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Arriba la TDT
L’arribada de la televisió digital
ens permetrà veure fins a una cin-
quantena de canals,  però la llen-
gua catalana i les produccions inde-
pendents no en srten ben parades.

>>> Països Catalans 3

Diada a Mallorca
Més de 2.000 manifestants dema-
nen l’autodeterminació el 30 de
desembre a Mallorca i reivindi-
quen els Països Catalans

>>> Països Catalans 5

Protesta ferroviària
Els treballadors ferroviaris inicien
protestes i vagues per aturar el pro-
cés de precarització i externalit-
zació de Renfe  

>>> Economia 7

El procés de 

pau a Aceh
La guerrilla independentista i l’Es-
tat indonesi firmen la pau un any
després del tsunami

>>> Internacional 8

SUMARI

En defensa de l’autodeterminació, enge-

ga una campanya que vol posar de relleu

la importància d’aquesta reivindicació

davantde l’actual procés de reformes esta-

tutàries.

En el manifest fet públic, qualifiquen
aquestes reformes com “un atac directe
a les aspiracions de llibertat dels Països
Catalans”, ja que “es mantenen falsos sím-
bols identitaris, com la imposició de la
“blavera” (bandera autonòmica al País
Valencià), i es nega la unitat de la llen-
gua, així com el dret de les autonomies
a federar-se entre elles.

La Campanya Unitària per l’Autode-
terminació -amb el suport d’un centenar
de col·lectius- iniciarà els seus actes amb
una roda de premsa al Col·legi de Perio-
distes de Barcelona el proper dijous dia
9 de febrer. Dos dies després han convo-
cat una manifestació al centre de la ciu-
tat comtal que acabarà amb un acte polí-
tic i un concert.

>>> Països Catalans 3

“Som una nació,
autodeterminació”

Després que el passat 17 de desembre, en
la jornada del Pintem Junts, s’aplegaren
al barri del Carme diferents col·lectius i
persones individuals per tal de reivindi-
car els seus afanys per mitjà de grafits i
murals, l’Ajuntament de València ha
decidit censurar aquelles obres que con-
sidera difussores de missatges polítics i
socials. Els serveis de neteja han treba-
llat durant els dies festius del Nadal per
tal de silenciar les expressions dels movi-
ments socials que lluiten per conservar
un barri antic compromès amb les mani-
festacions culturals de caire popular. La
mesa del Pintem Junts ha mostrat una

gran indignació en veure com les insti-
tucions públiques han actuat amb l’ob-
jectiu de reprimir allò que es demanava
en aquesta jornada: el dret a exercir la
llibertat d’expressió.

Les respostes a la mesura del govern
municipal de l’alcaldessa Rita Barberà
no s’han fet esperar. El passat 5 de gener,
la mesa del Pintem dipositava dotze qui-
los de carbó a la porta de la Junta Muni-
cipal de Ciutat Vella expressant així la
seua oposició a l’actitud censuradora de
l’Ajuntament. 

>>> Països Catalans 5

L’esperança
boliviana
La victòria d’Evo Morales a les eleccions
presidencials el passat 18 de desembre
a Bolívia ha significat que, per primer
cop en 500 anys, els habitants origina-
ris del país recuperen el poder. Entre
anuncis de nacionalització i posiciona-
ments contra l’imperialisme nord-ame-
ricà, Morales ha atret l’interès de bona
part dels mitjans de comunicació inter-
nacionals, i també de bona part de l’es-
querra mundial, que veu en Morales un
possible aliat dels processos revolucio-
naris de Veneçuela i Cuba.Els propers
mesos marcaran el futur d’un dels paï-
sos més pobres de llatinoamèrica.

Ens ho explica en dues cròniques Gui-
llem Sánchez des de Bolivia. Una escri-
ta des de la capital, la Paz, i l’altra des
del Chapare, zona de camperols coca-
lers on va néixer el MAS.

>>> Internacional 9

L’organització antirepressiva CEIVAR
nasqué a finals de 2003 com una apos-
ta per adequar-se al context de lluita
del moviment d’alliberament nacio-
nal gallec. Des del passat estiu diver-
ses operacions policials de gran esca-
la han suposat un nou escenari en la
lluita de Ceivar.

>>> Contraportada 12

“La repressió no

aturarà l’esquerra

independentista

gallega”

ENTREVISTA

Després d’unes poques setmanes de medià-
tiques negociacions, els sindicats CCOO i
UGT han trencat finalment la unitat d’ac-
ció amb CGT per signar l’Expedient de
Regulació d’Ocupació (ERO) ofert per la
multinacional. El resultat ha estat l’aco-
miadament de 660 treballadors de SEAT,
en una llista on destaca la sobrerepre-
sentació de sindicalistes de CGT, dones i
persones majors de 55 anys. La notícia es
va estendre per les cadenes de muntat-
ge i tallers de Martorell (Baix Llobregat)
entre la indignació dels treballadors, que
van protagonitzar vagues espontànies
que van aturar tres hores el torn de matí
i la totalitat dels torns de tarda i nit.

Pocs dies després, un miler de perso-
nes participaren en una assemblea con-
vocada per CGT. La indignació creixent
a la factoria auguren noves mobilitza-
cions contra un pacte que intenta des-
membrar la resistència sindical a SEAT.  

>>> Economia 7

Purga antisindical a SEAT

Manifestació del passat 23 d’Abril a la ciutat de Barcelona // FOTO: L’Accent

Censura al
Pintem Junts

L’Ajuntament ordenà esborrar els murals amb contingut polític // FOTO: barriodelcarmen.net
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Si em lleves
la terra

“Si em lleves la terra, et lleve la vida”. Amb aquesta contundència s’ex-

pressava un dels llauradors afectats pel pla urbanístic d’Alboraia (l’Horta)

que pretén desplaçar l’actual centre comercial a una zona protegida d’hor-

ta per deixar lliure a les constructores un espai en primera línia de platja.

Si les paraules eren explícites, també ho era el context: el passat 20 de de-

sembre els i les veïnes afectades havien interromput un ple de l’Ajunta-

ment i obligaren a suspendre’l. Alboraia, com tants altres pobles del País

Valencià, és escenari d’una pugna entre dos models de concebre el territo-

ri; i també un exemple de com cada cop, les forces que s’enfronten són

menys desproporcionades.

El fet és que, per diversos motius, s’ha anat erosionant la impunitat

amb què polítics i constructors acostumaven a realitzar els seus plans urba-

nístics. D’una banda, s’han multiplicat les plataformes en defensa del terri-

tori –les anomenades “Salvem”–, que sorgeixen sistemàticament on ame-

naça l’especulació. I, a més a més, la gent que s’hi implica ja no pertany

exclusivament als grups més polititzats que encapçalaven les lluites dels

anys noranta. 

D’altra banda, les iniciatives que aquestes plataformes impulsen en

l’àmbit legal han anat donant el seus fruits i molts d’aquest projectes han

estat aturats pels tribunals. Tenim bons exemples a Massamagrell (l’Hor-

ta), on la sentència alertava polítics i constructors que s’havia de respec-

tar la protecció de les zones humides, o al Cabanyal, on s’han paralitzat els

enderrocaments que realitzava l’Ajuntament de València. En altres casos,

com el del vial Orpesa-Cabanes (Plana Alta), l’administració ha desistit en

les seues intencions per l’excessiu cost que el projecte havia assolit a cau-

sa del procés judicial. A més a més, també hi ha hagut sentències judicials

contra projectes ja executats, en aquest cas, reconeixent el dret dels expro-

piats a cobrar unes indemnitzacions proporcionals a la funció que s’ha

donat al sòl –i no a uns preus fixats per “interés general”, és a dir, molt

inferiors.

Però els entrebancs als especuladors no han acabat ací. Més recentment,

durant l’any que acabem de deixar, han abundat els casos de corrupció que

han esguitat directament alts càrrecs polítics i projectes tan emblemàtics

com Terra Mítica. Així, mediàticament, l’associació entre plans urbanís-

tics i corrupció s’ha estretit, fet que ha obligat, entre altres coses, a multi-

plicar les campanyes publicitàries –Marina d’Or seria un bon exemple. I,

per acabar-ho d’arrodonir, ha entrat en joc la Unió Europea. En aquest cas,

gràcies a les queixes dels immigrants nord europeus –majoritaris al lito-

ral alacantí– que han denunciat als seus respectiu governs la vulneració

del dret a la propietat privada que han patit amb l’aplicació de la Llei regu-

ladora de l’activitat urbanística (LRAU). Tractant-se de la vulneració d’un

dret capital per a la construcció europea, la reacció no s’ha fet esperar i ha

arribat en forma d’una moratòria d’un mes en l’aprovació de nous plans

urbanístics i en un ultimàtum per ajustar en aquesta matèria la legislació

valenciana a l’europea. El resultat ha estat l’aprovació, els últims dies de

desembre, de la nova Llei  urbanística valenciana (LUV).

Aquest repàs, sens dubte, inspira un cert optimisme per a aquells que

desitgem un País Valencià i uns Països Catalans diferents dels que ens volen

imposar. Però no hem d’oblidar que aquests elements només són escletxes

en la gran massa de formigó que aplana la nostra terra. No podem oblidar

que la majoria de plans urbanístics ja estan en marxa i que la destrucció

major ja s’ha consumat; no podem confiar en institucions europees per sal-

var el poc que ens queda quan la seua màxima preocupació és el dret a la

propietat, ni tampoc podem confiar en una justícia que es modifica quan

no els interessa. Però és innegable que polítics i constructors tenen cada

cop més dificultats per realitzar els seus projectes: estem observant com

protestar sempre serveix d’alguna cosa, encara que siga, només, per a reduir

el seu marge de benefici. Tinguem clar, doncs, que si ens lleven la terra, no

siga a qualsevol preu.

E D I T O R I A L

ria el soroll de les obres amb que les cons-
tructures esbudellen la ciutat i ens posen
els nervis de punta, que tampoc; o bé
impulsaria l’obertura d’espais públics
per a què el veïnat es relacioni solidària-
ment, que ni de conya.

Les veritables intencions d’aquesta
ordenança són unes altres. Són apunta-
lar legalment el model de ciutat-empre-
sa on totes les activitats no mercantilit-
zables sobren. Són reforçar les polítiques
de control –la ciutat-presó– d’aquella
vida al carrer ingovernable des de les ins-
titucions. Són expulsar els pobres dels
barris històrics on els progres adinerats
volen viure sense molèsties: el gaudi d’u-
na elitització sense contrapartides
emprenyadores, la legitimació de la vio-
lència immobiliària i urbanística. Són
desarmar els moviments socials de les
seves pràctiques polítiques de base: una
vegada en el poder, les “esquerres” de
torn no recorden que va ser amb mani-
festacions, pintades, octavetes, actes al
carrer, pancartes als balcons, els mitjans
pels quals la societat destituí tant els
governs de CiU a Catalunya com els del
PP a l’Estat espanyol. No ho recorden, o
ho recorden massa bé.

Guerra de classes

Aquesta ordenança no és broma. És la
reedició de la guerra de classes contra els
pobres. És una ofensiva contra les lliber-
tats polítiques. És la legalitat on s’assen-
ta l’acumulació capitalista dels pocs que
disfruten de la Barcelona marca regis-
trada. 

Però les presses municipals no han
aconseguit ocultar les veritables inten-
cions de l’ordenança. La nostra pacièn-
cia ens fa savis, tenim tota la vida per a
desobeir-la.

INFO WWW.ELCARRERESDETOTHOM.
BLOGSPOT.COM

Però l’actual administració munici-
pal, aquest bloc monolític de dretes, -digue-
m´ho clar, doncs els balbuceigs d’Inicia-
tiva només serien verossímils si trenques-
sin el pacte de govern- no només vol apro-
var ràpidament l’ordenança per a salva-
guardar el seu progressisme estètic. Vol
aprovar-lo amb celeritat perquè no ens
adonem del calat profund que entranya.

Cortina de fum

El debat sobre el civisme, o la definició
nebulosa dels “comportaments incívics”,
és una cortina de fum. Aquesta ordenan-
ça no pretén resoldre problemes de bru-
tícia, o de sorolls, o de comportaments
poc respectuosos entre veïns. Si fos així,
faria esment de la contaminació dels
automòbils, que no ho fa; o bé prohibi-

Amb presses, quasi clandestinament,
el govern municipal d’ERC i PSC a l’Ajun-
tament de Barcelona ha aprovat una orde-
nança per a la “convivència i la lliber-
tat”: la famosa llei per a combatre l’in-
civisme. Exercint de tontos útils dels
interessos partidistes de la dreta insti-
tucional (CiU, PP), realitzant la feina bru-
ta a la dreta social (empresariat local,
comerciants), i arraconats pel populis-
me de la dreta mediàtica (La Vanguar-
dia), l’“esquerra” institucional sembla
voler passar de puntetes –més enllà d’o-
peretes poc creibles com les “audiències
públiques”– el debat sobre l’ordenança
per por a evidenciar la seva veritable con-
dició política. El descontent de molts sec-
tors propers a Iniciativa o potser un càl-
cul electoral han conduït finalment al
vot contrari per part d’aquest partit, tot
i que des del govern municipal assegu-
ren que aplicaran la normativa. 

Estil Nova York

Doncs no sembla casar amb l’estètica pro-
gressista la persecució, per exemple, de
les prostitutes o de la gent sense sostre;
més aviat és una pràctica pròpia de les
novaiorqueses doctrines giuliani de la tole-
rància zero, que són en allò social el que
les polítiques neocon de Bush són a la
geoestratègia internacional. Si, ho recor-
dem: els “atacs preventius”, la militarit-
zació del territori, l’ús de la força en la
resolució de conflictes, l’estigmatització
de determinats col·lectius, la supèrbia
en esclafar al feble, l’arbitrareïtat en l’a-
plicació de la llei. Ens sona.

COL·LABORACIÓ VÍCTIMES DEL CIVISME

Lluís Maria Xirinacs
Al número 69 d’aquest quinzenari

dediqueu una pàgina a Lluís Maria Xiri-
nacs amb motiu del seu últim empreso-
nament, així com la reproducció de part
de l’entrevista que havíeu publicat sen-
cera mesos enrere. No cal dir que tot el
que Xirinacs hi exposa és encertadíssim,
però no m’agradaria que la seva opinió
avalés també la seva manera de ser.

No puc opinar de si en els moments
que Xirinacs s’ha manifestat de tantes i
tan extremades maneres no hi hagués
cap més partit que ERC que compartís la
seva opinió, però en el que no puc estar
d’acord és en què això pressuposi que, en
el moment actual, ERC segueixi essent
un partit tant de fiar. Porta la línia que
més convenç a L’Accent i amb això n’hi
ha prou, és clar.

va a la mateixa alçada que Balletbò. Em
sembla que no cal dir res més.

Confesso que em fa sentir bé poder
manifestar la meva crítica sobre la mane-
ra de ser d’un home com Xirinacs, per
molta raó que tingui. Algú altre que no
tingués “parròquia” hauria pogut fer el
que ell ha fet i tenir tant d’èxit en les
seves actuacions?

Maria Hernàndez Roig, Barcelona

Les actuacions de Xirinacs (a les quals
jo mateixa m’he adherit més d’una vega-
da) han estat exemplars i notícia, però
cal tenir en compte que és un home total-
ment personalista, que no s’ha afegit mai
a cap grup reivindicatiu (almenys que jo
sàpiga) i ha actuat, i actua encara, cer-
cant seguidors, no persones amb qui dia-
logar. O potser ell no ho pretén, però el
resultat és aquest. La seva actuació des-
perta seguidors a ulls clucs. Crec que això
L’Accent ja ho sap, però no em quedaria
tranquil·la si no us ho manifestava.

Va ser fa uns quants dimarts, a quarts
de deu del vespre, que TV2 transmetia
una roda d’opinió on col·laboraven Anna
Balletbò, una dona del PP, Xirinacs i no
sé si algú més, perquè no em va caldre
gaire estona per adonar-me que no m’in-
teressava i vaig tancar la tele. Pel que fa
a la passió que hi posaven, Xirinacs esta-

LA VEU DELS LECTORS I LES LECTORES

La veu dels lectors i lectores és l’espai on
podreu participar d’aquest projecte amb
les vostres opinions sobre qüestions d’ac-
tualitat. Si teniu quelcom que aportar,
diro denunciar, només cal que ens envieu
un text d’un màxim de mil cinc-cents
caràcters a opinio@laccent.info.
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La cortina de 
fum del civisme
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MARTÍ CIRICI BARCELONA

Davant l’actual procés de reformes
dels estatuts de  la comunitat autò-
noma de Catalunya i del país Valen-
cià, nombroses organitzacions, pla-
taformes i entitats dels Països Cata-
lans han posat en marxa la Cam-
panya Unitària per l’Autodetermi-
nació, que vol posar de relleu la
importancia d’aquesta reivindica-
ció davant del que entenen que
suposa l’actual procés

En el manifest fet públic, quali-
fiquen aquestes reformes com “un
atac directe a les aspiracions de
llibertat dels Països Catalans”, ja
que “es mantenen falsos símbols
identitaris, com la imposició de la
"blavera" (bandera autonòmica al
País Valencià), i la negació de la
unitat de la llengua, com també
es nega el dret de les autonomies
a federar-se entre elles. De la matei-
xa manera, els estatuts d’autono-
mia que ens proposen marginen
la llengua catalana, fixen la coo-
ficialitat del català, enlloc de l’o-
ficialitat plena, mantenen el sec-
cessionisme lingüístic i asseguren
la disminució constant de l’ús i
ensenyament del català a les aules
per l’aprovació de lleis estatals, la
imposició del castellà com a llen-
gua vehicular a la justícia i la supe-
ditació dels usos lingüístics al mer-
cat capitalista”. 

Procés de reforma al marge 

de les aspiracions populars

Fonts de la Campanya han volgut
destacar el caràcter opac amb què
s’ha dut a terme l’actual procés de
reformes, que la classe política ha
mantingut al marge de les aspira-
cions i reivindicacions del con-
junt de la societat. Així, per exem-
ple, aspiracions que les mateixes
enquestes de participació que s’ha-
vien recollit entre la ciutadania
durant la fase d’elaboració de la
proposta al Principat, entre les
quals figurava en lloc destacat el
dret del poble català a decidir el
seu futur lliurement, han estat comple-
tament ignorades. També han criticat l’ac-
tuació dels partits autoanomenats cata-
lanistes i progressistes davant la refor-
ma del País Valencià pactada entre PP i
PSOE, i en especial d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, que s’abstingué tot i
les greus insuficiències del text, gest que

s’hauria d’interpretar com a moneda de
canvi en les seves negociacions amb el
govern central.

Des de la Campanya, que aplega des
de les Candidatures d’Unitat Popular,
fins a la pràctica totalitat de les organit-
zacions de l’esquerra Independentista,
com Endavant (OSAN), Maulets, la Coor-

dinadora d’Assemblees de Joves (CAJEI)
, l’MDT, Terra i Llibertat, ateneus i casals
de diverses poblacions de tota la nació
catalana, passant per organitzacions sin-
dicals com els Joves de la Intersindical-
CSC o la Coordinadora Obrera i Sindical,
les dues organitzacions d’estudiants més
fortes dels Països Catalans (l’Alternati-

va Estel i la CEPC) o entitats cul-
turals. La iniciativa fa èmfasi en
el caràcter central del dret a l’au-
todeterminació com a clau per a
la resolució del contenciós polític,
davant l’oportunitat que s’obre
amb l’esgotament del model
d’”Estat de les autonomies”, sor-
git de la reforma del franquisme,
i denuncien que els estatuts supo-
sen “renovar aquest pacte de sub-
missió”.

Així, el proper dijous 9 de febrer,
al migdia, la Campanya es presen-
tarà en una roda de premsa  al
Col·legi de Periodistes de Barcelo-
na, amb la participació de les enti-
tats i personalitats que donen
suport a la iniciativa, i el dissab-
te 11 de febrer ha convocat una mani-
festació a les 7 de la tarda, a la pla-
ça Universitat de Barcelona, amb
el lema “Som una nació: autode-
terminació”, manifestació que aca-
barà amb un acte polític i un con-
cert. 

Campanya paral•lela

“Pel dret a decidir”

Paral·lelament a la campanya auto-
determinista, s’ha creat una altra
plataforma d’entitats per respon-
dre “al clima hostil creat des de
diversos cercles antidemocràtics”
arran de la presentació al Parla-
ment espanyol de la proposta de
reforma de l’Estatut. 

Les entitats agrupades en aques-
ta plataforma, que porta per lema
“Som una nació i tenim el dret de
decidir!”, reivindiquen que es res-
pecti la voluntat de la Cambra cata-
lana, amb el convenciment que,
“com qualsevol poble hem de tenir
el dret a poder decidir lliurement
quin és el nostre futur”, tot i que
en cap moment s’especifiqui de
quin poble estan parlant. El mani-
fest de la campanya destaca que
“cap veritable autogovern és pos-
sible sense sobirania fiscal i tribu-
tària i sense inversions i infraes-
tructures, relacions internacio-
nals i cooperació”.

Aquesta campanya agrupa mol-
tes entitats culturals i en defensa de la
llengua catalana, diverses fundacions,
sindicats com la Intersindical-CSC i la
IAC, i també algunes organitzacions polí-
tiques com Revolta Global, les JERC, les
joventuts d’Unió Democràtica o els Joves
Comunistes. I hi repteixen de l’altra cam-
panya l’MDT, Terra i Llibertat i la COS.

L’APUNT

Les negociacions
de l’estatut
principatí:
rebaixes de
gener

Des del PSOE, per la seva banda, el
ministre Solbes oferia la contrapro-
posta de finançament del govern, que
desmuntava totes i cadascuna de les
principals aportacions de la proposta
estatutària en aquesta matèria, elimi-
nant tot rastre de la sobirania fiscal
que apuntava tímidament el text. Des-
apareix el caràcter bilateral del pac-
te pel finançament, que dependria
íntegrament de la LOFCA, la llei de
finançament de les comunitats autò-
nomes espanyoles, i no d’una nego-
ciació entre el govern de l’estat i l’au-
tonòmic. També esborra del mapa la
recaptació i control de la Generalitat
dels impostos, que seguiria recaptant
l’administració estatal.

Mentrestant, el debat al voltant de
l’Estatut del Principat seguia marcant
l’actualitat política estatal. El PP i tot
l’aparell mediàtic conservador espan-
yol seguia utilitzant la proposta com
a principal eina de desgast del PSOE,
al·legant inexistents amenaces sobi-
ranistes, i atiava campanyes de caràc-
ter xenòfob contra Catalunya, contra
la normalització lingüística, o de boi-
cot als productes catalans.

Amenaça militar

En aquest ambient, la celebració de la
Pasqua Militar el 6 de gener feia sor-
tir a la llum l’opinió de l’exèrcit espan-
yol en el debat, el tinent coronel José
Mena Aguado afirmava que “si un
estatut va més enllà dels límits de la
constitució l’exèrcit espanyol haurà
d’actuar”. Mena Aguado afirmava que
si fos així, s’hauria d’aplicar l’article
vuitè del títol preliminar de la carta
magna espanyola, que atorga a ‘l’exèr-
cit la missió de garantir la integritat
d’Espanya’.
Igualment, el militar es permetia opi-
nar sobre el contingut de l’estaut en
la qüestió lingüística, afirmant que
resulta “desmesurat que el Principat
exigeixi el coneixement del català” als
funcionaris que exerceixen a Catalun-
ya, com passa amb l’espanyol. L’Exèr-
cit espanyol, d’aquesta manera, mos-
trava la seva vocació de tutelar la vida
política espanyola, i en especial tot
allò referent a qualsevol qüestiona-
ment o reforma del marc territorial,
assumint el paper que li atorga la Cons-
titució espanyola. Un cas que, a Euro-
pa, només es pot comparar a la con-
cepció de la democràcia vigent a Tur-
quia.

Engega la Campanya Unitària
per l’Autodeterminació
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Adjudicacions
polèmiques
Les adjudicacions dels canals locals i
autonòmics han estat acompanyades
d’una forta polèmica a les illes Bale-
ars i Pitiüses. I és que la major part
de televisions locals que fa anys que
emeten a les illes no han aconseguit
cap de les 28 llicències locals que sor-
tien a concurs. El pastís local balear
ha quedat en mans únicament de qua-
tre empreses, que a més alguns mit-
jans mallorquins han assegurat que
totes són molt properes al govern del
popular Matas. A més, dues d’aques-
tes ja havien estat beneficiades ante-
riorment amb la gestió de bona part
del nou canal autonòmic balear, IB3,
on el català hi té una presència força
reduïda. Sembla, doncs, que moltes de
les televisions històriques i arrelades
a la realitat local balear hauran de
posar fi a les seves emissions. El pano-
rama que es dibuixa, doncs, és força
negre tant per la llengua pròpia com
per a la producció de proximitat. Només
l’associació de Canal 4 balear amb
Canal Català (una xarxa d’emissores
privades locals catalanes) obre una
mica de llum en el futur espectre tele-
visiu balear.

Exclusions al País Valencià

L’última polèmica que ha desencade-
nat l’adjudicació de les llicències de
la TDT local ha sorgit al País Valen-
cià. Només començar l’any el Govern
valencià ha fet públiques les adjudi-
cacions per gestionar els nous canals
autonòmics privats i els locals: Tele-
visión Popular del Mediterráneo (de
la COPE) i Las Provincias Televisión,
les dues molt properes al PP, s’ha
emportat els canals autonòmics, i El
Mundo, Homo Virtualis i Libertad
Digital Televisión (on participa Fede-
rico Jiménez Losantos) han aconseguit
la major part dels 42 canals locals digi-
tals. Ni tan sols la potent Localia (vin-
culada al grup Prisa) ha aconseguit els
seus objectius, ja que només ha pes-
cat un canal local. Però qui n’ha sor-
tit més malparada ha estat InfoTV, que
ha quedat exclosa del pastís televisiu,
tot i que era l’única empresa que pre-
sentava un projecte íntegrament en
valencià.

L’APUNT

LAIA ALTARRIBA I PIGUILLEM BARCELONA

L’any 2010 es produirà l’apagada analògi-
ca televisiva. Això significa que tothom que
als Països Catalans sota administració espan-
yola vulgui veure la televisió haurà de tenir
un adaptador. La televisió digital terrestre
-que ja es pot veure parcialment des del
mes de desembre- comportarà un aug-
ment substancial de l’oferta de canals i la
possibilitat d’accedir a serveis interactius,
fins al puntde poder fergestions amb l’ad-
ministració a través del comandament a
distància. 

ABC de la TDT

Aquest nou sistema televisiu ha arribat
acompanyat d’un nou vocabulari tècnic
amb el qual ràpidament ens familiarit-
zarem, però que ara per ara a molts enca-
ra sona força estrany. Per començar, el
mateix nom, Televisió Digital Terrestre,
TDT, que malgrat que es digui “terrestre”
ens continuarà arribant per les ones.
També hem sentit parlar dels “progra-
mes”, que és com ara s’anomenen el que
coneixíem com a “canals”. I encara ens
sonaran més nous els “múltiplexs”,
paquets de quatre programes que s’adju-
dicaran a un o més operadors televisius.
Per exemple, Televisió de Catalunya tin-
drà dos múltiplexs, és a dir vuit canals,
o programes en el nou vocabulari.

El català, minoritzat de nou

Ens asseguren que hi haurà tanta oferta
que no ens l’acabarem, però algunes veus
han alertat de les conseqüències que com-
portaran les condicions que el Govern
central i els autonòmics han posat per a
l’adjudicació de les llicències d’emissió.
I és que la llengua catalana sortirà for-
ça mal parada del salt digital: d’entrada,
ja s’anuncien 33 canals estatals, dels
quals només un potser emetrà algunes
hores en català (ens referim a la descon-
nexió territorial de TVE); a més, dels
canals autonòmics, només els públics del
Principat de Catalunya  seran íntegra-
ment en català, ja que no hi ha cap garan-
tia que els que gestionaran els executius
valencià i balear apostin pel compromís
amb la llengua del país, ni tampoc hi ha
garanties que els privats autonòmics
siguin íntegrament en català, ni tan sols
al Principat, on la Generalitat només

requereix el 50% d’emissió en llengua cata-
lana a Emissions Digitals de Catalunya,
la plataforma televisiva del Grup Godó
que gestionarà els quatre canals privats.
Pel que fa a la TDT local, només al Prin-
cipat hi ha requisit lingüístic per obte-
nir una llicència.

Panorama de futur

Els panorama televisiu que ja es comen-

ça a configurar oferirà als teleespecta-
dors una graella composta per prop de
50 canals. Com explicàvem més amunt,
33 d’aquests canals seran d’àmbit esta-
tal. A més, hi haurà com a mínim qua-
tre canals d’àmbit autonòmic públics i
quatre de privats. En el cas del Princi-
pat, però, la Generalitat se n’ha adjudi-
cat quatre més per tal de completar l’o-
ferta actual amb un canal esportiu, un

de sèries i pel·lícules i dos més de serveis
administratius i interactius.

Finalment, els canals locals comple-
ten la nova televisió digital terrestre. Les
administracions autonòmiques han estat
les encarregades de decidir qui s’empor-
tava les llicències, tant dels canals pri-
vats autonòmics com dels locals. Les
empreses beneficiades al País Valencià i
a les Balears per la TDT local ja s’han
donat a conèixer, i han creat força polè-
mica perquè no han tingut en compte
criteris com la història dels canals, la
programació de proximitat ni el percen-
tatge d’emissió en la llengua del país.

La configuració del mapa de la TDT
local al Principat es coneixerà durant el
2006 i sembla que no farà tancar cap tele-
visió autonòmica de proximitat (cosa que
sí que ha passat a les Illes). Gràcies a la
pressió que ha fet la xarxa articulada de
televisions locals a l’administració, les
condicions per obtenir una llicència tenen
en compte de l’arrelament de la televi-
sió al seu entorn. Una altra de les condi-
cions és el requisit del 50% d’emissió en
la llengua del país. Aquesta condició,
juntament amb uns mínims de produc-
ció autòctona, és un obstacle per a l’e-
missió en cadena estatal, però possible-
ment no evitarà l’entrada de grups com
Localia, de Prisa, que combinaran pro-
gramació de proximitat amb d’altra de
generalista espanyola. Alguns sectors
dins del món audiovisual català defen-
saven que el llistó lingüístic no baixés
del 100%.

Amb la instal·lació dels descodificadors de TDT ja podem accedir a una vintena de canals

Salt tecnològic
televisiu, cap a on?
L’arribada de la TDT reduirà la quota de pantalla en català i és una oportunitat
perduda per a promocionar la producció independent

Els pocs límits a l’origen de les pro-
duccions que hi ha per a adjudi-
car les llicències als nous canals
de televisió impedeixen donar un
impuls a la producció audiovisual
autòctona i independent. La major
part de la programació que ens
arribarà a casa a través dels nous
descodificadors provindrà de grans
grups mediàtics, que la venen en

forma de paquets als diversos
emissors. Així, la multipliació de
canals sembla que no serà una
oportunitat per a les produccions
audiovisuals independents d’ar-
ribar al gran públic, sinó que veu-
rem repetit el mateix model de
telelvisió d’entreteniment en els
diferents canals. En un país on cos-
ta donar sortida a formats com els

documentals de creació autòcto-
na, que a més tenen grans difi-
cultats per trobar finançament, la
TDT sembla que serà, doncs, una
oportunitat perduda per impul-
sar-los.
Així mateix, la TDT només té en
compte l’existència de canals
públics i de canals privats, de
manera que no es contempla el

tercersector. Aquestanomenatter-
cersectorno el formen ni les empre-
ses ni l’administració, si´no que
contempla l’àmbit comunicatiu
vinculat a les entitats socials i cul-
turals. Amb el salt digital, aques-
tes propostes perdran totes les pos-
sibilitats d’arribar d’una manera
normalitzada als espectadors amb
l’apagada analògica.

Oportunitat perduda per a l’impuls de la pro-
ducció autòctona i independent
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IRENE JAUME CIUTAT

Amb motiu de la diada nacional, dia 30 de
desembre les organitzacions integrants de
la plataforma 31-D surten al carrerpercom-
memorar l’arribada de Jaume I a Mallor-
ca així com també reivindicar la pertinen-
ça de les Illes als Països Catalans. 

Com cada any, la tradicional manifesta-
ció independentista de la diada nacional
de Mallorca es dugué a terme el dia 30
de desembre. Amb el lema “Sense auto-
determinació no hi ha democràcia” i amb
el mateix recorregut dels darrers anys,
aquesta va transcórrer de manera tran-
quil·la i sense incidents. El nombre de
persones presents a la manifestació fou
una mica més elevat que altres anys; el
nombre de manifestants segons l’orga-
nització fou al voltant de 2.000, mentre
que la Policia local el va xifrar en 700.
En els blocs de la manifestació es podien
observar diferents pancartes i lemes però
en l’anomenat bloc jove, integrat per la
Coordinadora d’Estudiants dels Països
Catalans (CEPC) i Maulets, es va notar un
ambient més animat i reivindicatiu amb
una major afluència de manifestants i
persones d’arreu del país. Segons un por-
taveu de l’organització de joves Maulets
“Enguany el bloc jove ha sofert una revi-
fada important i cada any el bloc es fa
més gran, símptoma que la feina dels i

de les joves independentistes està donant
els seus fruits”. Al final de la manifesta-
ció es llegí el manifest unitari, llegit pel
president de l’Obra Cultural Balear (OCB). 

Acte institucional i concert

En acabar la manifestació algunes mani-

festants anaren a la plaça d’Espanya on
es duia a terme la tradicional ofrena flo-
ral dels partits polítics i organitzacions
al rei Jaume I. Aquesta va transcórrer
com els darrers anys, amb enfrontaments
verbals entre els i les joves independen-
tistes i l’extrema dreta illenca, sense cap

incident greu.
Més tard, a la plaça popularment cone-

guda com plaça dels Patins, es dugué a
terme el concert organitzat per la Plata-
forma 31-D que enguany comptava amb
la presència del grup mallorquí Al-Mayur-
qa i els valencians Obrint Pas. 

MIQUEL SERRA VALÈNCIA

Els serveis de neteja de Rita Barberà s’han
afanyat a censurar selectivament aquells
murals que expressaven qüestions políti-
ques o socials

Menys d’una setmana ha passat per-
què l’Ajuntament de València decidira
esborrar els diferents murals que s’ha-
vien creat al barri del Carme per dife-
rents col·lectius en la jornada del Pin-
tem Junts, celebrada el passat 17 de des-
embre. Aquesta iniciativa popular inten-
tava recollir en les parets del barri les
diferents expressions de persones i col·lec-
tius socials en forma de grafit o mural.
Sembla que Rita Barberà no estava dis-
posada a què el barri antic de la ciutat
esdevinguera un aparador de missatges
crítics amb el seu govern. Durant les fes-
tes nadalenques, els serveis de neteja
municipals s’han encarregat de triar
aquells murals amb contingut polític i/o
social i d’esborrar-los a consciència. 

La mesa organitzadora d’aquest esde-
veniment ja ha rebutjat oficialment aques-
ta mesura institucional que s’entén com
un greu atemptat a la llibertat d’expres-
sió de les persones i col·lectius partici-
pants en l’acte. Així doncs, en resposta

a la censura patida pels murs del Carme,
el passat dia 5 de gener la mesa del Pin-
tem Junts va descarregar dotze quilograms
de carbó davant la Junta Municipal de
Ciutat Vella per fer veure a Rita Barberà
el descontent generalitzat davant la mesu-
ra. 

Un barri compromès

Pintem Junts va ser concebut com una
jornada de compromís cultural i cívic orga-
nitzada per diferents col·lectius de la ciu-
tat. Vora 1.100 persones es citaren a un
esdeveniment que pretenia reivindicar,
mitjançant la creació de grafits, recitals
de poesies i concerts de música al carrer,
una major llibertat d’expressió per a tots
aquells moviments socials o persones
individuals que pateixen a diari la repres-
sió i censura per part de les administra-
cions públiques. Era, per tant, una dia-
da perfecta per reivindicar un barri del
Carme combatiu amb el feixisme i com-
promès amb les múltiples expressions
artístiques de carrer. 

Aquesta jornada de creativitat col·lec-
tiva va reunir un bon grapat de gent entorn
a una sèrie d’activitats programades a
consciència. A les 10 del matí, una ini-
ciativa popular contra el feixisme i la
xenofòbia va concentrar l’atenció dels

vianants. Un mur de la resistència ser-
via de mitjà per tal que persones anòni-
mes d’arreu del món expressaren la seua
repulsa al feixisme. 

No faltaren tampoc paellades popu-
lars, manifestacions culturals autòcto-
nes com l’actuació de la colla de basto-
ners de Ca Revolta i concerts d’artistes
com Sergi Contrí o Pau Alabajos. La dia-
da finalitzà a la vesprada amb una cer-

cavila contra l’especulació. L’única nota
negativa de la jornada va succeir-se a les
nou del matí, quan quatre cotxes de la
policia nacional espanyola identificaren
els primers grafiters que es doneven cita
al Carme i començaren a decomisar els
pots de pintura que hi trobaren. L’intent
d’intimidació no va impedir un correc-
te i festiu desenvolupament de l’esdeve-
niment. 

Sentència 
absolutòria
El veí sabadellenc acusat d’usupació
per l’ocupació del CSA Els Maquis (veu-
re L’Accent 72) ha estat absolt. La jut-
gessa del cas ha considerat que no es
pot qualificar de delicte el fet de dotar
d’usos socials un espai que duia molts
anys abandonat. Des d’Alerta Solidà-
ria s’ha valorat molt positivament la
resolució del cas i especialment el con-
tingut de la sentència.

Homenatges a
Quim Sànchez
El passat 16 de desembre el col·lectiu
autònom Catarko del Prat de Llobre-
gat realitzà un simbòlic homenatge al
militant de Terra Lliure Quim Sànchez
en motiu del vintè aniversari de la
seva mort en una acció de sabotatge.
Es rebatejaren els jardins del Fondo
d’en Peixo com a plaça Quim Sànchez
-talment com s’havia fet 10 anys-; la
placa commemorativa que s’hi instal·là
la retirà al cap d’un dia la policia local.
Per la seva banda, Alerta Solidària rea-
litzà un acte en record del lluitador
independentista a l’Ateneu la Torna.

Acció pel Roser
de Lleida
En el marc de la campanya Salvem el
Roser, no al Parador; el Casal indepen-
dentista de Lleida l’Ocell Negre rea-
litzà una acció de denúncia -tapiant
l’accés al recinte- contra el projecte
de l’Ajuntament de Lleida de conver-
tir l’edifici del Roser, símbol de resis-
tència nacional l’any 1707, en un hotel
de luxe. L’acció s’ha realitzat quinze
dies després de presentar un projecte
alternatiu: la creació del “Memorial
Lleida 1707” i un centre de dinamitza-
ció sociocultural pel Casc Antic

La pressió 
popular guanya
a Ciutadella
Finalment el projecte de construïr un
macroport esportiu a la badia de Ciu-
tadella no veurà la llum. El ministe-
ri de Medi Ambient ha denegat la peti-
ció que en aquest sentit havien fet tant
l’Ajuntament com el Govern balear
adduint la desproporció de l’infraes-
tructura. Des de les entitats que con-
formen la plataforma en defensa del
port de Ciutadella s’ha rebut la notí-
cia amb satisfacció. Aixi mateix pro-
posen recuperar l’estat original de
Cala en Busquets, el qual va ser modi-
ficat en la dècada dels 50 per fer la
carretera que du a Sa Farola.

Els “4 del 4” 
a judici
El proper dijous 12 de gener se cele-
brarà el judici als denominats “4 del
4” –militants dels moviments socials
acusats de llençar còctels molotov a
una caserna de policia en resposta al
desallotjament de l’Hamsa. Tres joves
s’enfronten a una pena de 8 anys i mig
de presó. Des de l’assemblea de suport
s’ha convocat una concentració soli-
dària per exigir-ne la seva absolució.

BREUS

El bloc de Maulets i la CEPC fou el més nombrós de la manifestació // FOTO: L’Accent

Més de 2.000 persones 
per l’autodeterminació 
El manifest unitari de la plataforma mallorquina 31-D el llegí el nou president de l’Obra Cultural Balear

L’Ajuntament esborra els murals
del Pintem Junts al barri del Carme

L’assemblea del Pintem Junts va regalar carbó a l’alcaldessa // FOTO: barriodelcarmen.net
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La mentida 
del 3%
AQUIL•LES RUBIO ALACANT

Un dels elements de la reforma
de l’Estatut valencià que ha generat
consens entre el progressisme del
país ha estat el de la rebaixa al 3%
del mínim necessari per a entrar en
el repartiment d’escons a Corts. Ha
estat un dels cavalls de batalla en la
virtual redacció a València i ho està
sent en la real retallada a Madrid.
Bloc, ERPV, EUPV, Acció Cultural…
participen del mateix criteri: resul-
ta antidemocràtic negar la veu a
opcions que obtenen més de 100.000
vots en les eleccions autonòmiques,
però que no arriben al desitjat 5%
en tot el territori.

Compartint en part aquesta rei-
vindicació, cal matisar les seues
trampes. Si bé el 3% garanteix que
algunes opcions accedisquen al Par-
lament i que, per tant, aquest tinga
una major varietat de grups més
enllà del monolític bloc del PPSOE i
més matissos en els discursos parti-
daris, això no significa que el Parla-
ment siga més democràtic.

Com ve sent habitual, la tram-
pa rau en no posar els adjectius per-
tinents. Més democràcia, sí… però
quina? Representativa. Per tant, si
aprofundim en aquest concepte de
democràcia, ens trobarem el mateix
que fins ara, però amb més colorets
al Parlament. El paper reservat a la
ciutadania serà el de sempre, el que
la burgesia ens ha concedit: partici-
par en les burocràcies dels partits
i/o votar cada cert temps.

Aquests són les fronteres que
les classes dominants han marcat
per al seu model de democràcia.
Amb el 3% tindrem, doncs, la matei-
xa democràcia que amb el 5%, el 10%
o el 1%: control dels aparells dels
partits, limitació de les iniciatives
populars, corrupció institucional,
professionalització de la política,
negociacions a portes tancades,
interessos empresarials…

Perquè el problema no rau en
qui ocupa aquest o aquell escó, sinó
en que el sistema de democràcia
representativa no és més que una
ficció en el qual el poble no és més
que l’objecte, sense poder ser mai el
subjecte. D’aquesta manera, la qües-
tió del 3% no deixa de ser un mal
menor, un adormidor dels urgents i
estructurals canvis que necessita el
nostre país.

EL PUNT DE MIRA

El creixement desmesurat de les ciutats del
nostre país afecta a espais periurbans de
gran valor com les hortes. Arreu del país -
Girona, Alacant, Lleida, València- els movi-
ments populars alcen la veu per denun-
ciar “el fals consens polític” que destrueix
aquests territoris. El darrer cas a Alboraia,
a una comarca que no vol que el seu nom
només sigui un record etimològic.

De nou un espai agrícola periurbà torna
a estar amenaçat. Aquesta vegada torna
a ser a la rodalia de València, la denomi-
nada horta de Vera al municipi d’Albo-
raia. I tal com està succeint arreu del
país els moviments populars s’organit-
zen per evitar que es perdi uns territo-

ris amb uns valors paisatgístics, produc-
tius, culturals i socials tan importants a
la rodalia de les ciutats catalanes.

El troc d’Alcampo

Les fèrtils terres d’Alboraia -400.000 m2
d’un centenar de llauradors- es veuen afec-
tades pel projecte de construcció d’un cen-
tre comercial Alcampo. Actualment,
aquesta gran superfície està situada a poc
més d’un quilòmetre de distància al cos-
tat de l’urbanització Port Saplaya -a pri-
mera línia de mar-. 

L’operació especulativa consisteix en
demolir l’actual equipament comercial
per a la construcció d’un complex turís-
tic amb 800 habitatges de luxe, 2 hotels

i més de 225 nous amarraments per a
embarcacions. Tot plegat s’ha d’enten-
dre en el context previ a la celebració de
la Copa Amèrica.

Salvem l’horta de Vera-Alboraia

L’oposició al projecte s’ha vehiculat a tra-
vés de la plataforma Salvem l’horta de
Vera-Alboraia i ha combinat accions popu-
lars i la via administrativa. En aquest
sentit, el fet que no s’hagi rebut respos-
ta als recursos presentat als concursos
convocats pel consistori s’entén que amb-
dues licitacions estan legalment suspe-
ses. S’ha de destacar, que en la línia segui-
da per l’Ajuntament de València en els
casos de Benimaclet, Campanar o la Pun-

ta ha iniciat un expedient d’expropiació
forçosa. 

L’alcalde Manuel Álvaro ha justificat
el projecte adduint un suposat interès
general i al·legant una necessitat d’es-
pentar al poble el sector serveis, oblidant
conscientment que la famosa orxata
d´Alboraia es produeix amb la xufa con-
reada a l’horta de Vera.

Mentrestant la plataforma no s’ha que-
dat de braços plegats, cal destacar l’ac-
ció al ple municipal de desembre -que
acabà amb una càrrega de la policia local-
o la bicicletada celebrada el passat 5 de
desembre.

INFO WWW.PERLHORTA.ORG

Soroll de sabres

Resistència a la 
destrucció de 
les hortes
Alboraia es mobilitza per salvar la seva horta 
afectada per la construcció d’un centre comercial

estatuts dels Països Catalans, no ha cal-
gut proferir cap amenaça des del centre
del poder estatal, perquè els administra-
dors de l’autonomia a València i Palma
són mers gestors dels interessos de Madrid
en aquests territoris i han fet (en el cas
valencià) o estan proposant (pel que fa a
les illes) unes reformes que no disten ni
una coma del gust del congrés espanyol.

Tot plegat ens remet inevitablement
a la transició política dels anys 70, quan,
entre les amenaces dels militars i la
ultradreta i l’extraordinària capacitat
de renúncia de massa dirigents polítics
d’esquerres i catalanistes, les reivindi-
cacions socials i nacionals van quedar
oblidades. Molts entengueren aleshores
que aquell soroll de sabres era la rein-
terpretació de la teoria espanyola segons
la qual cal bombardejar Barcelona cada
cinquanta anys. Possiblement els que pro-

fereixen ara les amenaces ho fan amb la
mateixa intencionalitat, però trenta
anys haurien de fer veure als represen-
tants polítics catalans que actuar condi-
cionats per les amenaces fa anys que no
ens permet avançar.

Tothom amb dos dits de front sap que
aquestes amenaces no es traduiran amb
un major desplegament dels militars
espanyols als Països Catalans ni amb la
sortida de l’exèrcit de les casernes. D’u-
na banda, aquests mètodes ja no s’esti-
len al cor de l’Europa del segle XXI. Però
d’una altra banda, els dirigents parla-
mentaris catalans ja han donat bona mos-
tra de la seva capacitat de renúncia molt
abans de les declaracions d’aquest mili-
tar, i és que no han sabut ni defensar a
Madrid la integritat d’un text ja que esta-
va fet pensant en l’acceptació dels legis-
ladors espanyols. Així que si cal rebaixar
encara més el llistó de les aspiracions del
Parlament autonòmic per satisfer els
militars espanyols, és probable que no hi
posin massa pegues. No fos cas que els
acusessin d’haver perdut el preuat seny.

I pel que fa a la reforma dels altres

La història és tossuda, i es repeteix.
Quan a Catalunya hi ha moviments, enca-
ra que només siguin per aconseguir un
augment de les competències autonòmi-
ques, a Espanya comencen a esmolar els
sabres. Si no en tenien prou amb els
insults vomitats un dia sí i un altre tam-
bé per la COPE, per les campanyes de boi-
cot o per les declaracions bel·ligerants
de dirigents del PP i del PSOE, ara s’ha
despenjat el general en cap de la força
terrestre, el tinent general José Mena
Aguado, amb l’amenaça de treure els
tancs al carrer si la reforma de l’Estatut
del Principat no agrada a l’exèrcit espan-
yol. “Si els límits infranquejables fossin
ultrapassats, caldria aplicar l’article vui-
tè de la Constitució” i “garantir la sobi-
rania i la independència d’Espanya i
defensar la seva integritat i l’ordenament
constitucional”.

CRÒNICA POLÍTICA LAIA ALTARRIBA I PIGUILLEM

EN LLUITA ISA CERVERO I ARNAU URGELL

Bicicletada reivindicativa a l’horta de Vera // FOTO: perlhorta.org
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El 23 de desembre serà recordat com un dia
trist a la factoria de Martorell (Baix Llobre-
gat) de SEAT. La direcció va notificar un a
un els acomiadaments dels 660 treballa-
dors que han estat afectats per l’Expedient
de Regulació d’Ocupació (ERO) pactat entre
CCOO, UGT i la direcció de la multinacional.

Els darrers dies abans de les vacances de
Nadal saltava la notícia a totes les por-
tades. Les centrals sindicals CCOO i UGT
trencaven la unitat d’acció amb CGT i
arribaven a un pacte amb la direcció de
SEAT, donant llum verda a un ERO que
suposa l’acomiadament de 660 treballa-
dors, que venen a sumar-se a les casi 300

baixes voluntàries. En el mateix acord
l’empresa es compromet a contractar 498
nous treballadors fins al 2007amb sous
més baixos, de doble escala salarial, i en
condicions de temporalitat.

La CGT, tercera força sindical a l’em-
presa, va expressar el seu desacord amb
l’ERO pactat, denunciant que els núme-
ros aportats inicialment per tots els sin-
dicats demostraven la viabilitat de l’em-
presa sense acomiadaments.

Dones, majors de 55 i sindicalistes 

Poc a poc la veu es va anar estenent entre
els treballadors, passant de taller en
taller. El llistat d’acomiadats no va dei-
xar ningú indiferents, i confirma els pit-

jors auguris. 
Entre els acomiadats es troben 145 afi-

liats de la CGT, 15 dels quals formaven
part de la llista de 17 persones que va pre-
sentar el sindicat llibertari a les darrers
eleccions. La CGT ha vist com el 23% dels

acomiadats eren afiliats al seu sindicat,
quan només representen poc més del 7%
dels treballadors. Entre les persones de
la llista destaca la Merche Sánchez, tre-
balladora amb 18 anys a l’empresa i recent-
ment elegida Secretària General de CGT
al Principat.

Del total de noms de la llista, 132 són
dones, el que representa un 20% sobre
una taxa de només el 12% de treballado-
res a l’empresa. I entre els acomiadats
molts tenen més de 55 anys, fet que difi-
culta enormement la seva reincorpora-
ció laboral i el cobrament de les pensions.

La indignació dels treballadors va pro-
vocar protestes i aturades espontànies
que és van iniciar el mateix dia 23. Els
primers en declarar-se en vaga van ser
els tallers 8, 9, 10 i 11 de muntatge, este-
nent-se posteriorment a les àrees de pin-
tura i tapisseria. Les protestes van atu-
rar la fàbrica tres hores del torn de matí
i la totalitat dels torns de tarda i nit.

L’assemblea de treballadors afectats va reunir un miler de persones // FOTO: CGT

ANDREU GINÉS I SÀNCHEZ VALÈNCIA

Els efectes de la “liberalització” del sec-
tor ferroviari ja s’estan començant a
conéixer quan encara no fa un any de la
seua posada en marxa pel Govern social-
demòcrata espanyol. Com han denunciat
diversos sindicats, la maniobra institu-
cional de dividir l’empresa matriu en dues
diferents en funció de les tasques que
realitzen (Adif, que s’encarrega de l’ad-
ministració d’infraestructures i Renfe,
que s’ocupa del transport de persones i
mercaderies) té només la intenció de

facilitar la progressiva privatització del
sector. Aquest ha estat el cas de les comar-
ques de València, on els treballadors de
les terminals de mercaderies d’Adif han
començat a mobilitzar-se per protestar
contra la subcontractació de diferents tas-
ques al Port de València.

De moment, el comitè d’empresa d’A-
dif de València ha anunciat la convoca-
tòria d’una aturada de quaranta-huit
hores a les terminals de Font de Sant Llu-
ís, Grau-València i Sagunt-Mercaderies a
partir del les 6 del matí del dimecres 11
de gener. Aquesta mobilització afecta uns

noranta operaris d’aquestes plantes que,
segons el comunicat del comitè, reivin-
diquen l’equiparació dels sistemes de
retribució de primes a totes les termi-
nals. En el mateix comunicat, el comitè
intenta desvincular la protesta d’altres
qüestions no estrictament salarials, però
a ningú se li escapa que els treballadors
estan molestos per la noticia, apareguda
a mitjans del desembre passat, que l’em-
presa anava a subcontractar part dels ser-
veis de la terminal del Grau. De fet,
durant la setmana següent a què es fera
públic, els treballadors de les

instal·lacions de
mercaderies d’Adif
ja van realitzar
importants mobilit-
zacions, que aconse-
guiren, entre altres
coses, bloquejar l’ei-
xida i entrada de 38
trens de càrrega al
Port de València. En
aquest recinte por-
tuari, la participa-
ció en les protestes
fou del 100% dels
treballadors, men-
tre que a altres ter-
minals fou inferior,
segons van informat els sindicats.

Es probable que protestes semblants
s’estenguen a la resta dels Països Cata-
lans, ja que la problemàtica no és exclu-
siva de València, ans al contrari, estem
davant d’una nova política d’empresa que
tendirà a externalitzar el màxim de tas-

Purga antisindical a SEAT
UGT i CCOO pacten amb la direcció de l’empresa un 
ERO que suposa l’acomiadament de centenars de 
treballadors i una “neteja” de sindicalistes combatius

“Com a treballador de SEAT,
actualment a la base, sense cap
altre càrrec sindical que el ser
membre del consell de SEAT de
CCOO, sento vergonya aliena del
que ha passat. Mai a SEAT s’ha-
via traspassat la frontera dels
acomiadaments forçosos, però el
més greu és que podia haver-se
evitat abordant èticament i soli-
dàriament la negociació. 

Però el més greu ha estat
les complicitats sindicals en la
confecció de llistes; s’ha passat
de llistes positives, per a l’in-
grés de fills, a les llistes negati-
ves per a incloure o treure gent
d’entre els acomiadats

Han estat els pitjors Nadal
des de que al 1971 les vaig passar
detingut i torturat als calabos-
sos de Via Laietana acusat d’or-
ganitzar CCOO a SEAT. Mai
hagués imaginat que 35 anys
després passaria això a SEAT.
Han acomiadat matrimonis,
mares, pares i fills, persones de
més de 55 anys i companys com
Diosdado Toledano, de 56 anys
militant en la lluita antifran-
quista i fundador de CCOO a
SEAT. S’han salvat els submisos?
A SEAT s’està generant el sindi-
calisme del silenci, de la llei del
silenci del film de Elia Kazan.”
Carlos Vallejo, és històric mili-
tant de CCOO i membre organit-
zador de “Memòria del Movi-
ment Obrer a SEAT”

Carta d’un 
treballador

Un miler de persones van aba-
rrotar el Casinet d’Hostafrancs en
l’assemblea convocada perla sec-
ció sindical de CGT de SEAT. Unes
600 van poder entrar a la sala,
mentre 400 van seguir les inter-
vencions des de fora del recinte
gràcies a un potent equip de so.
Durant l’acte centenars de treba-
lladors van deixar constància de
la seva voluntat de lluita contra
el que van anomenar “genocidi

laboral” i de prepararnoves mobi-
litzacions.  Al finalitzar l’assem-
blea, centenars de persones van
tallar el trànsit espontàniament
entre el carrer Tarragona i la pla-
ça Espanya, perdesplaçar-se pos-
teriormental carrerDiputació, lloc

d’on surten els autobusos que
porten a la factoria de Martorell.
Fonts de l’assessoria jurídica de la
CGT han declarat a més que pre-
sentaran un recurs d’alçada con-
tra l’ERO sol·licitantla seva nul·litat
permanca de causes objectives ni

econòmiques. Davant de la mul-
tiplicació de crítiques per la seva
actuació, el secretari general de
CCOO del Principat, Joan Coscubie-
la, va criticar CGT per “no voler
assumir la responsabilitat de sig-
nar el pacte”, i UGT va explicar
que l’alt percentatge d’afiliats
acomiadats del sindicat lliberta-
ri es deu a que “en general, els
nostres afiliats estan més formats
que els de CGT”.

Els acomiadats 
s’organitzen

Protestes al sector
ferroviari de València

ques possible, amenaçant, així, el treball
existent i augmentant la precarietat en
aquestes instal·lacions. No cal oblidar,
però, que el tret de partida de la preca-
rització fou la divisió de Renfe en dos,
que, d’entrada, també va dividir els tre-
balladors en dos grups. 

Port de València
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Tot just passat una mica més d’un any del
tsunami que afectà bona part de les cos-
tes del sud asiàtic, han tornat a ésser notí-
cia tot un seguit de conflictes que habi-
tualment transcorren en un segon pla, o
bé són obertament i conscientment igno-
rats, per a bona part de l’opinió  “occi-
dental”.

El desembre de l’any 2004, l’atenció de
bona part dels mitjans se centrà, com a
conseqüència de la catàstrofe humana
que havia afectat Indonèsia arran del tsu-
nami, en la treva declarada unilateral-
ment pel Moviment d’Alliberament d’A-
ceh, que significava un parèntesi en el
conflicte que enfronta des de fa trenta
anys l’estat d’Indonèsia amb el poble d’A-
ceh i que ha provocat en aquest temps
més de 10.000 morts; un any després, el
desembre passat, Aceh tornava a focalit-
zar l’atenció informativa en motiu de la
decissió que havia pres el Moviment d’A-
lliberament d’Aceh de desarmar i dissol-
dre la seua branca armada. En l’interval
d’un any, des de finals de 2004 fins al
desembre de 2005, les lluites per la inde-
pendència nacional a les costes del sud
asiàtic han passat per ser un dels tants
conflictes oblidats a ulls de l’opinió mun-
dial, i quan aquests han aparegut en esce-
na han estat totalment mediatitzats per
les conseqüencies humanes i socials del
tsunami.

Lluites oblidades

El cas d’Aceh, com el de Papua Occiden-
tal a la mateixa Indonèsia o el dels Tamils
a Sri Lanka, és una d’aquelles lluites per
a la independència nacional oblidades i
que s’explica en bona mesura per les con-
seqüències nefastes de la colonització
europea al sud del continent asiàtic. Aceh
és troba al nord de l’illa de Sumatra, amb
una població d’uns quatre milions de
persones concentra sota el seu sól bona
part de les riqueses naturals  de l’Estat
indonesi, fonamentalment el gas i el
petroli,  l’explotació de les quals signifi-
ca per a la hisenda estatal indonesia un
17% dels seus ingressos totals. Com la res-
ta de l’arxipelag indonesi, Aceh formà
part de les antigues Índies orientals

holandeses tot i que fou una de
les regions més tardanament ocu-
pades pels holandesos, a princi-
pis del segle XX; la particularitat
de l’ocupació colonialista que patí
Aceh i la resistència autòctona
consolidà una identitat col·lecti-
va diferenciada que s’havia anat
articulant al llarg dels segles a
través d’una primerenca conver-
sió a l’Islam, d’uns forts lligams
culturals i comercials amb el prò-
xim orient i l’India i d’una tra-
dició d’autogovern pròpia, i que
demanava, en ple segle XX, el dret
legítim a decidir el seu futur. 

Unió a la lluita indonèsia

Tot i així Aceh s’uní el 1940 a la
lluita per a la independència d’In-
donèsia, per les promeses fetes pel
dirigent independentista indo-
nesi Ahmed Sukarno de concedir
una àmplia autonomia al poble
d’Aceh. Les promeses d’autono-
mia de Sukarno no es compliren
i aquest fet provocà, un cop ja acon-
seguida la independència d’Indonèsia,
la primera revolta d’Aceh contra el govern
de Djakarta. Finalment el 1959 el govern
indonesi atorgà a Aceh l’estatus de regió
especial amb una relativa autonomia en
matèria religiosa i educativa. Amb la pre-
sa de poder de Suharto, el 1967, s’inicià
una centralització des de Djakarta que
s’agreujarà encara més quan es detectin
i es comencin a explotar els recursos
petrolífers d’Aceh.

Sota la dictadura de Suharto és crea
el 1976 el Moviment d’Alliberamet d’A-
ceh que el 4 de desembre d’aquell mateix
any declararia la independència d’Aceh-
Sumatra “exercint el dret d’autodeter-
minació i emparats en el dret històric de
governar la nostra terra”. Tot i aquesta
declaració d’independència, el Moviment
d’Alliberament d’Aceh (Gerakan Aceh
Merdeka) tingué poca capacitat política
i militar fins que el 1989 incià tot un seguit
de campanyes contra instal·lacions mili-
tars, de la policia i del govern de Djakar-
ta. Com a reacció a les accions armades
i a la popularitat que anava adquirint el
MAA, Suharto declarà Aceh “zona d’ope-
racions militars” fet que significava donar

carta blanca per assassinar indiscrimi-
nadament i cometre tot tipus d’abusos
dels drets humans fonamentals.  Després
de la renúncia de Suharto com a presi-
dent del país el maig de 1998, després de
32 anys de dictadura, el moviment inde-
pendentista a Aceh cobrà més força i fou
l’any 2000 quan s’iniciaren les primeres
negociacions que han portat ara al MAA
a anunciar el desarmament de la seua
branca armada.

Així doncs, la primera reunió entre
l’Estat indonesi i els independentistes
d’Aceh se celebrà el març de l’any 2000
i serví per establir les bases de la nego-
ciació. El primer fruit d’aquest procés
fou la declaració d’una treva humanità-
ria que s’anà renovant periòdicament fins
al febrer del 2001 quan passà a tenir una
durada il·limitada. El juliol de 2001 el
parlament indonesi aprovà un estatut
d’autonomia per a Aceh que el MAA rebut-
jà i continuà exigint la indenpendència
per al poble d’Aceh, la resposta del govern
de Djakarta fou augmentar el desplega-
ment militar a Aceh per tal de forçar la
rendició dels independentistes. Fins a
finals de 2004 s’anaren succeint tot un

seguit de negociacions que es trencaren
i que arribaren fins i tot a comportar per
a Aceh la imposició de la llei marcial, el
desplegament d’uns 50.000 soldats i la
prohibició a organitzacions iternacio-
nals i premsa estrangera d’accedir-hi.

Les conseqüències del tsunami

Davant les conseqüències humanes del
tsunami, a Aceh moriren 130.000 perso-
nes, el MAA declarà una treva unilate-
ral  que obtingué resposta per part de l’e-
xecutiu indonesi anunciant el cessament
dels atacs a les bases del MAA i l’inici de
noves converses de negociació. Aquesta
negociació ha portat a l’amnistia dels pre-
sos polítics, a la presencia de partits inde-
pendentistes en les eleccions locals i a
l’inici de la sortida de bona part de les
tropes indonèsies d’Aceh, tot sota super-
visió internacional.

La decissió del MAA de desarmar la
seua branca armada s’ha d’entendre dins
aquest procés, el de cercar per un poble
ja devastat per les conseqüencies del tsu-
nami, un futur en llibertat que no supo-
si, almenys a curt termini, més desgrà-
cies per a la població. 

L’APUNT

Es tanca el cas
de Beslan
Recentment les autoritats de la Fede-
ració Russa han absolt l’exèrcit rus de
cap tipus de responsabilitat pels suc-
cessos que van pasar el setembre del
2004 a Beslan; el fet que la classe mili-
tar i policial russes siguen absoltes de
tot tipus de responsabilitat per a les
seves accions no es quelcom nou, fa
uns anys la Duma ja va impedir que
s’obrís una investigació respecte al
que va passar al teatre moscovita
durant la representació de Nord-Oest.
Tant mateix no és un tret identitari
rus la impunitat de l’actuació dels
mercenaris a sou del seu govern.

Així doncs no és sols l’exèrcit el
que hauria de ser jutjat i condemnat
pels succesos de Beslan, que van ins-
tigar fa més d’una decada amb l’ocu-
pació de Txetxenia; també en són res-
ponsables del que va pasar el govern
de la Federació Russa, les màximes
autoritats judicials, les grans empre-
ses del petroli que subvencionen la
masacre, etc… 

Els xiquets de Txetxènia

I és que a Txetxènia l’exèrcit rus amb
els vist-i-plau dels anteriorment men-
cionats i d’altres han matat ja a més
de 42.000 xiquets, no es qüestió de com-
parar-los o comptabilitzar-los amb els
morts a l’escola de Beslan, doncs tant
uns com els altres són víctimes del
mateix, d’una situació que no es resol-
drà fins que Txetxenia no puga exer-
cir el dret a l’autodeterminació, acon-
seguir la indepència i ser reconeguda
com una nació sobirana en l’àmbit
internacional; cosa que difícilment s’a-
conseguirà mentre la voluntat de les
multinacionals segueixca sent més
important que la voluntat dels pobles.

Aceh: entre el tsunami i la
lluita per la independència

Celebració de l’acord de pau entre l’Estat indonesi i la MAA

El govern uruguaià reconeix la Repú-
blica Àrab Saharauí Democràtica
El govern uruguaià ha reconegut final-
ment a la República Àrab Saharauí Demo-
cràtica (RASD) complint així una histò-
rica reivindicació del Frente Amplio en
matèria de política exterior. Tot i la pres-
sió marroquí per tal que el govern d’U-
ruguai no reconegués la RASD, el passat
26 de desembre en el consell de minis-
tres Reinaldo Gargano presentà la moció
a favor del seu reconeixement i recordà
els estrets llaços d’amistat existents entre
el poble saharauí i el poble uruguaià.

Brecha, Uruguai

Hamas condiciona la participació en
el Govern als resultats electorals
El portaveu de Hamas Yasser Mansour
afirmà que tot i que el moviment islàmic
encara ha de decidir el seu posiciona-
ment respecte a participar en el futur
govern palestí, aquesta decissió vindrà
fortament condicionada pels resultats
electorals.
Yasser Mansour en la mateixa interven-
ció rebutjà totes aquelles propostes i ini-
ciatives que neguen als refugiats pales-
tins el seu dret legítim a retornar a les
seues terres.

Palestine News Network, Palestina 

Les FARC descarten l’intercanvi huma-
nitari de segrestats
En un comunicat del passat 2 de gener
les FARC anunciaren que mentre Uribe
continui en el govern no hi haurà inter-
vanció humanitària de segrestats per la
poca voluntat del president colombià i
pel seu afany d’utilitzar els intercanvis
electoralment.
En el mateix comunicat les FARC assen-
yalaven que Colòmbia necessita un pre-
sident amb voluntat política, no només
per als intercanvis, sinó per a la resolu-
ció del conflicte.

El tiempo,Colòmbia

La mina de carbó contava amb 208
violacions en seguretat laboral
Sago Mine, la mina on la passada setma-
na moriren 12 miners nord-americans,
fou expedientada durant el 2005 per a
208 violacions de la seguretat laboral.

La mina propietat de l’International
Coal Group, només en les darreres tres
inspeccions realitzades per l’Agència de
la Salut i la seguretat minera (MSHA) fou
expedientada per incomplir fins a 180
normatives en seguretat laboral i fou
multada a pagar 24.000$. 

People’s Weekly world, Estats Units 

Més de 41.000 persones a Bilbao en
defensa dels drets dels presos
La manifestació convocada pel Foro de
Ibaeta reuní a Bilbao més de 41.000 per-
sones en defensa dels drets dels presos.
En aquest sentit, les demandes que es
realitzaren un cop acabada la manifes-
tació foren el respecte de tots els drets
dels presos polítics, el reconeixement de
la interlocució nombrada pel Col·lectiu
de presos polítics bascos així com que
aquest col·lectiu pugui mantenir relacions
amb altres agents del país per poder par-
ticipar en els àmbits de debat i de decis-
sió dels que es doti la societat basca.

Gara, Euskal Herria

RECULL DE PREMSA INTERNACIONAL
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GUILLEM SÁNCHEZ LA PAZ

La massiva victòria del Moviment al Socia-
lisme (MAS) d’Evo Morales a les eleccions
bolivianes del proppassat 18 de desembre
ha despertat una lògica i immensa espe-
rança, però mentre s’espera quins són els
primers passos del nou Govern, potser cal
fer un cop d’ull a les raons d’aquest sor-
prenent resultat electoral.

La primera pregunta que cal fer és com
un moviment sense recursos econòmics,
sense experts en màrqueting ni gairebé
mitjans ha pogut obtenir aquest resul-
tat. Pel que fa als recursos del MAS només
calen dos exemples: no va encarregar ni
una sola enquesta durant la campanya,
la seu central a La Paz només tenia dos
ordinadors amb accés a internet, no cal
dir gaire cosa més.

Els partits neoliberals bolivians eren
conscients del seu immens descrèdit, es
van preeparar a consciència, amb la
renúncia dels principals partits en favor
d’una única agrupació electoral “nova”
anomenada Podemos, i una milionària
campanya que va incloure la descarada
mentida electoral (a la televisió aparei-
xien anuncis sense signar acusant a Evo
Morales de gairebé qualsevol cosa), la par-
ticipació de les transnacionals petrole-
res, les promeses de cooperació ianqui,
el missatge de la por, la manipulació
mediàtica, les xarxes tradicionals de vot
captiu i, finalment, un gegantí frau elec-
toral que va deixar un milió de persones,
el 20% del cens, sense votar. Tot i això el
MAS va obtenir la victòria més aclapara-
dora dels últims 50 anys a Bolívia, quan
va aconseguir el 54% dels sufragis (es cal-
cula que sense el frau hagués estat el 70%).

Ès probable que Bolívia sigui el país
llatinoamericà amb uns moviments

socials més organitzat i influents i que
han esta claus en aquesta victòria, però
com a molts llocs les xarxes socials són
complexes i sovint contradictòries.

Breu mapa polític i social

En aquest cas encara es complicà més,
perquè les tradicionals divisions de l’es-
querra s’enfrontaven al fet que per pri-
mera vegada una formació d’esquerra real,
lligada a la base i amb una dirigència
indígena podia guanyar les eleccions. I
això generà reaccions diverses; per una
banda la majoria de les forces socials i
polítiques van fer campanya pel MAS i
s’hi aliaren obertament, molts d’altres
optaren per no presentar candidatures
alternatives i donar un suport crític (com

la direcció de la Central Obrera Bolivia-
na, que mantingué una postura ambigua
tota la campanya) i els més radicals (bàsi-
cament grups troskistes) demanaren l’abs-
tenció amb l’argument que el MAS era
neoliberal i que l’única sortida era la insu-
rrecció armada.

Només el Moviment Indígena Pacha-
kuti (MIP) del Mallku Quispe optà per
presentar una candidatura més a l’es-
querra, postura que mantingué tot i l’es-
cissió de molta de la seva gent, que pre-
ferí el MAS (inclòs el candidat a vicepre-
sident del MAS Álvaro Garcia Linera).
Després de la victòria d’Evo, però, la majo-
ria d’organitzacions que formaven el MIP
s’han escindit i han fundat una nova for-
mació, el Moviment Patriòtic Pachaku-

tista, per donar suport al MAS des de l’es-
querra i sense entrar al govern. Les auto-
ritats tradicionals de les comunitats aima-
res, que eren la base del MIP, han decre-
tat la “mort política” de Quispe.

Les raons de l’èxit

La primera és que molts sectors socials
van optar per a l’opció Evo per a canviar
la realitat del país, i fins als últims dies
de campanya s’anaven rebent adhesions
de jubilats, discapacitats, transportistes
i fins i tot petits empresaris. També el
fort sentiment popular que calia recupe-
rar a Bolivia, nascut bàsicament a par-
tir de l’anomenada “guerra del gas”. Lla-
vors una crua revolta per impedir que
els hidrocarburs fossin espoliats per les

multinacionals acabà amb l’expulsió del
president Gonzalo Sánchez de Lozada. I
la majoria de bolivians i bolivianes dona-
ren l’esquena a un neoliberalisme que
després de 20 anys “d’èxits” no havia fet
més que empobrir-los.

És probable que l’actual sistema eco-
nòmic i polític bolivià ja estigués mort

llavors. El problema era què i com l’ha-
via de substituir. Els sectors més radicals
optaven per a la presa violenta del poder
i la instauració d’un govern obrer i cam-
perol, en canvi, el MAS i molts dels col·lec-
tius que després s’hi aliaren preferien
un avançament de les eleccions i una vic-
tòria a les urnes, com finalment s’ha pro-
duit. Alguns analistes asseguren que per
influència de Castro i Chávez, que prefe-
rien un govern amb la legitimitat de les
urnes, per ser menys atacable per l’im-
perialisme. L’altre punt d’importancia
cabdal ha estat, sens dubte, la progressi-
va presa de consciència nacional dels
pobles indígenes, sobretot quítxua i aima-
ra, però també molts d’altres, que can-
sats de 180 anys de governants sorgits de
la minoria blanca han preferit un presi-
dent amb la seva cara i la seva forma d’ex-
pressar-se. A més, s’ha de tenir en comp-
te que els molt ben educats i llicenciats
polítics de l’oligarquia són els responsa-
bles de l’actual estat de bancarrota en
què es troba l’Estat i la societat bolivia-
nes, tan per la seva incompetencia, la
seva supeditació als interessos de l’im-
perialisme i els escandalosos índexs de
corrupció. Segurament molts bolivians i
bolivianes han pensat, a l’hora de dipo-
sitar la seva papeleta, que potser ha arri-
bat l’hora de provar si no será més com-
petent, més digne i més honrat, un indí-
gena que amb prou feines té estudis secun-
daris i sorgit, com diuen ells mateixos,
“de les entranyes de la terra”.

Bolívia obre una escletxa 
per a l’esperança

Tancament de la campanya electoral del MAS a Cochabamba // FOTO: (H)

Jornada electoral
al cor del MAS

ta sobre “què espera del nou govern?”
sembla que no l’entén ningú; “el MAS
som nosaltres, un dels nostres està al
govern”, és l’única recepta que sembla
que ho explica tot. I sembla que tothom
té una anècdota sobre l’Evo: “quan el van
lligar pel coll i el van arrossegar amb un
cotxe” o “la seva promesa no va voler casar-
se amb ell perquè no volia quedar-se vídua
jove”. Pel que expliquen, amb aquesta pro-
ximitat sembla que ja en tenen prou. Amb
això i amb què “millorin una mica les
coses”. Només el senyor Pedro, que regen-
ta l’únic allotjament del poble, tem que
ara “s’oblidi de nosaltres”; i davant de la
pregunta sobre què és el que necessita el
Chapare, respon amb seguretat: “meca-
nitzar el camp i que el camperol pugui
guanyar més, perquè només amb el tre-
ball a mà no es pot viure”.

Severino Almanza, antic dirigent sin-
dical, té una altra opinió: “ara el que cal
fer és despenalitzar la coca, perquè amb
un sol “cato” el camperol no pot mante-
nir la seva família, i la coca, que cull cada
tres mesos, és l’única planta que dóna
prou per a viure”.

I és que cal tenir en compte que al
Chapare, la idea que genera més consens

social és que “la fulla de coca no és dro-
ga”. Aquí, la coca és molt anterior i molt
més important que la cocaïna, és més que
un simple cultiu, és tot un símbol d’iden-
titat i, a més, té un important mercat
intern.

De fet, Evo ha promès que lluitarà per

a la despenalització internacional de la
fulla de coca, cosa que permetria expor-
tar-la i industrialitzar-la com a aliment
o analgèsic, entre moltes altres propie-
tats que asseguren que té aquest fulla
màgica. Potser aquest és un possible futur
per al Chapare.

per decisió de la gent, en les assemblees
del sindicat”. El col·legi electoral es tro-
ba a la pista de bàsquet de l’escola, regen-
tada per les monges. Abans d’obrir ja hi
ha cues a la porta, ordenadament la gent
es va col·locant en fila per poder votar.
Hi ha molta gent. “Aquesta vegada tothom
s’ha registrat per votar, hi ha molta espe-
rança en el canvi” explica Marcelino.

A la nit assistim al recompte dels vots.
Evidentment no hi ha sorpreses: Evo
guanya amb el 89 per cent dels vots, la
participació supera el 90. Ja ens ho havia
deixat clar el senyor Pedro, correspon-
sal de l’emissora comunitària Radio Sobi-
rania: “Aquí som tots pur MAS”.

Si durant la jornada electoral, pre-
guntar per qui guanyaria semblava estú-
pid, perquè “Evo” era la invariable i evi-
dent resposta. Al dia següent, la pregun-

GUILLEM SÁNCHEZ EL CHAPARE

El Chipiriri és un petit poblat, al cor del
Chapare, una zona agrícola on petits cam-
perols propietaris cultiven blat de moro,
iuca y moltes fruites diferents, a més,
òbviament, de la sempre conflictiva coca.
A Chipiriri només cal obrir els ulls per
saber qui guanyarà les eleccions: totes
les cases tenen penjada la bandera bla-
va, blanca i negra del MAS, de vegades
al costat de la whippala que identifica la
lluita indígena. Tots els comerços tenen
els cartells electorals d’Evo, els cotxes,
els arbres, la roba, qualsevol lloc és bo
per a identificar-se amb el “instrument
polític”, com anomenen aquí al Moviment
al Socialisme. “És que el MAS va néixer
aquí -ens explica Marcelino, un mestre
d’escola que fa cua per votar-, va néixer

Recompte de vots durant la jornada electoral al Chipiriri // FOTO: (H)
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E
ls temps avancen sense pietat
alguna i s’emporten al seu pas
aquelles coses que semblen no
tenir cabuda dins la lògica d’a-
quest món globalitzat. Aquesta

vegada, li ha tocat al cinema patir les
conseqüències d’un progrés que s’ence-
ga en un públic robotitzat i excessiva-
ment occidentalitzat. València es que-
da, de manera progressiva, sense els
antics cinemes de barri, aquells que
s’han erigit durant anys com espais
culturals d’alt valor veïnal, llocs de
trobada d’una societat que ha volgut
descobrir i conèixer, llars carregades
d’emotivitat i familiaritat que ara, en
aquesta època que ens ha tocat viure,

apaguen els llums definitivament. 
Acteon ha sigut l’última sala que

s’ha vist obligada a renunciar (en el
seu lloc, trobarem aviat un enorme
concessionari d’automòbils). Però
abans, Serrano i Artís van deixar pas a
un edifici d’oficines i baixos comer-
cials, Tyris ha acabat convertint-se en
un recinte en obres per construir un
gran aparcament, Oeste és avui un
supermercat, i Capitol i Rex se sumen a
la llista dels espais cinematogràfics
perduts a la capital del Túria. 

Però no cal estranyar-se. L’afluèn-
cia de gent als cinemes de barri és molt
baixa. Ara els grans complexes comer-
cials d’oci són els que manen. Desta-

cats cinemes multisala preparats amb
la darrera tecnologia, acomodats per
captivar el públic i dissenyats per fer
possible tot un negoci del segle XXI,
s’alcen victoriosos davant aquells cine-
mes de menys de deu sales que, tot i no
comptar amb tants avantatges, han
marcat una manera d’entendre el cine-
ma molt particular. 

L’únic que ens queda és la resis-
tència. I així és com molts col·lectius
estan fent tot el possible per rescatar
els antics cinemes de barri i lluitar per
formes d’oci lliures i dignes.

El Cinebaix de Sant Feliu de Llo-
bregat n’és un bon exemple. Aquest
cinema ha sigut recuperat gràcies a les
aportacions de ciutadans i col·lectius
que no han renunciat a poder bastir
un centre cultural de projecció de
pel·lícules d’autor, d’àmbit estatal i en
català. 

El cinema és l’expressió viva de
qualsevol poble. Es tracta d’un art que
ens transmet sentiments, ens condueix
a idees, ens convida a somniar, ens
encisa i ens commou. Però tot art ha de
tenir també on viure per fer l’encant

molt més proper i afable. Sembla que el
cinema de qualitat, a partir d’ara, hau-
rà de demanar almoina per tota Valèn-
cia. El repte dels que volem salvar això

Els palaus 
del cinema 

L
es seleccions regionals de futbol
del país és mouen en àmbits
perillosos mentre el concert del
28 porta la festa a una nit desas-
trosa per a l'esport català

Amb un fort malestar general pro-
vocat per la polèmica exclusió de la
Federació Catalana de Patinatge a ser
membre de ple dret de la FIP -fet que
comportava que la selecció catalana
hagués participat com una nació més a
competicions internacionals oficials-
arribaven els ja tradicionals partits
nadalencs de les seleccions del País
Valencià i del Principat de futbol.
Aquest any, els rivals eren Colòmbia i
Paraguai, dos estats amb una forta pre-
sència d'immigració al nostre país.

La valenciana en la seva línia

Com ve sent habitual, la selecció del
País Valencià manté una forta despoli-
tització intencionada per tal de dife-
renciar-se de partits amb forta càrrega
política com els d'Egoalde (a Euskal
Herria) o del Principat. Aquesta inicia-
tiva, que es promou des de sectors de la
dreta regional del País Valencià, té un

clar rebuig per part dels
sectors que reclamen la
reunificació nacional des
del sud del país. El partit,
que és jugà al camp de
Mestalla (l'Horta) reunia
a jugadors principalment
del València CF i del Vila-
real i va acabar amb el
resultat de 2 a 1 gràcies
als gols de Juanfran i
David Navarro. Cal desta-
car que a les grades del
camp valencià hi predo-
minà un fort ambient
autonòmista que fa enca-
ra més important el fet
de reclamar una autèntica selecció
nacional dels Països Catalans

Al Principat la cosa va a menys

Amb un descens de públic considerable
respecte a altres anys, la selecció del
Principat va empatar al Camp Nou amb
la selecció del Paraguai després que la
selecció sud-americana igualés el gol
del jugador de l'Espanyol, Jonathan
Soriano. Només unes 30.000 persones
van acudir al partit i des del grup d'a-

nimació Escamots Catalans ja s'ha
advertit que aquest palpable desinterès
per la selecció catalana es deu a què
“Aquests partits de costellada no por-
ten enlloc i cal començar a fer servir
altres fórmules perquè la gent vagi a
l'estadi”. És també digne de menció la
càrrega policial que els Mossos d'Esqua-
dra dugueren a terme al gol sud, on és
trobaven els aficionats més polititzats
del camp. Per altra banda, cal lamen-
tar l'actitud d'elements de caire feixis-

ta al gol nord, que exhi-
biren el seu tarannà,
mentre alçaven el braç
fent la salutació romana
i cremaven banderes
anarquistes.

Una festa per a les

seleccions

Un cop acabat el partit
entre la selecció princi-
patina i la del Paraguai,
el portal web Racocata-
la.com i la Plataforma
Pro Seleccions Esportives
Catalanes organitzaren
un concert reivindicatiu

al Palau Blaugrana. Els primers en sor-
tir a l'escenari foren els i les terrasen-
ques de La Carrau, el grup de folk en
català va mostrar, una vegada més, un
directe festiu i amb moltes ganes tot i
que el fet d'obrir el concert va fer que
el públic no acabés de respondre. Amb
“DJ Capital” i l'adaptació de la cançó
valenciana “La manta al coll” com a
moments destacats, els vallesans van
complir de sobres amb les 3.000 perso-
nes que omplien la pista del Palau.

Com és habitual darrerament, la histè-
ria col·lectiva va arribar de la mà dels
Obrint Pas, els valencians, que feien el
seu darrer concert al Principat fins a
l'estiu, van demostrar perquè el seu
“En moviment” és un dels discs més
venuts arreu de l'Estat. Un repàs a tota
la seva discografia i col·laboracions
com la de Titot a “El Cant dels Maulets”
o Lluís de Voltor a “Telefeixisme” van
omplir l'hora llarga que Obrint Pas va
estar en escena.
És d'agrair que enmig d'un ambient
tan festiu, membres de la Coordinado-
ra Antirepressiva de Gràcia recordessin
que els companys graciencs, que patei-
xen la repressió de l'Estat espanyol,
que no estan sols amb banderoles on
se'n demanava l'absolució. Cap a les
tres de la matinada sortirien els Mes-
clat i pel que va semblar, la gent ja
estava prou cansada després del partit
i els dos concerts anteriors. A més, el
fet que el dia següent fos laborable va
minvar força l'assistència a un concert
on van destacar “Serrallonga” i  “Si el
rei vol corona” que van arrencar els
últims balls.

Jordi Garrigós, Barcelona

Els partits de Nadal
van a caiguda

Reivindicació en el concert posterior al partit de la selecció principatina

es presenta clar: hem d’actuar. És l’ho-
ra de convèncer-nos que el cinema ha
de viure. Construïm-li palaus. 

Hèctor Serra, Aldaia

Cinema recuperat a Sant Feliu de Llobregat // FOTO: Sant Feliu Respon
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LOCALS I COL·LECTIUS COL·LABORADORS

Del 10 al 24 de gener
El nou any s’obre camí entre la
ressaca de les vacances que, sens
dubte, afecta l’activitat política i
cultural del país:

>>> Tanmateix, a Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès) l’activi-
tat no s’ha aturat i el dissabte 14
celebren el 1r Aplec de Col·lectius
per l’Alliberament Gai i Lèsbic de
Pobles, Viles i Ciutats Petites. La
jornada començarà a les 10:30h i
inclourà taules rodones (l’Escor-
xador), una exposició (AC La For-
nal), un cercavila i un concert
(Bar La Moderna). 

>>> A la mateixa vila, l’Asso-
ciació Cultural La Fornal ha orga-
nitzat una agenda ben atapeïda
per a aquests dies. Entre els actes
hi ha programats la projecció del
documental Besos al Besòs (dime-
cres 18, 20:30h) sobre la lluita
d’una associació veïnal combati-
va contra els plans urbanístics de
la Barcelona del 92 o el documen-
tal sobre el desallotjament del
mític centre autogestionat d’Iru-
ña Euskal Jai (dijous 19, 20:30h).
El diumenge 22, a les 19h, es rea-
litzarà la xerrada “Els set de
París”, a càrrec del Socors Roig
Internacional que analitzarà el
judici contra set militants del
PCE (r) i dels GRAPO al Tribunal
de París, els passats 16, 17 i 18 de
novembre. 

>>> D’altra banda, el nou
any també comportarà una
intensificació de la campanya
per l’Autodeter-minació i contra
les reformes dels estatuts. Un
dels primers actes serà la Plenà-
ria de la Campanya Unitària per
l’Autodeterminació que se cele-
brarà el dia 19 a les Cotxeres de
Sants (Barcelona, Barcelonès). A
banda de l’acte polític s’hi repar-
tirà material agitatiu. Podeu visi-
tar  www.autodeterminacio.net
per a més informació.

>>> Finalment, aquest gener
farà 5 anys de l’empresonament
d’en Zigor i en Diego. Per recor-
dar-ho el Col·lectiu de Suport als
Presos Rescat ha organitzat el dia
21 un sopar al Casinet d’Hosta-
francs (Barcelona, Barcelonès). A
més a més, hi haurà l’actuació de
Feliu Ventura (18h) i dels Basto-
ners de Sants, que faran la seua
primera actuació en públic. Més
informació i reserves a info@res-
cat.org o al 679253091.

AGENDA

R
icardo Sanz nasqué a Canals
(la Costera) el 1898. L’autorita-
risme i violència del mestre,
feu que abandonara l’escola
aviat, i haguera de treballar al

camp i com a peó a la fàbrica del poble,
propietat de la rica família Ferri. Des-
prés d’un accident laboral, fou acomia-
dat i hagué de marxar, amb només
quinze anys, a buscar feina a Barcelo-
na. A la Ciutat Comtal entrà a treballar
com a tintorer, en una època en la qual
la jove CNT havia esdevingut el sindi-
cat més fort. Aviat ingressà al sindicat
anarquista al qual destinava bona part
del seu temps en acabant la jornada
laboral.

Cap a l’any 1917, coincidint amb la
revolució soviètica, la lluita de classes
arreu d’Europa es radicalitzà. El
govern i la patronal empraren mesures
militaristes i terroristes per tal de dis-
suadir qualsevol intent de revolució, és
l’inici de l’època del “pistolerisme”.

Així per exemple la vaga general unità-
ria del 1917 fou esclafada a sang i foc
per l’exèrcit espanyol, mentre que
durant el període 1917-1923 més de 300
destacats membres de la CNT moriren
a mans de sicaris de l’empresarial,
entre ells 107 fundadors del sindicat
anarquista, com ara Salvador Seguí, el
Noi del Sucre. 

Davant això, la CNT donà la con-
signa de descentralitzar les accions i
conformar grups d’afinitat que s’enca-
rregaren de l’autodefensa del proleta-
riat. El 1923, en aquest context naix a
Barcelona el grup Los Solidarios, al
qual en paraules de Garcia Oliver “Ens
unirem en aquell moment allò que no
tinc vergonya en dir, allò que tinc
orgull en confessar, els reis de la pisto-
la obrera de Barcelona”. A aquest grup
pertanyé Ricardo Sanz, juntament amb
Jover, Ascaso, Durruti... i destaca per
la contundència dels seus colps que
obligaren a la patronal a canviar la

seua actitud davant el proletariat. Des-
prés del cop d’estat militar de Primo de
Rivera, Sanz marxà a l’exili, però el
1925, va entrar per Irun a l’Estat espan-
yol. Fou detingut i passà dos anys a la
presó de Madrid on entaulà gran amis-
tat amb l’independentista González
Alba, detingut per l’acció de Prats de
Molló en la qual participaren anar-
quistes catalans. En sortir de la presó,
va passar per la construcció, tot conti-
nuant a la CNT.

Amb la caiguda de la Dictadura i
l’adveniment de la Segona República,
Ricardo Sanz es mostrà partidari de
radicalitzar la CNT i es vinculà al sec-
tor FAI, contrari als trentistes, que es
mostraven possibilistes amb la Repú-
blica. La fragilitat de la República con-
duí a l’alçament feixista. Quan se n’as-
sabentaren dels fets, el nucli dur de la
CNT, que vivia majoritàriament a Poble
Nou, i del qual formava part en Sanz,
tingué una reunió clandestina on deci-

dí mobilitzar al proletariat per tal d’a-
turar l’alçament militar a Barcelona.
En poc de temps el poble armat vencè
als militars, i fou Ricardo Sanz un dels
més destacats en l’atac a la Caserna de
les Drassanes. 

Durant la guerra contra els feixis-
tes, Sanz tingué la responsabilitat de
substituir a Durruti al comandament
de la seua columna, que després esde-
vindria la Divisió 28, un cop militarit-
zat l’exèrcit republicà. El 1939, fugí a
l’Estat francés on fou reclòs al camp de
la Vernet d’on fugí per passar a Algèria
on també fou empresonat, fins que fou
alliberat pels aliats i pugué tornar a
l’Estat francés. Visqué a l’exili fins que
tornà a Barcelona el 1979, morint el
1986 a Tolosa de Llenguadoc. La impac-
tant vida d’aquest obrer autodidacta
fou excepcional i heròica, com la de
tants i tants treballadors i treballado-
res  del seu temps.

Pau Tobar, València

Ricardo Sanz, un 
combatent anarquista

Ingredients per a dues persones
150 g de carn magra de porc, un ou,
farina de fregir, llavors de sèsam
negre, una ceba tendra, una pastana-
ga petita, un pebrot verd, mig pebrot
roig, mitja pinya, 100 ml de salsa agre-
dolça, oli de gira-sol o cacauet.

Preparació
Peleu la pinya i talleu-la a daus petits.
Talleu la ceba, els pebrots i la pastanaga
a tires fines. Poseu els pebrots i la pasta-
naga en el mateix plat i la ceba a part.
Talleu el porc a daus petits, bateu l'ou i
mescleu farina en un plat amb un gra-
padet de llavors de sèsam. Arrebosseu el
llom primer amb ou i després amb fari-
na.

Prepareu una paella amb oli abundant
i ben calent i fregiu els trossos de carn.
Reserveu-los un cop fregits.

Agafeu una paella amb dues cullera-
des d'oli (o millor un wok) i fregiu ràpi-
dament i a foc molt viu la pastanaga i el

pebrot (mig minut). Traieu-ho i reser-
veu-ho. Torneu a posar-hi una mica d'o-
li i aboqueu-hi la pinya. Fregiu-la durant
un minut i afegiu la salsa.

Aneu amb molt de compte perquè s'es-
pesseix molt ràpidament i se us pot cre-

mar. Afegiu-hi també la carn fregida, la
pastanaga i els pebrots. Remeneu ràpi-
dament durant mig minut i apagueu el
foc. Afegiu-hi llavors la ceba i remeneu-
ho per última vegada. Serviu-ho ben
calent

PORC AGREDOLÇ
RECEPTA EL XEF PANXACONTENT

Aquesta és la coneguda recepta xinesa. Ací exposarem la versió fàcil, amb la salsa
agredolça ja feta, que podem comprar. Cal que tinguem tots els ingredients tallats
i a punt per fregir abans d'encendre el foc. La salsa agredolça la podem fer a casa,
però és una mica complicat, ja que per aconseguir que agafe la consistència ade-
quada s'ha de fer com un almívar.
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En les dates prèvies al dia de la pàtria galle-
ga -25 de juliol- del 2005 la repressió con-
tra l’independentisme gallec es va inten-
sificar amb la detenció de dos militants
gallecs acusats de la col·locació d’uns arte-
factos explosius al mateix temps que es
feia pública una crida a la violencia defen-
siva en un manifest que venia signat com
a Resistencia galega. Des de llavors, la fei-
na de CEIVAR, organisme anti-repressiu de
l’esquerra independentista gallega s’ha
intensificat. El darrer cas ha recaigut sobre
la persona de Iago Vilar, president de l’as-
sociació cultural A Esmorga i col·laborador
d’AMI, organització juvenil independen-
tista gallega, en el marc de l’anomenada
“Operació Castinheira”.

Quan es va fundar CEIVAR i per què
en aquell moment? Quines eren les cir-
cumstàncies repressives a Galícia en
aquell moment ?
CEIVAR es funda l’any 2003 com una
aposta d’un sector del Moviment d’Alli-
berament Nacional Gallec per a consti-
tuir una organització anti-repressiva
apartidària que donés resposta a la repres-
sió de baixa intensitat que patia l’inde-
pendentisme gallec en aquell moment -
detencions esporàdiques, sancions eco-
nòmiques, arrestos penitenciaris, crimi-

nalització del jovent més compromès, vio-
lència policial, etc.-. 

CEIVAR neix en el context de la pro-
gressiva sortida de les presons en la darre-
ra dècada de col·laboradors i militants
de l’Exercito Guerrilleiro do Povo Gale-
go Ceibe, que estava inactiu des d’inicis
del noranta. Aquesta situació va conduir
a l’esgotament dels organismos anti-
repressius que actuaven fins llavors, ja
que aquests depenien d’aquell projecte
polític-militar i el context que els havia
generat ja no existia. Calia una nova
estrategia anti-repressiva per a donar des-
posta a unes noves condicions en l’àm-
bit repressiu.

La repressió a Galiza ha donat un salt
qualitatiu en els últims temps -des de
la detenció d’Ugio Caamaño i Xiana
Rodrigues- en relació a la repressió de
baixa intensitat que esmentaves? Per
què l’Estat Espanyol vol realitzar aquest
salt qualitatiu? És una simple despos-
ta a la crida a la violencia defensiva
del manifest Resistencia Galega?
La repressió a Galícia segueix sent de bai-
xa intensitat, però això no vol dir que
per a un projecte minoritari com el del
Moviment d’Alliberament Nacional
Gallec no tingui una gran incidència.

És cert que hi ha un salt qualitatiu
en l’àmbit repressiu des de l’aparició del

manifest de la Resistencia Galega - mani-
fest que fa una crida a la violència defen-
siva-. Aquest manifest coincideix amb una
sèrie d’accions en les proximitats del
darrer 25 de juliol -dia de la pàtria galle-
ga- que inclou la col·locació d’artefactes
explosius, etc. Ja llavors es van produir
detencions que, com hem vist, han con-
tinuat postriorment fins la darrera, que
és molt recent, de manera que no es pot
dir si aquesta ofensiva represiva s’ha aca-
bat o tindrà continuitat.

L’Estat considera aleshores que és el
moviment el que realitza un salt qua-
litatiu en les seves accions i aquesta
repressió en seria tan sols una despos-
ta, o creus que l’objectiu és atemorir
la militància?

No crec que sigui una simple despos-
ta al manifest o a les darreres accions,
per què la violència defensiva s’ha donat
més o menys regularment en la darrera
dècada  a Galícia en accions de diversos
tipus, però potser els cossos policials no
n’identificaven prou fàcilment l’origen.

La darrera onada repressiva tindria
l’objectiu de recollir informació de cara
a enfrontar-se a una amenaça futura. Ara
mateix no estem en condicions de supo-
sar un problema real per a l’Estat, però
els preocupa per què els mètodes clàssics
de seguiments i infiltració potser no els
són suficients per a identificar aquest
focus de violència defensiva.

Creus que el Moviment d’Alliberament
Nacional Gallec es troba en aquests
moments en una fase de creixement?
Com en veus les perspectives de futur?

Com a organització anti-repressiva no
és la nostra feina realitzar balanços polí-
tics, especialment per què som una orga-
nització apartidària. El que sí que podem
dir és que que les formes organitzatives
magistrals no han existit fins ara. Crec,
però, que més enllà de les divisions inter-
nes, és cert que el Moviment d’Allibera-
ment Nacional Gallec està en un cert pro-
cés de creixement moderat.

La darrera detenció i el pas per l’Au-
diència Nacional és encara molt recent.
Quin tipus d’operatiu policial es va
desenvolupar i quina va ser la reacció
de la societat gallega davant dels fets?
L’operatiu en aquest cas ha estat sorpre-
nent i desproporcionat. Hi han partici-
pat centenars d’efectius policials. Hi ha
hagut detencions, escorcolls, carrers
tallats, gossos anti-explosius, a banda
d’altres procediments com la clausura de
pàgines web, seguiments a gent que des-

pués no va ser detinguda ni se’n coneix
la relació amb el cas. No estem acostu-
mats a una operació d’aquestes dimen-
sions. Però també la resposta social ha
estat amplia pel que estem acostumats.

Quin ha estat el paper de la premsa
gallega?
La premsa és un agent més en la crimi-
nalització del jovent. Pràcticament es
podria dir que forma part de l’operatiu
policial. Per alguns delictes la premsa

respecta la pressumció d’innocència però
en aquests casos dóna total suport a les
actuacions policials i tan sols té en comp-
te les seves valoracions. Després mai no
se’n retracta quan els fets demostren la
falsedat de les acusacions. 

S’ha produït un
salt qualitatiu en

l’àmbit repressiu des
de l’aparició del

manifest de la Resis-
tencia Galega -on es
crida a la violència

defensiva- dies
abans del 25 de

juliol passat.

Al moviment tenim mitjans de comu-
nicació de molt poc abast, de manera que
no hem pogut donar una desposta infor-
mativa pròpia.

I la reacció dels partits? El BNG ha
pres algun posicionament diferenciat
de la resta de partits?
El tàndem PP-PSOE no en va tenir prou
amb les detencions, els escorcolls, els
seguiments o el tancament de pàgines
web i va criticar l’Audiència Nacional
pels excarceraments després d’haver-la
aplaudit inicialment per l’operatiu. 

Pel BNG la situació va suposar una
contradicció. En un principi van aplau-
dir les detencions com a partit d’ordre
que és, però amb els excarceraments i el
suport que alguns sectors de les seves bases
van donar als detinguts va haver de can-
viar lleument el discurs. Això, però, es
va reduir a la denúncia de certs detalls
de l’operació, no ha estat una denúncia
de fons en cap cas i sigui com sigui la
reacció inicial és la més significativa.

Quins instruments utilitza CEIVAR per
lluitar contra la repressió?
En un principi, a part de l’agitació anti-
repressiva, es tractava de pagar advocats
i petites multes per encartellar, pintar. 

Ara, en un context qualitativament
diferent, estem davant del repte de veu-
re com el nostre organisme pot donar
suport als presos, els familiars i socialit-
zar un cas d’aquesta gravetat. CEIVAR és
un organisme prou recent –com he dit,
es va fundar el 2003– i, per tant, fins cert
punt una situació com aquesta és el rep-
te més important que hem tingut des de
llavors. Esperem saber-hi fer front.

El Movimentd’Alliberament
Nacional Gallec ha viscut en
els darrers mesos un seguit
de ràtzies policials que han
comportat detencions de
militants independentistes
sota la llei antiterrorista, el
seu trasllatg a l’Audiència
Nacional espanyola, escor-
colls de seus socials, clau-
sures de pàgines web i l’em-
presonament de dos joves. 
En les dates prèvies al dia de
la pàtria gallega -25 de juliol-
del 2005 la repressió contra
l’independentisme gallec es
va intensificaramb la deten-
ció de dos militants gallecs

acusats de la col·locació
d’uns artefactos explosius al
mateix temps que es feia
pública una crida a la vio-
lencia defensiva en un mani-
fest que venia signat com a
Resistencia galega. Des de
llavors, la feina de CEIVAR,
organisme anti-repressiu de
l’esquerra independentista
gallega s’ha intensificat. El
darrer cas ha recaigut sobre
la persona de Iago Vilar, pre-
sident de l’associació cultu-
ral A Esmorga i col·labora-
dord’AMI, organització juve-
nil independentista gallega,
en el marc de l’anomena-

da “Operació Castinheira”.
El passat dia 3 de gener un
representantde CEIVAR, Nar-
ciso Vasques, visitava Bar-
celona convidat per Rescat,
col·lectiu de suport a presos
polítics catalans, per difon-
dre la realitat de Galiza als
Països Catalans. En Narciso
va analitzar per l’ACCENT la
conjuntura política que viu
l’independentisme gallec i
les conseqüències que pot
comportar la repressió poli-
cial i la criminalització
mediàtica dels darrers
mesos.

Narciso Vasques
CEIVAR – organisme antirepressiu de
l’esquerra independentista gallega

ENTREVISTA

“L’operatiu contra l’independentis-
me gallec ha estat desproporcionat”


