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)�:(;;$<�· El divendres 25 d’abril a
les quatre de la tarda, va començar
al Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona la segona sessió de la
Comissió Internacional
d’Investigació per a la salvaguarda
dels drets fonamentals en la
Globalització. Manuel Vázquez
Montalbán i Dario Fo, aquest últim a
través d’un vídeo per problemes
físics, van ser els encarregats de fer
les intervencions abans que
comencessin les ponències. La sessió
també va comptar amb la presència
de Javier Couso, germà del perio-
dista José Couso assassinat a l’Iraq,
que va fer una emotiva intervenció en
que va afirmar que la família “no es
conformarà amb una indemnització i
continuarà fins al final”.

La Comissió va néixer l’any 2001
per denunciar i analitzar les agressions
als drets d’expressió, de circulació i

=��������>���������8�������)��"����� 
El CCCB acull un cicle de conferències sobre la globalització

de manifestació dels col·lectius
socials.
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L’advocat italià Gilberto Pagani va
exposar les característiques dels nous
moviments socials: dimensió global,
gran diversitat entre els seus membres
i forces, organització horitzontal
desvinculada de cap centre pre-
establert i d’expressió diversa i
creativa. Partint de les accions vio-
lentes de petits grups “que no han
pogut ser identificats amb precisió” i
entre els quals hi ha “agents provo-
cadors”, segons Pagani, el poder le-
gitima les accions repressives per
assegurar les llibertats dels ciutadans.
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Amb aquesta frase, Haidi Giuliani –
la mare del jove assassinat a Gènova

per la policia- va obrir dissabte a la
tarda la segona de les jornades so-
bre drets fonamentals i globalització,
va emocionar als assistents amb la
seva crítica a les dues cares dels
mitjans de comunicació i a la repres-
sió global del sistema capitalista.
Giuliani va expressar la convicció de
ser la veu del seu fill i va demanar als
prop de 100 assistents que conti-
nuessin la seva lluita per la llibertat.

������ ����

La Plataforma Nunca Mais també va
tenir el seu lloc en aquestes jornades.
Héctor López de Castro va parlar
dels intents de criminalitzar aquesta
plataforma per part dels mitjans afins
al govern. També va transmetre la
sensació d’impotència de la població
gallega envers la classe política amb
una frase humorística:  “Galicia és una
nació sense estat, ni propi ni aliè”.
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Avui la notícia de portada de molts
diaris és, al costat de la ja omni-
present pneumònia atípica, que la
Fisacalia General impugnarà 225
llistes electorals d’Euskal Herria. Els
arguments dels Advocats de l’Estat i
del Fiscal General són clars: en
aquestes llistes hi ha més de 700
candidats que van pertànyer a la
formació abertzale Euskal Herri-
tarrok, reconvertida després en
Batasuna. Es considera que les llistes
vulneren la “democràtica” Llei de
Partits feta especialment per il·le-
galitzar Batasuna.

Tots coneixem el discurs del Partit
Popular i del PSOE en casos que
ataquen la “necessària” unitat d’Es-
panya. Ambdues formacions polí-
tiques ens van explicar que Batasuna,
un partit amb més de 200.000
votants, era una amenaça per a la
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democràcia. Després de 15 anys
intentant integrar Herri Batasuna en
la roda democràtica,  dialogant
perquè Batasuna ocupés els escons
que guanyava a les eleccions per tal
de poder mantenir converses lluny de
les armes, resulta que aquest esforç
era inútil. L’únic argument que apor-
ta la Llei de Partits per la il·legalització
és la NO condemna dels atemptats
de la banda armada ETA, l’Estat diu
“calladet estàs més maco” i no bus-
ca solucions al problema, és la seva
excusa per iniciar el que als cercles
polítics de Madrid anomenen “con-
traofensiva antinacionalista”.

El perill actual no està només en
la Llei de Partits, sinó en les seves
conseqüències: 200.000 persones
sense representació política i una
franja ideològica eliminada de les
urnes. I ara, la criminalització i

il·legalització de persones concretes
amb nom i cognoms pel sol fet
d’haver-se presentat algun cop sota
el paraigües de la formació abertzale,
en qualsevol de les seves variants.
Sabíem que la Llei de Partits volia
eliminar una formació política, de
moment només una, per no con-
demnar el terrorisme i per pertànyer
suposadament a l’entorn d’ETA,
però ni el PP ni el PSOE ens havien
explicat que podia marcar persones
i eliminar-los d’aquest joc polític
pretesament democràtic. Ara ja ho
sabem, hi ha una nova eina per silen-
ciar i marginar ciutadans: la Llei de
Partits, i es serveix de les típiques
eines repressores del poder.
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Aquesta carta és per a tots aquells
que no creuen ni han cregut mai en
nosaltres. Per tots aquells que ens
critiquen, ens menyspreuen o ens
envegen. També és per a totes
aquelles persones que no han tingut
intenció en cap moment de conèixer
el que estàvem fent o per què fèiem
el que fèiem. Per a totes aquelles
persones que s’han limitat a pensar
en els seus propis interessos, sense
mirar més enllà. I que no han cregut
mai que un altre món era i és possible.
Per a totes elles només tinc una
paraula: gràcies. Gràcies perquè,
amb les seves crítiques i la seva
indiferència cada dia he anat creient
més i més en el que feia. Amb el seu
egoisme, tots els que estem partici-
pant en això ens hem aferrat més els
uns als altres. Gràcies, perquè amb
el seu despreci, hem alimentat la
nostra força. Gràcies, gràcies i mil
gràcies.

2�),B�;+2C�B
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“Tikrit, la batalla final de la gue-

rra de l’Iraq”. Final. Piiii, Piii, Piii. Ens
diuen que s’ha acabat la guerra, o que
està a punt de fer-ho. Hi podem es-
tar d’acord, la guerra està acabant-
se. I què?

Ara ens toca demostrar que no
oblidem, que seguim en contra de la
mort indiscriminada per petroli, o per
venjança, o per geopolítica, encara
que aquesta ja s’hagi donat. Barce-
lona s’ha erigit com a ‘capital de la
pau’, diuen. La pau encara no
existeix, encara és un somni, deixa-
rem de cridar ara? Deixarem les
cassoles pels fideus després que els
americans deixin de bombardejar
Bagdad, Tikrit o Kirkut? Deixarem
de lluitar ara que la guerra s’ha
acabat? La decisió és vostra. De
cadascú.

Només podem recordar que, tot
i que la guerra ens diguin que s’ha

3���������8����'����D���
acabat, encara queda molt per fer,
fins i tot més que abans d’aquesta.
On fa un mes hi havia l’Iraq ara hi ha
un forat de tres parells. On fa un mes
hi havia residències ara hi ha pols. On
fa un mes hi havia petroli ara hi ha
fum.

Potser la guerra s’ha acabat, però
el món encara no ha canviat. Volem
realment que canviï? La decisió és
vostra. De cadascú.

()>(+�:!3$>,+�E

“Pasen y jueguen”. No són
Las Vegas, és l’Iraq, on Bush
juga, aposta, i com que el casino
és seu, guanya. El joc no és la ru-
leta ni el pòquer, és un joc al qual
anomenen “alliberament del poble
iraquià”. Una partida il·legal en un
joc il·legal. Un fabricant de
components per a míssils com a
cap del nou govern de l’Iraq, la
creació d’una empresa nord-ame-
ricana que substituïrà el ministeri
del petroli iraquià. Els Estats Units
s’estan fent el vestit a mida sense
tenir en compte cap sastre, ells
mateixos fan i desfan al seu gust.
Mentre la partida comença,
apareixen nous jugadors, però en
clar desavantatge: la veu del poble
de l’Iraq. Són milers d’iraquians
els que es manifesten en contra de
l’ocupació i reclamen el seu dret
a decidir per ells mateixos, volen
llibertat, democràcia. No accep-
ten un govern americà ni tampoc
una imposició dels polítics kurds i
iraquians que han viscut a l’exili,
perquè cap de les dues opcions
és democràtica, per molt que ens
la intentin pintar com a tal.

I mentre uns encaminen el futur
cap on els interessa, a l’Argentina,
on es van celebrar eleccions ahir
diumenge, miren enrere. La nos-
tàlgia i l’enyorança poden quedar
plasmades en els vots. Molts
argentins recorden l’època de
Menem, ara candidat i favorit.
Esperarem els resultats sense
deixar de mirar al passat, el més
pròxim, que encara ressona a cop
de cassola. Possiblement s’hagi
de disputar una segona volta.
Cassolades i eleccions, una com-
binació no gaire aliena a nosaltres,
una realitat propera, que haurem
de viure en la nostra pell, siguem-
ne crítics i conscients.

Que corri la veu!
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*($(�)+$E · Ahir, diumenge 27 d’abril,
es va celebrar la novena Festa per a
l’Esperança organitzada per la ONG
Intermón- Oxfam. Aquest any la cita
ha tingut lloc a més de 22 països a la
vegada i només a Barcelona ha
aplegat 40.000 persones. Amb
actuacions, jocs infantils i diversos
tallers, Intermón-Oxfam va voler de-
nunciar la situació dels cultivadors de
cafè i les alternatives que presenten
a la seva situació precària, com per
exemple el comerç just.

La diada, que aquest any ha
canviat d’escenari i s’ha celebrat al
Moll de la Barceloneta, va començar
a les 11 del matí i es va allargar fins a
les set de la tarda. Milers de perso-

��������������"���"�����
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nes van passar pels estants, els tallers
i els col·loquis. Per als nens s’havia
preparat el Gran Joc de la Coope-
ració i el Cafè, una gimcana amb
diverses proves també aptes per a
adults, i tot un seguit d’espectacles
infantils, com els titelles o l’espectacle
de “Contes del Món”, amb
INONGO i el seu grup. Els tallers
més populars van ser els de maqui-
llatge, d’henna i de cal·ligrafia àrab,
per on han circulat milers de nens
amb missatges de pau, justícia i
solidaritat.

Per als més grans hi va haver
degustacions de gastronomia ètnica i
paradetes del Comerç just, d’expli-
cació dels projectes de desen-

volupament, per recollir signatures
per a un Comerç amb Justícia i
debats i xerrades sobre cooperació
internacional i solidaritat. Una de les
xerrades més interessants va ser la
que va donar Eva Quintana, encar-
regada del Departament de Cam-
panyes i Estudis d’Intermón, a la car-
pa de Debats a quarts de cinc. El
tema era l’actuació internacional
durant el conflicte de l’Iraq i la
reconstrucció del futur. La xerrada i
el debat, que en un principi havien
de durar mitja hora, es van allargar
fins a les sis i es van haver d’anul·lar
les dues últimes xerrades.

A l’escenari central van tenir lloc
diversos concerts, com el de
Whiskyn’s o el de Cabo San Roque
i la lectura del Manifest. També es
van poder veure danses de món:
bolivianes, cubanes, del ventre,
africanes, capoeira... Tot i així l’acte
més multitudinari i emotiu va ser la
cloenda, amb l’actuació de Come-
diants. La seva performance mostr-
ava la conversa entre un arlequí i un
agricultor de cafè que es lamentava,
sempre amb sentit de l’humor, de la
seva situació i demanava un canvi de
regles en el comerç internacional per
a poder viure amb dignitat.  Finalment
es van recollir tots els missatges de
pau i solidaritat dels assistents i es van
lligar a diversos globus blancs que es
van deixar anar perquè “portessin els
desitjos de tots a l’infinit”.

3()$(�,();$( · El matí després del
primer bombardeig sobre Bagdad,
que marcava l’inici de la guerra, a la
Universitat de Girona es van aturar
les classes. Els estudiants de les
diferents facultats van convocar la
seva assemblea, tot i que a la Facultat
de Lletres, varen ser els professors
els que van portar l’iniciativa i van fer
una crida a tots el membres de la
facultat (estudiants, professors i Per-
sonal d’Administració i Serveis) a
organitzar-se de manera conjunta.
Cada facultat va determinar un
mètode per coordinar-se. A la
facultat de Lletres es va acordar que
hi hauria una comissió fixa que
s’encarregaria d’informar els con-
venis acordats i que n’hi hauria
d’altres que es formarien i dissoldrien
segons els requisits d’un acte de pro-
testa determinat.
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A nivell de campus es va arribar
a l’acord que les classes només
s’aturarien en dies concrets però que
els dilluns i dimecres a les dotze,  i
els dimarts i dijous a dos quarts de
cinc, es farien 15 minuts de silenci per
a les víctimes de la guerra.

La primera actuació de la univer-
sitat gironina va ser la redacció d’un
manifest contra la guerra, el qual
declarava, entre d’altres, que “rebut-
gem la dictadura de Saddam Hussein,
així com totes les altres dictadures i
altres governs que vulneren els drets
humans i incompleixen sistemàti-
cament les resolucions de l’ONU, i
rebutgem també tots aquells governs
que els recolzen o els han recolzat
fins ara”. Així mateix exigien que
“l’Estat Espanyol retiri immedia-
tament les seves forces militars en
aquesta guerra i el suport polític a

l’atac a l’Iraq, i la dimissió del
president del govern espanyol, José
María Aznar”.

Una de les activitats que més va
destacar per l’alta participació i
vistositat, va ser el simulacre de
bombardeig dut a terme a la gespa
de l’Escola Politècnica Superior, on
es van llançar globus d’aigua i
petards. Al final de l’acte es va
realitzar  un minut de silenci i pos-
teriorment es va llegir el manifest
consensuat amb la resta d’universitats
catalanes.

Així mateix, els estudiants de ter-
cer curs d’Educació Infantil van cen-
trar un treball que fan a l’Organització
Escolar a com pot afectar el trasbals
que, tant a l’escola com al seu entorn,
està produint l’impacte del conflicte
bèl·lic en els infants i, de fet, en
qualsevol persona.

En aquest sentit, un col·lectiu de
professors de la Facultat de Lletres
de la Universitat de Girona va impul-
sar un espai virtual per a la distribució
d’informació, anomenat Observatori
de la Guerra, on els professors pu-
bliquen articles que, des de la seva
especialització, reflexionen sobre la
guerra. I aquests, han estat publicats
al diari gironí El Punt.

Per altra banda, al llarg dels dies
que va durar el conflicte es van con-
vocar manifestacions i concen-
tracions davant la subdelegació del
govern,  classes al carrer, confe-
rències, una acampada a la plaça
Constitució i alguns professors van
adaptar el temari de la seva assig-
natura al conflicte bèl·lic i els fets que
l’envolten.

HHH9���9���

)�:(;;$<�· Encara que des del primer
dia el projecte Que corri la veu (diari
i web) estava obert a tots els univer-
sitaris de Catalunya, l’acte oficial
d’obertura tindrà lloc demà a les 12
al Seminari A de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Aquest acte consisteix en una reunió
per la reorganització de l’equip.

Tothom que vulgui participar, amb
la periodicitat que sigui, en l’activitat
que cregui més adient, sigui de la
facultat que sigui, està citat a la re-
unió. Aquest acte també està encarat
a tots els corresponsals i contactes a
les facultats externes, que així podran
dir també la seva, ja que el projecte
preten englobar l’opinió de tots els
universitaris catalans.

El principal tema de debat serà
l’enfocament del diari i la web
després del final de la guerra a l’Iraq.
De de l’actual redacció no es vol atu-
rar el projecte, però sí que s’és
conscient que s’ha de reorganitzar.

Tothom serà ben rebut, ja sigui
per participar com per criticar al diari
o la web. Aquesta és la manera de
fer un projecte lliure.
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Tot i que fa gairebé dues setmanes
que va acabar la guerra (en el sentit
més literal de la paraula), els
conflictes a l’Iraq estan molt lluny
d’acabar-se. De moment, no s’ha
trobat cap arma de destrucció
massiva i no hi ha ni rastre de Saddam
Hussein, tot i que una de les prioritats
de l’atac fos acabar amb el dictador
iraquià.

No obstant, les tropes nord-
americanes van aconseguir arrestar
fa exactament una setmana un gendre
de Saddam i l’antic ministre de
Ciències. A més a més, el divendres
24 es va entregar el viceprimer
ministre iraquià, Tarek Aziz, el qual

va ser interrogat per l’exèrcit americà.
D’altra banda, el govern d’EUA va
estar treballant tota la setmana
passada per instaurar de manera de-
finitiva un règim democràtic que els
sigui favorable.

I així, el dilluns 21 d’abril l’ex-
general americà Jay Garner va
assumir tots els poders a Bagdad. De
totes maneres, les coses no són tan
fàcils com semblen i la transició de
poders no està essent ni molt menys
tranquil·la, ja que molts iraquians no
contemplen el nou règim. Sense anar
més lluny, els xiítes es van oposar en
moltes ocasions als EUA: el passat
dimarts van desafiar als nord-
americans i el dimecres, els clergues

xiítes van imposar una administració
islàmica a Kerbala.
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La pneumònia atípica no està con-
trolada i segueix provocant morts dia
rere dia. Dilluns van ser cessats el
ministre de Sanitat i l’alcalde de Pe-
kín i des del dimecres passat la OMS
desaconsella viatjar a a la capital de
Xina i a Toronto. La metròpoli
canadenca és una de les ciutats no
xineses més afectades per la malaltia.
Els efectes més devastadors han sigut
sobre la moral de la població xinesa,
que es veu sotmesa diàriament a
controls de sanitat.

Fins i tot hi ha hagut intents de

*���.������������������
suïcidi. De moment el brot ha afectat
més de 4.900 persones arreu del pla-
neta i ja s’ha cobrat 315 morts.
Algunes fonts comencen a comparar
la pneumònia amb l’èbola.
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En un altre ordre de coses, Yassir
Arafat va tornar a ser notícia aquesta
setmana. El dirigent palestí va pactar
un nou govern que deixa espai al pla
de pau. Tot i això, el dijous es va
produir un atemptat suïcida als
carrers de la capital. Feia molts dies
que no hi havia atemptats en territori
israelià, per això les morts d’aquesta
setmana han sigut tant dures per la
població de la zona.
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