L’ ALTERNATIVA
La banda sueca Mando Diao es va formar quan els seus
membres eren encara adolescents i, amb el pas dels anys,
s’han convertit en una de les bandes més importants del seu
país. Els inicis del grup es remunten a 1995, quan el cantautor i teclista Daniel Häglund i el cantant, compositor i guitarrista Björn Dixgärd es trobaven en una banda anomenada
Butler. Després de la separació d’aquest grup, el duo va continuar tocant i escrivint junts, i amb el
temps es van afegir el baixista Fredrik
Nilsson, el guitarrista Gustaf Noren i el
bateria Anton Grahnstrom.
L’any 1999, es donaven a conèixer
com Mando Diao, prenent el seu nom
d’un dels somnis de Dixgärd. Van
continuar perfeccionant el seu so, barrejant elements pop, mod, soul, R&B
i brit-pop en un estil peculiar però intemporal. El 2002 van publicar el seu
primer EP, “Motown Blood”. La seva
repercussió i les semblances en el seu
so amb els Strokes o The Hives van
augmentar considerablement la seva
fama i la banda va recórrer Suècia amb Hellacopters. I aquell
mateix any van llançar els senzills ‘Mr. Moon’ i ‘The Band’
com avançament del seu àlbum de debut, “Bring ‘Em In”, que
es va enregistrar en gran part al seu local d’assaig i que l’any
següent va ser publicat als Estats Units.
El seu segon disc, “Hurricane Bar”, es va estrenar l’any 2004
i “Ode to Ochrasy”, el seu tercer àlbum, l’any següent. Durant
la seva gira de presentació, Mando Diao va trobar temps per
gravar el seu quart treball d’estudi, “Never Seen the Light

federació serveis a la ciutadania
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of Day”. L’àlbum va ser llançat internacionalment a ﬁnals de
2007, coincidint amb una gira en solitari de Björn Dixgärd .
Dos anys més tard, l’àlbum “Give Me Fire”, va arribar a encapçalar les llistes d’Alemanya, Àustria i Suïssa i va entrar
a les llistes sueques al número dos. El 2010 es va publicar
una versió deluxe de l’àlbum, juntament amb un àlbum “MTV
Unplugged” i l’any següent es va publicar als Estats Units.
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Per al disc “Infruset” (2012), Noren i Dixgard es van inspirar en els
poemes de Gustaf Froding, convertint-los en el primer àlbum de la
banda en suec. L’àlbum va ser quàdruple platí a Suècia, va guanyar un
premi Grammy i va inspirar un disc
spin-oﬀ (l’“Infruset Guld”). La banda
va continuar expandint els seus horitzons amb l’“Aelita” (2014), que va
rebre el nom d’un sintetitzador rus i
va aprofundir en el rock electrònic.
L’any 2015, el guitarrista Jens Siverstedt va substituir a Noren, i la
banda va començar a crear el seu
pròxim disc a la seva casa d’estiu a l’illa de Gotland. El resultat va ser “Good Times” (2017), inspirat en el rock dels 60,
i que presentaran a la Sala Apolo de Barcelona el febrer de
l’any que ve.
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CAMÍ A L’ABISME?

MCGUFFIN

CAMÍ A L’ABISME?
En la societat catalana estem vivint uns
moments de canvis i alteracions que ens
afecten a tots; hem entrat en una crisi
llarga i confusa, en la qual tots, catalans
i espanyols, sortim perdent. En pocs mesos han passat coses que mai ens haguéssim imaginat: des dels atemptats
del dia 17 d’agost realitzats per joves
musulmans aparentment integrats ﬁns
als fets ocorreguts el dia 1 d’octubre o
la vaga general del dia 3 d’octubre. Ara
bé, quant de temps durarà aquesta crisi
i descomposició política? Quines conseqüències tindrà la intervenció de l’autogovern quan s’hagi aplicat l’article 155
de la Constitució Espanyola? Com ens
afectarà als funcionaris de la Generali-

tat? Tot just acaba de començar, però
com a treballadors públics ja hem rebut
les primeres conseqüències i com d’altres vegades estem en el punt de mira! A
tall d’exemple, podríem recordar que la
nòmina del mes de setembre es va cobrar amb antelació per part del Govern
català, però amb permís de l’Estat. El dia
3 d’octubre, més conegut com el “dia de
l’aturada de país”, des de l’Administració de la Generalitat de Catalunya ens
van assegurar que l’absència del lloc
de treball no suposaria cap descompte
salarial a la nòmina. Posteriorment, dies
més tard, el mateix Govern ha comunicat a la plantilla que té un termini de
quatre mesos per recuperar les set hores i mitja de jornada corresponents al
dia 3, malgrat que en un principi ens van

garantir que no afectaria en l’àmbit salarial com tampoc a la seva recuperació.
A més a més, que passarà amb el calendari de previsió dels processos selectius de l’àmbit d’execució penal? I amb
els concursos de trasllats? La realitat és
que ens trobem en una situació que no
té un bon pronòstic, ja que el Ministeri
d’Hisenda té intervinguts els comptes
de la Generalitat i actualment estem en
les seves mans. És més, fa uns mesos,
que el Ministeri d’Hisenda va plantejar
un acord a tres anys (2018, 2019 i 2020)
amb pujades salarials al funcionariat
vinculades a l’evolució de l’economia,
però no serà així, en part segons el Govern estatal a causa de la situació i crisi
política que estem vivint a Catalunya.
Respecte al nostre col•lectiu recordem
que les negociacions per al nou Acord
haurien d’estar en marxa des de fa
temps, però la realitat és una altra. Les
últimes reunions realitzades entre sindicats i Administració es van centrar per
tractar el tancament de la Model. Per
això sí que hi havia pressa. En canvi,
quan començaran les negociacions del
nostre Acord? I les respectives reunions
sobre la borsa d’interins, la formació o
la seguretat? La realitat és que tot està
en l’aire i la nostra situació laboral sembla ser cada dia més precària, confusa i
insegura. Des de la Direcció General garanteixen que tots els interins de reforç
continuaran treballant, però que passa
amb els 30 llocs vacants que deixaran
els companys que han obtingut destinació deﬁnitiva en l’últim concurs estatal?
Es cobriran cada un dels llocs que afecten diversos centres penitenciaris de Catalunya? I els reforços de Nadal? Ja és
hora que l’Administració sigui conscient
i prengui mesures per tal d’elaborar una
nova borsa d’interins i establir les bases.
Com també, ja és hora que els treballadors penitenciaris catalans rebin la
formació idònia, apropiada i convenient
amb l’actualitat i que els cursos impartits pel CEFJE es renovin, es regenerin i

s’imparteixin tenint en compte a tots els
treballadors penitenciaris. I què passarà
amb l’ampliació del Departament de Salut Mental al nostre Centre? Observem
una vegada més la precipitació per part
de l’Administració que no veu més enllà
que els terminis establerts per la seva
inauguració a principis de novembre.
Estem davant d’un perﬁl d’interns amb
problemàtiques mentals i els funcionaris de presons no som especialistes en
malalties mentals, però sí que som els
responsables que es compleixin les normes de convivència, d’higiene i de seguretat. Així doncs, des de l’Administració
ens haurien de formar per a això amb
els recursos i protocols convenients.
Malauradament topem una altra vegada més sense les garanties mínimes
per afrontar aquesta ampliació del Departament de Salut Mental de Brians 2.
En deﬁnitiva, ens espera una tardor
plena d’incertesa, d’inseguretat i confusió derivada d’una situació política
que tots estem vivint i des de CCOO
sol•licitem a l’Administració que convoqui, al més aviat possible, les reunions dels diferents Grups de Treball
Penitenciaris per tal de donar solucions
als seus treballadors. No volem que el
nostre col•lectiu hagi de patir i aguantar
un camí cap a l’abisme sense sortida.
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El McGuﬃn és un dels elements fonamentals del cinema d’Alfred Hitchcock,
i un dels instruments que li permetia
mantenir la tensió de l’espectador durant tota la pel•lícula, i aconseguir els
seus meravellosos resultats amb la tècnica del suspens. El MacGuﬃn és un
esdeveniment aparentment important,
que durant un temps fa que avanci la
trama i l’acció, però arribat un punt el
director ens descobreix que no és important, que mai ho ha estat, i el que ha
fet ha estat distreure l’espectador d’una
altra línia argumental molt més substanciosa.
Així que aquesta nova obra de teatre
amb la qual reobre les seves portes el
Teatre Aquitània és pur MacGuﬃn, no
només perquè es digui així, sinó perquè
mentre ens intentarà explicar uns casos
d’assassinat amb aparença d’història

policíaca, en realitat vol fer-nos riure.
No en va, és una obra escrita per Mònica Pérez, interpretada per ella mateixa
i Jordi Ríos, i dirigida per Carlos Latre.
Un trio d’asos de l’humor.

negre. Una peça a mig camí entre el
gènere policíac i l’humor al voltant del
mag del suspens. Una obra apetitosa
que farà que ens animem de nou a tornar al teatre...

En un petit barri, estan succeint una
sèrie d’assassinats de dones. En una
de les cases del barri, ens trobem a dos
dels protagonistes, els MacConner. Ella
està molt espantada perquè no troben
a l’assassí i té por de ser una futura
víctima. Ell és detectiu privat i li promet que el descobrirà. Tots i cadascun
dels personatges que apareixen, tant al
despatx del detectiu com al veïnat dels
MacConner, tots, tots, són sospitosos.
L’obra és una successió de disbarats
que reten homenatge al cinema de Hitchcock, i a la vegada és una comèdia
amb un estil clàssic, com sortida dels
anys 40 i l’edat daurada del cinema
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CINE DE FILS: : ‘El Político’ (All the King’s Men)

En els temps convulsos que ens ha tocat
viure, com és habitual perquè sempre
hi ha hagut temps convulsos, he recordat un ﬁlm magistral de Robert Rossen,
director i guionista, i també delator de
companys durant la caça de bruixes del
maccarthisme (tot i que havia estat ell
mateix membre del partit comunista).
El recordarem més per altres títols no
menys excel•lents com ‘El buscavidas’
(The Hustler) amb un tremend Paul
2
Newman donant vida a Fast Felson.

entrada fortuïta en el món de la política.
El seu populisme innocent inicial es va
transformant en una absoluta dèria per
mantenir i perpetuar el seu poder, justiﬁcant qualsevol acció amb una pretesa
ﬁnalitat del ben comú i la llibertat, segur
que a tots ens sona.
Discursos populistes, manipulacions,
corrupció, control dels mitjans informatius, xantatge, you name it. Tot és vàlid,
com el mateix Willie ens diu: “Tot bé té
el seu origen en el mal”.

Aquesta pel•lícula que ens ocupa, malgrat la seva crítica descarnada del sistema polític democràtic, va guanyar 3
Òscars (millor pel•lícula, millor actor,
Broderick Crawford, i millor actriu secundària, Mercedes Mcambrindge).
A manera de documental com a ‘Citizen
Kane’, ens explica l’ascensió al poder
de Willie Stark, un home honest i valent d’origen humil que va patint una
progressiva transformació amb la seva

Tal com es descriu a la narrativa, el polític professional està actuant de manera
histriònica contínuament, necessita a la

gent. El fer, les accions, són una manera de derrotar el temps, el que li queda
per rendir tot tipus de comptes. La seva
ambició no està deﬁnida, en realitat no
volen res en concret, no ho necessiten.
El moviment, la presència, el poder,
són la seva borratxera. No són capaços
d’introspecció, de pensar en l’altre si no
és en la mesura de les seves pròpies
metes o desitjos.
El ﬁlm està basat en el Premi Pulitzer ‘All
the King’s Man’ de Robert Pen Warren
(1946) i gaudeix d’un ritme vertiginós
sense migs tempos ni pauses. Recordar que a l’Espanya franquista va ser
prohibida després que el mateix Franco
la veiés en una sessió privada al Palau
del Pardo i que probablement als EEUU
va desencadenar l’etapa més virulenta
del maccarthisme.
Rafa Wolfman

[...]

Quin aspecte en particular converteix a Gaza en una “presó model”?
En 2005 Ariel Sharon i els seus assessors van aﬁrmar haver trobat la fórmula
màgica per controlar la Franja de Gaza
dins de l’estratègia general israeliana
que buscava com posseir el territori, però no les persones que viuen en
ell. A Cisjordània es va fer judaizando
les zones que Israel considerava que
li pertanyien o que reclamava l’Estat
jueu. Aquest mètode no va funcionar
a la Franja de Gaza, és massa petita.
Per tant la idea era desallotjar als colons, permetre a l’Autoritat Palestina
dirigir el lloc i vigilar-ho des de fora (Israel ja havia acordonat la Franja amb

ﬁlferro d’arç en 1994). No obstant això,
el poble de Gaza tenia una idea diferent, va arruïnar aquest pla i va convertir la Franja en una base desesperada de resistència. Per fer-li front es
va aplicar la metodologia de la presó
de màxima seguretat: operacions punitives col•lectives que, vist retrospectivament, equival a un genocidi cada vegada major de les persones que aquí
viuen.
Com creu que el Govern d’Israel veu
el paper de les colònies ocupants a
Cisjordània?
Com es va assenyalar anteriorment, la
funció principal de les colònies és demarcar clarament quina part de Cisjordània serà governada directament per

Israel, amb vista a ﬁnalment annexionar-la formalment a Israel. Els governs
solien tractar de colonitzar només zones que no estaven densament poblades pels palestins, però el moviment
messiànic dels colons, GushEmunim,
es va establir segons el que ells consideren el mapa bíblic, la qual cosa els
va portar a assentar-se també en el cor
de les zones palestines. Ja sigui intencionat o no, la presència dels colons
actua també com a operació massiva
d’assetjament que pot fer impossible
la vida als palestins que viuen aquí i
empènyer-los a enclavaments encara
més petits dins de Cisjordània.
A què denomina “guerra d’elecció”?
Qualsevol guerra que es podria haver
impedit per mitjà d’una diplomàcia activa i intensiva és una guerra d’elecció.
Contràriament al que se sol pensar, els
israelians tenien moltes sortides per a
la crisi que va portar a la guerra de juny
de 1967. No obstant això, el Govern i
l’exèrcit israelià van decidir ignorar
aquestes sortides ja que consideraven que la crisi era una oportunitat per
completar l’apropiació de la Palestina
històrica (en 1948 només van aconseguir apropiar-se del 78 % de Palestina
i consideraven que aquesta part era indefensable i no viable a la llarga).

des de fa més d’un segle, mentre que
el mateix tipus de brutalitat s’inﬂigeix a
la població siriana i d’altres parts del
món àrab en un curt període de temps
i, per tant, atreu més l’atenció dels mitjans mundials.
No obstant això, les possibilitats de paciﬁcar a Síria, l’Iraq i la resta del món
àrab estan estretament relacionades
amb la qüestió de Palestina. La negativa d’Occident a adaptar a Israel el
mateix criteri moral pel qual mesura les
violacions dels drets humans i civils al
món àrab impedeix a Occident -i a Estats Units en particular- exercir un paper positiu a aportar la pau en l’Orient
Pròxim. La injustícia en Palestina és
un dels principals combustibles que
alimenten el foc de l’odi i violència a la
zona, i ho seguirà sent tret que es pugui trobar una solució justa i duradora
a la qüestió de Palestina. Les consentides actituds i polítiques israelianes
respecte als territoris ocupats són el
principal obstacle per arribar a aquesta
solució.
Article traduït de l’anglès
al castellà per Mark Karlin i publicat a
Rebelión

La guerra a Síria i la cada vegada
major divisió de les diferents faccions islàmiques han permès a Israel evitar una major pressió perquè
doni als palestins la seva llibertat?

Sí, en efecte, ho ha permès. Va desviar l’opinió pública mundial del sofriment dels palestins i del sentiment
que tenien les elits polítiques que era
urgent resoldre el problema. Això té un
altre costat: el sofriment palestí és diari
i amb prou feines capta l’atenció dels
mitjans de comunicació, però succeeix

Font:
http://www.truth-out.org/opinion/item/42190-the-occupied-territories-are-the-biggest-prison-on-earth

Ara que ja han passat uns mesos des de la incorporació dels companys de la Model, volem conèixer
quines són les seves sensacions en el nostre Centre mitjançant el Juan Luis que prové d’allà i que
ara treballa a l’àrea de Serveis.
1) Per què creus que l’Administració no va actuar correctament en el
procés de tancament de la Model?

Una desvinculació emotiva forçosa dels
companys (vinculació que en la majoria
de casos es genera durant anys).

-No va tenir en consideració les peticions de la plantilla com van ser: respectar els temps del compromís inicial del
tancament ni la voluntat d’adquisició de
places de molts funcionaris, per no dir
que ens vam veure sotmesos a mentides sistemàticament.

3) Quines són les principals diferències en l’àmbit laboral que existeixen
entre el nostre Centre i la Model?

2) Quines són les conseqüències
més importants en l’àmbit personal
que va provocar aquest tancament?

- Reducció dràstica del propi temps: desplaçaments més llargs(havent d’avançar
molt la sortida) i en moltes ocasions reordenar i reestructurar la pròpia conciliació familiar.
Despesa més elevada en combustible i
atencions mecàniques.

-L’estructura panòptica i més reduïda de
la Model feia que hi hagués molta més
relació entre el personal de totes les
àrees. En moments de conﬂicte això es
traduïa en una ràpida intervenció al lloc
en qüestió amb una aﬂuència nombrosa
de funcionaris.
4) Quina opinió et mereix el nostre
Centre pel que fa al seu funcionament?
- El fet modular fa que una situació en
una zona (una activitat o un conﬂicte)
quedi aïllat en aquesta àrea o ﬁns i tot
que la resta del personal acabi la seva
jornada aliè a aquests esdeveniments. A
la Model tots érem conscients d’un pro-

blema immediatament, el que la convertia en un Centre molt pràctic.
5) Per acabar, recomana’ns una
pel•lícula i una cançó.
- No tinc una pel•lícula o una cançó especiﬁca que m’agradi molt.
Podria suggerir un llibre que es diu:‘La
ladrona de libros’ en el que hi ha diverses lectures sobre una situació que van
des del’òptica infantil aliena a aquesta
situació i el posicionament més determinat dels personatges més madurs.

Moltes gràcies pel teu temps, Juan Luis.
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LA PIULADA
La vigència del Programa de
Rendiment Professional (PRP)
acaba el pròxim 31 de desembre,
de manera que l’últim cobrament
corresponent al quart trimestre
de 2017 es realitzarà en el mes
de febrer de 2018. A data d’avui
l’Administració no ha donat cap
informació sobre les seves intencions pel que fa a la renovació o
no del programa una vegada ﬁnalitzat la qual cosa ens instal•la
a la Direcció General i als seus
treballadors en una perniciosa
sensació d’inseguretat.

OBRES A SALUT MENTAL: UNA GESTIÓ DE DESASTRE AMB UNA SEGURETAT SOTA MÍNIMS
És possible que les obres al Departament de Salut Mental, gestionat per Sant
Joan de Déu, hagin acabat quan llegiu aquestes línies. Però cal saber què ha
passat en el transcurs d’aquestes per tal que no es torni a repetir una gestió
tan pèssima en el cas que es facin obres en qualsevol altre departament del
Centre, sobretot si hi ha interns pel mig.

Les obres que s’han fet a Salut Mental
(SM a partir d’ara) han tingut com a objectiu adequar el Departament a un increment de la demanda d’usuaris, ampliant
la sala de dia i realitzant modiﬁcacions
a totes dues plantes (canvi del sistema
Enfront de la falta de voluntat de d’apertura de les cel•les, ampliació dels
l’Administració a l’hora de negociar un protocol d’agressions
per als treballadors penitenciaris,
queda evidenciada per la seva
negativa a facilitar esborranys
dels protocols en els quals treballa l’Administració, i la seva negativa a realitzar un estudi integral
del problema de manera que
pugui ser cobert en tots els seus
extrems, la part social de manera
unànime i com a protesta, vam
declinar, rebutjant assistir a la reunió del Grup de Treball prevista oﬃces...) En principi s’han fet reformes
a la segona planta, encara buida des de
pel mes de novembre.
la inauguració del C.P. Brians 2, amb la
CCOO rebutgem que els treballa- intenció de traslladar-hi els interns de la
dors públics siguin utilitzats com primera per tal de poder-la reformar tama moneda de canvi en qualsevol bé. Durant dels pròxims mesos el nostre
confrontació política, actual o fu- departament de SM acollirà als interns de
tura, i rebutgem que puguin sen- SM de Quatre Camins, on s’han de fer
tir-se ostatges d’un conﬂicte polí- reformes estructurals, i als resultants de
tic que ha de ser resolt des de la la reubicació dels interns de Model, els
quals no oblidem que ara es troben a la
política.
Davant l’actual situació d’incer- segona planta d’Infermeria. La previsió
tesa política, a CCOO hem es- és passar de les 35 places actuals, de les
tablert un servei d’assessora- quals s’acostumen a utilitzar unes 20 (per
ment laboral i jurídic especíﬁc qüestions tècniques que ara no vénen al
per atendre les consultes en rela- cas), a un total de 70 places, incloent-hi
les d’observació i les habilitades per conció amb aquesta qüestió.
tenció mecànica.
Secció Sindical CCOO-Brians 2

Fer una cronologia de les obres ﬁns ara,
els problemes que han suposat pels treballadors/res del departament, pels interns, la manca de seguretat durant mesos
-en un Departament que no deixa de ser
“especial” per les seves pròpies característiques- a causa de a la ineﬁciència i la
mala gestió principalment del CIRE, obligaria a fer no un article, sinó un informe
exhaustiu i dur-lo al Síndic de Greuges
(pel que fa als interns) i la Direcció General (per la seguretat dels treballadors/res)
per tal que es depuressin responsabilitats.
És important destacar que en aquestes
obres han treballat quatre empreses externes (aproximadament, és difícil portar
el compte amb tant contracte i subcontracte!) i que ha estat el CIRE qui ha subcontractat aquestes empreses. Volem suposar que el CIRE ha aconseguit la contrata
de les obres de forma legal i transparent.
El que està clar és que el CIRE no és una
empresa de la construcció, i que no estem parlant d’una obra d’uns pocs milers
d’euros. El que no acabem de veure és on
està la funció rehabilitadora del CIRE en
tota aquesta gestió i moviments d’empreses externes, subcontractes, pressupostos, etc.

[...]

ENTREVISTA A ILAN PAPPÉ: “ELS TERRITORIS OCUPATS SÓN LA
MÉS GRAN PRESÓ DEL MÓN”
Cinquanta anys després de la Guerra dels Sis Dies no es veu el ﬁnal de
l’ocupació israeliana de Cisjordània i la Franja de Gaza. El prestigiós historiador IlanPappé ofereix un informe exhaustiu i condemnatori de l’ocupació en el seu nou llibre TheBiggestPrison on Earth: A History of theOccupiedTerritories [La major presó de la Terra: Història dels territoris
ocupats] basat en recerques d’arxiu pioneres i en relats de testimonis presencials. Són ja moltes les veus que aﬁrmen que el que està passant a Palestina ja ha superat amb escreix l’Appartheidsudafricà. No és indecent?
En aquesta entrevista de TruthoutIlanPappé, autor de TheBiggestPrison
on Earth, argumenta que el model d’Israel per als territoris ocupats no és una
solució de dos Estats. Més aviat Israel
ha construït un model de presó permanent a l’aire lliure per a Gaza i Cisjordània.
Pot donar-nos un argument succint
per tornar a situar la identiﬁcació de
Cisjordània i Gaza com a presons a
l’aire lliure i no com a “territoris ocupats”?
No només a l’aire lliure, sinó de vegades, i avui dia a Gaza, una presó de
màxima seguretat. Recentment el Govern israelià va celebrar oﬁcialment el
cinquantè aniversari de l’alliberament
de Jerusalem, la Judea i Samaria. Ja
en 1967 per a tots els partits sionistes
la Judea i Samaria, és a dir, Cisjordània, eren zones alliberades, no territoris
que havien de ser custodiats ﬁns a retornar-los en un acord de pau, mentre
que Gaza es considerava un enclavament que sempre calia protegir tant de
dins com de fora.
Així, en 1967 el Govern israelià de llavors -i tots els successius governs des
d’aquest moment- consideraven Cisjordània i la Franja de Gaza territoris
que sempre havien estat sota domini
directe o indirecte d’Israel. La segona
decisió va ser que no es concediria la
ciutadania israeliana a les persones

que viuen en aquests territoris ni se’ls
permetria tenir la seva pròpia sobirania
o independència. Tampoc van ser expulsades, com el van ser els palestins
en 1948. Així, intencionalmente es va
deﬁnir a aquestes persones com a persones sense drets ciutadans i a mercè
primer del règim militar i després de
l’Administració civil, que no només va
violar els seus drets civils, sinó també
els seus drets humans. L’únic sistema que conec on la gent està privada
d’aquests drets bàsics és el sistema
penitenciari. Aquestes persones van
ser empresonades en aquesta megaprisión pel sol fet de ser palestins. Se’ls
van concedir alguns beneﬁcis, com
treballar a Israel i una quantitat limitada d’autonomia si acceptaven aquesta
vida; és el model de presó oberta i se’ls
va castigar col•lectivament quan van
resistir, la qual cosa és el model de presó de màxima seguretat.
Per què data de 1963 el projecte de la
megapresóisraeliana?
L’any 1963 és un any molt important en
la història d’Israel. Va ser l’any en què
el primer a exercir el càrrec de primer
ministre i capdavanter d’Israel David
Ben-Gurion va deixar la primera línia de
la política d’Israel i va ser succeït per
una generació de polítics més jove.
Amb la seva destitució dues de les seves principals obsessions van deixar
d’inﬂuir en la política israeliana. Insistia

a imposar un cruel règim militar a la minoria palestina dins d’Israel i es va negar a parar esment als precs del lobby
que defensava el Gran Israel de trobar
una excusa per ocupar Cisjordània.
En aquell any l’exèrcit israelià va poder
començar a preparar-se seriosament
per ignorar les seves dues obsessions.
Va començar a planiﬁcar l’abolició del
règim militar impost als palestins a Israel, però no va desmantellar l’aparell
de control. Ho va preparar per imposar-ho a un altre grup de palestins: els
que viuen a Cisjordània i la Franja de
Gaza. Quan va arribar l’oportunitat en
1967 els comandaments militars ja havien preparat la infraestructura humana
per controlar als milions de palestins
dels territoris recentment ocupats. Les
mateixes persones que mantenia el règim militar dins d’Israel van ser traslladades per convertir-se en governants
de Cisjordània i la Franja de Gaza.
No es pretenia que el règim militar fos
temporal, encaixa bé amb l’estratègia
de la megaprisión que descrivia abans.

[...]

EL 155 ELS POT ACABAR SORTINT PER LA CULATA
El govern del president Rajoy ha decidit liquidar completament l’autonomia de Catalunya i ha aprovat un nou
Decret de Nova Planta fent-se un article 155 a mida. S’ha donat un xec en
blanc, saltant la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya. El govern
del PP, amb la complicitat del PSOE
i de Ciudadanos, ha destruït radicalment el sistema autonòmic de manera
unilateral, canviant alguns dels pilars
que fonamentaven l’ediﬁci autonòmic,
i ha liquidat el poc que quedava d’autonomia política. Perquè, de fet, ja fa
unes setmanes que amb l’eufemisme
de la intervenció econòmica de la Generalitat havien deixat tocat de mort el
caràcter polític de l‘autonomia, i ara
l’han rematat, retorçant l’article 155 de
la Constitució ﬁns a fer-li dir allò que
literalment no diu.
L’art. 155 permet al Govern ‘donar
instruccions’ a totes les autoritats de
les comunitats autònomes (que no és
poc!), però no l’eximeix de complir la
llei, i per tant, les mesures que es prenguin i les instruccions que es donin no
poden contradir la llei. I totes les mesures que ha acordat el Consell de Ministres, totes, vulneren frontalment l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (que
és llei orgànica de l’Estat). L’estatut
estableix que el president o presidenta
de la Generalitat només pot ser elegit
pel Parlament, entre els seus membres
(art. 67.2) i entre les causes del seu
cessament (art. 67.7) no es preveu la
destitució per decisió política del President del govern espanyol, ni amb
l’aval del Senat. Només al President de
la Generalitat li correspon d’acordar el
nomenament i la destitució de la resta
de membres del Govern (art. 17.1 de la
Llei 13/2008). La dissolució anticipada
del Parlament i la consegüent convocatòria d’eleccions és una decisió política que l’Estatut atribueix a l’exclusiva
responsabilitat del President (art. 75),

és personalíssima del President de la
Generalitat. Ningú més no pot exercir
aquesta atribució, i l’Estatut explicita
que ni tan sols en els casos extrems
que el President resultés mort o inhabilitat per condemna penal ferma, qui
el substituís interinament (el Vicepresident) tampoc no podria dissoldre
el Parlament (art. 67.8) sinó que, en
aquests casos, caldria que el Parlament elegís un altre president d’entre
els seus membres. El Govern català és
l’únic que pot dirigir l’administració de
la Generalitat (art. 68.1 EAC). D’acord
amb l’Estatut que ha estat assassinat,
el govern espanyol no tenia un dret de
vetar l’activitat del Parlament, ni la seva
potestat legislativa, ni pressupostària ni
de control polític (art. 55.2). Són només
uns exemples, però es podria dir el mateix respecte del comandament dels
Mossos d’Esquadra o la direcció dels
mitjans públics de comunicació audiovisual, per il•lustrar que això que ha
fet el govern de l’estat és una reforma
tramposa de l’Estatut, saltant els procediments que el mateix Estatut estableix (arts. 222 i 223).
Ara bé, aquestes mesures acordades pel govern espanyol, quan tinguin
l’aprovació del Senat, les voldran intentar aplicar. Però per posar en funcionament algunes d’aquestes mesures caldrien diverses complicitats que
no necessàriament podran aconseguir,
com per exemple la de la majoria dels
funcionaris de l’administració de la Generalitat. A més, amb una contestació
massiva i perseverant per part de la
ciutadania catalana, algunes d’aquestes mesures no podran aplicar-se efectivament i això pot posar de manifest
que el govern espanyol ja no té el control del territori català. Pot fer evident
internacionalment que l’estat espanyol,
de fet, ja no pot exercir un poder sobirà
a Catalunya. El tret, aleshores, els podria acabar sortint per la culata.

La decisió del govern espanyol d’aplicar l’article 155 de la Constitució i ferho d’aquesta manera tan clarament
il•legal i inconstitucional només deixa
una única sortida digna al Parlament
de Catalunya: fer una declaració formal
d’independència (que és el que preveia
la llei del referèndum d’autodeterminació), que automàticament comporta
dues coses: que entra en vigor la llei
que farà funcions de constitució provisional de Catalunya (la llei de transitorietat i fundacional de la República) i
que ha de començar el procés constituent. En sis mesos.
No és el primer cop que el govern espanyol i altres organismes de l’estat
diuen que defensen la llei i la Constitució però la salten barroerament o la
vulneren de manera ﬂagrant. L’últim
exemple, la detenció dels dos Jordis.
Però ara el govern de Rajoy s’ha carregat deﬁnitivament la paret mestra no
només del sistema autonòmic sinó de
l’estat de dret i, per tant, de la democràcia espanyola. Quan caigui l’ediﬁci,
n’hem de ser fora.

Publicat a Vilaweb per Marcel Mateu
(professor de Dret constitucional de la
UOC)

[...] Cal un capítol a banda per parlar
sobre les empreses que ha subcontractat el CIRE. Fem una petita cronologia.
L’empresa “A” comença les obres al febrer, juntament amb quatre interns del
Centre contractats pel CIRE. Sobtadament, l’encarregat d’obra de l’empresa
“A” al Centre és acomiadat, suposadament per fer “trapis” amb els interns
d’obres. Cal recordar que els operaris
externs no poden ser sotmesos a escorcoll personal sistemàticament.
Les obres, a propòsit d’això, es veuen
paralitzades del maig ﬁns al setembre,
ja que els panys de les portes de les
cel•les presentaven problemes de seguretat i van haver de fer-se pressupostos nous pels nous panys.
I els interns del centre contractats per
CIRE? Doncs han estat durant pràcticament 3 mesos cobrant sense treballar. És l’única nota positiva que trobem:
que el CIRE pagui a uns interns sense
treballar serveix per compensar, ni que
sigui moralment, la sobreexplotació a
què sotmet a tots els altres interns que
treballen pel CIRE.
El CIRE rescindeix el contracte amb
l’empresa “A”, en principi per la seva
ineﬁcàcia i mala gestió, i contracta una
segona empresa “B” que arriba, veu la
feina com està i desisteix de començar.
El CIRE, aleshores, torna a contractar la primera empresa “A”. Estem al
setembre. A més a més, el CIRE contracta, per avançar l’obra, una altra
empresa “C”, anomenada Engrunes i
dedicada a la reinserció social. El cas
és que dels dos treballadors d’Engrunes un era un intern en secció oberta i
l’altre havia estat posat en llibertat recentment. Realment és l’interior d’un
centre penitenciari el millor lloc perquè
treballin operaris d’aquestes característiques?
Els treballadors i les treballadores i els
interns del Departament han estat els
grans perjudicats per la mala gestió.

Som conscients que qualsevol obra o
reforma comporta una sèrie de inconvenients de major o menor envergadura. Però quan el que s’està perpetrant
és un nyap darrere un altre en un Departament en funcionament, els problemes es multipliquen.
Els companyes i les companyes del
Departament han hagut de realitzar
tasques de vigilància equipats amb
mascaretes mentre l’alarma d’incendis saltava constantment a causa de
la pols ambiental (tot i haver tapat els
detectors), una fuita d’oli en desmuntar
el sistema hidràulic d’apertura de la segona planta va deixar inutilitzades les
portes de quatre cel•les de la primera
planta, havent de traslladar els interns
residents a altres cel•les que es trobaven buides per deﬁciències de manteniment (WC, dutxes, etc.), inclús s’ha
hagut de traslladar als interns a passar
el dia al poliesportiu durant més d’una
setmana, mentre es feien les obres a
la sala de dia que teòricament havien
d’estar enllestides en tres dies. Durant
l’execució de les obres, els múltiples
desperfectes que s’anaven produint,
reﬂectits en els nombrosos informes
que s’han elevat, demostren la manca de seguretat amb què s’ha hagut
de treballar per part dels funcionaris
així com els desperfectes a les cel•les
i a les instal•lacions del Departament,
deixant sense control dels cancells al
búnquer, sense aigua als interns, sense panys a les portes de les cel•les i un
llarg etcètera.
Quan s’escriuen aquestes línies és
el 20 d’octubre. Fa una setmana que
s’haurien d’haver traslladat tots els interns de la primera planta a la segona,
per tal de fer les reformes de la primera planta. Afortunadament, tot i que la
direcció de Sant Joan de Déu pressiona per ﬁnalitzar les obres, ja que hi ha
certes subvencions a justiﬁcar, des de
Direcció General s’ha frenat aquest
trasllat a causa de la situació, que és,
avui dia, la següent: a la planta segona

només es visualitzen les càmeres del
passadís i del vestíbul, per poder visualitzar la resta s’hi han d’anul.lar les
de la primera planta; el sistema d’apertura de les cel•les no funciona, només
es poden obrir amb clau i només hi ha
una còpia per a tots els panys. A més
s’han de fer modiﬁcacions al sistema
d’apertura, ja que actualment des de la
cabina de control no es visualitza una
porta com a oberta ﬁns que no ha arribat al ﬁnal del seu recorregut, amb el
greu problema de seguretat que això
comporta.
Durant els últims dies s’ha donat la greu
situació de no disposar de cel•la correctament habilitada per a realitzar un
ingrés d’urgència, ja que de les 5 que
disposen de control visual per càmera
a la primera planta una està inutilitzada
per haver-la fet servir per fer proves al
pany, una altra té la porta clavada, l’altra no es podia desembragar la porta
en cas d’emergència, i dos es trobaven
ocupades. I si afegim a això que s’han
desmuntat els llits buits de la primera
planta per pujar-los a la segona, no cal
afegir res més.
Per cert, la previsió és tenir-ho tot enllestit en menys d’un mes. S’accepten
apostes...

Secció Sindical CCOO-Brians 2

CATALUNYA I LA FRACTURA D’ESPANYA
[...]

L’autor es pregunta: són els clams d’independència a Catalunya els que pretenen fracturar el Regne d’Espanya, o són les polítiques econòmiques neoliberals del PP ara i el PSOE abans, precisament els grans defensors de la unitat d’Espanya, les que realment l’estan fracturant?
El Fons Monetari Internacional i la seva
màquina de relacions públiques a la
premsa internacional de negocis lloen
avui la recuperació de l’economia espanyola. Presenten la taxa de creixement del PIB per a aquest i els passats
dos anys com a prova que les seves
polítiques d’austeritat i responsabilitat
ﬁnancera sí que funcionen. Però tants
elogis a la gestió econòmica del Govern
central del regne d’Espanya no poden
maquillar les cicatrius que va deixar el
desastre. En bona mesura la fallida política que avui travessa l’Estat espanyol
és producte d’aquesta crisi del capitalisme neoliberal que insisteix a seguir
volent marcar el rumb d’Espanya i de
tota Europa.
El mateix dia que el president del Govern de Catalunya, Carles Puigdemont,
anunciava la declaració d’independèn-

cia i sol•licitava suspendre els seus
efectes en honor del diàleg, a Madrid
la comissió del Congrés sobre la investigació de la crisi ﬁnancera ha rebutjat
la iniciativa que demanava la compareixença dels expresidents del Govern
José Luis Rodríguez Zapatero i José
María Aznar. El portaveu del Partit Popular en la Comissió ha explicat que el
seu grup va rebutjar la compareixença
dels expresidents del Govern perquè ja
s’havia citat als responsables econòmics d’aquests caps de l’Executiu. És
un fet extraordinari que revela la fallida
política de l’Estat espanyol.
Aquesta era una decisió esperada. La
comissió del Congrés que investiga la
crisi ﬁnancera, el rescat bancari i la fallida de les caixes d’estalvi no només ha
rebutjat cridar a comparèixer als presidents de Govern en els anys infausts
del rescat bancari, sinó que ha posat

fora de perill també als presidents dels
grans bancs i constructores evitant-los
el treball i la pena de rendir el seu testimoniatge en el curs de les recerques
sobre el gran rescat bancari.

La maquinària econòmica no és una
entitat moguda sense orientació política. Les decisions sobre el rescat dels
bancs espanyols que van fer la crisi
ﬁnancera de 2008 no eren simples rutines de programació per ser adoptades per enginyers que oprimien botons
enfront d’un tauler de comandament. I
les orientacions ﬁscals que van castigar amb austeritat a les autonomies i,
per tant, a la població espanyola al llarg
d’aquests anys, tampoc van ser producte d’una quimera de simples funcionaris de tercer nivell. La veritat és que
el rescat bancari i les retallades a la
despesa pública (que constitueixen el
desviament de recursos més important
i descarat que s’ha vist en la història
econòmica d’Espanya) van ser producte de directrius establertes en el plànol
més alt de la jerarquia política. Aquest
és l’origen de la veritable fractura d’Espanya.

[...]

Avui els anuncis favorables sobre
l’acompliment de la taxa de creixement
del PIB a Espanya insisteixen que per
tercer any consecutiu l’expansió aconseguirà el 3 per cent. Però obliden esmentar que amb prou feines aquest
any s’haurà pogut aconseguir el nivell
del PIB que es tenia en 2007. És a dir,
una dècada perduda que ningú a Madrid s’atreveix a reconèixer.
En matèria de generació d’ocupació,
el balanç és encara més esfereïdor.
Entre 2008 i 2014 es van perdre més
de 3,8 milions d’ocupacions i avui amb
prou feines s’ha recuperat 40 per cent
d’aquestes ocupacions perdudes. El
balanç per regions i grups d’edat és
encara llastimós. És veritat que la taxa
general de desocupació va passar del
28 al 17 per cent entre 2014 i 2017.
Però, si s’examinen les dades amb deteniment, s’observa que una part molt
important d’aquesta reducció es deu a
la contracció de la força de treball. En
efecte, entre 2012 i 2017 la força de
treball va passar de 23,5 a 22,7 milions

de persones, la qual cosa explica una
tercera part de la caiguda de la desocupació.
No és la recuperació el que redueix la
desocupació en les autonomies, sinó
les seqüeles d’una crisi de llarga durada que ha acabat per fracturar l’ànim
de molts joves que han preferit deixar
de buscar ocupacions de mala qualitat. Per això la taxa d’activitat de joves
d’entre 20 i 24 anys es va desplomar
de 70 a 55 per cent entre 2007 i 2017.
La precarietat de l’ocupació existent és
l’altra lletja cara d’una recuperació que
segueix castigant amb salaris baixos.
La lluita per la plena independència
d’una República de Catalunya és la
seva llarga història nacional. Sens dubte és també conseqüència dels maldestres i oportunistes acomodaments
d’una burgesia catalana que ha jugat la
carta del separatisme quan li ha convingut i la del centralisme quan se li ha
ofert. Però avui existeix un ingredient
nou en la complexa equació catalana.
Es tracta del pes de la crisi ﬁnancera
i econòmica de 2008 i de l’autoritari

capitalisme neoliberal a Espanya i a la
Unió Europea.
La incapacitat del centralisme espanyol per entendre l’actual cruïlla política
recorda aquella carta de Pierre Vilar,
el gran historiador francès, a uns dies
després de proclamada la república en
1931: “Les paraules “república federal”
que utilitzen en els seus encapçalats
els diaris de Barcelona, m’arruïno de
comprar diaris madrilenys per trobar-les”.

Article publicat a Sin Permiso per Alejandro Nadal (economista)

