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Cronologia Xavi Roijals

A
l número 25 de l'època anterior

de la revista Catalunya, corres-

ponent als mesos d'agost i se-

tembre de 2000, va sortir la primera

cronologia, tot i que sota un altre epí-

graf ("...i després diuen que no passa

res").Durant 61 números i al llarg de

set anys, la cronologia ha provat de ser

fidel als objectius sota els quals el

col·lectiu que feia la revista aleshores i

ara la vam dissenyar.Quan a l'inici de

l'estiu de l'any 2000 varem decidir ini-

ciar aquesta secció, la idea que teniem

al cap era la següent:recollir dintre

d'una secció totes les notícies breus

que ens anaven arribant, donar el

màxim de visibilitat al conjunt de lluites

i de mogudes que hi havien dins del

Principat al marge de partits polítics,

institucions i sindicats majoritaris.Hem

de tenir en compte que algunes coses

han canviat molt des que vam iniciar la

cronologia:no existia el node de Bar-

celona de la xarxa Indymedia, l'ús d'in-

ternet no estava tant estés com ara (i a

més hi havien molts prejudicis dintre

dels ambients polititzats contra aques-

tes noves tecnologies de la informa-

ció),no es feien servir gaire buscadors

d'internet com google.Fer una cronolo-

gia aleshores tenia molt més sentit, ara

és molt més fàcil anar a Google o al

cercador d'Indymedia Barcelona i tro-

bar allò que ha passat tal dia a tal lloc.

En aquella època ni era tant fàcil ni la

major part de la gent sabia fer anar

aquestes eines.

Quan vam dissenyar les primeres

cronologies, també voliem barrejar

conscientment totes aquestes lluites

amb les que en un moment donat po-

dríem considerar com a pròpiament

més nostres, les mobilitzacions convo-

cades o generades pel sindicat, i aque-

lles amb les quals la CGT de Catalun-

ya col·laborava.No per diluir les unes

dins de les altres, sinó perquè conside-

ràvem (i encara considerem) que les

lluites més nostres eren part d'un tot

més gran, part d'un moviment de movi-

ments que va agafar una extensió im-

pressionant, i on es produïren i es pro-

dueixen estranyes sinèrgies que en el

fons no ho són tant.Quan els treballa-

dors d'autobusos fan una assemblea

convocada per la CGT a l'històric Cen-

tre Social Ocupat la Hamsa, quan la

secció sindical de Parcs i Jardins de

CGT denuncia el desallotjament del

centre social Miles de Viviendas del

barri de la Barceloneta, per posar

només dos exemples, que n'hi haurien

moltíssims més, això vol dir alguna

cosa.No sabem si encara es pot parlar

amb propietat de l'existència d'aquest

"moviment de moviments", probable-

ment per tal que aquest "moviment" fos

tal hauria calgut que la consciència de

ser-ho hagués estat majoritària, i és

discutible si això ha passat.Però conti-

nuem...

Si repassem el que han estat

aquests set anys de moviments al ca-

rrer ens podem adonar d'unes quantes

coses.No som sociòlegs ni res sem-

blant, aquest article és només l'opinió

d'un d'aquells que hem fet la cronolo-

gia al llarg d'aquests anys.

En primer lloc les mobilitzacions

més fortes que hi han hagut en aquest

país durant aquest període han estat:

la lluita contra el trasvassament del riu

Ebre, que mobilitzà desenes de milers

de persones de les comarques del sud

de Catalunya (i de tota la conca del riu

Ebre) contra el Plà Hidrològic Nacional

del Partit Popular;les mobilitzacions

contra la guerra de l'Iraq i contra la par-

ticipació espanyola en aquest conflicte,

junt amb les mobilitzacions finals del

13 de març de 2004 davant les seus

del PP de pràcticament a tot arreu -

mobilitzacions que es pot dir que van

ser contra el PP però en cap cas pro-

PSOE-.

La lluita contra el trasvassament del

riu Ebre va inciar-se amb l'aprobació

per part del Partit Popular d'un Pla Hi-

drològic Nacional que presumptament

havia d'ordenar totes les conques hi-

drològiques dels rius espanyols.

Aquest pla va ser criticat molt forta-

ment per part de les poblacions de les

conques dels rius (i també per esta-

ments científics), donat que implicava

el trasvassament de les aigües d'al-

guns rius (particularment de l'Ebre)

cap a les zones de més fort creixement

urbanístic i de regadius (principalment

País Valencià i Múrcia), amb la salvetat

que aquest creixement urbanístic era

ecològicament insostenible (model

basat en urbanitzacions de segona re-

sidència, urbanització molt forta (pro-

bablement ilegal) de grans sectors de

litoral, model urbanístic d'alto standing

lluny de les necessitats de les capes

populars i gran consumidor d'aigua

(camps de golf), model agrícola basat

en els hivernacles i l'agricultura de re-

gadiu industrialitzada, altament consu-

midora d'aigua).Per tot això, les pobla-

cions de la ribera de l'Ebre van

revoltar-se i sota l'eslogan "Lo riu és

vida, no al trasvassament" van enge-

gar una campanya per la defensa

d'una nova cultura de l'aigua que va ini-

ciar-se amb la constitució de la Plata-

forma per la Defensa de l'Ebre a Torto-

sa el 15 de setembre de 2000 fins la

retirada del pla l'any 2004.Durant

aquests 4 anys les gents de les Terres

de l'Ebre van manifestar-se a Tortosa,

Amposta, Barcelona, Saragossa, Ma-

drid, etc, aplegant centenars de milers

de persones a les seves manifesta-

cions i el què és més important, sent

una mobilització transversal on partici-

pà un percentatge elevadíssim de les

poblacions riberenques.Això no és lite-

ratura:encara ens en recordem els que

vam assistir a la manifestació de Bar-

celona, d'aquella pancarta que deia

"La Verge de la Cinta també diu No al

Trasvassament", portada per dones de

Tortosa, amb la imatge de la Mare de

Deu de la Cinta.Aquestes mobilitza-

cions van fer saltar alcaldes i regidors

del PP i de CiU de les poblacions d'a-

quelles comarques, i van ser causa di-

recta de que d'una vegada es modifi-

qués la divisió territorial catalana,

creant la Delegació de la Generalitat a

les Terres de l'Ebre.

Posem aquesta mobilització com a

exemple, però en realitat la mobilitza-

ció contra el Pla Hidrològic no va ser

res més que la més important de les

mobilitzacions per qüestions ambien-

tals al territori del Principat, havent-hi

tot un seguit de mobilitzacions que en

molts casos encara continuen:la mobi-

lització contra la línia de Molt Alta Ten-

sió provinent de França, les mobilitza-

cions contra el TAV-AVE, contra el Pla

Caufec, antinuclears (encara), contra

el monocultiu de molins de vent a de-

terminades àrees (un altre cop) de la

província de Tarragona, contra des-

enes de projectes urbanitzadors de po-

bles i ciutats, particularment si són del

litoral català, contra el IV cinturó, i un

llarguíssim etc.Aquestes mobilitza-

cions s'han anat incrementant al llarg

dels anys, i tenen algunes variables co-

munes:a diferència d'altres lluites i

tipus de mobilitzacions, a més dels

sectors militants tradicionals, aquestes

apleguen parts de la població que ge-

neralment no es mouen, es tracta de

poblacions que veuen amenaçades

seriosament per aquestes noves in-

fraestructures i afronten el problema

de manera transversal, saltant-se, si

cal, sense gaires problemes, tots els

mecanismes institucionals del poder

fins on faci falta.

Les mobilitzacions contra la guerra

de l'Iraq i contra la participació espan-

yola al conflicte van ser un altre exem-

ple de com, donat el cas, un percentat-

ge molt elevat de la gent fora dels cer-

cles militants i activistes clàssics pot

mobilitzar-se quan veu molt clara una

cosa.El 15 de febrer de 2003 cente-

nars de milers de catalans i catalanes,

en una mobilització sincronitzada amb

milions de persones de tot el món, van

sortir al carrer demanant simplement

un "No a la Guerra".Malauradament

poc després d'aquella manifestació els

governs de l'anomenada coalició alia-

da van envair l'Iraq.El cas és que el

moviment contra la guerra, enlloc de

reduir-se, va anar augmentant, en un

context de absoluta supèrbia del go-

vern espanyol d'aleshores (del PP),

que va preferir passar-se pel forro l'opi-

nió majoritària de la més àmplia majo-

ria dels espanyols per tal de fer-se la

foto de les Azores.Cassolades, con-

centracions, manifestacions, acampa-

des i un llarg etcètera de mobilitza-

cions van fer sortir al carrer per primer

cop a l'estat espanyol a milions de per-

sones, en mobilitzacions que, en mol-

tíssims casos superaven la capacitat

de mobilització dels sorpresos partits i

organitzacions tradicionals de l'esque-

rra i feien servir les noves tecnologies

(pàgines web, missatges sms, llistes

de correu), com a mecanisme organit-

zatiu informal però molt efectiu.El colo-

fó tràgic d'aquestes mobilitzacions van

ser els atemptats de l'11 de març de

2003 a Madrid, on, gràcies a la absolu-

ta manca de vergonya i imperícia infor-

mativa i comunicativa del govern es-

panyol, milions de persones es van

manifestar al voltant de les seus del PP

i d'organismes oficials de desenes de

ciutats de tot l'estat, en una maniobra

arriscadíssima, auto-organitzada es-

pontàniament.

Potser l'últim exemple de mobilitza-

cions autònomes auto-organitzades

que superen les organitzacions tradi-

cionals, apleguen gent tradicionalment

no militant, fan servir les noves tecno-

logies per tal d'organitzar-se i coloquen

al centre del debat qüestions que si pu-

guessin serien marginades discreta-

ment pels partits tradicionals, serien

les manifestacions pel dret a l'habitat-

ge.El 14 de maig de 2006, via missat-

ges sms, cadenes de mails i etc es va

convocar una asseguda pel dret a l'ha-

bitatge a diverses ciutats de l'estat.A

partir d'aquestes assegudes el movi-

ment va anar creixent, demanant sim-

plement el dret a l'habitatge que figura

a l'article 47 de la tant reivindicada (per

alguns, i només per allò que els hi inte-

ressa) constitució espanyola del 78.

Milers de persones s'han anat afegint a

un moviment que ha centrat dintre del

debat polític en plena època d'elec-

cions i de canvis de govern un proble-

ma que a mesura que passa cada cop

és més greu:la majoria de la població

espanyola en aquests moments no es

pot permetre un habitatge digne, i l'e-

conomoia espanyola depen d'un sec-

tor amb forts components especulatius

i que sovint voreja la legalitat urbanísti-

ca, ens referim és clar al sector del

totxo.Milers de persones han secundat

aquestes mobilitzacions, necesàries,

però gràcies al saber fer dels seus or-

ganitzadors, entretingudes i divertides

d'igual manera que reivindicatives.

Mencionar aquestes mobilitzacions

diguéssim "majoritàries" (una paraula

que gràcies a l'actuació de segons

quins "sindicats" agafa un caire gaire-

bé pejoratiu...), no vol dir que no men-

cionem els milers de mobilitzacions pe-

tites i grans que hi han hagut al

Principat de Catalunya (àmbit geogrà-

fic de la cronologia).Milers de mobilit-

zacions, petites i grans, a centenars de

municipis de la geografia catalana, ja

siguin sindicals, alternatives, llibertà-

ries, okupes i un llarg etcètera de mos-

tra del treball polític "de formigueta",

treball de formigueta aquest que sovint

ha preparat el terreny per a mobilitza-

cions més grans.Aquestes mobilitza-

cions sempre han estat reflexades din-

tre de la cronologia en la mesura de les

nostres possibilitats, donant fe d'un ri-

quíssim teixit associatiu i d'una enorme

ecosistema polític alternatiu i invisible

al marge de les realitats polítiques ins-

titucionals i majoritàries.Pel que fa a la

qüestió sindical, només ressenyar aquí

que eppur si muove, malgrat tot es

mou, malgrat els enormes atacs patits

pel conjunt de la classe treballadora,

deslocalitzacions, reformes i desregu-

lacions laborals, destrucció del teixit in-

dustrial català, i un llarguíssim etcète-

ra, resulta que la CGT no només es

manté sinó que poc a poc (el treball de

formigueta mencionat anteriorment) va

creixent.Això malauradament no

només es producte dels encerts (o no,

que som humans) propis, sinó que ma-

lauradament la pràctica real entreguis-

ta dels sindicats anomenats majoritaris

ens afavoreix en aquest sentit.Durant

els últims anys també hem assistit a un

nou debat sobre la precarietat, la figura

dels treballadors precaris (amb mani-

festacions més o menys pròpies com

les mayday), la Xarxa contra els Tanca-

ments i la Precarietat i etc.En resum

que malgrat el que pugui semblar les

coses encara es mouen i molt i que per

dir-ho d'una manera futbolística, enca-

ra ens queda molta lliga, com demos-

tren totes les lluites que ara mateix

aquí es faria impossible citar:el tele-

marketing, la SEAT, contra la privatitza-

ció de Correus i de la sanitat, renfe,

parcs i jardins, Clariant i etcètera, etcè-

tera, etcètera.Incomptables.

I pel que fa al moviment d'okupació

de cases, el cicle 2000-2007 ha estat

potser el període més àlgid per a

aquest moviment.En aquests mo-

ments cada cop s'està desallotjant

més i més rapidament, sovint sense

seguir tot el cicle legal clàssic al que

estàvem acostumats, o bé via express

acusant als ocupants (si fa poc que hi

són) de "robatori", quan està meridia-

nament clar que és una acusació falsa

i sense fonament.I encara gràcies,

perquè la última moda que estan se-

guint algunes immobiliàries és directa-

ment "passar" dels mecanismes legals

clàssics i solucionar les coses manu

militari via matons, de nit, i amb traïdo-

ria, com ja està sent denunciat.La ten-

dència actual és resistir en els espais

que encara es conserven, i pel que es

veu ara les noves ocupacions s'estant

estenent fora de l'àrea metropolitana

de Barcelona (on la pressió especulati-

va comença a ser insuperable).Malau-

radament en aquest balanç s'han de

citar obligatòriament els desallotja-

ments de l'Hamsa, les Naus, la Maka-

bra, el Palomar, i tantes i tantes cases i

centres socials que han estat part de

les nostres vides i han estat esborrats

per la piqueta especuladora.

Perquè una cosa que també s'ha de

mencionar és com s'ha anat incremen-

tant la pressió repressiva per part dels

cossos i forces de seguretat de l'estat

...i de la Conselleria d'Interior depenent

d'ICV.Ofegar les manifestacions sense

deixar sortir als participants a la matei-

xa, com s'està veient des de fa unes

setmanes a Barcelona, detenir i aplicar

la llei antiterrorista a una noia de les

comarques gironines acusada de perti-

nença a una organització terrorista de

la qual ni tant sols se'ns facilita el nom,

basant els indicis en una llibreteta

blava amb quatre adreces (públiques)

escrites a dins...Un pot començar a

pensar que allò que la Júlia García Val-

decasas no es va atrevir a fer durant

els anys 2000-2004 ara s'estan atrevint

a fer-ho precisament els seus pres-

sumptes antagonistes d'ICV.Què és

curiós...

Tanquem aquesta visió per sobre

d'aquest panorama ric, sent conscients

de tantes coses que ens deixem per

dir.Considerem que la cronologia ha

fet el seu paper durant aquests anys,

que ara hi han les eines tant per visibi-

litzar com per informar-se de tot allò

que la gent vulgui saber sobre una mo-

bilització concreta.Ara disposem dels

webs confederals (plenament opera-

tius hores d'ara), el node d'Indymedia

Barcelona per tot allò que faci referèn-

cia als moviments socials, el setmanari

la Directa, el quinzenal Diagonal, i una

munió de projectes que ara mateix en-

cara estant a la fase de preparació

però que garantiran que l'accés a la in-

formació i a la comunicació alternativa

sigui ara molt més fàcil que fa set anys.

Han estat set anys on hem aprés molt.

Com deiem:"...i després diuen què no

passa res".Si arriba a passar...

Festa roja i negra al
Rosselló

Miquel-Dídac Piñero Costa

Aquest any,la jornada roja i negra del
Rosselló a cura de la CNT 66 es va fer
novament a la pineda del company Gas-
par,l’anomenada vila Floreal,prop del
poble de Pià.Sota el lema “Els governs
canvien,però nosaltres no canviem
pas”,el dissabte 16 de juny varen gau-
dir d’una festa musical i d’un bon dinar
fraternal,que va aplegar en les taules
sota els pins d’en Gaspar prop de dues-
centes persones,la majoria de la CNT
66,també un gran nombre de militants i
militantes de l’Exili de 1939 com també
anarquistes de les contrades nord-cata-
lanes i del Llenguadoc.Finalment,hi
havia militància de l’Hospitalet,Salt i
l’Escala.

La CNT 66 va organitzar una exposi-
ció militant amb imatges d’actualitat
(“Luttes et Solidaritè”,“Atenco”,“CNT-
PTT”i ”iO7”.Al migdia va començar la
trobada llibertària amb el guitarrista
Francisco Ortiz i el recital de poemes
del seu pare,antic deportat al camp
nazi de Mathausen,i el després el dinar
i les tertúlies entre la gent.A la tarda,
van actuar el grup de dansa Les Ria Pit
(Floreta,NoÃ©mie,Paco,Pauline),el
grup de música popular i clàssica Cata-
lunya Nord Trabucaires i finalment un
grup de cançons de memòria històrica
de 1936-1939.

Hi havia taules de premsa llibertària,
de la CNT francesa i de la CGT (“Cata-
lunya”i “Rojo y Negro”) i de llibres.
Entre les publicacions d’actualitat que
es van exhaurir cal esmentar “Contra el
olvido y la injusticia.Resumen histórico
del Grupo pro revisión del proceso Gra-
nado-Delgado”,fullet editat pel Comitè
Confederal de la CGT,que va portar el
company Octavio Alberola,i l’assaig de
Jean Claude Duhourg i Antoine Madri-
gal “Mouvement Ibérique de Libération.
Mémoires de rebelles”,d’éditions
CRAS (Tolosa del Llenguadoc,2007).
Esperem tornar a la festa l’any entrant.

Podeu contactar amb nosaltres a cronocata@cgtcatalunya.cat   -  (C-I) recull les notícies extretes de Contra-Infos. (zitzania@sindominio.net, sindominio.net/zitzania)  -  Més informació a barcelona.indymedia.org  -  I als web de CGT: www.cgtcatalunya.cat  www.cgt.es  www.rojoynegro.info
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Catalunya, al
capdavant de les
denúncies de casos
de tortura i
maltractaments

Col·lectiu Catalunya

La Coordinadora per a la Prevenció de
la Tortura ha presentat l’Informe 2006
sobre la Tortura a l’Estat espanyol que
des de fa tres anys elabora anualment.
L’estudi conclou que un mínim de 610
persones van denunciar haver estat ob-
jecte de tortura o maltractaments en un
total de 210 casos tot i que ressenyen
no saber,però,"quin percentatge repre-
senten les denúncies recollides en
aquest informe sobre el total del casos
reals que es poden haver donat" una
quantitat que maginen "més elevada".

Catalunya,que va enregistrar 55
casos,ha estat protagonista d’un es-
pectacular creixement -un 87%-,pas-
sant de 77 a 144 denunciants.La ciutat
de Barcelona,segons l’estudi,s’ha eri-
git en el gran catalitzador de l’augment
de denunciants al territori català l’any
2006 amb 129 dels 144.

La Coordinadora per a la Prevenció
de la Tortura recalca que els moviments
socials i les protestes socials són els
grups que més denúncies han presen-
tat amb un 30,5% d’aquestes,seguides
d’aquells relacionats amb els migrants,
un 17,9%,i els moviments sindicals
(13,4%).En matèria de denunciats,l’es-
tudi constata que “pràcticament totes
les policies i cossos funcionarials de
seguretat han rebut denúncies per tor-
tures i/o maltractaments”,és el Cos Na-
cional de la Policia –amb un total de 270
denúnices- el que ocupa el primer lloc.

L’Informe 2006 sobre la Tortura a l’Es-
tat Espanyol també remarca la impor-
tància de l’aplicació “del Protocol Fa-
cultatiu contra la Tortura esdevingui un
instrument eficaç,cosa que només serà
possible si és la Societat Civil l’encarre-
gada de vetllar pel seu compliment”.

Per la seva banda,Amnistia Interna-
cional ha documentat detencions il·le-
gals i maltractaments amb component
racista,especialment a ciutadans es-
trangers,denunciant també la impunitat
que sembla emparar als que cometen
aquestes violacions de drets humans
reflectits en l'informe "Espanya.Crisi
d'Identitat.Tortures i maltractaments d'-
índole racista a les mans d'agents de
l'Estat".

Consulteu l'informe de la Coordina-
dora per a la Prevenció de la Tortura a:
http://www.prevenciontortura.org/spip/
documents/2006-InformeCPT.pdf

I després diuen que no passa res...

Denúncia contra
TMB per pagar
hores extra il·legals
a diversos
sindicalistes

Secció Sindical CGT TB

El 23 de maig,va entrar en la Inspecció
de Treball de Barcelona una denúncia
de la Confederació General del Treball
en la qual es demanava que se sancio-
nés Transports de Barcelona per abo-
nar hores extra,festes doblades i guàr-
dies il·legals a diversos sindicalistes,ja
que excedeixen dels màxims que per-
met l'Estatut dels Treballadors.La falta
d'ètica d'alguns sindicalistes és cone-
guda des de fa temps,però el que està
succeint ara,a més,és il·legal.

Sindicalistes d'opereta i altres que
duen anys signant convenis en els
quals se'ns obliga a fer hores extra,no
només s'escaquegen de treballar  sinó
que a més les cobren amb tot el morro.



EDITORIAL    CRONOLOGIA DINAMITA DE CERVELL    ENTREVISTA

Catalunya. Setembre de 2002Catalunya. Setembre de 2002 89


