenció
sobre la violència sexual que es
produïx, tant en temps de pau com
en temps de guerra a les mans d’a-
gents de l’Estat. “Quan qui utilitza
la violència sexual contra les dones
són agents de l’Estat, els marges

d’impunitat solen ser més amplis i
els obstacles de les víctimes per a
obtenir justícia s’incrementen”, va
assenyalar Eva Suárez-Plans, res-
ponsable de campanyes i investi-
gació d’Amnistia Internacional Es-
tat espanyol en la presentació de
l’informe “Ni abusos de poder, ni
impunitat! Combatre la violència
sexual contra dones a les mans d’a-
gents de l’Estat”. Per això han llan-
çat una ciberacció cap als governs
de Colòmbia, Mèxic i la República
Democràtica del Congo. 

Actes del 8 de març a Ponent
A Lleida ciutat, el lema “Aixafem el
patriarcat. Cap agressió sense res-
posta” va encapçalar aquest any
els actes unitaris d’organitzacions i
col·lectius de l’esquerra. El dia 8 de
març una manifestació de més de
100 persones va recórrer el carrer
Major de la ciutat. El manifest lle-
git incidia en la necessitat de
“combatre l’arrel del problema, el
patriarcat” i deixar d’aplicar políti-
ques “que victimitzen més les
dones i que són només repressives
per als agressors”. Altres actes
varen ser un sopar unitari i dife-
rents xerrades, passis de vídeo i un
taller, organitzats per alguns dels
col·lectius, així com un “cercapa-
tis” a l’Institut Màrius Torres. A
Balaguer, l’alumnat dels IES Ciutat
de Balaguer i Almatà es va concen-
trar a l’hora del pati sota el lema
“Llibertat és nom de dona”. També
van elaborar un dossier de temàti-
ca antipatriarcal per treballar en
les hores de tutoria.

Així
està
el pati

Així
està
el pati 
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> Pàgina 12
Una vintena d’entitats ambien-
tals i en defensa del territori van
exigir en roda de premsa la dero-
gació del Pla d’Infraestructures
del Transport de Catalunya.

> Pàgina 11
Un veí de Manlleu, tancat 
a la presó durant un mes 
per una falsa acusació de
robatori a un supermercat.
Finalment ha quedat absolt.

> Pàgina 17
El Centre Social Kan Llimona i
l’escola en desús okupada per
l’Assemblea de Joves de Gràcia
són desallotjades el mateix dia
pels antiavalots dels Mossos.

CATALUNYA // LA JORNADA INSTITUCIONAL, SOBREPASSADA PER LA LLUITA DEL DIA A DIA

Homenatge a Ripoll
D’entre la multitud d’actes cultu-
rals i reivindicatius que van tenir
lloc al conjunt de les comarques
gironines per commemorar el dia
de la dona treballadora, destaca
l’homenatge que es va fer a Ripoll
a la última víctima de la violència
de gènere:  l’exjutgessa assassinada
pel seu company fa dues setma-
nes.  També es va fer la manifesta-
ció unitària a Girona, amb més de
200 persones, en què sobresortia
la presència de les treballadores
de la neteja en vaga de Clece i del
col·lectiu de suport a la Núria Pór-
tulas. També a Girona l’associació
de familiars de represaliats del
franquisme presentava el llibre
Dones Republicanes.

Teatre-denúncia a Maó
En un bar de Maó, el dia 8, un
grup de dones conjuntament
amb l’Associació de Dones “Fes-
t’ho tu mateixa” de Menorca,
varen fer una actuació de teatre-
denúncia, amb música, dansa i
malabars. L’actuació va anar
acompanyada de la lectura d’un
manifest propi, poesies i un mani-
fest de la Escalera Caracola de
Madrid. El bar va ser decorat per
a l’ocasió amb escrits i dibuixos

referents al dia. Per acabar es llegí
el manifest de suport a na Nuri de
Sarrià de Ter i es  recolliren firmes
per seguir reclamant la llibertat
d'aquesta jove.

Taller a Tortosa
Des del Casal Panxampla de Tor-
tosa es va organitzar un cine-
fòrum amb la pel·lícula Las muje-
res de verdad tienen curvas de
Patricia Cardoso (Estats Units,
2002). L’endemà, Rosa Sanchís,
professora d’educació afectivo-
sexual de l’IES Isabel de Villena de
València, va impartir una xerrada-
taller sota el títol “Del mal amor a
la bona educació sexual”. Durant
el taller es van fer preguntes i
reflexions tals com: “Et molesta
que la teua parella quede amb el
seu o la seua ex? La sexualitat del
teus fills començà a preocupar-te
quan es feren adolescents? Creus
que el feminisme és el contrari
del masclisme? En acabar hi hagué
sopar i actuacions musicals.”

Setmana d’actes a Reus
El Casal Despertaferro, conjunta-
ment amb l’Assemblea de Joves de
Reus i l’Assemblea de Maulets del
Baix Camp, i amb la col·laboració
de la Federació de la CGT del Baix

Camp i el Priorat, el Bar Campus i
la Taverna Carrasclet, van organit-
zar per primera vegada la Setma-
na de la Dona Treballadora a Reus,
amb l’objectiu de visibilitzar la
discriminació de gènere que im-
posa la societat patriarcal i reivin-
dicar una igualtat de gènere efec-
tiva en tots els àmbits de la
societat. Per aquest motiu, es van
celebrar diversos actes que co-
mençaren el dilluns amb una
encartellada revindicativa. Cal
comentar que la xerrada prevista
pel dimecres sobre el paper de la
dona en el món laboral es va ha-
ver de suspendre per motius per-
sonals de la ponent, Merche Sán-
chez, secretària general de la CGT
al Principat. El dijous es celebrà el
2n sopar de la dona amb la parti-
cipació d’una trentena de dones
al local de la Colla Castellera
Xiquets de Reus i una festa a la
Taverna El Carrasclet. Divendres
l’Assemblea de Maulets realitzà
un mural reivindicatiu per cele-
brar aquesta efemèride. Durant el
mes de març al Bar Campus i du-
rant el mes d’abril a la Taverna El
Carrasclet es pot veure una ex-

posició titulada “Les primeres do-
nes alpinistes als anys 40”.

MMiilleerrss  ddee  vveeuuss  ii  ddooss  rreeccoorrrreegguuttss
En la convocatòria unitària de
Barcelona, la Comissió 8 de març
va aplegar milers de dones i
homes que van marxar des de la
plaça Universitat sota el lema
central “La cura és un dret” i on es
van fer especialment visibles les
pancartes contra la violència
masclista. Enguany però, la habi-
tual manifestació unitària va tenir
dos recorreguts i finals diver-
gents. A l’alçada del carrer Ferran,
el nombrós bloc convocat per la
Plataforma Revolucionària 8 de
març, que aplega col·lectius de
l’esquerra independentista, va
marxar per separat fins a les por-
tes de la UPF, on van llegir  el
comunicat “Lluita i treballa per
una societat sense gèneres”.
També en el mateix marc de
mobilització feminista, Dones x
Dones va realitzar diumenge 11 la
plantada d’una olivera a la plaça
Frederica Montseny en suport a
Ahotsak, el moviment de dones
basques per la pau.  

Quan qui utilitza
la violència són

agents de l’Estat,
els marges

d’impunitat solen
ser més amplis

Moment de la manifestació a Barcelona Eloy de Mateo

Pancarta unitària a la manifestació de Barcelona Eloy de Mateo
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Barcelona gira l’esquena als esplais
✑ Pau Cortina
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Els esplais de Barcelona s’han
plantat. Una de les instituci-
ons amb més tradició a Cata-

lunya en el camp de l’educació en
el lleure denuncia aquests dies el
que considera una manca de sen-
sibilitat  i recolzament de l’Ajunta-
ment de Barcelona envers els es-
plais de la ciutat. La desatenció de
l’administració local, asseguren,
ha conduït moltes d’aquestes en-
titats a situacions límit que di-
ficulten la pràctica del seu projec-
te educatiu.

En efecte, molts esplais de la
capital catalana treballen actual-
ment en condicions precàries o, si
més no, inestables. El principal
problema rau en l’espai físic on es
desenvolupen, setmanalment, les
seves activitats. En aquest sentit,
l’elevat preu del lloguer dels locals
apareix com el desencadenant de
tot el conflicte, ja que el finança-
ment dels esplais corre a compte
de les quotes dels nens i del volun-
tarisme dels monitors de cada
entitat. Per això, des de les enti-
tats que han hagut de recórrer al
local de l’Associació de Veïns del
seu barri, fins a l’extrem dels que

s’han vist forçats a treballar al
carrer, la tipologia de solucions
pragmàtiques –però insosteni-
bles– que s’han trobat és àmplia. I
és que cada esplai ha d’improvisar
les solucions més imaginatives per
no haver de plegar veles. 

Davant d’aquesta situació, la
seva reivindicació bàsica és una
major implicació de l’Ajunta-
ment, que s’hauria de traduir en
suports concrets, ja sigui finan-
çant part dels locals preexis-
tents o habilitant espais per
usar-los com a esplais.

Constituïts en la comissió
“Locals Sense Sostre” des de fa un
any, un grup de monitors de
diversos esplais de la ciutat, fede-
rats a Esplac (Esplais Catalans),
destaquen en un manifest de
denúncia el paper de l’educació
en el lleure com “un agent educa-
tiu molt important en vista de les
mancances del sistema educatiu
actual”. En conseqüència, apun-
ten, “no entenem perquè no es
destinen els recursos suficients a

d’un govern que s’autoanomena
d’esquerres”.

Un dels redactors del mani-
fest i monitor d’esplai, Aleix So-
lans, senyala que el tracte amb
l’administració es produeix a tra-
vés de les seus dels districtes on
estan ubicats els esplais però que,
malgrat la proximitat física, el
nivell de resposta dels districtes
no és el desitjat. Sense amagar un
sentiment de frustració impor-
tant, Solans explica la percepció
generalitzada de la comissió que
no només no hi ha cap interès real
de l’Ajuntament per resoldre a-
quest problema sinó que l’interès
econòmic –que en aquest cas
afectaria la cessió de locals– està
per sobre del foment de l’educa-
ció. Una de les poques alternati-
ves que l’administració ofereix a
aquest col·lectiu és la possibilitat
d’instal·lar-se en escoles que cedi-
rien el seu espai durant les hores
no lectives. Respecte aquesta
eventualitat –que en alguns casos
ja s’està produint–, representants

de la comissió reivindiquen la
voluntat dels esplais de ser espais
educatius “al marge de l’escola” i
per tant accepten l’oferta de l’a-
juntament com a última opció
però no com a solució integral de
futur per a l’educació en el lleure
d’accent laic.

La diversitat de situacions a-
nòmales és, com s’ha dit, tan gran
com esplais hi ha a Barcelona. El
més extrem és el cas de l’esplai
Boix, a l’Esquerra de l’Eixample,
on ja fa temps que no tenen local
i han de fer les activitats al carrer.
Això ha propiciat la desconfiança
dels pares i ha provocat que el
nombre de joves s’hagi reduït no-
tablement. Al Totikap, també a
l’Eixample, fan ús del local de
l’Associació de Veïns, sempre que
aquest està disponible i condicio-
nats per les seves rutines de fun-
cionament. L’esplai Xiroc, en can-
vi, ha conseguit mantenir el seu
local al costat de l’estació del
Nord pagant un lloguer comer-
cial d’uns 700 euros al mes, sense
cap més ajuda que alguna subven-
ció puntual de la Generalitat o
municipal. 

Fer-se visibles
Davant la manca de resposta ad-
ministrativa, la comissió va deci-
dir iniciar una campanya de sensi-
bilització social a la qual s’han
adherit fins a deu esplais de la
ciutat. És per això que els nens i
nenes d’alguns d’aquests d’esplais
barcelonins transitaven el darrer
dissabte 10 de març pels voltants
de la plaça Sant Jaume, en el que
va ser una activitat ben especial
per ells: van jugar al joc de fer-se
visibles a la societat per reclamar
l’atenció que, sostenen, es merei-
xen. La protesta es repetirà dis-
sabte 17, i el dissabte 24 es farà un
gran acte final a la zona central
del Moll de la Fusta, on es presen-
tarà un vídeo sobre la situació
actual dels esplais respecte als
locals i un nou manifest elaborat
pels joves i adolescents dels
esplais. d

Eloy de Mateo

✑ Directa Sabadell
/sabadell@setmanaridirecta.info/

Aquesta quantitat, així com
la cessió d’un solar de
5.000 metres quadrats.

forma part del compromís adqui-
rit per l’alcalde Manuel Bustos en
el conveni signat l’agost del 2006
amb el ministre d’Interior Alfredo
Pérez Rubalcaba i són els requisits
pels quals el cos de la Guàrdia
Civil es compromet a abandonar
la caserna que és a tots els efectes
de propietat municipal.

Anteriorment a aquest com-
promís, el 1998 el govern munici-

pal va dur a terme unes negocia-
cions amb la Direcció General de
la Guàrdia Civil que comportaren
la signatura d’un primer conveni
segons el qual el cos retornava
l’immoble de la caserna a la ciutat
sense cap cost, i s’incorporà així al
patrimoni municipal. L’utilització
del terreny per part de la DGGC
ha estat doncs en condició d’usu-
fructuària i el mateix Manuel Bus-
tos signà l’any 2000 una pròrroga
de l’esmentat conveni. 

És per aquest motiu que l’opo-
sició municipal en ple dóna suport
al recurs contenciós administratiu
presentat per l’Entesa per Saba-

dell, que exigeix que “s’aturi de for-
ma cautelar i immediata l’execució
del conveni per evitar que l’Ajunta-
ment hagi de realitzar un paga-
ment tan onerós per a les arques
públiques”. Per Guillem Fuster,
membre de l’ES, “no està justificat
que la ciutat hagi de pagar aquesta
quantitat per un solar que és ple-
nament propietat de l’Ajuntament
i que consta com a tal al Registre
de la Propietat, ni tampoc que el
consistori es comprometi a cedir
un solar de 5.000 metres quadrats
i valorat en uns 5 milions d’euros
segons estimacions del propi
tinent d’alcalde d’Urbanisme”.

SABADELL // L’AJUNTAMENT PAGA PER FER FORA LA GUÀRDIA CIVIL D’UN EDIFICI MUNICIPAL

3 milions d’euros a Interior per
recuperar un terreny de la ciutat

Exterior de la caserna de la Guàrdia Civil a Sabadell Ivan Jiménez

aquelles associacions que volem
promoure l’educació”. El manifest
subratlla la situació de despro-
tecció dels esplais laics  “mentre
que altres entitats d’educació en
el lleure es troben protegides per

institucions religioses gràcies al
fet que tenen un caràcter confes-
sional”. Una situació paradoxal,
conclou el text, que posa en evi-
dència “el poc interès per la pro-
moció de l’associacionisme actiu

Molts esplais
de la capital

catalana
treballen

setmana rere
setmana en
condicions
precàries

o, si més no,
inestables La comissió

‘Locals Sense
Sostre’ denuncia

la manca de
sensibilitat i de

suport de
l’Ajuntament

BARCELONA // EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Nens i monitors participen en l’activitat reivindicativa, dissabte a la plaça del Rei 
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L’URGELL // CONTAMINACIÓ

El BBVA i el
BSCH financen
bombes de
fragmentació
✑ Directa Terres Ponent
/terresponent@setmanaridirecta.info/

El BBVA i el Banco Santander
financien les sis principals
multinacionals armamen-

tístiques que fabriquen les ano-
menades bombes de fragmenta-
ció, segons han denunciat en un
informe les ONG Human Rights
Watch i Handicap International.
Aquesta mena d’explosius són
especialment nocius per a la po-
blació civil, ja que quan esclaten
alliberen molts petits explosius
que sovint queden ocults durant
anys i funcionen com les mines
antipersona.

L’informe analitza el finança-
ment de sis grans productors
mundials de bombes de fragmen-
tació: les companyies americanes
GenCorp, Lockheed Martin, Ray-
theon i Textron, la francesa Thales
i el consorci europeu EADS, amb
participació espanyola. 68 bancs i
caixes d’estalvis de països com
Austràlia, Bèlgica, Canadà, Països
Baixos, Aràbia Saudita, Suïssa, el
Regne Unit i els Estats Units han
contribuït amb més de 10.000
milions d’euros entre 2004 i 2007.
Alguns bancs que han contribuït al
finançament d’aquests fabricants
són Bank of America, Barclays, Citi-
group, Lloyds TSB, HSBC, Merrill
Lynch o el Deutsche Bank.

La participació bancària es-
panyola ve de la mà del BBVA i de
l’BSCH. El BBVA ha concedit crèdits
a Raytheon (25 milions d’euros),
Thales (una quantitat indetermi-
nada conjuntament amb 35 bancs
més per un total d’1,5 bilions d’eu-
ros) i EADS. En aquesta darrera
operació, realitzada el juny de
2005, EADS va rebre un crèdit de 3
bilions d’euros  de 36 bancs, entre
ells el BBVA (120 milions d’euros) i
el Banco Santander Central Hispa-
no (45 milions d’euros). 

El Parlament de Bèlgica ha a-
provat un projecte de llei que
prohibeix als bancs i caixes d’es-
talvis del país finançar la fabri-
cació d’aquesta mena d’explo-
sius. La llei belga prohibirà a les
entitats comprar accions d’a-
questes companyies i les obliga-
rà a interrompre els contractes
de crèdit que tinguin vigents. A
més, el govern farà pública una
llista amb els bancs i caixes que
incompleixin la norma.

El Parlament
belga aprova un
projecte de llei
que prohibeix

a bancs i caixes
d’estalvi del
país finançar
la fabricació

d’aquesta mena
d’explosius

SABADELL // FEIXISME

Petició fiscal de presó
per a quatre feixistes
vinculats al MSR
✑ Directa Sabadell
/sabadell@setmanaridirecta.info/

El dilluns 19 de març seran jut-
jats a Sabadell quatre feixistes

pels delictes de robatori amb vio-
lència amb utilització de mitjà
perillós, danys, lesions i amenaces
no condicionals. Dos dels acusats,
Tomás Tomey Cardona i Manuel
Rodríguez Martínez, s’han pre-
sentat en més d’una ocasió a les
llistes autonòmiques i municipals
del Moviment Social Republicà,
pertanyent a l’autoanomenat
“corrent feixista d’esquerres”.

Els fets, que seran jutjats per
Ruiz de Polanco, retirat de l’Au-
diència Nacional i relegat als jut-
jats de la capital vallesana, es
remunten a la matinada del 3
d’octubre de 1999. Segons consta
tant a la declaració del denun-
ciant, Albert B.C, com a l’escrit de

conclusions provisionals presen-
tat pel fiscal al Jutjat d’Instrucció
nº 7, els acusats van agredir en
primera instància el veí de Saba-
dell Marc Cairo Galofré a la con-
fluència dels carrers Indústria i
Gran Via i, després de colpejar-lo
amb una cadena de ferro, el van
tirar a terra i li van robar una
maleta. A continuació, els acusats
es van encaputxar i es van adreçar
al ja desaparegut Ateneu Popular
Insurrecte on, després de reben-
tar la porta, van proferir insults i
amenaces pistola en mà a la gent
que hi havia a l’interior. La petició
fiscal, que considera coautors
dels fets els quatre individus, s’e-
leva a un total de cinc anys i mig
de presó més dos mesos i vint
dies de pena-multa amb una
quota diària de 12 euros i inhabili-
tació especial pel dret de sufragi
passiu durant el temps de la con-
demna. En el cas de Tomás Tomey
Cardona i Jonathan Aguirre Alon-
so les probabilitats d’ingressar a
presó són més altes pels antece-
dents penals que acumulen. La
Plataforma Antifeixista de Saba-
dell convoca diumenge 18 a les 19
h. a la plaça Dr. Robert una con-
centració de suport a les vícti-
mes, així com una concentració
l’endemà a les 10 h. a l’Eix Macià,
davant dels jutjats, mentre se
celebri la vista.

LLEIDA // LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

Repressió d’un acte
pacífic contra el PP

✑ Directa Ponent
/terresponent@setmanaridirecta.info/

El passat 9 de març, el Partit
Popular havia convocat una

concentració davant de la Pae-
ria, que tenia per objectiu rebut-
jar la decisió del Govern de Ma-
drid d’atenuar la presó a Iñaki de
Juana Chaos i per a exigir que el
pres “torni a la presó de forma
immediata”.  Davant aquesta
convocatòria, la iniciativa ciuta-
dana de Lleida va convocar a la
mateixa hora un acte de denún-
cia contra el que consideren una
trava a l’hora de potenciar el
diàleg i la negociació com a vies
per a la resolució del conflicte
polític al País Basc. La concen-
tració estava encapçalada per
una pancarta on s’hi podia llegir:
“Per una solució democràtica,

negociació és pau”. La protesta
va ser reprimida per diversos
membres dels cossos policials
dels Mossos d’Esquadra, que van
carregar contra els dotze mani-
festants, retirant-los de la plaça.
Posteriorment els agents dels
Mossos d’Esquadra van procedir
a la identificació de tots els
manifestants sense que és pro-
duïssin més incidents. 

A Barcelona i Girona
La concentració del PP a Barcelo-
na va reunir unes 3.000 persones
amb crits a favor de la cadena
perpètua i la pena de mort. La
majoria havien estat convocats a
través de la Cadena COPE. A
Girona també es van concentrar
unes 80 persones davant l’acte
de 40 militants del PP, que van
actuar de forma provocadora. d

Terres Ponent

L’absolen després de tancar-lo
un mes a la presó per atracament
✑ Redacció Directa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

L’advocada del despatx
DALP, Paula Arce, ha vol-
gut denunciar un cas d’in-

justícia contra un ciutadà de la
població osonenca de Manlleu,
amb final feliç però traumàtic. Un
dia normal de mitjans de desem-
bre, un home està a casa amb la
seva dona i els seus dos fills, de 3
i 5 anys. Piquen a la porta. És la
policia. “Carinyo, diuen no se què
sobre un atracament en un super-
mercat i que si pots acompanyar-
los. Sí, és clar, ara mateix. No tri-
garà molt, senyora, seran unes
preguntes rutinàries. No, no fa
falta canviar-me, tornaré de se-
guida. Adéu, adéu.” 

Testimoni de la caixera
L’endemà encara no havia tornat.
La seva dona corre als jutjats per-
què li han dit que el trobaria allà.
El seu advocat d’ofici li diu que
està acusat d’haver atracat un
supermercat i que una de les cai-
xeres l’ha reconegut. Al final el
jutge dicta presó provisional
sense fiança. “Hi ha risc de fuga”,
diu, és un estranger. De res ser-
veix que porti cinc anys treba-
llant aquí i que s’hagi comprat
una casa pocs dies abans. La seva

dona no s’ho pot creure, tampoc
els seus amics: “En Javier? Impos-
sible ! Per què faria una cosa així?”
No obstant això, en alguns mit-
jans de comunicació la notícia ja
confirmava la seva culpabilitat
abans de ser jutjat: “Detingut
després d’atracar un supermercat
de Manlleu a punta de pistola”. 

El 23 de desembre es va pre-
sentar el recurs contra la presó
aportant documents que de-
mostraven l’arrelament de Javier
i l’escàs perill de fuga que exis-
teix: casa, treball, fills, dona,
amics. No contesten fins des-
prés de Nadal, ja que ells –els

funcionaris– també van de va-
cances, que no hi ha personal
suficient i tenen molta feina. “És
igual que sigui la llibertat d’una
persona allò que està en joc i
que aquest tipus de recursos tin-
guin tramitació preferent”, afir-
ma la seva advocada. Així que
Javier haurà de passar el Nadal a
la presó, i els seus fills hauràn
d’anar a veure’l allà. 

6.000 euros per la llibertat
El 12 de gener, gairebé un mes
després d’haver estat detingut, el
jutge ordena llibertat sota fiança
de 6.000 euros. La seva dona
corre al banc per a demanar un
crèdit. No l’hi donen, acabava de
demanar una hipoteca. Al final
serà un amic el qui el demani.
L’endemà els 6.000 euros ja són al
jutjat i, ja a la nit, a última hora,
Javier surt en llibertat. 

Ara ja només queda el judici.
El fiscal demana tres anys. Les cai-
xeres han demanat ser testimonis
protegits i la policia vigilarà per-
què no s’acosti al supermercat. A
més, Javier té la prohibició ex-
pressa d’acostar-se a Manlleu.
Així que caldrà esperar al judici i
que sigui la jutgessa la que deci-
dexi, en menys d’una hora, sobre
com passarà Javier els seus prò-
xims tres anys. Durant la vista

oral la caixera torna a reconèixer-
lo sense cap mena de dubtes. La
fiscal demana que se’l miri i digui si
és ell la persona que va atracar el
supermercat, ella diu que no s’atre-
veix a mirar-lo però que de totes
maneres pot afirmar amb segure-
tat que sí, que és ell. Javier segueix
ferm en la seva versió: Va estar de
mudances i després col·locant una
persiana a casa. Mai havia estat
en aquell supermercat. I a més, hi
ha altres quatre persones que
assisteixen al judici a corroborar
la seva versió. 

La sentència, finalment, és ab-
solutòria. La jutgessa posa en dub-
te que la identificació per part
dels testimonis sigui correcta. I en
Javier torna a la seva vida anterior,
lliure per fi, només que havent
passat gairebé un mes a la presó,
havent estat considerat atracador
(a punta de pistola) en el titular
d’un periòdic i havent-se gastat els
diners que no li sobraven en advo-
cats i en la fiança que encara està
pendent de ser retornada. L’advo-
cada Paula Arce considera que
Javier encara ha tingut sort, que la
jutgessa va creure en la presump-
ció d’innocència. Però també afir-
ma que si la vida de Javier hagués
estat una altra, no tant ordenada,
possiblement la història no hauria
acabat així.

OSONA // UN VEÍ DE MANLLEU PATEIX LA PRESÓ PREVENTIVA
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Oposició ambiental a les
propostes sobre mobilitat 

CATALUNYA // DEBAT SOBRE LES INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT

✑ Roger Rovira
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Les propostes del Govern ca-
talà per a la mobilitat incom-
pleixen les seves pròpies

normatives. El Pla d’Infraestructu-
res de Transport de Catalunya
(PITC) s’ha trobat amb l’oposició
de prop de vint entitats ambien-
talistes, encapçalades per l’Asso-
ciació per la Promoció del Trans-
port Públic (PTP) i l’Associació per
a la Defensa i l’Estudi de la Natura
(ADENC-EdC), que reclamen la
revisió del Pla i la priorització del
transport públic. S’han presentat
al·legacions als continguts per la
manca d’avaluació dels impactes
naturals i l’increment en l’emissió
de gasos, i també a les formes per
tal que respecti la Llei 9/2003 de
mobilitat, així com la Llei 9/2006
i la directiva europea 2001/42/CE
d’avaluació dels efectes sobre el
medi ambient. El recurs contra l’a-
provació del Pla va ser refusat a
l’octubre pel Govern, però dos
mesos després s’admetia a tràmit
un contenciós administratiu.

El Pla calcula el creixement
de la mobilitat en els propers
vint anys de manera lineal, cap a
l’infinit, sense tenir en compte la
capacitat ambiental, d’espai i de
recursos energètics. Ignorant el
Tractat de Kyoto. Pronostica que
malgrat l’increment de carrete-
res es reduiran les emissions de
gasos d’efecte hivernacle gràcies
a les millores tecnològiques dels

automòbils, raonament que les
entitats ambientalistes conside-
ren temerari. Denuncien que no
hi ha un anàlisi dels problemes
de mobilitat i demanen una ma-
jor coherència ambiental i social,
l’eficiència en el consum energè-
tic i en l’ús del sòl, que es tra-
dueix en un ús més racional del
vehicle privat i la promoció del
transport públic.

Tot i que un percentatge ele-
vat de les inversions del pla és en
transport públic, es concentra en
el Tren d’Alta Velocitat, que
absorveix un reduït volum de
mobilitat, i no concreta l’incre-
ment dels serveis de Rodalies ni
del Tramvia. Ni tan sols contem-
pla el Tram-Tren (tramvia a ciutat

i tren a l’exterior), més econòmic
que el metro en no necessitar
túnels. El Tram-Tren dóna ex-
cel·lents resultats a ciutats mitja-
nes de França i Alemanya. Des del
PTP creuen que és la mesura més
adient per a dues zones concretes
d’intensa interrelació: el camp de
Tarragona i l’anella Girona-Costa
Brava, que depenen gairebé en ex-
clusiva del transport privat.

Un model de tímida implan-
tació a les carreteres catalanes, i
que està demostrat que facilita la
descongestió de les vies, són els
carrils pels vehicles d’alta ocupa-
ció (VAO), amb tres o més ocu-
pants. La taxa d’ocupació actual
no arriba a l’1,2 ocupants per vehi-
cle. Precisament, una revisió del
model de mobilitat, incentivant
el transport públic i l’ús compar-
tit del cotxe gràcies als carrils ex-
clussius, i no pas un increment de
les vies, és la solució que recla-
men les entitats ambientalistes
per descongestionar les carrete-
res i reduir la contaminació. L’o-
posició al pla esgrimeix la lliçó de
les Rondes de Barcelona. “No sols
no han descongestionat la ciutat,
sino que s’han col·lapsat elles ma-
teixes. Els autobusos cada cop hi
circulen menys per aquest motiu”.

Altres dades ens indiquen que
reforçar la xarxa viària no atén les

necessitats de mobilitat, i és que
només el 33% de la població uti-
litza el cotxe de manera exclussi-
va. La majoria es mou parcial o
totalment en transport públic. Un
45% de la població adulta ni tan
sols té el carnet de conduir. Per
contra, es calcula que la mobilitat
és responsable en un 40% del
canvi climàtic a Catalunya. Els
ambientalistes recorden que el
medi ambient “és el que ens fa
viure”, fins i tot des de la perspec-
tiva més purament econòmica. És
taxant l’afirmació de diversos
responsables del Fons Monetari
Internacional, del Banc Mundial i
del Ministeri d’Economia del
Regne Unit: “el canvi climàtic és el
fracàs més gran del sistema de
mercat”. Sembla doncs que inver-
tir en més carreteres no respon a
les demandes de mobilitat de la
majoria de la població, no segueix
el protocol de Kyoto i no afavo-
reix l’economia del país. Per
aquest motiu les entitats ambien-
talistes s’oposen a aquestes mesu-
res que qualifiquen “d’injúria, de
temeritat”. Durant molts anys
s’han dedicat a divulgar informa-
ció respecte a l’impacte ambien-
tal de l’actual model de mobilitat,
a reclamar més transport públic i
un ús més racional del vehicle pri-

vat. Reflexionen que “defensar el
medi ambient no és fa per quedar
bé, per anar a la moda, el medi
ambient és la base de la nostra
vida, també de l’economia”. Plan-
taran cara a aquest model basat
en el vehicle privat, que conside-
ren obsolet. Han enviat un docu-
ment conjunt a tots els grups par-
lamentaris catalans, per tal de

continuar exercint pressió per
aconseguir el diàleg i la revisió del
PITC. El pla, de moment, tirarà
endavant, afirmen, “a no ser que
Montilla es faci enrere i realment
compleixi el seu programa de
Govern, que contempla precisa-
ment la revisió d’aquest pla”. d

Roda de premsa de les entitats ambientalistes a la Casa Elizalde de Barcelona Arnau Bach

L’URGELL // CONTAMINACIÓ

Mobilització
contra la planta
de tractament
de Puigverd
d’Agramunt
✑ Directa Terres Ponent
/terresponent@setmanaridirecta.info/

El passat diumenge 4 de març
entre dues-centes i tres-centes

persones van sortir al carrer per
protestar contra la planta de trac-
tament de residus que gestiona
l’empresa Feresp, SL a Puigverd d’A-
gramunt. La manifestació, convoca-
da per la Plataforma Antiresidus In-
dustrials de Puigverd sota el lema
“No ens deixem enganyar”, que va
sortir des de la plaça de l’ajunta-
ment d’Agramunt, es va iniciar amb
uns vint minuts de retard a causa de
la negativa inicial dels Mossos d’Es-
quadra de tallar el tram de la carre-
tera que uneix aquesta població
amb la de Puigverd. La marxa, que
es va poder realitzar seguint el
recorregut que estava previst ini-
cialment, va finalitzar a la plaça de
l’Església de Puigverd d’Agramunt. 

Per cloure l’acte, la portaveu
de la plataforma va llegir un mani-
fest en el que es demanava una
major implicació, tant dels ajun-
taments de les dues poblacions
com del Departament de Medi
Ambient, per a resoldre el greu
problema que representa la mala
gestió de la planta de compostat-
ge tant per a la salut de les perso-
nes com per al medi natural.

El Pla de mobilitat proposa construir més carreteres Edu Bayer
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L’ANOIA // PARCS EÒLICS

Mobilització
contra el nou
Pla Director
✑ Directa Anoia 
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Més de mig miler de veïns de
diversos municipis de l’Anoia

van tallar el passat diumenge 11 de
març l’autovia Barcelona-Lleida al
pas per Igualada. L’acció, duta a
terme per demanar la retirada del
Pla Director de la Conca d’Òdena,
va prosseguir amb una caminada
per algunes de les zones més afec-
tades per aquest projecte d’orde-
nament territorial. Es tracta de l’à-
rea que rodeja el municipi d’Òdena
on s’ha projectat la construcció
d’una extensa zona residencial, una
gran zona industrial, la construcció
d’un moll sec –propietat del Con-
sorci de la Zona Franca– i l’estació
de mercaderies de l’eix ferroviari
transversal. Per donar una idea de
l’abast del pla, el municipi d’Espelt,
que sembla que ha de ser el més
afectat, es preveu que passi, en poc
més de deu anys, dels dos-cents
habitants actuals a uns 31.000.
Membres de la Plataforma per la
Retirada del Pla Director assegu-
ren que és un pla “fet a esquenes
de la població de la comarca” i
denuncien la poca transparència
dels municipis en la tramitació
pública. Per altra banda, afegeixen
que el projecte contradiu altres
plans i estudis elaborats per la con-
selleria de Política Territorial o pels
municipis de la zona, i que depèn
de plans encara no aprovats, com
el d’Infraestructures Ferroviàries.  
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✑ Xavi Martí
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

Els Ferrocarrils de la Generali-
tat transporten la sal extreta
a les mines de Sallent fins a

la factoria de Solvay, a Martorell.
El servei utilitza la xarxa de viat-
gers que uneix Manresa, Martorell
i Sant Boi. Cada dia dos trens de
quaranta vagons porten sal a Sol-
vay i, tres més, de vint vagons,
transporten potassa fins al port
de Barcelona.

Els transports són una font
d’ingressos pels pressupostos de
la Generalitat. El 1996 aquests
cinc trens van transportar 751.000
tones de mineral i van generar uns
ingressos de més de tres milions
d’euros. És un servei fet a mida i
pensat en exclusiva per atendre
les necessitats de dues empreses
molt contaminants.

Càstig al riu
Iberpotash, que té el monopoli
internacional de la sal potàssica,
explota les mines de Sallent. De
l’extracció, només se’n pot aprofi-
tar un 12% i el rebuig resultant
–que suma un milió i mig de tones
anuals– s’apila a l’aire lliure. L’abo-
cador té una superfície de dotze
hectàrees enmig de paratges
naturals i rieres.

L’empresa minera ha salinitzat
les aigües del riu Llobregat i la
fauna i la flora autòctones exis-
tents al voltant dels seus aboca-
dors s’han perdut. Però la reacció
de Medi Ambient –encapçalat per
Francesc Baltasar (IC)– s’ha cen-
trat a pressionar l’Ajuntament de
Sallent per duplicar la superfície
de l’abocador i a iniciar un procés
per legalitzar-lo.

Cap institució ha obligat Iber-
potash a complir la llei i s’han fet
servir diners públics per reparar
els danys ecològics i socials cau-
sats per les mines. La seva activitat
ha obligat a construir plantes des-
salinitzadores per fer potable l’ai-
gua que arriba al Barcelonès, al
Baix Llobregat i al Vallès Occiden-
tal (veure Directa 37).

Abraçant quaranta pobles
Solvay és una multinacional belga
present en tres sectors: el químic,
el dels plàstics i el farmacèutic. El
grup té 400 plantes repartides a
50 països i 33.000 treballadores.
Solvay Martorell és una de les deu
empreses de l’Estat espanyol que

més contaminen a Europa. El seu
producte estel·lar –que és el PVC–
requereix clor, que s’obté tractant
la sal d’Iberpotash. Cada any Sol-
vay consumeix 450.000 tones de
la sal de Sallent.

Segons diversos estudis, la
contaminació per dioxines que
provoca la fabricació de clor de la
planta catalana afecta quaranta
municipis i un milió de persones.
Martorell s’ha perfilat, a més, com
un dels pobles del sud d’Europa
amb un índex de contaminació
més elevat.

Persones i interessos
Solvay va néixer el 1972. El 1974
una explosió de clor va provocar
un incendi i un treballador va
morir. La lluita ciutadana a Marto-
rell en vista de l’amenaça de Sol-
vay ve de lluny. Es va iniciar el 1976
amb la recollida de 2.000 signatu-
res contra l’ampliació de la planta.

El 1986 Solvay va començar a
forjar en secret la construcció de
dues incineradores de residus tò-
xics. Sense la llicència municipal,
l’empresa va iniciar les obres i va
ocultar el veritable projecte, di-
ent a l’opinió pública que volien
fer dues plantes de recuperació
d’efluvis líquids i gasosos.

El secretisme de Solvay va
comptar amb la complicitat de
l’alcalde de Martorell, Salvador
Esteve i Figueres (CDC), que va
accedir al govern el 1987. Esteve
sempre va reproduir el discurs de
Solvay i va ocultar informació a
la població i als quaranta munici-
pis afectats per la contaminació
per dioxines.

El 1989 un projecte de la Ge-
neralitat, encapçalat per Joaquim
Molins (CiU), volia fer incinerado-
res i abocadors a diversos punts
(Pla de Santa Maria, la Conca de
Tordera i Castellbisbal) per elimi-
nar residus químics de la indústria.
Però una forta mobilització ciuta-
dana que hi estava en contra va fer
que el projecte no prosperés. L’ú-
nic ajuntament que va donar
suport al pla de Joaquim Molins va
ser el de Martorell.

El 1992 es van fer eleccions
autonòmiques. CiU va premiar el
suport de Salvador Esteve a Mo-
lins i a Solvay amb una posició pri-
vilegiada dins les llistes electorals.
El resultat va ser positiu per a Este-
ve, ja que va accedir a una cadira
de diputat.

També el 1992 Salvador Esteve
va ocultar un informe de l’Institut
Químic de Sarrià sobre les dioxines
i els metalls pesats que podien
emetre les incineradores de Sol-

vay. A més, no va cedir cap ins-
tal·lació municipal a les entitats
ecologistes que volien fer xerrades
sobre la contaminació de Solvay i

va ordenar a la policia municipal la
retirada de totes les pancartes que
denunciaven la construcció de du-
es incineradores. 

Eren pancartes penjades per la
Comissió de Defensa del Medi
Ambient de Martorell –que es va
crear l’any 1990 sota l’impuls de la
CNT–, que va ser l’únic col·lectiu
que va informar la població del
veritable perill de Solvay.

El suport més important d’Es-
teve a Solvay va ser el del ple
municipal del juliol de 1992. Apro-
fitant l’època de vacances, el con-
sistori de Martorell va aprovar el
projecte d’urbanització de les
incineradores el mateix dia que es
va presentar. 

El 1993 Solvay va reconèixer
que volia incinerar a Martorell els
residus de les seves plantes euro-
pees i el 1994 va construir-hi les
dues incineradores a només cinc-
cents metres d’un nucli d’habitat-
ges. L’any 1997 Joan Carles I va tor-
nar a visitar Solvay, aquest cop per
celebrar-ne el 25è aniversari.

CATALUNYA // SOLVAY FA CLOR AMB LA SAL EXTRETA A SALLENT

Els ferrocarrils catalans enllacen dues
empreses altament contaminants

Contaminació sense fronteres

Un avió que portava gas sarín
fet per Solvay al complex

militar israelià de Ness Ziyyona
va caure a un barri d’Amsterdam
l’any 1992. A causa d’això 700
persones van emmalaltir. A Mar-
torell treballadors d’indústries
pròximes a Solvay van tenir vò-
mits i marejos.

El 1996 l’Audiència de Bar-
celona va condemnar tres di-
rectius de Martorell per un
delicte contra la salut pública i
el medi ambient. També va cri-
ticar la Generalitat, ja que va

permetre a Solvay fer aboca-
ments contaminants per sobre
dels límits legals. Tot i la sen-
tència l’empresa va continuar
amb els abocaments.

El 1999 Greenpeace va de-
nunciar que Solvay tenia més
d’un milió de tones de calç con-
taminada per dioxines a la seva
planta de Santo André (São Pau-
lo). La calç era una de les majors
concentracions de contaminació
orgànica de l’Amèrica del Sud. El
2003 la zona encara no estava
descontaminada.

Vista general de la fàbrica de Solvay a Martorell Irena
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Núria Lliure
DIUEN QUE “UNA IMATGE, VAL MÉS QUE MIL PARAULES”; PER MI, AVUI AIXÒ ÉS FALS

Després de la sobtada detenció de
Núria Pòrtulas i el seu posterior
ingrés a presó preventiva després

d’haver-se-li aplicat la legislació antiterro-
rista (sense saber ben bé per què), intento
transmetre amb fotografies tota la impo-
tència, indignació, ràbia, dolor, por i triste-
sa compartides que s’han viscut i es viuen
en cada una de les mobilitzacions i els ac-
tes per reclamar-ne la llibertat. Però a ve-
gades la fotografia queda curta per il·lus-
trar la realitat i aquest és avui el meu cas.

Tot aquest mar d’emocions i sentiments
que es respiren, ni una ni dues ni tres imat-
ges ni mil paraules el poden transmetre,
només es pot sentir vivint-ho. Ara tan sols
em queda donar les gràcies a tota la gent
que dia a dia dóna suport a la Núria i con-
solar-me pensant que em puc sentir molt
afortunat per conèixer una gran persona
com és ella i seguir lluitant per la seva lli-
bertat. S’ha convocat pel proper dissabte 17
de març una nova manifestació a Barcelona,
a les 19 h. al Portal de l’Àngel.

FOTOGRAFIA I TEXT: David Borrat (Toe)
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Les treballadores de la neteja dels
serveis públics en vaga indefinida
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

Les  treballadores de l’empresa
Clece S.A, encarregades de la
neteja de les dependències

municipals de la ciutat de Girona,
com són els centres cívics, les bi-
blioteques o les escoles, com tam-
bé els dos hospitals de la ciutat,
s’han declarat en vaga indefinida
davant la negativa de l’empresa a
escoltar les seves reclamacions. 

En el comunicat que van di-
fondre a l’inici de la convocatò-
ria de la vaga, les treballadores
denuncien el fet que l’empresa a
la qual pertany Clece S.A, que és
ACS-Dragados (propietat de Flo-
rentino Pérez),  va obtenir un be-
nefici net l’any 2006 de 1.250
milions d’euros, doblant els be-
neficis de l’any anterior, que van
ser de 608,7 milions, mentre que
en el cas d’aquesta filial les tre-
balladores tenen uns salaris pre-
caris i un alt índex de contracta-

ció temporal. La vaga l’ha estat
secundant, segons el sindicat con-
vocant, la CGT, un 85% de la plan-
tilla, fet que desmenteixen tant
institucions sànitaries com el
mateix Ajuntament. L’empresa
mateixa, tot i afirmar que l’índex
de participació en la vaga és
insignificant, ha presentat una
denúncia davant del departa-
ment de Treball per incompli-
ment dels serveis mínims.

Segons declaracions del dele-
gat de la CGT, Salvador Aranda,
després de prop de quatre mesos
de mobilitzacions i negociacions
d’un nou conveni per a la totalitat
de les treballadores, la negativa de
l’empresa a acceptar les condi-
cions reclamades ha deixat com a
única via declarar una vaga indefi-
nida fins a aconseguir-les. Entre les
demandes que fa el col·lectiu de
treballadores hi ha l’augment del
salari dels 700 euros que cobren
actualment per una jornada de 40
hores a 1.000 euros, el pagament
del 100% del sou en cas de ma-
laltia i l’augment de la plantilla en
forma de contractacions estables.

Durant aquests primers dies
de vaga han realitzat diferents
concentracions davant l’hospital
Trueta –on treballen el gruix de
les treballadores– i davant l’Ajun-
tament de Girona. En les concen-
tracions han denunciat el fet que
l’empresa estigui contractant tre-
balladores de forma eventual i

amb sous més baixos per cobrir
les baixes que està generant la
vaga, fet que consideren que vul-
nera el dret de vaga, i les sancions
que està aplicant a diverses tre-
balladores acusant-les d’incom-
plir els serveis mínims. L’actitud
de l’Ajuntament també ha estat
criticada, ja que està col·laborant
amb l’empresa fent còpies de les
claus dels locals públics per als

nous treballadors i exigint un
augment de la neteja per evitar
els efectes de la vaga.

Durant les concentracions,
un ampli desplegament de la bri-
gada d’antiavalots dels Mossos
d’Esquadra va impedir l’accés de
les treballadores a les ins-
tal·lacions per poder difondre la
seva lluita entre les que no han
secundat la vaga. Després d’una

primera setmana de vaga el
representant de les treballadores
han intentat iniciar negociacions
amb l’empresa però aquesta no
està disposada a acceptar cap de
les millores que plantegen les
treballadores. Davant d’aquest
fet, el col·lectiu de treballadores
pensa mantenir la convocatòria i
les concentracions davant els
centres on treballen.

GIRONA // LES TREBALLADORES ESTAN EN VAGA DES DEL DIA 5 DE MARÇ

ACS, l’empresa
matriu de Clece
S.A, va obtenir
1.250 milions 

de benefici net 

GIRONA // PRESENTARAN UNA DENÚNCIA AL SÍNDIC DE GREUGES

Dignitat pels i les mestres d’adults
✑ Directa Girona
/girona@setmanaridirecta.info/

Davant la manca de resposta
a les mobilitzacions de fa
dues setmanes, la Mesa de

l’Educació de Persones Adultes de
les Comarques Gironines anuncia
noves mobilitzacions a tot Cata-
lunya. En una roda de premsa
celebrada a Girona la setmana
passada, membres de la mesa van
manifestar la seva desil·lusió i
preocupació davant el resultat
dels compromisos signats amb el
Departament d’Educació el maig
del 2006, ja que consideren que
no s’està complint l’impuls de l’e-
ducació de persones adultes que
es pretenia: “pràcticament, l’edu-
cació de les persones adultes és
clandestina, perquè els poders
públics la ignoren”.

Compromisos incomplerts
En un dels compromisos signats
es preveia un increment de 150
professors en els dos cursos se-
güents, i a la meitat del curs vi-
gent s’ha fet un increment, però
tan sols ha servit per paliar la
pèrdua de dues hores lectives
dels professors (han passat de fer
vint hores lectives a la setmana a
fer-ne divuit). Per tant, denunci-

en, aquest augment de professors
no ha tingut cap repercussió ni en
la millora dels ensenyaments ni
en l’augment d’aquests.

Així mateix, denuncien que
no es reconeix l’especifitat de l’e-
ducació de les persones adultes.
Aquests centres ofereixen ensen-
yaments per a les proves d’accés,
entre altres. En els casos de les
proves d’accés a cicles formatius
de grau superior (que són els més
demanats), moltes vegades s’ha-
vien trobat que el professorat de
les escoles d’adults no era espe-
cialitzat, i hi havia matèries que
no podia impartir. En alguns casos
(com és entre Salt i Girona, Blanes

i Pineda i Sant Feliu i Palamós) es
va poder solucionar amb acords
amb els centres d’educació secun-
dària propers, on els alumnes de
les escoles d’adults rebien la for-
mació de les matèries específi-
ques amb professorat especialit-
zat en els centres d’educació
secundària. Ara, denuncien que el
Departament no reconeix aques-
tes hores d’ensenyament, i els
alumnes no poden ser avaluats
per aquestes classes. 

Estudis a distància
Els membres de la mesa van expli-
car que la única solució que dóna el
Departament d’Educació per po-
der accedir a la formació professi-
nal a les persones adultes són els
estudis a distància a través de l’IE-
SOC (Institut d’Educació Secun-
dària Obert de Catalunya), que
consideren que pot ser una bona
iniciativa, però no en dretriment
dels acords ja existents coordinats
entre les escoles d’adults i els IES.
En el cas de Girona i Salt, presenta-
ran una denúncia al Síndic de Greu-
ges, esperant que altres centres
afectats se sumin a la iniciativa.

Demanen, també, que es re-
guli la situació del professorat
municipal de les escoles d’adults
que treballa en centres del Depar-

tament, ja que encara ara conti-
nua sense ser reconeguda. A les
comarques gironines hi ha vuitan-
ta-sis mestres que depenen de la
Generalitat, i dotze que són pro-
fessorat municipal que treballa en
centres de la Generalitat. Als
alumnes tutoritzats per un mestre
municipal, no se’ls acredita els
cursos que han fet, donant-se un
greuge comparatiu a l’alumnat
segons el mestre que té assignat. 

Actuacions individualitzades 
i intimidatòries

No només l’alumne en surt perju-
dicat, ja que  “des del Departa-
ment es qüestiona la continuïtat
de l’aportació del professorat
municipal amb actuacions indivi-
dualitzades i intimidatòries”, se-
gons s’explica en el comunicat de
premsa. Demanen, també, el tras-
pàs de les escoles d’educació de
persones adultes dins de centres
penitenciaris al Departament d’E-
ducació, ja que actualment en-
cara depenen del Departament
de Justícia. En la roda de premsa
també es van anunciar noves mo-
vilitzacions a tot Catalunya amb
l’organització de diferents actes
de protesta a la Plaça Sant Jaume
de Barcelona. Les dates estàn pen-
dents de concretar-se. 

d

d
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Concentració d’escombriaires a Girona per demanar una millora salarial
Toe

“Pràcticament,
l’educació de les

persones
adultes és

clandestina,
perquè els

poders públics
la ignoren”

ABRERA //LABORAL

SAS presenta
expedient de
regulació
✑ Directa Baix Llobregat
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

Després del tancament pa-
tronal de la fàbrica de SAS
a Abrera (Baix Llobregat), la

direcció de la proveïdora de tau-
lers de control per a Seat final-
ment ha respectat la legalitat vi-
gent i ha presentat un expedient
de regulació per a cessar l’activitat
a la planta. D’altra banda, diven-
dres 16 haurà d’informar a la Ins-

pecció de Treball sobre qui va
decidir tancar SAS i el perquè el
dilluns 12 l’empresa va tornar a
incomplir els requeriments de la
Generalitat doncs no va propor-
cionar el material necessari per a
continuar la producció. La planti-
lla va decidir bloquejar la sortida
d’un proveïdor de material de Seat
per a impedir el funcionament
normal de la casa gran, la qual cosa
es va aconseguir durant cinc hores
fins que van arribar unitats antia-
valots de la Guàrdia Civil.

Els treballadors
boicotegen SEAT
durant cinc hores
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Desallotjament al Poblenou. El Jutjat de primera instància de Barce-
lona ha ordenat pel proper dilluns 19 de març, el desallotjament de les famílies galaico-portugue-
ses que des de fa dos anys viuen a un solar del barri del Poblenou. El solar, que es troba a la cruïlla
entre el carrer Almogàvers i Selva de Mar, és propietat de l’empresa immobiliària Nucli S.A. Fa dos
anys que prop de trenta famílies van establir-se amb les seves caravanes i camions en aquest solar
que ara forma part del Pla 22@. L’Administració no ha anunciat cap solució per a totes aquestes
famílies. L’organització Quart Món denuncia que la maïnada deixarà d’anar a l’escola i que les famí-
lies no tindran accés a les necessitats bàsiques.

Unes trenta persones es van
concentrar el 10 de març

davant els jutjats de Barcelona
per exigir l’alliberament de Salh
Dahri, detingut durant una batu-
da d’immigrants en situació irre-
gular. Cornellà sense Fronteres
va denunciar els check points
policials on literalment es caça
als sense papers. 

✑ Directa Baix Llobregat
/baixllobregat@setmanaridirecta.info/

El dissabte 10, a les dotze del matí
entre dues-centes i tres-centes

persones es van manifestar contra
el desallotjament del centre social
Tòxics a Cornellà de Llobregat. L’es-
pai està okupat des de fa dos anys.
Durant aquest temps s’hi han realit-
zat de forma autogestionada diver-
ses activitats de caràcter polític i
cultural. Tot i que hi ha una sentèn-
cia que obliga els okupants a aban-
donar-lo, encara no s’ha fixat una
data de desallotjament. Des de l’ho-
ra de convocatòria un nombrós dis-
positiu de la Policia Autonòmica va
col·locar-se davant el centre social.
Durant tot el trajecte pel centre de
la ciutat la manifestació va transcó-
rrer acordonada. Això no va impedir
que es fes sentir el descontenta-
ment pel perill del desallotjament i
per les condicions en què s’havia de
dur a terme la protesta. 

Paral·lelament, en la campanya
contra el desallotjament dels Tò-
xics, grups solidaris han realitzat
accions al Trambaix, al Centre Co-
mercial Llobregat, a una immobilià-
ria i a la catedral de Barcelona (veure
DIRECTA 38).

Manifestació
pels Tòxics sota
setge policial

CORNELLÀ // OKUPACIÓ

Declara l’últim
dels policies
imputats per
agressió i tortura
✑ Directa Barcelona
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La declaració dels dos últims
membres de la Guàrdia Urbana

acusats de tortures contra els tres
joves empresonats pels fets del 4 de
febrer de 2006 va estar envoltada
de pressions per impedir fotogra-
fiar els agents. Un representant de
l’Ajuntament de Barcelona va de-
manar a la jutgessa que la premsa
no pogués fer fotos als passadissos,
tal i com ordena l’última normativa
del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya. El cas és que Rodrigo
Lanza, que era el denunciant de tor-
tures i que va arribar al tribunal
emmanillat i custodiat per cinc
mossos, va poder ser fotografiat. La
jutgessa degana, Maria Sanahuja, va
haver de presentar-se als passadis-
sos per mediar entre periodistes,
guàrdies urbans de paisà i familiars
d’en Rodrigo, presents a la declara-
ció. Tant Rodrigo com els agents
van manifestar que no volien ser
fotografiats i els agents fins i tot van
amenaçar amb querellar-se. Dins la
sala de vistes, en Rodrigo va ratifi-
car en la seva declaració que va ser
agredit al carrer, durant la detenció,
dins el furgó policial i especialment
als calabossos. L’informe mèdic
acredita lesions al cap, al tabic nasal
i a la cara. També va patir hemato-
mes a d’altres parts del cos. 

BARCELONA // PRESOS 4F

✑ Directa Hospitalet
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Durant els darrers dies han conti-
nuat els actes de suport al Cen-

tre Social L’Òpera d’Hospitalet de
Llobregat. Diumenge 11 de març una
cinquantena de persones van partici-
par de la cercavila que va passar per
davant l’esglèsia, des d’on es va des-
plegar una gran pancarta de quinze
metres on es llegia “No al desalojo
de La Ópera”. Tot seguit, un cabaret
amb més de tres-cents assistents va
tancar la jornada a la sala gran del
CSO. A la nit un noi va ser retingut i
amenaçat dins l’ajuntament per en-
ganxar adhesius contra el desallot-
jament. El 29 de març pretenen jutjar
aquest espai social okupat ara fa cinc
anys, el mes de maig de 2002. Per
aquest dia s’ha convocat una con-
centració a les 11 h. davant els jutjats
i una nova manifestació el 31 de març
a les 18 h. a l’estació de RENFE de
Rambla Just Oliveres. També estan
preparant les activitats de l’aniversa-
ri entre els dies 14 i 20 de maig. 

Campanya en
suport al centre
social La Òpera

HOSPITALET // OKUPACIÓ
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Tancat al CIE 
CORNELLÀ // MIGRACIÓ

Atac a la CGT
PALMA // FEIXISME

Pena rebaixada
SABADELL // REPRESSIÓ

El 4 de març va esclatar un
artefacte explosiu davant la

seu de la CGT al carrer Àngel
Guimerà de Palma. La detonació
va ser molt potent i va provocar
destrosses a un vehicle. Pocs
dies abans van apareixer pinta-
des feixistes a la façana. La seu
madrilenya del sindicat també
va ser apedregada i pintada.

Pau Rigol, el jove que va ser
apallissat, detingut i con-

demnat a sis mesos de presó,
per negar-se a donar el DNI fi-
nalment ha vist rebaixada la pe-
na fins a una multa de 120 euros.
El jove en el seu moment ja va
denunciar que durant la deten-
ció fou agredit i amenaçat per la
Policia Municipal. d

BARCELONA // PRESSIÓ ALS JUTGES DES DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR

Desallotgen Kan Llimona a Sant Andreu
i l’escola okupada per l’AJG a Gràcia
✑ Directa Barcelona
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Durant la matinada i el matí
del 13 de març, la brigada
mòbil dels Mossos d’Es-

quadra va efectuar dos desallotja-
ments consecutius a Sant Andreu
de Palomar i la Vila de Gràcia. A
les sis de la matinada, els agents
antiavalots esbotzaven la porta
del Centre Social Kan Llimona,
situat al carrer Coroleu 56. 

La immobiliària titular de l’e-
difici, Inversions i Promocions en
Renda Antiga S.L, dirigida per Ra-
mon Trinquell, va presentar de-
núncia al jutjat d’instrucció 18 el
mateix dia de l’okupació de la
casa, que es trobava abandonada i
tapiada. Tot i estar inscrita al catà-
leg del patrimoni urbanístic hi
volen construir nous pisos. 

Des del centre social ja s’havia
fet una jornada de portes obertes,
amb activitats a l’interior i als jar-
dins plens d’arbres llimoners. Les
quatre persones que dormien a la
casa han estat identificades, i les
seves pertinences han quedat
enmig del carrer. Allí s’ha fet una
concentració i una plantada amb
tots els mobles de la casa. Al ves-
pre estava prevista una protesta
davant la sessió plenària del dis-
tricte de Sant Andreu. 

Tres dies a l’escola Al·leluia
Després d’esmorzar, i un cop fini-
quitat el projecte de Kan Llimona,
els mateixos agents de la brigada
mòbil van continuar la seva jornada
laboral, aquest cop a Gràcia. Cap a
les 12 h. es presentaven al número 4
del carrer Milà i Fontanals, on es
localitzava la nova seu d’un centre
social okupat per l’Assemblea de
Joves de Gràcia des de feia tres
dies. L’edifici havia estat funcio-
nant com a escola de secundària
fins l’any passat, en règim d’usde-
fruit. Els Mossos no van mostrar
cap ordre (actuació il·legal) i van
citar els quatre joves que hi eren
netejant a declarar com a imputats
per usurpació. La propietària, ac-
tualment resident a Figueres, va
presentar la denúncia davant el jut-
ge d’instrucció Emilio Soler. 

Identificades
quatre persones

a cadascuna 
de les cases 

desallotjades

Façana de Kan Llimona a Sant Andreu de Palomar

d

Guille Valle

Escola okupada al carrer Milà i Fontanals
Edu Bayer
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✑ Nacho Escartín
Diagonal Aragón
/Saragossa/

Cada dia queda menys per a
l’Exposició Internacional de
Saragossa, que se celebrarà

entre el juliol i el setembre de
2008. A mesura que avancen les
obres sobre el meandre de Rani-
llas, els saragossans es van ado-
nant de la magnitud de l’actuació.

Fa alguns anys, molt poques
persones coneixien el projecte de
l’Expo. A dia d’avui, moltes comen-
cen a veure, a la seva pròpia ciutat,
el que suposen aquest tipus d’esde-
veniments. El lema de l’Expo, “Aigua
i desenvolupament sostenible”, es
configura com una coartada. Una

excusa, a priori, digna per a totes
les altres coses. Coneixem altres e-
xemples similars, com l’Expo de
Sevilla, el Fòrum de Barcelona i la
copa Amèrica de València. Més
enllà d’un formidable espectacle
de debats, música i interculturali-
tat, descobrim una transformació
aclaparadora de les ciutats. L’estra-
tègia escollida és efectiva. Una
intensa campanya mediàtica de
creació d’il·lusions amb temàtica
populista. A Saragossa, escenari de
multitudinàries manifestacions
contra el transvasament d’aigua de
l’Ebre, l’elecció del tema era senzi-
lla. L’aigua i la seva importància en
el futur del planeta. Res a objectar-
hi. Per desenvolupar una trobada
d’intel·lectuals, científics i experts
en qüestions hídriques es necessita,
diuen, de certa infraestructura. I
allà és on passem de la utilitat al
malbaratament. Rere el formidable
aparador d’un cicle de conferèn-
cies sobre l’ús dels recursos hidràu-
lics, apareix tot un pla d’actuacions
urbanístiques que es va projectant i
executant sense una mínima infor-
mació ni debat a la societat.

L’hora de la realitat
Sota una pluja de promeses, com
nous llocs de treball, reconeixe-
ment de la ciutat com la tercera
capital de l’Estat o grans infraes-
tructures, s’amaga una realitat que
a poc a poc se’ns va apareixent. Es
parlava de 16.000 nous contractes,
que avui són, amb prou feines,
1.800 de precaris (i, evidentment,
temporals), dos dels quals han que-
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ARAGÓ // SARAGOSSA EN TRANSFORMACIÓ

L’Expo de l’especulació

dat vacants per morts a la feina. De
set milions de visitants, xifra que no
aconsegueix ni Eurodisney en tot
un any. D’un èxit devastador, amb
desenes de milers de voluntaris,
molt lluny dels 1.400 actuals. Les
obres de l’Expo han sepultat de for-
migó l’última horta de Saragossa.
Una urbs que es va instal·lar on és
per aprofitar els regadius dels rius
Ebre, Huerva i Gállego. La Saragossa
de les fèrtils terres i la quasi autosu-
ficiència alimentària s’ha convertit
en un lloc on la figura de l’agricultor
tradicional o ecològic està perillo-
sament amenaçada. Tota la fauna i
vegetació pròpia d’un espai natural
en plena vall de l’Ebre s’està trans-
formant en un complex urbanitzat
de dubtosa utilitat.

Obres sense final
Per finançar aquest projecte, es
va crear un consorci entre l’Ajun-
tament de Saragossa i els go-
verns aragonès i espanyol. Amb
col·laboració d’un nodrit grup de
patrocinadors capitalistes que
òbviament veuen en l’Expo una
excel·lent oportunitat per al de-
senvolupament de les seves políti-
ques empresarials: caixes d’estal-
vis, constructores, immobiliàries,
etc. Aquest consorci ha rebut un
xec en blanc per a intervenir amb
plena llibertat a la zona de Ranillas,
entre els barris de l’Almozara i l’Ac-
tur, a dreta i esquerra de l’Ebre. Si

entrem en els detalls, les obres
parlen per si mateixes. Han comen-
çat a construir una presa al riu, un
absurd que cap sector social havia
demanat i que justifiquen dient
que permetrà la navegació. A més
de suposar un cost econòmic des-
orbitat, que fins i tot ha deixat
deserts els concursos d’adjudica-
ció per la seva nul·la rendibilitat,

està modificant dramàticament la
vida natural de les ribes de l’Ebre.
Al recinte Expo hi ha un aquari
d’espècies exòtiques, un parc co-
mercial amb arbres portats amb
avió des d’Itàlia i plantats en línia i
un pavelló pont, a més d’altres o-
bres inútils i no necessàries, que es
van justificant sobre la marxa.

Crítica 0
L’Expo ha suposat un pols impor-
tant per als moviments socials sara-
gossans. Tots els partits polítics
amb representació hi han donat
suport, les organitzacions ambien-
talistes han optat per acceptar un
paper secundari en l’organització

–una forma de comprar el seu
silenci–, fundacions, ONG, associa-
cions naturistes i d’afectats per
pantans han optat per aprofitar la
part positiva de la mostra i organit-
zaran pavellons d’iniciatives ciuta-
danes i exposicions sobre els pan-
tans, aprofitant la tirada turística. A
canvi, “mutis” sobre el projecte en
qüestió. En els mitjans de comuni-
cació es minimitzen les veus dissi-
dents. Al carrer els missatges crítics
queden relegats a un pla quasi mar-
ginal. Tan sol els col·lectius socials
que no depenen de les subvencions
institucionals mantenen i desenvo-

lupen una crítica argumentada i
radical. Accions reivindicatives,
desplegament de pancartes, xerra-
des, pintades, samarretes i altres
iniciatives, com el festival Ex-
povisión, el CD ZH2Co, la web con-
tra l’Expo o el carnaval “Per un final
del món ecològicament sosteni-
ble” mostren com s’estén la discon-
formitat amb el model imposat.
Model allunyat de la utopia de ciu-
tat compacta, sostenible, on es pot
passejar, jugar al parc, xerrar a la
plaça, comprar a la botiga de sota
de casa, anar a la feina en tren, o fer
un volt en bici pel camp.

Turquia // Oçalam

>> Sembla que l’Estat turc ha trobat la forma de matar el
líder independentista kurd, Abdullah Ocalam, sense aplicar-li
la pena de mort rebutjada per la UE. Segons denuncien fonts
de la família, Ocalam, empresonat des de 1999, estaria essent
enverinat, es trobaria en molt mal estat de salut i li haurien
caigut tots els cabells.

Itàlia // Brigades Roges

>> El 16 de març de 1978 les Brigades Roges van segrestar a
Roma el primer ministre Aldo Moro. Després de fracassar les nego-
ciacions per intercanviar-lo per presos, l’executen el 9 de maig.
Aquest cas sempre ha estat rodejat d’incògnites, i hi ha qui assegu-
ra que hi havia poders fàctics interessats per la mort de Moro, o
fins i tot que les BR estaven manipulades pels serveis secrets.

/internacional@setmanaridirecta.info/

Fase en la què es troben les futures instalacions que acolliràn l’Expo de Saragossa Primo Romero

En els mitjans de
comunicació es
minimitzen les
veus dissidents

> Saragossa és la ciutat que
més va incrementar el preu de
l’habitatge el 2006, per sobre
del 17%, i va duplicar gairebé la
mitjana estatal.

> L’Ajuntament va aprovar
l’exempció del 75% de l’impost
sobre construccions,
instal·lacions i obres per a les
constructores adjudicatàries
de contractes per a l’Expo.
Això suposa entre 12 i 16
milions d’euros.

> El nombre de visitants
“potencials” (ingressos per
entrades venudes) s’ha calcu-
lat suposant que el 40% repe-
tirà fins a sis vegades.

> L’Expo 2008 costarà més
de 800 milions d’euros només
en despeses d’obra pública
(l’explotació a part).
L’Ajuntament de Saragossa té
un dèficit de més de 5 milions.

> S’estan construint habitat-
ges per a 300.000 persones i la
previsió de creixement més opti-
mista és de poc més de 100.000
persones en els pròxims 15 anys.

> Un terç del terme munici-
pal pertany a l’exèrcit espan-
yol, destacant el camp de
maniobres de San Gregorio,
fet que coarta el desenvolupa-
ment econòmic, social i agrí-
cola del territori.

L’Expo en dades

Les obres de
l’Expo han
sepultat de

formigó l’última
horta de

Saragossa

d
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✑ Edu Ponces / Elfaro.net
/El Salvador/

Dos grups d’extermini ope-
ren a Guatemala coordi-
nats per alts càrrecs de la

Policia i del Ministeri de Governa-
ció. Es parla d’uns quinze compo-
nents, la majoria policies en actiu
o exmembres dels escamots es-
pecials de l’exèrcit, els kaibiles. A-
quests grups parapolicials es van
crear originalment per a fer “nete-
ja social”, executant “mareros”
(bandes juvenils) i narcotraficants,
sota ordres d’alts càrrecs. Avui
també treballen “per encàrrec”. La
seva estructura inclou cases d’in-
terrogatori i tortura. A una d’elles,
situada a Santa Elena Barillas, van

portar-hi, segons versions poli-
cials, els tres diputats salvado-
rencs afusellats i cremats el 9 de
febrer. Exassessors del govern, ad-
vocats d’institucions de drets hu-
mans, membres actius i retirats de
la policía, polítics i periodistes
guatemaltecs, confirmen l’exis-
tència d’aquests dos “esquadrons

GUATEMALA //UN EXPOLICIA I UN ASSESSOR MINISTERIAL ASSENYALATS COM A LÍDERS DE DOS GRUPS

✑ Patricia García Amado 
Escola de Cultura de Pau
/Sant Cugat/

Després d’un mes i mig de
vaga general, la calma sem-
bla tornar a Guinea amb el

nomenament del nou primer mi-
nistre Lansana Kouyaté, antic sub-
secretari general de la Comunitat
Econòmica d’Àfrica Occidental
(ECOWAS, sigles en anglès) i ambai-
xador de Guinea a l’ONU el 1997.
Arran de la pressió exercida pels
sindicats i la població en general,
que van paralitzar tot tipus d’activi-
tat productiva, i amb la mediació de
l’ECOWAS a través d’una missió
diplomàtica encapçalada per l’ex-
president nigerià, Ibrahim Babangi-
da, el president guineà L. Conté no

ha tingut cap altra sortida que apro-
var el nomenament del candidat
proposat pels grups de la societat
civil mobilitzats. El suport de l’antic
president s’ha vist molt minvat ar-
ran de la forta oposició política i
social que han despertat la corrup-
ció, la dura repressió i l’enfonsa-
ment total de l’economia guineana.
Com a exemple, el Parlament, con-
trolat pels partits polítics pròxims a
Conté, va decidir unànimement no
prorrogar l’estat de setge decretat
pel president durant deu dies, al
considerar que aquesta mesura no
permetria solucionar la crisi del país
i que fins i tot estava contribuint a
agreujar-la. La vaga, que va comen-
çar el 10 de gener, en què es denun-
ciaven els abusos de poder del pre-
sident i l’augment de preus del

combustible i els aliments bàsics, va
tenir un breu parèntesi el 7 de fe-
brer quan Conté va comprometre’s
a nomenar un nou primer ministre, i

es reinicià dos dies després de fer-
se públic que seria Eugène Camara,
un polític considerat per l’oposició
un titella del president. 

Molta feina per davant
L’escenari dibuixat, amb un elevat
percentatge d’atur i més de 113
morts per les forces de seguretat
durant la vaga, no és gens encorat-
jador per a Kouyaté. No obstant,
diversos polítics i analistes nacio-
nals i internacionals coincideixen a
assenyalar que l’exdiplomàtic serà
capaç d’iniciar les reformes neces-
sàries pel país si aconsegueix treba-
llar de manera independent, nome-
nant un nou govern de tecnòcrates
i mantenint allunyats els ministres
de Conté i el mateix expresident.
Una de les principals claus serà
refer l’economia i aconseguir que
els ingressos obtinguts de l’explo-
tació de bauxita (mineral utilitzat
per a la fabricació d’alumini, del
qual Guinea posseeix un terç de la

producció mundial) s’inverteixin en
millores econòmiques i socials que
alleugin la situació dels nou milions
i mig de guineans. En aquest sentit,
el secretari general de l’ONU, Ban
Ki-moon, ha realitzat una crida a la
comunitat internacional perquè
augmenti la seva cooperació eco-
nòmica amb el nou govern per fer
possible les reformes i donar
suport als esforços per eliminar la
pobresa, promoure el desenvolu-
pament, la bona governabilitat i el
respecte als drets humans i a la llei.
A la vegada, posar fi a la impunitat
investigant les morts de la repres-
sió, la majoria civils desarmats.
Aquest seria un bon inici per de-
mostrar al poble guineà que en el
govern existeix una veritable vo-
luntat de canvi.

La fi d’una crisi, l’inici d’un camí
GUINEA //LA PRESSIÓ POPULAR FORÇA UN CANVI DE GOVERN

d

La vaga
denunciava els

abusos de poder
i l'augment

de preus del
combustible

Els Esquadrons de la Mort
reapareixen a Centreamèrica

corromputs de la PNC”. Durant els
seus catorze mesos al càrrec acu-
mula acusacions com participar
en el segrest i assassinat de la filla
d’un coronel de l’exèrcit o la inter-
venció en una revolta a la presó de
Pavón, on segons la PDH es van re-
alitzar set execucions extrajudici-
als. El seu grup d’extermini és el

tor” com és conegut dins la poli-
cia) va ser nombrat subdirector
d’investigacions el gener de 2006.
Com explica un altre exoficial, va
arribar amb l’aval de ser amic d’in-
fància i home de confiança de
Sperisen, director de la policia, “va
dir que li otorgava el càrrec per-
què venia de fora els esquemes

A Guatemala,
només un 2%
dels delictes

comesos es resol

de la mort” i en detallen el fun-
cionament i l’estructura. Tots ells,
però, accepten parlar sota certes
condicions: ni grabadores, ni fotos,
ni noms. Les seves activitats s’ini-
cien almenys fa dos anys, i co-
incideixen amb una crisi de se-
guretat pels alts índexs d’homicidis
i impunitat. Al 2006 a Guatemala
es van perpetrar 5.886 assasinats,
dels quals, segons la Fiscalia per la
defensa dels Drets Humans (PDH),
1.337 estaven vinculats amb altres
activitats delictives. Un altre in-
forme afirma que, dels delictes
comesos, només un 45% es de-
nuncia, un 20% s’investiga i un 2%
es resol amb condemna. “Vostè
averigüi quants “mareros” i “nar-
cos” s’han matat entre ells… lla-
vors tingui en compte que la mei-
tat, sinó més, podria ser obra de
grups armats que actuen amb el
permís i la deixadesa de la policia
i el Ministeri de Governació”,
explica un exoficial de policia.

Els caps
Javier Figueroa és un ginecòlec de
35 anys que fins el 2 de març era
subdirector de la Policia Nacional
Civil (PNC) de Guatemala. Víctor
Rivera és un excomissari veneçolà
que ostenta un càrrec d’assesor al
Ministeri de Governació. Els dos
són assenyalats com els principals
líders dels dos esquadrons vincu-
lats a la PNC i a Governació, res-
pectivament. Figueroa (o “el doc-

Edu Ponces

que, pressumptament, va assas-
sinar els diputats. Rivera va arribar
a Guatemala el 1997 provinent d’El
Salvador, on també liderava un
grup parapolicial vinculat al Sots-
ministeri de Seguretat Pública.
Aquest grup va ser contractat per
“assessorar” les autoritats salva-
dorenques davant el fort creixe-
ment dels segrestos. Actualment
Figueroa es troba a Costa Rica, on
va viatjar amb la seva família des-
prés de ser destituït i acusat a la
premsa. Rivera, tot i estar acusat
públicament de segrest i assassi-
nat per un partit d’oposició, conti-
nua a Guatemala i és un dels enca-
rregats d’investigar el crim dels
diputats.

L’enigma pendent
Aquest assasinat, que va provocar
l’inici de les investigacions que es-
tan desvetllant l’existència dels
esquadrons operatius a Guatema-
la, continúa irresolt. Fins al mo-
ment no s’ha fet pública cap pro-
va que pugui vincular algún dels
parlamentaris amb el tràfic de
drogues, el que donaría solidesa a
la tesis que el grup d’extermini
treballava a les ordres de narco-
traficants. La confirmació d’un
mòbil vinculat a les drogues aju-
daria a respondre una qüestió
essencial, encara pendent de res-
posta: quina és la dimensió de les
xarxes internacionals de narcotrà-
fic a Centreamèrica? d

C.C.LA FÀBRICA
oberta tots els dies

menges
concerts
exposicions...

Carretera de Juià nº 46 
CELRÀ (Gironés)
lafabrica@girona.com
972 493 060

Un dels policies arrestats per l’assassinat de
tres diputats salvadorenys a Guatemala
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Observatori dels mitjans Observatori dels mitjans 

pàgina 20 l’observatori

El Punt, retratat

Càmeres ocultes d’IB3, al servei del Partit Popular

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)

/observatorimitjans@setmanaridirecta.info/

✑ Enric Borràs Abelló

El dilluns 5 de març El Punt va publicar a
portada, en un destacat amb foto peti-
ta, una exclusiva amb el títol “1.300

entitats ja han demanat el retrat oficial del
President”. Tota la pàgina vint es dedicava a
l’exclusiva, il·lustrada amb la imatge del
retrat oficial del president José Montilla i
coronada amb el títol “Montilla, retratat”. La
notícia, que –repeteixo– ocupava tota la
pàgina, explicava que moltes institucions
públiques ja havien demanat el retrat oficial
de Montilla però que diverses entitats pri-
vades com ara alguns hotels també ho
havien fet. També revelava d’altres informa-
cions cabdals per entendre el funciona-

ment del govern: “De moment, hi ha un es-
toc de 2.000 fotografies a disposició de les
entitats que les demanin, que poden optar
per tres mides. Dues són de paret i també hi
ha una versió de taula, tot i que tenen més
sortida els quadres”. De fet, una bona part
de la notícia es dedicava a explicar com es
va fer la fotografia i les excel·lències de la
pell del president que, segons la fotògrafa
Maria Espeus i Manuela de Madre, té molt
poques arrugues i gairebé no va requerir
maquillatge. Això sí, com que la fotografia
es va fer a l’exterior –al Pati dels Tarongers–
en un dels pocs dies de fred d’aquest hivern,
la notícia explica que van haver-hi de
col·locar estufes per evitar que el president
tingués massa fred i se li veiés la pell de

gallina. La notícia, en l’estil de la premsa del
cor, fins i tot deia que Montilla tenia molt
bon gust i havia triat tot sol, sense l’ajuda de
cap estilista, la roba que duria per a la foto-
grafia que li va fer Maria Espeus, la mateixa
fotògrafa que va retratar Maragall. Tot i així
la notícia no era a la secció de societat ni,
per estrany que sembli, a la d’espectacles.
No, era a la de política. Una pàgina a la sec-
ció de política parlant de la pell de gallina
de Montilla, de les entitats que havien
demanat la fotografia per penjar-la a la
paret, de les mides en què es podia encarre-
gar el retrat, del cutis del president o de
quan havien trigat a retirar alguns alcaldes el
retrat de Jordi Pujol. La pregunta és, qui ha
quedat més retratat: Montilla o El Punt?

✑ Enric Borràs Abelló

Tot just estrenat, el programa IB Con-
fidencial del canal públic de les
Illes, IB3, ha causat el rebuig total

d’una bona part de les institucions i enti-
tats de les Illes, excepte les que governa el
Partit Popular, és clar. L’ús injustificat de
càmeres ocultes sense cap mena de res-
ponsabilitat deontològica és un dels
aspectes més polèmics dels documentals
emesos a IB Confidencial, però els proble-
mes van més enllà. D’entrada, el programa
de documentals no és de producció prò-
pia, sinó que és obra de la productora
Mundo TV, de Pedro J. Ramírez, director
del diari El Mundo i conegut per la seva
proximitat ideològica amb el president
popular Jaume Matas. Les peces segueixen

l’esquema de molts falsos reportatges
d’investigació emesos per canals com ara
Antena 3, amb l’ús indiscriminat de la
càmera oculta inclòs. El primer reportatge
que es va emetre era sobre la prostitució,
sense que aportés res de nou, però des-
prés se’n va emetre un altre sobre el
“moviment antihospital”. Amb el nom de
“moviment antihospital” el documental
es referia a la Plataforma Salvem la Real,
que prova de salvar el paratge natural del
mateix lloc de la urbanització que com-
portarà l’ampliació de l’hospital de Son
Dureta. De fet, no s’oposen a la construc-
ció d’un nou hospital, no són “antihospi-
tal”, sinó al fet que es faci en una zona de
reconegut interès històric i natural.

Però bé, els periodistes autors del
documental van fer servir d’altres tècni-

ques per desacreditar la plataforma, des
de titllar-la de radical i d’insolidària fins a
la ja més que vista estratègia de relacio-
nar-la amb Batasuna i el món abertzale,
per tal de criminalitzar-la. I a més, hi ha les
càmeres ocultes; enlloc de fer-se servir

per denunciar casos flagrants de delin-
qüència o abús d’autoritat, s’han usat per
espiar, amb diners públics, els membres de
plataformes que no han comès cap mena
de delicte i que mai han amagat el que
pensen o la seva identitat.

A més, els responsables d’IB3, ja han
anunciat reportatges similars sobre qües-
tions tan preocupants com “el fenòmen
del catalanisme ocult a les Illes” o “el
moviment antiautopista d’Eivissa” i evi-
dentment, per a desacreditar tots els qui
s’oposin a les polítiques del Partit Popular.
Això sí, la directora general de la Radiote-
levisió pública de les Illes, Maria Umbert,
ha hagut d’admetre alguns dels seus
errors: a partir d’ara, IB Confidencial ja no
farà servir més càmeres ocultes ni perio-
distes amb identitats falses.

La solució final
✑ Pedrag Txujovic

Ara fa dos anys de la derrota electoral
del PP. I, pràcticament, també fa dos
anys que la premsa liberal espanyola

considera que vivim sota un govern il·legí-
tim, colpista i autoritari entestat a acabar
amb les llibertats. Paradoxalment, són els
autoproclamats intel·lectuals liberals els
qui millor segueixen els ensenyaments
gramscians sobre com construir el sentit
comú d’una societat. La lletania diària, gens
sorda però sí constant, s’exacerba en perío-
des crítics per a la nación com és l’actual,

arran de l’episodi De Juana: “La rendició del
president davant l’ETA deixa entreveure [...]
una ominosa identificació: llur escala de
bons i dolents és la mateixa; el paper que
deparen a les víctimes és el mateix; llur acu-
sació de feixistes a tothom que s’indigna
amb l’excarceració de De Juana és la matei-
xa; ambdós conceben el crim com a via per
a aconseguir objectius polítics”, constata J.C.
Girauta a Libertad Digital (LD) el 6 de març.
La conseqüència d’aquesta identificació
d’objectius no pot ser altra que el fet que
l’Estat espanyol es converteixi en “una parò-
dia llatinoamericanitzada del que significa-

ren el feixisme i el nazisme en els anys tren-
ta del segle passat”,  conclou A. Recarte a LD
el 9 de març. Tant el govern com els partits
polítics que li donen suport no només
representen un mal polític, sinó també mo-
ral: “Aquí a Espanya sembla que només hi ha
gentussa. Estem en mans de la gentussa. Vist
com un govern democràtic cedeix al xantat-
ge dels terroristes. [...] Estem rodejats.
Rodejats de malvats insensats indecents.
Que són molt males persones”, es lamenta
A. Burgos a ABC el 7 de març. Davant d’una
situació com aquesta, només hi ha una solu-
ció: “Després de l’Estatut de Catalunya i la

rendició de Zapatero al programa terrorista,
no hi ha cabuda per a solucions intermèdies
o irenistes: o els partits polítics estan amb
els espanyols o estan amb els terroristes. Els
fronts han d’estar clars. La lluita ha de fer-se
a cara descoberta. Ja no valen històries
sobre com allotjar els nacionalistes al si
d’Espanya. Ja no serveixen els tripijocs de les
reformes dels estatuts. De cap. Ja s’ha esgo-
tat tot el pasteleo cínic i cruel amb els
espanyols. La qüestió és senzilla: O els ven-
cem o ens vencen. O anem a por ellos o ens
destrueixen. O els tanquem o ens maten”,
arengava A. Maestre a LD el 12 de febrer.

Montillav fent un mítin el 1979
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Punts de venda

La subscripció és la manera més efectiva per poder llegir DIRECTA

setmanalment i també per donar el teu suport al projecte. Durant un
any i per un cost de 60 euros, amb la teva subscripció el setmanari

guanya en qualitat i presència al territori. 
Ens pots enviar les teves dades a: <subscripcio@setmanaridirecta.info>, 
o entrant a la web i omplint el formulari: www.setmanaridirecta.info
O bé, truca’ns al 935 270 982 ó al 661 493 117.

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

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

Corresponsalies

BALAGUER
Indi Bar Del Pont, 35
BARCELONA
GRACIA

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

Rocaguinarda Xiprer, 13
EIXAMPLE

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

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

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

Ateneu Popular 9 Barris Portlligat, 11-15
El Tinter La Plana, 10
Can Basté Passeig Fabra i Puig, 274
Llibreria Xoc Passeig Fabra i Puig, 325

CIUTAT VELLA

AQUENI Méndez Núñez, 1 principal
Xarxa Consum Solidari Pl. Sant Agustí Vell, 15
Pròleg Dagueria, 13
El Lokal Cera, 1 bis
La Rosa de Foc Joaquim Costa, 34
1917 Pintor Fortuny, 30
Quiosc Colom Rambles
Quiosc Santa Mònica Rambles
Quiosc Canuda Rambles
Quiosc Tallers Rambles
Llibreria Medios Valldonzella 7
SANTS

Espai Obert Violant d’Hongria, 71
La Ciutat Invisible Riego, 35
Terra d’Escudella Premià, 20 
Teteria Malea Riego, 16
Entropiactiva Socors, 7

BELLATERRA UAB  
Quiosc de Ciències de la Comunicació
Quiosc de Lletres
CARDEDEU
Quiosc del Centre Cànoves, 4
CASTELLDEFELS
Casal de Joves Plaça Joan XXIII
CORBERA DE LLOBREGAT
Llibreria Corbera Pssg. dels Arbres, 4

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
El Grillo Libertario Llinars, 44 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Ubud Artesania Mestre Joaquim Rosal, 22
GIRONA
Llibreria 22 Hortes, 22
Llibreria Les Voltes Plaça del Vi, 2
La Màquia Vern, 15
GRANOLLERS
Llibreria La Gralla Plaça dels Càbrits, 5
Anònims Miquel Ricomà, 57  
El Racó Ecològic Roger de Flor, 85
IGUALADA
At. Llib. El Porvenir Passeig Jacint Verdaguer, 122 
LA PALMA DE CERVELLÓ
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✑ Jordi Panyella
/campanyes@setmanaridirecta.info/

a dues setmanes, els
Mossos d’Esquadra des-
allotjaven el CSO El Bar-
co, situat al número 26

del carrer Pere Pau d’Horta (Barce-
lona). Al mateix moment, els
membres d’El Barco, n’ocupaven el
número 28, des d’on temen que els
arribarà l’ordre de desallotjament
en breu, ja que ambdós immobles
pertanyen a la mateixa propietat.
Davant d’aquesta estratègia políti-
ca de desallotjaments “express”,
l’assemblea del CSO El Barco s’ha
proposat “explorar vies de creació
d’un centre social itinerant, des-
centralitzat o distribuït en dife-
rents espais, que permeti seguir

desenvolupant els projectes que
s’han iniciat a falta d’un espai
dedicat”. D’aquesta manera, els
projectes, tallers i activitats pro-
mogudes sobreviurien al desallot-
jament de l’immoble en si. 

Actualment, des d’El Barco
s’estan promovent diverses cam-
panyes, totes elles encaminades a
la creació d’un “espai des d’on tre-
ballar per a la transformació so-
cial”. En primer lloc, la campanya
que provisionalment du per nom
“Nosaltres” que pretén denunciar
la “generació d’un estat artificial
de preocupació” que practiquen
els poders públics.  En segon lloc,
el projecte “La veritable línia ver-
da”, una xarxa d’horts urbans a la
ciutat de Barcelona la qual s’abas-
tiria amb un sistema de reg amb

aigua de pluja. En tercer lloc, es
vol crear una oficina de recursos

gratuïts que es puguin trobar a la
ciutat. Part d’aquest projecte es
pot consultar a sindinero.org/gui-

abcn.html, a la Guia de carrers de
Barcelona. La resta de projectes
són un espai de creació musical,
una xarxa de reciclatge d’aliments,
i un laboratori de projectes docu-
mentals.

Tot això es vol fer a partir de la
descentralització de les activitats
més enllà de l’espai okupat, amb la
participació del veïnat i creant
una dinàmica d’organització en

xarxa que utilitzi tecnologies d’In-
ternet que permetin una ràpida
comunicació. A més a més, l’as-
semblea del CSO El Barco vol
aprofundir en les possibilitats for-
matives que té un projecte d’a-
questes característiques. I per a
això, volen crear “un espai web per
anar creant un espai d’autoforma-
ció on-line”.

F
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les Fronteres Internes, va suposar la
detenció de més trenta persones,
entre les que hi havia manifestants,
periodistes i advocats. Aquella ac-
ció va servir per “donar a conèixer a
la ciutat l’existència d’aquestes pre-
sons administratives i ètniques”. Cal
recordar que tant Amnistia In-
ternacional com altres organitza-
cions de defensa dels Drets Hu-
mans, havien vist constantment
denegades les seves sol·licituds de
visitar l’anterior CIE, situat al barri
de la Verneda. 

Desobeint Fronteres també
està preparant uns sopadors que
esdevinguin punt de trobada de
les diferents persones i col·lectius
que treballen amb les persones
immigrants. El sopador pot ser “un
espai més relaxat on es pugui fer
un mix entre persones migrades i
persones no migrades”. Cal tenir
en compte, que un dels problemes
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Desobeint Fronteres vol fer visibles les batudes racistes a Barcelona 
✑ Jordi Panyella
/campanyes@setmanaridirecta.info/

assemblea Desobeint
Fronteres, Barcelona, i-
niciarà un seguit d’acti-
vitats diverses amb l’ob-

jectiu de visibilitzar les situacions
amb què es troben les persones
immigrants. Per una banda, volen
investigar i denunciar les recents
batudes que estan duent a terme
diversos cossos policials. Segons
Desobeint Fronteres, Mossos d’Es-
quadra i Guàrdia Urbana, se situen
en punts estratègics de la ciutat
des d’on fan les seves batudes
racistes, ja que estableixen un
“control de totes les persones en
funció de l’aparença”. Aquesta
conducta de les policies serà
denunciada davant d’Iniciativa per
Catalunya-Verds (partit que osten-
ta la responsabilitat política dels
Mossos d’Esquadra), ja que és la
Policia espanyola qui té compe-
tències en matèria d’estrangeria. 

Alguns dels punts on Deso-
beint Fronteres ha detectat que
es duen a terme aquestes batu-
des, són el mercat dels Encants,
la plaça Catalunya, els barris del

Born i el Raval, i la parada de me-
tro més propera al Consolat del
Marroc. Aquests dispositius que
munta la policia són explícits o
implícits, ja que no sempre els for-
men policies uniformats. Deso-
beint Fronteres vol “visibilitzar
que al voltant d’altres persones,
de forma paral·lela i invisible, es-
tan passant aquestes coses”.

Un any de l’acció al CIE
Pel mes de juny, s’està preparant un
acte que denunciï el què està pas-
sant als Centre d’Internament per a
Estrangers (CIE), on “acabes sent un
delinqüent quan l’únic que has fet
és decidir on vols viure la teva vida”.
Aquest acte es durà a terme un any
després que es desmuntés el CIE de
la Zona Franca, quan encara s’havia
d’inaugurar. L’acció, que va ser con-
vocada per la Segona Caravana per
la Llibertat de Moviment i Contra

de les persones immigrants en
situació il·legal “és que corren
doble risc a l’hora de fer coses”. 

El dia 23 de març, s’ha convo-
cat una manifestació davant del
Consolat d’Alemanya, que dema-
narà justícia contra els policies
d’aquest país que han estat acusats
de cremar un jove a un CIE, i haver-
ho presentat com un suïcidi.

Desobeint Fronteres també
ha participat, conjuntament amb
col·lectius de Madrid, Barcelona,
Màlaga, Terrassa i Sevilla, en l’ela-
boració de la Guía Ferrocarril
Clandestino, que recull recursos
legals, espais, i informacions vàries

d

Caravana per la llibertat de moviment, Ceuta

L’

Per contactar:

desobeint@sindomino.net

Un nou projecte a-espaial navega per Barcelona

Per contactar:

CSOA El Barco
llistacorreu: csoaelbarco@moviments.net
ADREÇA (PROVISIONAL) C/PERE PAU 26,

HORTA, BARCELONA

Els projectes,
tallers i

activitats
promogudes

sobreviurien al
desallotjament
de l’immoble

per a les persones migrades que
arriben a aquestes ciutats. Aques-
ta guia es va fer el juny del any
2006, arrel d’unes assemblees que
van tenir lloc al Centre d’Estada
Temporal d’Immigrants (CETI) de
Ceuta. Allà, les persones que hi
estaven privades de llibertat “van
suggerir la idea de la guía”, ja que al
sortir d’aquests centres i quan arri-
ben a les ciutats, estan perduts, no
tenen guies, ni ajudes per moure’s
per allà”. Aquesta guia es pot tro-
bar a www.transfronterizo.net. 

Sorgiment del grup
L’assemblea de Desobeint Fronte-
res, que actua a la ciutat de Barce-
lona, va començar a treballar arrel
de la Primera Caravana Europea
per la Llibertat de Moviment, que
va mobilitzar persones fins a les
tanques de Ceuta i Melilla. Des-
prés d’aquesta acció, van detectar
que “la tanca s’havia traslladat a
Barcelona”, on es comencen a
conèixer casos de detencions al
metro, a Renfe, i inclús a oficines
de Correus quan les persones
migrades acudeixen a buscar la
correspondència i documentació
que els hi arribava del seu país.

Desobeint fronteres

d

Els Encants,
la plaça

Catalunya, el
Born, el Raval,

i la parada
de metro del
Consolat de
Marroc són
alguns dels

punts on es fan
les batudes

També estan
preparant uns
sopadors que
seran punt de
trobada de les
persones que
treballen amb

immigrants
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✑ Masovers de Pobleviu
/elcamp@setmanaridirecta.info/

stem al 19 de desembre
de 2006, una data a re-
marcar en la història del
servei ferroviari al Camp.

L’estació de Reus deixa d’atendre el
servei d’informació al viatger de les
10 de la nit a les 6 del matí, es
redueïx a més els serveis informa-
tius sobre els trens, i es limiten dràs-
ticament el número de trens regio-
nals que circulaven des de Reus,
Valls i Tarragona en direcció a Llei-
da. Aquests sortiran des de l’esta-
ció del Camp, l’estació del Tren
d’Alta Velocitat que precisament
avui efectua el seu primer viatge a
Madrid. I és que pels usuaris de la
xarxa de regionals del Camp queda
molt lluny la realitat transmesa pels
mitjans de comunicació sobre les
protestes i la indignació dels viat-
gers arran del deficient funciona-

ment del servei ferroviari. Ni la fre-
qüència de pas, ni l’ús majoritari que
se’n fa del tren a l’àrea metropolita-
na de Barcelona és comparable amb
la de les comarques del Camp. I és
que en el segon nucli metropolità
del Principat, el dret a la mobilitat
es reserva al vehicle privat.  

El paisatge és desolador: els
Guiamets, Vilaseca, Altafulla, l’Es-
pluga de Francolí, Alcover, Vilabella,
Vilaverd, Salomó, Roda de Berà, Al-
cover, Nulles-Bràfim, Marçà-Falset,

La Selva del Camp, les Borges del
Camp i Riudecanyes-Botarell han
anat deixant com a vestigis d’una
altra època les seves estacions que
en el transcurs dels darrers quinze
anys han anat tancant. En l’actuali-
tat, es preveu que les properes po-
blacions a afegir-se a la llista siguin
les estacions de Montblanc o l’Hos-
pitalet de l’Infant. 

Mentre, estacions de tren com
Valls també pateixen les reduc-
cions de serveis de venda de bit-
llets i d’atenció al públic. En aques-
ta darrera estació amb un trànsit
ferroviari prou important en els
darrers anys, en l’actualitat es
compta amb un treballador en ho-
rari de matí i s’han denunciat defi-
ciències greus de seguretat com
l’accés a les andanes sense passos
soterrats. Quan les campanes de
l’imminent tancament del servei
que connecta Valls amb Barcelona
sonava a la capital de l’Alt Camp,

l’alcaldessa Dolors Batalla va
arrencar un acord per impulsar des
de l’Ajuntament un tren llançadera
i participar econòmicament en el
dèficit d’aquesta línia ferroviària.
El vallenc que vol anar a Barcelona
paga per partida triple: el bitllet
una vegada es troba dalt del tren,
l’impost contributiu a les arques
municipals per a mantenir aquest
servei i l’impost estatal per contri-
buïr en els serveis de RENFE. 

Segons Joan Ramon Ferrandis,
coordinador de Defensa del Ferro-
carril de Tarragona de CGT assen-
yala que les institucions europees
“l’any 1997 van publicar el Llibre
Blanc del transport ferroviari al

que l’Estat espanyol no ha fet
pràcticament cas.” Des del sindi-
cat s’estan denunciant aquestes
pràctiques de desinversió del ser-
vei públic i ja han donat a conèixer
la seva proposta. Aquesta passaria
per la reobertura de la línia de
Roda de Berà a Reus, un recorre-
gut avui fora de servei, la necessi-
tat de connectar les estacions del
Camp a Sant Vicenç de Calders,
l’aeroport de Reus, Tarragona,
Valls i Altafulla, fent un recorregut
circular de tren lleuger que passa-
ria per la línia reoberta de l’aero-
port, i donant freqüència a la línia
regular que es troba en l’actualitat
sota mínims.

✑ Directa Terres de Ponent
/terresponent@setmanaridirecta.info/

el dijous 22 al diumen-
ge 24 de març, l’estu-
diantat de Treball So-
cial i Educació Social

de la Universitat de Lleida es
trobarà en unes jornades per
debatre i reflexionar sobre el seu
paper, com a professionals, dins
dels moviments de transforma-
ció social. Aquestes jornades,
tot i estar dirigides a l’alumnat
de la UdL i reconegudes com a 3
crèdits de lliure elecció, són
obertes a qualsevol persona que
hi estigui interessada. 

Les jornades s’organitzen des
de l’any 2003 per iniciativa de l’es-
tudiantat de Treball Social i més
tard s’hi sumaren des d’Educació
Social. Amb les d’aquest any, ja
són quatre les que han realitzat.

L’objectiu principal que es
plantegen, tal i com ha explicat a
la DIRECTA Joan Ramón Barri, de
l’Assemblea d’Estudiants d’Edu-
cació Social i Treball Social de la
UdL, és parlar, des d’una pers-
pectiva crítica, dels àmbits des
d’on professionals de l’educació
i del treball social poden incidir
en la seva feina. A més a més,
volen donar una altra perspecti-
va de la tasca social, diferent de
la que es dóna en l’àmbit univer-
sitari. “Des de la universitat es fa
un treball teòric però des d’una
visió institucionalitzada.” A més
a més, l’estudiantat d’aquestes
carreres es troba en què els
àmbits que parlen, treballen i en
els que es formen, depenen mol-
tes vegades del professorat, i es
donen situacions en que hi ha
temaris que cambien d’un any
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per l’altre. D’altres cops, però,
explica Barri, “ni tant sols se’n
parla, des de la Universitat no
se’ls té en compte”. “A l’inici de
les jornades, veiem idoni conèi-
xer el major nombre d’àmbits
des d’on podíem intervenir els
professionals del treball social a
partir de la consciència del canvi
social. A partir de l’any passant,
ens proposarem realitzar dife-
rents monografies de temes o
d’àmbits on la intervenció dels
professionals del treball social
és cabdal.” 

Així, els dos primers anys, la
temàtica de les jornades va ser
molt variada. El darrer any, però,
les jornades van incidir en un sol
tema: la necessitat i la utilitat dels
sistemes educatius alternatius.

Enguany, el tema del debat
parteix d’una clara reflexió: “Se
suposa que sóm professionals
del canvi social però en la reali-
tat sóm els apagafocs dels con-

La professionalització dels moviments de transformació a debat
flictes socials que hi puguin ha-
ver. Volem reivindicar l’origen del
professional com un element per
produir el canvi social.” Les jor-
nades es divideixen en tres blocs.
En el primer, parlaran dels Movi-
ments per a la Transformació So-
cial i com alguns d’aquests han
creat espai laboral per a dife-
rents tipus de professionals, en-
tre ells educadores i treballadores
socials. En segon lloc, plantejaran
diferents experiències d’entitats
d’arreu de l’Estat espanyol que
combinen o no professionalitza-
ció i militància. Finalment, realit-
zaran un debat entre les persones
assistents per tal de reflexionar
sobre el paper dels i les educa-
dores i treballadores socials dins
d’aquests moviments i també so-
bre els límits entre la militància i
la professió.

Algunes de les experiències
que hi participaran seran Bala-
dre, el col·lectiu Parke Alcosa, de
València, So de paz-Balamil, de
Valladolid, La Casa, de Tenerife,
Abra, de Bilbo, 0’7 i més i el CSA
La Maranya, de Lleida, el Col·lec-
tiu de Solidaritat amb la Rebel·lió
Zapatista, la Xarxa de consum so-
lidari i membres del col·lectiu d’o-
kupació de Barcelona.  

L’Assemblea d’Estudiants
L’Assemblea d’Estudiants d’Edu-
cació Social va crear-se l’any
2003. Al principi, la idea era
crear un sindicat propi dins de la
universitat, però al final la idea
no va acabar tirant endavant.

Actualment, funcionen com
una associació estudiantil dins de
la Universitat de Lleida i s’organit-
zen per realitzar activitats pun-
tuals, com aquestes jornades.

Ens movem pel tren?

E

d

Per contactar:

ASSEMBLEA D’ESTUDIANTS D’EDUCACIÓ I TREBALL SOCIAL DE LA UDL

Telf.: 629 605 279 (Joan Ramon)
jrbarri@gmail.com

Per contactar:

COORDINADORA DE DEFENSA DEL FERROCARRIL DE TARRAGONA DE CGT

sffcgttgn@cgt.es   -   www.cgtcatalunya.cat

D

La proposta
de la CGT

passa per la
reobertura de

la línia de Roda
de Berà a Reus
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“Ens proposarem
realitzar
diferents

monografies
de temes o

d’àmbits on la
intervenció del
professionals

del treball
social es cabdal”
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El que amaguen les flames
SOTA L’APARENÇA COENT I BARROERA DE LES FALLES VALENCIANES S’OCULTA UN POTENT INSTRUMENT POLÍTIC DE CRÍTICA SOCIAL

✑ Helena Olcina 
/cultura@setmanaridirecta.info/

Podria posar-se la mà al foc, i
mai millor dit, que qualsevol
habitant de València s’ha

imaginat alguna vegada sobrevolant
la ciutat la nit de la cremà. Més de
cinc-centes fogueres il·luminant el
cel de mitja nit i centenars de
castells de focs d’artifici que les
acompanyen. La nit del 19 de març
la ciutat competix en bellesa amb el
firmament estelat i amb la seua
reina, l’arxiconeguda lluna de
València. Tanmateix, les falles no
són una festa merament estètica,
sota les flames s’amaga una tradició
marcada per la crítica política i la
sexualitat.

Els inicis d’una festa política
Tot i que l’origen de les falles està
envoltat de molta controvèrsia, el
que sí es pot afirmar és que al segle
XVIII eren sols una part més de la
festa de Sant Josep i per tant
tampoc no implicaven un elevat
grau d’elaboració. No fou fins a
finals d’aquest segle que comencen
a distingir-se figures satíriques entre
els trastos vells que s’encenien la

vigília del sant. Cap a la meitat del
segle XIX, les falles deixaren de ser
una festa marginal de caràcter
veïnal per a constituir la festa major
de la ciutat. Així comencen a insti-
tucionalitzar-se les dianes, les
cercaviles, la música vespertina, les
bescuitades, les traques o focs d’ar-
tifici... I es creen noves paraules:
faller, ninot de falla i despertà. Al
final d’aquest mateix segle la festa
es va polititzar i les falles esdeveni-
ren denúncia de la societat de
l’època, destacant els atacs anticle-
ricals i contra la modernitat.
L’esperit crític s’accentuà als anys
vint i trenta, quan Blasco Ibañez les
hi va començar a donar. Aquestes
adoptaren un marcat caire prorepu-
blicà amb constants denúncies a
l’imperialisme internacional i un clar
enfrontament entre burgesia i classe
treballadora.

Les falles del franquisme
Tot i el caire contestatari de les
Falles, aquestes continuaren cele-
brant-se sota la dictadura, però a
canvi d’adequar-se al nou règim i de
transformar-se en un dels més des-
tacats instruments al seu servei. Tot
i això no van escapar de la censura

que arribà a afectar el 90% de les
falles els anys 1956 i 1957. Només a
partir de 1966 el règim es mostraria
un poc més permissiu. Moltes
d’aquestes falles foren censurades
per resultar ambigües. De fet, els
fallers i falleres jugaven molt amb
l’ambigüitat i empraven una simbo-
logia específica per tal d’expressar
allò que la censura no permetia.
Sobretot respecte a la sexualitat, un
dels temes sempre presents al llarg
de la història de les falles. 

L’anticatalanisme 
Al Llibre Oficial Faller de l’any 1949
s’afirmava –en estricte castellà–
que: “A més del vincle fratern que
uneix a totes les ciutats espanyoles
i encara peninsulars, València i
Barcelona estan unides fortament
per la múltiple consanguinitat del
mateix mar, la mateixa llum, la
mateixa llengua, la mateixa història
i la mateixa sang”. A finals dels
cinquanta, Martí Domínguez, direc-
tor de Las Provincias i exregidor
franquista, defensava un major ús
del valencià a les Falles, subratllant
la germanor lingüística i històrica
amb Catalunya i les Illes Balears.
Fins i tot, ja entrats els setanta, la

Junta Central Fallera va començar a
fomentar l’ús del valencià en les
Falles, sempre dins de les Normes
de Castelló. Malauradament als
setanta tornarien a ser instrumen-
talitzades, en aquesta ocasió, per
consolidar el moviment blaverofei-
xista i anticatalanista que ha deixat
importants pòsits d’aquesta ideo-
logia en molts casals fallers.

Recuperar les falles
Tot i que la crítica i la sàtira són
elements transversals en els “monu-
ments” fallers, el franquisme conso-
lidà unes estructures i uns valors
(masclisme, espanyolisme, catoli-
cisme) que en bona part encara
romanen intactes. D’açò, però,
també en són en part responsables
els sectors més progressistes de la
ciutat que, als vuitanta, optaren per
allunyar-se i desvincular-se de la
festa. Malgrat tot, poc a poc l’esque-
rra ha pres consciència del tarannà
popular i profundament arrelat a la
societat valenciana que té, i cada
cop són més les iniciatives que
intenten recuperar el caràcter crític
i social que tingueren.
Informació de la publicació: Falles. L’apropiació
feixista d’una festa popular. Assemblea
Terralada. Març de 2006. terralada@yahoo.com

Si bé són poques, hi ha
algunes falles que reivin-

diquen els aspectes més
crítics, populars i valencians
de la tradició, rebutjant-ne
els valors més catòlics, clas-
sistes i masclistes. Les més
conegudes són la de la plaça
Espanya i la d’Arrancapins.
Aquesta última, en el seu
text de presentació explica
que “la forma de funciona-
ment és totalment assem-
bleària” i que no té “càrrecs
innecessaris com ara les
falleres majors”. També són
conscients que arribar ací va
costar un procés “no
exempt d’enfrontaments” i
que són “l’excepció que
confirma la regla”. Entre
altres coses, aquestes falles
no acudeixen a l’ofrena a la
Mare de Déu dels
Desamparats ni ofereixen
títols honorífics.

En els darrers anys, com a
molts d’altres pobles i

barris del país, han comen-
çat a fer-se festes alternati-
ves organitzades per
col·lectius juvenils. Les més
concorregudes són les Falles
Populars del Terra i les del
Carme. Les primeres se cele-
bren des de fa tres anys al
barri de Benimaclet, orga-
nitzades pels col·lectius
d’aquest Centre Social-Bar
(Maulets, Terralada, CEPC,
Viarany, entre altres), i les
segones les organitzen
alguns ateneus arrelats al
mític barri del Carme (en el
vell centre de la ciutat),
com ara La Lluna Roja,
l’Ateneu Popular del Carme
o Endavant. Aquestes falles,
a més de construir manual-
ment un ninot amb paper i
cartró molt crític amb la
política valenciana actual
–Copa Amèrica, visita del
Papa, especulació–, seguei-
xen el model de les festes
alternatives amb concerts,
xocolatades i partides de
pilota valenciana, entre
d’altres activitats.

Falles
diferents

Falles
alternatives
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“És positiu que
qualsevol es
descarregue la
nostra música”
AGRAVIATS. Banda d’ska
www.agraviats.net
www.myspace.com/agraviats

Històries de la colònia
✑ Blanca Balanyà
/cultura@setmanaridirecta.info/

Manuel de Pedrolo no és
només l’autor de
Mecanoscrit del segon

origen, un dels llibres més llegits
dels darrers trenta anys. També ha
estat un dels autors més prolífics de
ciència ficció catalana, un gènere
poc conreat a casa nostra, i traduc-
tor de clàssics moderns, com Sartre,
Dos Passos i Faulkner. La seva figura
d’articulista polèmic i crític àcid de
la societat resultant de la Transició
espanyola mai no ha estat prou
reivindicada. Ho va fer Edicions El
Jonc amb una de les seves primeres
produccions, Cal protestar fins i tot
quan no serveix de res. I ara hi torna
amb la reedició conjunta, en
col·laboració amb la Fundació
Manuel de Pedrolo, de Cròniques
Colonials (editades originalment
per l’emblemàtica editorial inde-

pendentista El Llamp l’any 1982) i
Cròniques d’una ocupació (Llar del
Llibre, 1988). 

La nova edició d’aquests dos
volums surt al carrer aquest mes de
març sota el títol genèric de
Cròniques, i entrarà a formar part de
la nova Biblioteca Manuel de
Pedrolo d’Edicions El Jonc, dins de la
seva col·lecció Muixeranga. Una
nova oportunitat per rellegir o
descobrir els polèmics articles de
l’escriptor independentista, que
colpiren les consciències d’una bona
part de l’opinió pública i tota una
generació de catalans. Els textos de
Pedrolo descriuen la misèria política
dels primers anys de l’anomenada
“reforma democràtica” i la seua
consolidació, que significà la frustra-
ció de bona part de les expectatives
nacionals i socials covades en la
dura lluita contra la dictadura, i d’al-
tra, l’ascens i l’expansió d’un inde-
pendentisme d’esquerres i combatiu

que intentaria plantejar alternatives
i combatre el nou escenari polític al
llarg dels anys vuitanta.

El proper 29 de març a l’Ateneu
Barcelonès es farà la presentació
oficial d’aquesta reedició. Hi assisti-
ran Adelais de Pedrolo, filla de l’au-
tor; Ramon Usall, editor d’Edicions
El Jonc; Enric Borràs, editor de l’ex-
tinta El Lamp, i Imma Albó, exmem-
bre de la Taula d’Independents de
l’Esquerra Independentista, el
col·lectiu que va animar a recollir en
un llibre els articles que sota el nom
de Cròniques colonials publicà
Pedrolo al Diari de Barcelona. A més
de presentar-nos el volum i la nova
Biblioteca Manuel de Pedrolo dins
de la col·lecció Muixeranga, que
Edicions El Jonc enceta amb aquesta
reedició, serà una nova oportunitat
per recordar un dels nostres
intel·lectuals més lúcids dels darrers
temps i del seu compromís amb la
independència dels Països Catalans.

✑ Tòfol Cruz
/cultura@setmanaridirecta.info/

Agraviats torna a la carre-
tera. La banda skatalítica
per excel·lència de Borriol

(la Plana) va editar el gener passat
Mira endavant (Distri Comú), un
nou EP que apunta de forma opti-
mista i acurada la continuïtat de
la seua tasca musical. 

Després d’un temps d’aturada,
¿com ha estat el procés de tornar
a refer el grup i enregistrar un nou
treball?
Doncs la idea sorgí dos anys
després de la fi de la primera etapa.
Alguns dels membres que mante-
níem contacte vàrem proposar una
reunió per veure’ns i comentar les
nostres coses. Evidentment el
record del grup sorgí i ens plantejà-
rem tornar per reprendre el
projecte enregistrant temes que no
havíem gravat.
Parleu-nos un poc del vostre nou
disc, què es pot trobar la gent que
us coneixia i la que no us coneixia?
Som quasi la mateixa formació que
va enregistrar el primer CD, llevat de
dos membres. Llavors és evident

que trobaran una continuació del
Què més dóna? (2000) amb la incur-
sió en nous estils, com el rock i el
funk. Diríem que és un disc que està
a cavall entre el que era Agraviats en
la primera etapa, en què el punk i
l’ska eren més palpables, i el que és
ara, amb el funk, el reggae i el rock
més present a les nostres composi-
cions. Darrerament estem escoltant
molt més soul, funky i rock; grups
com US3, Liquid Soul, James Brown,
Aretha Franklyn, Fundación Tony
Manero, Ottis Redding...
El món de la música sembla que
està canviant molt últimament
(intercanvi lliure de música, llicèn-
cies copyleft, suposada “crisi de la
indústria”...) Com veieu tot açò? 
Veiem açò realment interessant pel
que respecta al fet que des de qual-
sevol racó del món es puga accedir
a la teua música amb uns pocs clics.
És una cosa que no té preu, una
forma de promoció tremenda. Ara
bé, tampoc podem oblidar que
grups com nosaltres fan un esforç
considerable en un producte físic
que té una despesa econòmica
elevada, tant en el preu de gravació
com en el d’edició, i amb un preu
de distribució que no pretén fer

rica cap persona, simplement cobrir
les despeses que genera. 
I com es combina això?
Poder escoltar qualsevol grup, i si
t’agrada poder tenir a les teues
mans el CD a un preu gairebé de
cost, és quelcom perfecte, fa que
puguem seguir autogestionant el
projecte i decidir nosaltres les
condicions amb què la nostra
música ha d’estar al carrer, a la
xarxa o on vulguem nosaltres. És
positiu que qualsevol persona es
descarregue la nostra música.
Vosaltres heu estat implicats
durant anys a la FAB, la Festa
Alternativa als Bous de Borriol...
Aquesta iniciativa sorgí d’un grup
de veïns del poble, que cansats de
l’esquema típic de festes, missa,
bous i ball, decidí fer un programa
alternatiu al que hi feia el consis-
tori. Creiem que és important
transmetre a la gent que l’esforç
d’un col·lectiu té molt més valor
humà que els milers d’euros que
poden valer les festes que ni tan
sols programa una comissió de
festes locals, o siga, la mateixa gent
del poble, sinó que està a les mans
únicament i exclusivament de l’al-
calde i el grup polític que mana. 

Pim-Pam-Pum

✑ Magdalena Gil
/elcamp@setmanaridirecta.info/

El passat 8 de març al vespre
s’inaugurava l’exposició titulada
“Feminicidi. De ciudad Juárez a

Catalunya” que es podrà visitar a
Casa Caritat de Valls fins el 23 de
març, de 8 a 22 h., de dilluns a diven-
dres.  Tant la xerrada com l’exposició
posen sobre la taula el problema
que comporta la interiorització de
certs rols i valors. Quan la dona se
sent inferior a l’home i perd la seva
autoestima, l’home creix i la situació
pot arribar a derivar en maltracta-
ments psíquics i físics. En aquest
context, tant als Països Catalans
com a Mèxic, el feminicidi apareix
com l’expressió més brutal i sistemà-
tica d’aquesta violència. 

Ciudad Juárez, per desgràcia,
representa un dels casos més para-
digmàtics que, degut a aquest trist
honor, ens ha ajudat a visualitzar un
problema que va més enllà de
situacions socioeconòmiques o
culturals concretes. Mèxic,
Guatemala i Hondures són estats
on el feminicidi s’ha practicat sense
discriminació per qüestió d’edat,
condició social o nivell educatiu. En
menys de cinc anys a Guatemala
han mort 1.780 dones, a Hondures
462 i a Perú 500, i això sense comp-
tar totes les dones desaparegudes
ni tampoc les que han sofert
maltractaments i discriminació
però que encara són vives. 

L’exposició intenta fer una
comparativa amb la nostra realitat.
També en els darrers cinc anys, en el

marc del Països Catalans, més d’un
centenar de dones han mort a mans
de les seves parelles o exparelles. I a
nivell europeu, l’any 2002 el Consell
d’Europa afirmava que la violència
en l’àmbit privat és la primera causa
de mort o discapacitat de les dones
entre els 16 i els 44 anys, per sobre
de les morts a causa de càncer o
d’accident de trànsit. 

Cal destacar que és el primer
cop que la ciutat de Valls acull una
exposició sobre feminicidi i la
rebuda ha estat bona. El documen-
tal Doble injustícia. Feminicidio y
tortura en ciudad Juárez es va
tornar a passar al Casal Popular la
Turba el dissabte 10 i es va
concloure la jornada amb un sopar
organitzat per l’Assemblea de
Joves de Valls.

Feminicidi: assassinat de dones pel sol fet de ser-ho,
o bé per no ser-ho segons el rol establert

Feminicidi. De ciudad Juárez a Catalunya
FINS AL 23 DE MARÇ. CASA CARITAT. CARRETERA DEL PLA, 37. VALLS

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8 A 22H. 

De Ciudad Juárez a Catalunya

Presentació del nou disc a Vilareal

L’editorial El Jonc reedita les cròniques
més punyents de Manuel de Pedrolo

Cròniques
EDICIONS EL JONC. LLEIDA, 2006
<www.fundaciopedrolo.cat>
<www.eljonc.com>
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✑ Roger Palà
/cultura@setmanaridirecta.info/

Cada cop és més nombrosa
la filmografia que, sobre-
tot en l’àmbit del docu-

mental i sovint des de la
precarietat tècnica i l’autopro-
ducció, mira d’explicar Barcelona
d’una altra manera. Fa unes quan-
tes setmanes parlàvem de Jordi
Oriola i el seu informe Barcelona:
civisme o cinisme?, sobre l’ano-
menada ordenança cívica de
l’Ajuntament capitanejat per
Jordi Hereu. Avui parlem de La
marca Barcelona, una minuciosa
radiografia del model de ciutat
en voga que ha convertit la capi-
tal catalana en un paradís per a
l’especulador i un infern per als
seus habitants.

La marca Barcelona explica la
ciutat pels fonaments, i per això
recorre al testimoni d’historia-
dors, com Dolors Marín o Bernat

Muniesa, de l’advocat Eduard
Moreno i del líder veïnal Andrés
Naya. De fet, tres quartes parts
del documental estan destinades
a detallar tot allò que, al llarg del
darrer segle, ha fet Barcelona tal
com és ara: d’una banda, la polí-
tica de créixer a còpia de grans
esdeveniments –exposicions
universals, congrés eucarístic,
jocs olímpics i Fòrum de les
Cultures–, les agressives políti-
ques urbanístiques de saneja-
ment, la febre constructora... De
l’altra, els moviments obrers i
populars, que han dotat la ciutat
d’una forta personalitat, avui
diluïda per acció i per omissió
per una classe política i empresa-
rial que, com explica la historia-
dora Dolors Marín, ha convertit
la Maquinista o la Farinera en
espais de consum sense cap
significació per als fills i néts
d’aquells treballadors que s’hi
van deixar la pell quan en comp-

tes d’hipermercats eren fàbri-
ques. La configuració de la deno-
minada “marca Barcelona”, que ha
convertit la capital del país en un
aparador que n’exclou els detri-
tus que genera –ja siguin sense
sostre, immigrants, aturats, pros-
titutes o simplement classes
populars– centra la darrera part
del reportatge, on intervenen
antropòlegs i filòsofs, com
Manuel Delgado o Santiago
López Petit. La marca Barcelona
acaba amb una transcripció lacò-
nica dels punts més calents de
l’ordenança cívica –final o inici,
depèn de com ho mirem, d’un
trajecte que és més comprensi-
ble un cop vistos els prece-
dents–, i amb Joan Clos
proposant la creació d’un carnet
de “ciutadà universal” que, vistos
els resultats en el cas que ens
ocupa, esdevé una invitació més
que convincent per tornar a viure
al medi rural. 

La ciutat que no existeix

C asshern és imaginari 
pop japonès desbo-
cat, un desmesurat

deliri èpic a estones avorrit, a
estones emocionant, a esto-
nes vibrant. Els ingredients
principals són l’anima i els
videojocs narratius, però
també cap en la barreja una
grandiloqüent música elec-
tronicosimfònica, retrofutu-
risme, existencialisme ràpid,
influències de l’art de propa-
ganda soviètic o del Japó
imperialista, i pinzellades
contra la guerra preventiva o
la cursa armamentística. En

un règim timocràtic en guerra
contra el terrorisme, un acci-
dent provocarà el naixement
d’uns peculiars humanoides,
un miracle que només servirà
per accelerar la destrucció.
Quantitats exagerades d’efec-
tisme, drama kitsch i una
curiosa proclama pacifista
per la via de la ultraviolència
curullen un film dispers i amb
errades de debutant, però
que –espectacle al marge–
acaba oferint detalls de
profunditat i sentiment 
inesperats. 
IGNASI FRANCH

La marca Barcelona

UN DOCUMENTAL DEL CENTRE

D’ESTUDIS CINEMATOGRÀFICS DE

CATALUNYA I EL GRUP CINEMA ART

REALITZACIÓ, MUNTATGE I SO:
SONIA TRIGO

GUIÓ: PAU ALLUÉ, SONIA TRIGO

PRODUCCIÓ: SONIA TRIGO, ANTONIA

CASADO, ANA CASADO I ESTEFANIA FERRER

ASSESSOR POSTPRODUCCIÓ:
MANEL ALMINAÑA

ENREGISTRAMENT MUSICAL:
PABLO DEMICHELIS

Ultracatalunya

XAVIER CASALS

L’ESFERA DELS LLIBRES.
BARCELONA, DESEMBRE 2006

Aquesta obra de 450 pàgi-
nes esdevé un exhaustiu
repàs històric sobre les

manifestacions més conservado-
res de l’espectre polític a casa
nostra. Partint dels anys seixanta
i setanta en què l’anomenat
“búnker” reivindicava el fran-
quisme, i es feia sentir a partir
d’atemptats contra editorials,
sales d’espectacles i llibreries, el
repàs cronològic que ens
proposa l’autor analitza el canvi
en la composició ideològica de
l’extrema dreta a Catalunya. En
els darrers anys hi ha hagut una
transició d’aquesta extrema dreta
nostàlgica i tradicionalista cap a
una dreta populista i radical,
homologable a altres realitats
europees, representada en les
últimes eleccions per la
Plataforma per Catalunya. Amb
aquest repàs cronològic l’autor
pretén respondre a qüestions tals
com si existeix un lepenisme
català, per què aquest sector
minoritari ha tingut sempre tant
de ressò i sobre si s’ha desenvo-
lupat també una extrema dreta
catalana separatista. 
BERNAT ESTEBAN

“Voldria que tothom visqués
la vida que li pertoqués

viure, acceptar els fills com són,
els companys com són, els pares
com són, els amics com són,
aceptar com som. Guaito al meu
voltant i m’adono que llegim la
vida sense deixar que ens penetri.
Quan plou ens amaguem sota el
paraigua perquè la passió no ens
impregni de ganes de viure”.
Transcribim aquest petit frag-
ment de la pàg. 5 d’aquest exem-
plar de BValls perquè, quina

millor manera de transmetre
sensacions que regalant al lector
o lectora allò que les ha produït?
Malgrat això, Bvalls de Lletres no
és només una revista de litera-
tura. Entre les seves pàgines
podem trobar textos de reflexió
sobre el bilingüisme a Catalunya,
una anàlisi sobre com es creen els
plurals dels estrangerismes en
català i una reflexió sobre la
situació de Guatemala, entre d’al-
tres temes diversos. 
MONTSE AUMATELL

BValls de
Lletres

REVISTA DE LA COMISSIÓ DE

LLENGUA I LITERATURA DE

L’INSTITUT D’ESTUDIS VALLENCS

NÚMERO 7. PREU: 4 EUROS

<WWW.IEV.ES> 

cultura@setmanaridirecta.infoLa banda de Gràcia debuta amb
un disc molt original on

destaca una lírica obtusa i surrea-
lista, rock agreste que els instru-
ments de corda fan encara més
histèric. La música d’Anita Miltoff
beu de les tendències més soro-
lloses de Sonic Youth o Dionsaur
Jr: la melodïa amb distorsió és
l’eix d’una proposta que té la seva
arrel en els carrers indòmits del
barri de Gràcia. El nom del grup
és una personalització de la frase

en hebreu “amit a mil tof” que
significa “sóc un bon alumne”, una
expressió que deia la joventut
palestina durant l’intifada: “odi és
el que ens heu ensenyat, per tant
som els vostres millors alumnes”.
L’ànima del projecte és Jordi
Llurba, autor de totes les lletres,
a excepció del tema “Biologies”,
feta a partir de dos poemes de
Vicent Andrés Estellés. 
ROGER PALÀ

Anita Miltoff

RECORDES DEL 2 D’ABRIL

DE 2001?
(TOFF RECORDS) 
PUNK-FOLK

Casshern 

(AURUM, 2004)
DIRECTOR:
KAZUAKI KIRIYA

GUIONISTA: KAZUAKI

KIRIYA SOBRE ELS

PERSONATGES DE DAI

SATO, SHOTARO SUGA

I TATSUO YOSHIDA

INTÈRPRETS:
YUSUKE ISEYA, KUMIKO

ASO, AKIRA TERAO,
KANAKO HIGUCHI

DURADA: 137 MINUTS

IDIOMES: VOSE
(JAPONÈS), VOSA, VE
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MANIFESTACIÓ UNITÀRIA PER LA
LLIBERTAT DE NÚRIA PÓRTULAS
Portal de l’Àngel. 
Barcelona. 
19 h.

“TOTS A BESIERS!”
L’autocar sortirà de Barcelona a les
8 del matí, i recollirà gent a
Girona.

El Centre Català d’Agermanament
Occitano-Català (CAOC) organitza
una expedició a Besiers per tal de
recolzar l’ús de l’occità en aquest
territori i denunciar l’escàs suport
de la Generalitat catalana a aques-
ta llengua, malgrat que el nou
Estatut la reconeix com a llengua
cooficial del país.

agenda@setmanaridirecta.info
<envieu les vostres convocatòries>

10A CALÇOTADA POPULAR DE 
LA TORNA A LA VILA DE GRÀCIA

Com cada any per aquestes dates el
Casal Independentista La Torna organit-
za la ja clàssica Calçotada Popular a la
Plaça del Diamant, al barri de Gràcia
(Barcelona).

La cita és a les 13 h. 

DISSABTE 17

Cabaret Pedrolo
Antic Teatre. Verdaguer i Callis, 12,
Barcelona. 21h
Teatre-espectacle basat en un cabaret
inspirat en el text Homes No de
Manuel de Pedrolo.

Nit d’humor i música a Kan Kadena
Laureà Miró, 134. Esplugues de
Llobregat.

21.30 h. Teatre:
-Amigos de la miseria
-Muerte accidental de un anarquista
23 h. Sopar
24 h. Concert:
-Guateque band (rumba)
-Gadjo (musica balcànica)
2 h dj's:
-Dj Fer
-Dj Oli

DIUMENGE 18

Circ: La Lluna
Sala La Mirona. Salt. Doble sessió: 12 h.
i 18 h. Preu: 6 euros
Espectacle infantil de Circ de butxaca. 

16è Mercat d’Intercanvi
Plaça de la Virreina, Gràcia. D’11 a 19 h.
Els mercats d'intercanvi de Gràcia
estan organitzats per la Xarxa
d’Intercanvi de Gràcia (Xaingra), que ja
fa 4 anys que camina i on
actualment ja son més de 700 perso-
nes que regularment intercanvien béns,
serveis i coneixements

Cinema: El vent que agita l’Ordi
(The wind that shakes the barley),
de Ken Loach
Casal Sageta de Foc. Trinquet Vell,
15, Tarragona.

A la Sageta de Foc es projectarà la
darrera pel·lícula d'aquest director
que ens invita a un viatge al naixe-
ment de l’IRA com a forma armada
d’autodefensa del poble irlandès
davant del poder estatal britànic i
de com la lluita per l’alliberament
pren camins diversos.

DIMECRES 21 

Concentració “Núria Lliure!”.
Girona: Carrer Barcelona. 19.30 h.
Barcelona: Carrer Ciutat. 
19.30 - 20.30  h.

Concentracions simultànies a les
dues ciutats catalanes per exigir 
l’alliberament de la jove Núria
Pórtulas, detinguda sota l’acusació
de pertinença a banda armada.

DIJOUS 22 

Doumental Vivir la Utopía
La Quimera. Verdi 28. Gràcia. 21 h.
En el marc del cicle documental
organitzat per aquesta entitat, es
projecta un documental que recopi-
la els testimonis de 30 militants
anarquistes supervivents de la
Guerra Civil

Concert de Craig’s Brothers
Sala Razzmatazz. Barcelona. 21 h. 
12 euros
Concert de la mítica banda californi-
ana de Hardcore-Emo.
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DIVENDRES 16 

“Divendres Agroecològics
a l’Infoespai”
Infoespai. Plaça del Sol, 19-20 baixos.
Gràcia. 19.30 h.
Xerrada-col·loqui: “Experiències
Agroecològiques sobre la taula”. 

Concert de El sobrino del diablo,
cantautor
CSO La Banka Rota. Rubio i Ors, 103
Cornellà de Llobregat. 22.30 h. Gratuït

Acte contra la tortura
Mercat municipal. Tàrrega. 19h

Amb la presència de:
Lluis Llach, Jordi Vilaseca (jove de Torà),
Martí Majoral (Alerta Solidària), Ramón
Piqué (Associació Memòria contra la
Tortura).

I després: Recital de suport al jove de
Torà amb Diego Paqué, El noi del cire-
rer, Meritxell Gené, La Fera,
Comandante rock i Roger Mas

Concert amb Ràbia Positiva,
El OsoYonky i Zinc
Ateneu Popular de Vallcarca. Avinguda
de l’Hospital Militar.  Barcelona. 22h

BABYLON CIRCUS, LA BANDA MÉS
IMPORTANT DE MESTISSATGE A FRANÇA

SALA LA MIRONA. SALT. 
DISSABRE 17 A LES 22 H.

ENTRADES A 12 EUROS (ANTICIPADA)NO
 O

BL
ID

EU
...

CICLE “DONA I SOCIETAT” DE
PENSAMENT CRÍTIC SOBRE
PERSPECTIVES DE GÈNERE A LA UAB

Facultat de ciències de la comunica-
ció de la Universitat Autònoma
(Bellaterra), a les 11.30 h.
En la segona jornada d’aquest cicle,
les Joventuts Comunistes (CJC) pre-
senten la xerrada “Cimera feminis-
ta” a càrrec de la professora de
comunicació Rosa Maria Palencia.
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L’ENTREVISTA // SANDRA BALCELLS, FOTOPERIODISTA

✑ Pau Cortina i Edu Bayer
/entrevista@setmanaridirecta.info/

Sandra Balsells és fotope-
riodista freelance des
dels 19 anys. De tot el seu

treball fotogràfic el llibre
Balkan in memoriam –deu
anys de material gràfic al
voltant de la desintegració de
Iugoslàvia– és la seva obra
més extensa i coneguda. No es
poden obviar però els treballs
fets en països com Cuba, el
Canadà, Mèxic, Moçambic,
Palestina i Sicília. Des de 1995
combina la fotografia amb la
docència a la Facultat de
Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Actualment coor-
dina un llibre de fotografia
col·lectiu en què participen
alguns dels fotògrafs més
reputats del nostre país.

Per què dius que la credibilitat de
la fotografia “se’n va en orri”?
Crec que està en un moment com-
plicat. I nosaltres mateixos en
som responsables, quan no hem
estat curosos a l’hora d’informar.
Es treballa amb moltes presses i
amb poc temps per verificar i
contrastar. En els últims anys hi ha
exemples que demostren que la
credibilitat ja no és el més impor-
tant. Sempre poso aquest: en l’a-
temptat de l’11-M van ser els
mateixos editors dels grans diaris
nord-americans i britànics els que
van manipular les imatges que
varem veure publicades.

És més necessària que mai l’apor-
tació dels periodistes freelance?
Home, això tampoc és garantia
de res. Ja sigui fotògraf en planti-
lla o freelance hem de tenir molt
en compte la responsabilitat de
l’informador, la seva ètica, el
compromís... Sovint és quelcom
que no es valora prou. A més, el
freelance té una capacitat de
penetració en el gran mercat de
la fotografia molt reduïda.
En la societat de la imatge, no és
contradictori que els mitjans no
apostin per fotògrafs propis per
cobrir les notícies internacionals?
Sí, això és un drama per a la pro-
fessió que obligarà a replantejar-
se moltes coses... El fotògraf de
premsa diària gairebé ja no viatja,

no trepitja el territori més enllà de
la seva ciutat. El mercat està domi-
nat pràcticament per dues grans
agències i això porta a una imatge
molt homogènia que acaba em-
pobrint el llenguatge visual.
És conseqüència del domini de
les grans agències d’imatges,
com AP o Reuters?
Jo no vull culpar les agències. Són
només les transmissores. Per al
diari és molt més rendible econò-
micament estar subscrit a un parell
d’agències que enviar treballadors
a cobrir-ho in situ. Per tant, quan la
informació s’ha convertit en una
mercaderia i el diari en un negoci
per fer diners, és evident que el
que es vol és reduir despeses.
Aleshores...
No hi ha marxa enrere. La foto-
grafia de reportatge s’ha de bus-
car noves vies de difusió. La pu-
blicació impresa, com a sistema
tradicional, ja no serveix. Les
noves vies són els llibres, les ex-
posicions o els festivals, com ara
el de Perpinyà, on podem veure
el millor del fotoperiodisme.
Perceps una generalització del
model de ‘fotògraf-funcionari’
dins dels mitjans?
Home, molts dels fotògrafs que
conec a Barcelona han posat un
gran entusiasme en allò que fan.
Ara, existeixen les rutines de tre-
ball i molts cops l’esforç del fotò-
graf per mostrar una visió perso-
nal i creativa no es veu traduït en
la imatge que finalment publica el
mitjà. No crec que la culpa sigui
tant dels fotògrafs com de la gent
que dirigeix els diaris, per la qual
no preval aquesta visió individua-
litzada que s’hauria de tenir amb
la gent que treballa la informació.
Per què creus que s’imposa la
imatge poc arriscada i creativa
que es publica en la majoria de
mitjans?
Efectivament, es va a parar a una
fotografia molt convencional,

quasi equivalent a un frame tele-
visiu. Però això passa especial-
ment aquí. A molts països es
busca la imatge diferenciadora,
amb un treball molt més enllà de
“capturar l’acció”.

Quan parles d’altres països, et
refereixes als anglosaxons?
Per exemple, sí. Tant The Inde-
pendent com The Guardian a
Anglaterra, són dos diaris pro-
gressistes que tenen una fotogra-
fia molt cuidada, malgrat que han
perdut força, però ens poden
donar moltes lliçons...
Hi ha algun mitjà d’aquí que des-
tacaries en positiu pel seu trac-
tament de la imatge?
No tant un mitjà com algunes
seccions, dies puntuals.... No vol-
dria posar-ho com a exemple
emblemàtic però, personalment,
em va agradar com es treballaven
a La Vanguardia les fotografies
de les entrevistes als candidats
de les eleccions catalanes. Fotos
cuidades on es veu l’aportació
del fotògraf. Però en general no
es pot parlar d’un nivell gaire alt.
Des de 1995, a més de dedicar-te
a la fotografia també et dedi-
ques a la docència. No has pen-
sat a fer d’editora gràfica per a
alguna publicació?

No... A mi m’agrada molt editar,
però puntualment. Ara estic tre-
ballant en un llibre en què parti-
cipo com a fotògrafa, però sobre-
tot com a comissària. Però crec
que la meva trajectòria no anirà
cap aquí. M’interessen altres co-
ses, com investigar i reflexionar
sobre el món de la fotografia,
tant l’actual com la històrica.
M’interessen massa coses! I tinc
un punt de dispersió...
Com a formadora de futurs pro-
fessionals, tens un consell pràc-
tic per a aquells que es volen
dedicar al fotoperiodisme?
Jo crec que la mentalitat i la forma-
ció de periodista és fonamental
per fer aquest tipus de fotografia.
Això no implica necessàriament
haver estudiat periodisme. Però
sí ser algú inquiet, tenir una bona
formació, estar al dia... I en defi-
nitiva, que t’interessi el món en el
qual vius.
Comparteixes el lema del World
Press Photo d’enguany, segons
el qual la fotografia s’està de-
mocratitzant? 
Penso que fa molt temps que està
democratitzada, però l’eina, la
càmera, no fa el fotògraf. Es po-
den fer fotos maques, sí... Però el
que deia de la mentalitat perio-
dística segueix sent insubstituïble.
En tot cas, crec que no és conve-
nient l’ús d’aquestes fotografies
en detriment de les fetes per pro-
fessionals només pel fet que sigui
rendible econòmicament per als
mitjans, tret d’esdeveniments
excepcionals en què no hi hagi
pogut accedir el fotògraf profes-
sional. En aquest sentit penso que
la fotografia de premsa tal com la
coneixem està en vies d’extinció,
perquè la democratització, que ve
de la digitalització, pot acabar
substituint el fotògraf de premsa
per l’editor audiovisual, que sen-
zillament cal que congeli frames
per publicar-los en paper.

“La fotografia de premsa
actual està en vies d’extinció”

Resistiu fins que
caigueu... o no
✑ Jordi Martí Font
/opinio@setmanaridirecta.info/

“Em vaig adormir i vaig so-
miar en una època de fa
molt de temps. Vaig veu-

re un exèrcit de rebels ballant en
l’aire. Somiava mentre dormia”. Ho
cantaven The Clash fa tant temps
que era quan jo anava un cop a l’any
a Molins de Rei a casa de mons tiets
i llegia els llibres de Nietzsche de
mon cosí i no entenia res, però
notava alguna cosa, desassossec en
diuen. I escoltava Pink Floyd, Lluís
Llach, Sisa, Deep Purple i molt més,
mentre esperava el dia d’anar a la
capital i comprar els dos discos
anuals que podia adquirir amb el
que havia recollit del que sobrava
dels diumenges. London calling en
va ser un. El vaig abandonar perquè
sonava massa tou. I tan seriosos que

són alguns del rock, The Clash man-
tenien sempre aquella certa ironia,
mantenen diria jo. Ironia sense his-
trionisme, contundència sense res-
sentiment, textos polítics i socials
sense pamfletarisme... I van caldre
moltes nits per retrobar-ho tot en
textos i més textos que des de la
Lacandona ens enviaven els que no
tenen rostre, nosaltres mateixos. Sí,
l’exèrcit de somiadors, l’exèrcit de
rebels ballant en l’aire que a La Rea-
lidad ens vam rebolcar entre el fang
mentre els mosquits ens feien sa-
ber que sortia el sol. Una veu va
començar a cridar: “Resistiu fins
que caigueu!” La melodia era una
vella melodia de rebels i vam ballar
la cançó, però no ens vam quedar
fins a caure, perquè tothom sap, a
la selva, que és inútil caure al fang
quan surten el mosquits...

d

En els últims
anys hi ha

exemples que
demostren que
la credibilitat

de la fotografia
ja no és el més

important

No ens vam
quedar fins a
caure, perquè
tothom sap, a
la selva, que és
inútil caure al

fang quan surten
el mosquits...

Edu Bayer
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La fotografia de
reportatge s’ha
de buscar noves
vies de difusió.
La publicació
impresa, com

a sistema
tradicional,

ja no serveix
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