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Divendres 19 de març integrants de la campanya “Desmilitaritzem l’Educació” van fer 
una cercavila que va recórrer el Salò de l’Ensenyament, a la Fira Barcelona, per tal 
d’informar i denunciar la presència de militars al Saló.                                (pàg. 4 i 5)

Desmilitaritzem
el Saló de l'Ensenyament
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Materials per la pau Pilar Romera

ÉS HUMÀ NO TENIR DRETS?
QUÈ CAL FER QUAN DIEM

«NO HI HA DRET»

PBI -Brigades Internacionals de Pau- és una ONG 
que ofereix acompanyament internacional protec-
tor a defensors i defensores de drets humans en 
situació de risc per la tasca que realitzen, des de 
la noviolència, en pro dels drets humans. 
Recentment ha editat i distribuït pels Centres de 
Recursos Pedagògics d’arreu de Catalunya un 
maletí pedagògic que inclou material gràfic i 
audiovisual i que constitueix una unitat didàctica 
sobre els drets humans, adreçada a l'ESO i a 
l’educació postobligatòria. Aquesta unitat s’ha 
elaborat per treballar tres apartats dins la matè-
ria “educació per a la Ciutadania i els drets 
humans”.
El material inclou tres escenaris, de Mèxic, 
Colòmbia i Guatemala, que apropen a l'alumnat a 
diferents temàtiques com la desaparició forçosa 
de persones, el desplaçament de població civil o 
violacions de drets humans per implantació de 
projectes multinacionals. L'objectiu és que a 
partir d’aquestes situacions i amb l’ús de 
múltiples activitats amb diferents nivells de 
complexitat (jocs de rol, anàlisi de textos, 
dinàmiques cooperatives...) l’alumnat pugui 
treballar i aprofundir, d’una manera molt 
dinàmica, en els drets humans i la cultura de la 
pau en general.

El material el podeu trobar als Centres de 
Recursos Pedagògics.
Podeu veure una mostra dels mateixos a l’enllaç: 
http://mineriayderechoshumanos.wordpress.com/s
olicita-nuestro-material/

Per ampliar informació sobre el mateix o sobre 
PBI: http://pbiee.pangea.org
pbicatalunya@pangea.org

Estigueu atents i atentes a una possible 
presentació pública a Tarragona.

Per contactar amb la Coordinadora ens podeu trobar:
cada primer diumenge de mes a Paraules per la Pau

cada dilluns, a les 20h, a Rambla Nova, 97-2n
enviant un email a tgnapau@tarragona.tinet.org

http://usuaris.tinet.org/tgnapau
al Facebook: tarragona patrimoni de la pau

http://issuu.com/tgnapau
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Ho sabem prou bé: la guerra a 
l’Irak encara segueix. El terror 
continua sent el mètode de 
coacció quotidià i la violència 
sense mesures ni límits l’eina 
més efectiva per imposar un 
model de país. Aquest és el 
llenguatge que occident ha 
ensenyat als agents poderosos 
de l’Iraq, i que ara protagonit-
zen les milícies del país per 
identificar persones que poden 
considerar-se una amenaça pel 
seu projecte de país islàmic.

Un d’aquests col•lectius són les 
persones amb opcions sexuals 
diverses. Les milícies s’han fet 
amb un bon equip de joves 
preparats que es dediquen a 
“caçar” les seves víctimes 
entrant a sales de xat gays. 
Aquest és el cas d’Abu Hamizi, 
graduat de ciències de la 
computació i de 22 anys, que 
“assegut a terra, vestit amb 
roba tradicional islàmica i amb 
un vell quadern passa, com a 
mínim sis hores al dia entrant a 
sales de xat d'Internet” Aquest 
és l’encàrrec que el grup extre-
mista de Hamizi li ha fet amb 
l’objectiu de fer desaparèixer 
aquestes persones que, segons 
el grup, embruten la reputació 
de l’Islam.
La violència contra els gais 

iraquians posa en evidència la 
minvada capacitat del govern 
per protegir els grups minori-
taris vulnerables. Segons el Dr. 
Toby Dodge, de la Universitat 
de Londres Queen Mary 
College, aquest tipus de milí-
cies assumeixen el control 
sobre aspectes morals i cultu-
rals, deixant altres àmbits de 
caire més públic a la supervisió 
de les noves forces de seguretat 
iraquianes.

La persecució de persones 
homosexuals va iniciar-se amb 
la invasió del 2003. Amb 
l’anterior govern de Saddam 

Hussein, l’homosexualitat mai 
va ser penalitzada, però des de 
la invasió i segons dades de 
l'associació Iraquiana de LGTB 
(lesbianes, gais, bisexuals i 
transsexuals), amb seu a Lon-
dres, des del 2004 un mínim de 
680 persones han estat assassi-
nades per motius d’opció 
sexual. La mateixa associació 
reconeix que l’Iraq és actual-
ment "el pitjor lloc per als 
homosexuals a la Terra".

Així, es presumeix que grups 
com el de Hamizi, a Bagdad, 
acostumen a seleccionar una 
mitjana de dues persones al dia 
per a ser investigades. Aquí 
comença una persecució selec-
tiva primerament física, fins i 
tot elaborant llistes de noms 
que es distribueixen per esta-
bliments i botigues. També fan 
arribar a la persona fulletons 
que adverteixen "sobre els 
perills d'actuar contra les 
normes islàmiques". Posterior-
ment, la persecució física acaba 
malauradament en assetja-
ments, tortures i assassinat.

Font: Iraqi militias infiltrate 
internet gay chatrooms to hunt 
their quarry – and hundreds are 
feared to be victims (de Afif 
Sarhan i Jason Burke), publicat 
a Association for Women’s 
Rights in Development 
(http://awid.org/)

Llibertat sexual i guerra a l'Iraq Pilar Palacio
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La caiguda del mur (el de Berlín 
perquè murs encara n’hi ha 
molts, a Palestina, a Ceuta i 
Melilla, als EUA…) va suposar la 
desaparició d’un “enemic”, els 
països de l’Est, i els poderosos 
en van haver de cercar de nous. 
El terrorisme va ser una bona 
troballa. Amb el canvi d’enemic, 
a més, es va intensificar un 
canvi d’imatge i la difusió de la 
idea que l’exèrcit és imprescin-
dible per a qualsevol bugada: 
“defensa” dels terroristes 
(encara que aquest concepte 
suposi anar a envair un altre 
país, com Afganistan), missions 
humanitàries, actuació en emer-
gències, centre de formació...

Aquest canvi d’imatge que 
presenta les forces armades 
com a una mena d’ONG, passa 
per les escoles. Des de fa temps 
assistim a les visites militars a 
les escoles, invitacions a visitar 
quarters o vaixells de guerra... 
fins i tot compten amb la figura 
dels “prescriptors”, una mena 
d’”orientadors professionals”, 
que fan d’enllaç entre l’exèrcit i 
els centres escolars.

El diari Público del diumenge, 
21 de març, publicava una 
entrevista amb el tinent coronel 

Néstor Gamuza, que dirigeix 
una de les dues seccions del 
“Centro de Excelencia para la 
Cooperación en ciberdefensa” 
de l’OTAN. Entre d’altres coses, 
aquest “ciber-heroi” diu, parlant 
de l’enemic: “El escenario 
tradicional en una guerra eran 
dos estados. Cuando uno era 
atacado, sabía por quién. Antes 
se hablaba de un enemigo 
tradicional, después se pasó a 
hablar de un enemigo asimé-
trico, que no sabes exactamente 
quién es y no lleva uniforme. 
Ahora hablamos de enemigos 
híbridos. Puede ser una com-
binación de los anteriores o un 
oponente imprevisto, un indi-
viduo, un grupo, un estado, o un 
grupo que a su vez ha sido 
financiado por un estado. No 
sabes a qué te enfrentas” o “Ha 
quedado obsoleto el concepto de 
unas fuerzas armadas, con sus 
armas cinéticas y con unos 
oficiales con unos estudios 
orientados a la guerra conven-
cional en los tres espacios de 
combate, Tierra, Mar y Aire y 
entre estados. Nuestros enemi-
gos han cambiado, las armas 
han cambiado, todo ha cambia-
do. Ahora, un código de soft-
ware es un arma, igual que un 
misil.”

En el marc d’aquest context, un 
cop més, l’exèrcit ha estat 
invitat al Saló de l’Ensenyament 
i, també, un cop més, la cam-
panya "Desmilitaritzem l’educa--
ció" ha denunciat la presència 
de l’exèrcit en aquest espai, 
entenent que la presència de 
l’exèrcit en els centres escolars 
o en espais com el Saló, no 
s'adiu amb el foment de la 
cultura de pau, els valors de la 
pau i la diversitat o l'educació 
per a la convivència i altres 
enunciats de la LOE.

A més d’accions d’informació i 
difusió de la campanya en els 
centres, divendres, 19 de març, 
es va fer una acció de denúncia 
en el Saló de l’Ensenyament. Un 
grup d'activistes de la cam-
panya van protagonitzar una 
cercavila pel recinte del Saló, 
repartint informació sobre la 
campanya i el motiu de l'acció a 
les persones que assistien a les 
activitats programades, i es van 
acostar a l'estand de l'exèrcit a 
on, continuant la xaranga, van 
llençar avions, de paper. 
Finalment va fer onejar moca-
dors blancs per demanar la reti-
rada de l'exèrcit (que, a més de 
marxar del Saló, també hauria 
de marxar de l'Afganistan).

Josep M YagoDesmilitaritzant: crònica de l'acció



Un any més, l’exèrcit ha estat convidat a 
participar al Saló del’Ensenyament de Barcelona 
(del 17 al 21 de març). I un any més la societat 
civil catalana, a favor de la pau, considerem que la 
seva presència en aquest esdeveniment educatiu 
no és admissible per les següents raons:
- Els valors que transmeten les institucions 
militars, l’obediència, la disciplina, el patriarcat, 
l’androcentrisme i especialment el recurs a la 
violència com a mètode per a la resolució dels 
conflictes, contradiuen els valors de pau i diàleg 
que han de regir l’educació dels i les joves del 
nostre país.
- La proposta que l’exèrcit ofereix als estudiants 
s’oposa a la LOE, que s’inspira en “l’educació per 
a la prevenció de conflictes i per a la resolució 
pacífica d’aquests, així com la noviolència en tots 
els àmbits de la vida personal, familiar i social”, i 
s’orienta a la consecució de “la formació per a la 
pau, el respecte dels drets humans, la vida en 
comú, la cohesió social, la cooperació i solidaritat 
entre els pobles.”
- La presència de l’exèrcit en aquest saló 
s’emmarca en la cada cop més incisiva 
participació en els espais educatius. L’exèrcit 
espanyol pretén potenciar l’eufemística “cultura 
de la defensa” i “l’esperit militar” entre la joventut 
per millorar la seva deteriorada imatge pública i 
pal•liar les actuals dificultats de reclutament.
- La propaganda que el jovent rep del Ministeri de 
Defensa és enganyosa, desprèn una imatge 
idíl•lica de la vida militar i edulcora el paper de 
les forces armades espanyoles en els conflictes 
bèl•lics. L’exèrcit és presentat gairebé com una 

ONG d’ajut humanitari, que oculta el seu rol de 
defensa d’interessos més espuris. En cap cas 
s’informa rigorosament de les conseqüències que 
es desprenen de l’acció militar.
- En un context on la seguretat humana s’hauria 
de mesurar amb indicadors de sanitat, de 
seguretat alimentària, d’accés al treball, de 
respecte als drets humans, de conservació del 
medi natural o del dret a l’educació, transmetre 
esquemes militaristes com a solució dels 
problemes que afecten les postres societats és 
contradictori i caduc.

Així, des del convenciment que la missió de les 
institucions i els agents educatius és el foment de 
la cultura, la ciència i els valors de la convivència 
i la diversitat, creiem que exèrcit i educació són 
conceptes manifestament antagònics. A més, 
constatem el contrasentit que suposa que un 
govern de la Generalitat potencia la Cultura de la 
Pau amb instruments com l’Institut Català 
Internacional per la Pau, l’Oficina de Promoció de 
la Pau i els Drets Humans, o el Consell Català de 
Foment de la Pau, convidi, mitjançant el 
Departament d’Educació, institucions militars al 
Saló de l’Ensenyament.
Per això manifestem el nostre ferm rebuig a la 
presència de l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament i 
comminem el Departament d’Educació, en 
qualitat de coordinador, i la Fira de Barcelona, en 
qualitat d’organitzadora, a retirar-li la invitació 
per a les edicions d’enguany i les properes.

Les armes no eduquen, maten!
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Desmilitaritzem el Saló de l'Ensenyament Manifest unitari

Agents de la policia autonòmica 
"protegien" l'estand de l'exèrcit i 
van adoptar la posició de "recias 
las filas, prietas, marciales..." 
quan la cercavila va passar pel 
seu estand. Fins i tot van fer 
fora alguns joves que s'inte-
ressaven per la seva tasca. 

Els mossos d’esquadra 
protegien l’estand no sabem 
ben bé de qui o de què, però 
tenint en compte les opinions 
del tinent coronel Néstor Ga-
muza, no ens estranya car si 
un codi de software pot 
esdevenir un arma, com un 
míssil, ves a saber en què es 
podrien convertir les trompe-
tetes de fira que portàvem. 

Els agents van demanar, amb 
cortesia, la filiació d’”algun 

responsable” de l’acció. 
La cercavila va continuar, com 
no, fins l'estand del Departa-
ment d'Educació, passant per 
l'estand dels Mossos d'Esquadra.

Entre pitos i crits de "Fora 
l'exèrcit del Saló de l'Ensenya-
ment", "Cap exèrcit defensa la 
pau" o "desmilitaritzem l'edu-
cació" la cercavila va discórrer 

pacíficament, tal com s'havia 
previst, fins el seu acaba-
ment, entre les fotografies i 
vídeos que públic i agents de 
la secreta van gravar.

Podríem dir que no volem que 
ens filmin i fotografiïn però, 
en tot cas, el que volem és 
que no s'inviti més l'exèrcit 
espanyol a un espai en què es 
parla del foment de la cultura, 
la ciència i els valors de la 
convivència i la diversitat.

Fora l'exèrcit del Saló de 
l'Ensenyament!
Desmilitaritzem l'educació!
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Sóc capaç d’escoltar un i altre 
cop Redemption Song de Bob 
Marley, i l’emoció sempre és la 
mateixa. Veig un videoclip de la 
versió de Joe Strummer, 
fundador de la banda The Clash 
mort el 22 de desembre de 
2002, on, en homenatge a ell, 
elaboraven un graffiti  amb el 
seu rostre i al seu costat es 
llegia “el futur no està escrit”. 
Què lluny i què diferent 
d’aquell “No future” que va 
amanir els anys més punks de 
tots nosaltres.
Per això vull escriure de “fu-
tur”, perquè encara no ha pas-
sat i per això no sabem com és.
De vegades és això el que ens 
volen fer creure, que no hi ha 
futur, que tot obeeix a unes lleis 
inalterables i que no hi ha rés a 
fer, al menys per part nostre ja 
que som simples mortals. I és 
en aquest temps, de crisi de 
civilització, que penso : El futur 
no està escrit... perquè 
l’escriurem nosaltres.
Per començar potser caldria fer 
unes propostes diferents tant 
per sortir de la crisi humana, 
com per assolir espais de 
benestar i desenvolupament 
social que ens puguin garantir 
un “futur”, si més no, tran-
quil•litzador. El que s’ha fet no 
funciona i el que volen fer 
tampoc funcionarà, tot és molt 
més greu i més profund del que 
diuen.
A l’estat espanyol s’han donat 
50.000 milions als bancs, a raó 
de 45 milions d’habitants 
representa que cada ciutadà ha 
regalat més de 1000€ a la 
banca, i ningú ens ha dit quins 
bancs són els que reben els 
diners. El frau públic és de 
l’ordre de 80.000 milions anu-
als; si es poguessin repartir 
entre els 4.000.000 d’aturats 
tocaria a 20.000€ anuals per 
aturat. Les empreses continuen 
tenint beneficis, però el diner 
ha deixat de ser un instrument 
per poder produir i comprar 
béns de consum, és una fi en si 
mateix. Com deia Marx, que 
també va voler escriure un 
“futur” on el capitalisme cauria 

per la pròpia dialèctica del 
desenvolupament de les forces 
productives, “capital per pro-
duir i obtenir més capital”. 
Augmentar els impostos indirec-
tes, els que paguem tots, 
facilitar l’acomiadament, allar-
gar l’edat de jubilació, augmen-
tar la precarietat... són mesures 
que l’únic que fan és robar la 
vida i el “futur” a la població 
que només té la seva força de 
treball per vendre.

Què esperen els sindicats per a 
exigir la Renda Bàsica? I no em 
refereixo als de sempre, dels 
que no espero absolutament 
rés, sinó als anomenats 
alternatius, que ja va sent hora 
que abandonin el segle XIX. 
Mesures igualitàries de veritat, 
no per acabar amb la pobresa, 
que és molt noble i està molt bé 
i fins i tot banquers i sagristans 
de tota mena poden estar a 
favor, sinó per acabar amb la 
riquesa, repartint-la entre tots. 
Una Renda Bàsica individual, 
incondicional i universal, ja que 
si el capital ens explota en totes 
les facetes de la vida, no només 
en les hores de treball, és 
perquè la nostra vida és 
productiva en totes les seves 
formes, per això hem de cobrar 
per viure.
Una Renda Bàsica que ens 
tregui de la precarietat laboral i 
existencial, que ens faci més 
lliures, més autònoms, més 
iguals,amb temps per cooperar 
i construir noves relacions, 
comunicacions i afectes. 
Sé que plantejar això genera 
molts dubtes i moltes negatives, 
uns ens diran que no és viable, 
d’altres que no és convenient 
viure sense treballar (què 
deuen entendre per treball i per 
vida?) i l’esquerra, encara arre-
lada a la tradició cristiano- 
estalinista, tampoc la veu amb 
bons ulls, ja que creuen que 
fora de la fàbrica no hi ha rés i 
que no és possible cap trans-
formació sense la classe obrera 
(hòstia, encara estem així).
És viable. Es calcula segons el 
llindar de la pobresa, que als 

països occidentals és la meitat 
de la Renda per Càpita , i això 
dona un jornal que no guanyen 
molts treballadors en actiu, de 
l’ordre de 1200€. Imagineu-vos 
si hi ha gent que té uns guanys 
d’escàndol! És clar, a aquestes 
persones se les hauria de 
fiscalitzar, els Botín, Koplowitz, 
Alierta... Abans he anomenat 
els diners que se’n van per la 
claveguera del frau públic, 
sumem els sous dels polítics, 
els diners evadits en paradisos 
fiscals, el diner brut, sobretot el 
que està tacat de sang, el dels 
pressupostos militars, les 
despeses en ajuts, atur, caritat 
diversa, pensions i jubilacions, 
despeses en burocràcia i 
administracions compulsives, 
en presons i policies, que cada 
cop serien menys útils... i 
podríem anar sumant i veuríem 
que hi ha diners i riqueses per 
repartir entre tots en forma de 
salari, no una almoina.
La Renda Bàsica no es tracta 
d’una mesura pacificadora que 
apaivagui el conflicte social, 
com va ser el PER a Andalusia, 
sinó que posa en entredit 
moltes més coses, que les 
organitzacions històriques dels 
treballadors es neguen a 
entendre. I és que hi ha un nou 
subjecte polític transformador 
que neix lluny dels processos 
productius, neix a la metròpoli i 
encara s’està configurant però 
cada cop està més definit. És la 
suma de moltes subjectivitats 
que lluiten i viuen en comú, 
dins i contra el capital que ja ha 
envaït tots els nostres àmbits 
de la vida.
Per això cal exigir-la en totes 
les mobilitzacions que protago-
nitzen els obrers/aturats en 
aquest temps de crisi, però la 
Renda Bàsica és una qüestió 
ciutadana, és transversal a tots 
els moviments socials.
“Vells pirates, si, ells em roba-
ren i em vengueren a vaixells 
mercants...” amb les veles 
fosques com la nit de la meva 
ànima, esperant escriure el 
futur tot escoltant Redemption 
song...

Pau GomisEl futur no està escrit



Manifest 
"Paraules per la Pau"
Des de 1997, si més no, Tarragona ve 
acollint regularment en el seu port 
vaixells militars de l'OTAN i de la VIa 
Flota dels EUA, sense cap control sobre 
el seu tipus d'armament i amb la 
possibilitat que alguns siguin de pro-
pulsió nuclear. Joan Miquel Nadal i Lluís 
Badia, en aquell moment, alcalde de la 
ciutat i President de l'Autoritat 
Portuària, respectivament, van liderar 
una campanya, que va incloure gestions 
amb autoritats militars a Washington i a 
Madrid, per tal que Tarragona esdevin-
gués seu logística dels vaixells de la VIa 
Flota dels EUA. En aquell moment 
l’equip de govern de l’Ajuntament, que 
va mostrar el seu suport a la campanya, 
estava format per representants de CiU i 
del PSC. Els arguments per impulsar la 
campanya es van basar en suposats 
beneficis econòmics per a la ciutat. 
Posteriorment els arguments han donat 
pas a d'altres que ens presenten els 

vaixells de guerra com a garants de 
suposades operacions "humanitàries". 
Més recentment, uns i altres fan refe-
rència a "obligacions derivades de con-
venis bilaterals entre Estats". Abans que 
els atemptats de l’11-S justifiquessin 
l’adopció de “mesures de seguretat” i 
restriccions de les llibertats civils, els 
arguments esmentats es van barrejar 
amb l'espectacle de veure màquines 
flotants sofisticades o comèdies propa-
gandístiques sobre voluntariosos marins-
que fan tasques socials. Finalment, 
l'experiència dramàtica de pobles opri-
mits com l'iraquià i l'afganès - convertits 
en víctimes de "danys col•laterals"- 
mostra la crua realitat i fa caure la 
disfressa: els vaixells i els seus tripulants 
no són més que eines de matar. Les 
escales que fan les embarcacions estan 
considerades de rutina, utilitzant els 
serveis portuaris per aprovisionament i 
per fer les reparacions que consideraven 
adients, a banda d'operacions més 
opaques que, clar està, no transcendei-
xen. En aquest sentit, i com a exemple, 
ens hem assabentat de transports de 

tropes utilitzant port i aeroport del 
Camp de Tarragona, maniobres militars 
amb instal•lació de campaments en el 
port i transports militars amb tren i, com 
no, de la visita constant de vaixells de 
guerra provinents de l’Iraq. La presència 
dels vaixells de la VI Flota dels EUA i de 
l'OTAN no ens agrada pel que suposa de 
militarització de la ciutat; per la nostra 
disposició a viure sense la protecció dels 
armaments; perquè no creiem en la 
força per a vèncer sinó més aviat en el 
diàleg per a convèncer; i per la manca 
d'informació i el secretisme inherent a la 
lògica militar que, a més, comporten 
riscos importants per a la població. 
Pensem que la Pau i la seguretat dels 
nostres familiars, amics i veïns són 
massa importants per deixar-les en mans 
dels polítics professionals que sovint 
només es preocupen d'aconseguir 
quotes de poder per posar al serveis dels 
seus interessos personals o de grup.  
Si creus que tens alguna cosa a dir 
vine cada primer diumenge de mes 
a les 12h a la Plaça de la Font a 
PPaarraauulleess  ppeerr  llaa  PPaauu 

Enguany fa 27 anys que a 
l’estat espanyol es va posar en 
marxa la campanya d’objecció 
fiscal contra les despeses 
militars, avui en dia una 
campanya de desobediència 
civil de baix cost, és a dir, que 
el perill de repressió o cost 
econòmic, en cas de fer-la, és 
mínim. És cert que com a bona 
campanya de desobediència 
civil planteja un enfrontament, 
en aquest cas no als militars de 
forma directa sinó amb Hisenda.
Per a totes les persones que no 
volen ni guerres ni exercits al 
món, l’objecció fiscal dóna una 
solució plàstica per mostrar 
aquest rebuig, si no els volem 
no el paguem!. Així de clar, 
missatge directe i contundent. 
Malauradament com la realitat, 
ja que aquells diners que 
aconseguim desviar, no deixa-
ran d’anar als negocis dels de 
caqui. La caixa única de l’estat 
a l’hora de recaptar fa que, si 
s’ingressa menys, ja sigui per 
l’objecció fiscal, ja sigui pels 
“trapicheos econòmics vulgaris 
o excepcionalis”, es redistribu-
eixin els diners i punt. Sense 
tenir en compte si un grup de 
persones han exigit que els 
seus diners no serveixin pel 
manteniment dels exèrcits.

Estaria tan bé que l’objecció 
fiscal fos massiva, un acte 
massiu de dir no a la guerra, de 
dir no als exèrcits. És tan 
fàcil… només cal canviar una 
casella a la declaració de 
renda, un gest anual, un gest 
assessorat per tot un entramat 
de grups d’arreu de l’estat, tota 
una xarxa de suport en cas de 
dificultats que no acostumen a 
succeir. Hisenda, en el cas de 
dels objectors fiscals, acostuma 
a pagar i callar; com a màxim 
càstig el que acostuma a fer és 
no tornar els diners que des-
viem a l’organització que 
treballa per la pau i que ens 
neguem a pagar a l’estat 
perquè els malgasti en militars.

Però després de quasi 30 anys 
de campanya d’objecció fiscal, 
després de vàries guerres i 
manifestacions en contra de 
varis milions de persones, 
campanyes com la del referèn-
dum de l'OTAN o la d’insub-
missió, he de dir que no hem 
aconseguit que sigui una 
campanya massiva de desobe-
diència civil. Trenta anys de 
campanya donen per molts 
anàlisis de què estem fent 
malament per no arribar a la 
resta de societat, us podeu 
imaginar. I la majoria de 
conclusions fan cap a la por 
que es té a Hisenda, a que 
trobin els nostres petits 
raconets econòmics, a que ens 
assenyalin, la por a Hisenda...
Tot i que la gent que participa 
de manifestacions pacifistes, 
quan és preguntada pels 
motius de no fer objecció fiscal, 
diu que no coneix la campanya 
d’objecció fiscal… Si us plau, si 
aquest és el vostre motiu no 
dubteu en fer-nos-ho saber a la 
Coordinadora, us farem una 
xerrada i un assessorament 
individualitzat i personalitzat, 
ara que comença la campanya 
d’enguany. Aprofiteu l’oferta 
abans que siguem milions 
d’objectors fiscals!

pàgina 8  -  la contraportada 

Ofertes fiscals!

La memòria invisible Toni Álvarez
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