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Materials de pau

Activistes per la Pau

Enric Prat Carvajal

El llibre d’Enric Prat Carvajal analitza les 
característiques sociològiques i politiques dels 
activistes del moviment per la pau a Catalunya. 
Complementari al publicat pel mateix autor l’any 
2006, Moviéndose por la Paz, s’ofereix aquí 
informació sobre la ciutadania proactiva, sobre 
les dones i els homes que davant la injustícia o 
l’abús i, en aquest cas, davant de la inhumanitat 
de la guerra i la violència, aixequen la seva veu, 
dediquen el seu temps i els seus esforços a lluitar 
per un món millor, lliure de dominacions i 
explotacions. Des d’un punt de vista documental, 
aquest llibre constitueix una font d’informació 
directa de gran vàlua, especialment si es té en 
compte que els moviments socials–i el de la pau 
no n’és cap excepció– són poc donats a la 
burocràcia i al registre. D’altra banda, els seus 
protagonistes són poc proclius a mostrar-se i 
menys encara a deixar constància de les seves 
circumstàncies i opinions personals. L’estudi te 
com a base documental les dades obtingudes a 
través d’un exhaustiu qüestionari de 58 
preguntes. L’interès d’aquest estudi es troba en 
l’importància que té el coneixement de les 
característiques dels activistes del moviment i 
l’anàlisi de les divergències que van sorgir en els 
seves estructures organitzades. (del Pròleg 
d’Anna Alabart Vilà).

ISBN: 978-84-9883-048-4
Col•lecció: Biblioteca Serra d’Or, 402
Matèria: Història contemporània.
Nº de pàgines: 216
Format: 130x190 mm.
PVP: 20,00 €
Enquadernació: Rústega

Amadeo López
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Fa un parell de mesos vaig 
poder conèixer de la mà d’un 
dels seus creadors el projecte 
HeroRATS, que porta a terme 
l’organització no governamental 
APOPO, amb base a l’Àfrica 
(Tanzània i Moçambic) però amb 
representació europea a la 
Universitat d’Amberes, Bèlgica. 

APOPO va sorgir com a resposta 
del problema global de les mines 
antipersona i artilleria terrestre. 
La majoria de les tècniques que 
s’utilitzaven als anys 90 per a 
detectar i desarticular bombes 
eren lentes i cares. APOPO va 
desenvolupar un sistema per tal 
que la repatriació de refugiats, 
la distribució d’ajuda 
d’emergència o la seguretat de 
la població no trobessin la 

APOPO té el recolzament d’una 
extensa xarxa de socis, entre els 
quals es troba, de manera 
puntual però sense que deixi de 
ser sorprenent, l’exèrcit 
americà, a través de la seva 
oficina de recerca europea 
(ERO), qui va organitzar un 
taller internacional sobre la 
detecció de rastres a través 
d’animals i nassos electrònics al 
2004.

I és que APOPO entrena rates 
per a la detecció de mines 
antipersona, tant de metall com 
de plàstic, així com artilleria que 
no ha explotat. I no només per a 
això, sinó que l’èxit del projecte 
a portat a l’equip que hi treballa 
a desenvolupar una diagnosi 
precoç per detectar la bactèria 
de la tuberculosi amb un intent 
de frenar la seva dispersió pel 
món.
Actualment APOPO compta amb 
25 rates amb certificat de 
Tanzània entrenades i 300 en 
total al centre. Algunes d’elles 
treballen al laboratori per 
detectar si les mostres de terres 
minades que els han portat 
tenen rastres de l’olor que 
desprèn una mina, i així decidir 
si despleguen les Herorats al 
camp de mines per a detectar on 
estan exactament les mines i 

que es puguin desactivar. Les 
rates són tant lleugeres que 
quan passen per sobre les mines 
no exploten: van lligades amb 
una corretja i quan troben una 
mica es paren i furguen la terra, 
assenyalant que allà s’hi ha de 
treballar.  
Les rates estan dividides en 3 
tipus de gàbies: les que crien, 
les que s’entrenen per al camp 
de mines i les que detecten les 
restes de mines a la terra, dins 
el laboratori. Totes segueixen un 
programa d’entrenament però 
també tenen temps de fer 
exercici i jugar.

Les rates s’entrenen a Tanzània 
i ja hi ha tot un equip de gent 
local (al voltant de 50 persones) 
que hi treballa, col•laborant 
alhora a que les persones que 
pateixen de primera mà els 
efectes de les mines puguin 
també. 

Podeu adoptar una HeroRAT i 
col•laborar a la desactivació de 
mines. Són 5€ al mes. Per saber-
ne més:

www.herorat.org/
www.apopo.org/newsite/content/i
ndex.htm

Paraules per... les rates 
detectores Rebeca Tomas
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El domingo 21 de diciembre, 
una docena de activistas rodeó 
el estand que el ejército tiene en 
Juvenalia y procedió a 
desinfectar del virus del 
militarismo a los niños y niñas 
que pasaban cerca. En los casi 
cuarenta y cinco minutos que 
duró la acción, se repartieron 
octavillas y se entergaron 
caramelos desinfectantes (con 
un potente producto que anima 
a desobedecer) a las personas 
que se habían expuesto al virus. 
Finalmente los y las activistas 
abandonaron el recinto 
obligados por los guardas de 
seguridad. Al marcharse 
desplegaron una pancarta en la 
que podía leerse: La 
guerra no es un 
juego. Fuera el 
ejército de Juvenlia y 
profirieron gritos en 
contra de la 
presencia de 
cuerpos armados en 
esta feria. A 
continuación 
reproducimos el 
texto de la nota de 
prensa y adjuntamos 
la octavilla.

NOTA DE PRENSA

¿Es divertido 
desactivar minas? 
¿Dejarías que tu 
hij@ disparara un 
fusil? ¿Te parece 
divertido disparar un tanque? 
Morir de risa es divertido, ¿y de 
un tiro? ¿Te gusta que tus hij@s 
se acerquen a gente armada? 
Porque no queremos que los 
niñ@s aprendan a matar, 
exigimos la salida del ejército de 
Juvenalia.

Un año más, en Juvenalia nos 
encontramos el desagradable 
espectáculo de ver cómo los 
militares se ofrecen para 
entretener a los jóvenes y 
pequeños de Madrid con 

actividades que no son un juego. 
Por eso, la campaña 
antimilitarista “La guerra no es 
un juego” realizará acciones 
noviolentas y de denuncia para 
conseguir la retirada del ejército 
de cualquier feria infantil y 
juvenil durante el tiempo que 
dure Juvenalia.

¿Qué es la campaña “La guerra 
no es un juego”?

QUÉ – La campaña “La Guerra 
no es un Juego” busca la salida 
del Ejército y las Fuerzas 
Armadas, así como de cualquier 
cuerpo armado, de todas las 
ferias infantiles, juveniles y/o de 

empleo que se organizan a lo 
largo del año por diversas 
partes del estado español.

QUIÉN- Esta campaña fue 
impulsada inicialmente por la 
Asamblea Antimilitarista de 
Madrid, pero en la actualidad 
unas 30 organizaciones de todo 
el estado han suscritos el 
manifiesto.

CUÁNDO – Este año es el 
trigésimo aniversario de la feria 
Juvenalia en Madrid, que se 

desarrollará del 19 al 28 de 
diciembre de 2008, en el 
Instituto Ferial de Madrid 
(Ifema), organizada por 
Dirección General de la 
Juventud de la Consejería de 
Deporte de la Comunidad de 
Madrid, a los que hacemos 
públicamente responsables de la 
presencia de cuerpos armados 
en la feria.

DÓNDE – Son muchos los 
lugares donde se han producido 
movilizaciones en contra de las 
presencia del Ejército y cuerpos 
armados en ferias infantiles. En 
Jerez los movimientos sociales 
de la zona consiguieron la salida 

del Ejército en la 
feria Juvelandia, y 
se han producido 
movilizaciones 
similares en 
Barcelona (Salón 
de Educación), 
Alicante 
(Educ@emplea), 
Valencia 
(Expojove)...

POR QUÉ - En 
teoría, Juvenalia 
busca, según la 
propia definición 
de la Dirección 
General de la 
Juventud, 
“actividades 
juveniles y la 
promoción de 

valores y la formación integral 
de los jóvenes a través del ocio, 
el deporte y la participación”. 
Los colectivos y personas que 
impulsan la campaña no ven 
compatibles los objetivos que se 
busca con una feria como 
Juvenalia -”ocio alternativo”- 
con la presencia de instituciones 
armadas. la exposición acrítica 
de material bélico -tanques, 
cañones, helicópteros de 
combate...- o actividades tan 
“edificantes” como la búsqueda 
y desactivación de minas.

Acción antimilitarista en Juvenalia Insunmisia

Un docena de activistas realiza una acción de 

desinfección del virus del militarismo en la feria juvenil 
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En el marc de la campanya “NO 
T’ARMIS”, el passat dissabte 27 
de desembre i sota una 
persistent pluja, membres de la 
Coordinadora Tarragona 
Patrimoni de la Pau, van estar 
repartint díptics a les portes del 
Parc de Nadal de Tarragona. 
Amb la informació que oferim es 
vol ajudar a reflexionar sobre la 
importància del joc i les joguines 
a la nostra societat, 
especialment en aquestes festes 
nadalenques. No ens podem 
quedar amb un genèric NO A LA 
GUERRA, cal anar més enllà i 
defugir la compra de joguines 
que cerquen perpetuar un 
sistema social, un model de 
societat consumista, violenta i 
repressiva que divideix el món 
en bons i dolents i que exalta 
l’afany de domini i poder com a 

valors, i que 
fomenta relacions 
de desconfiança, 
por, ansietat, 
rivalitat, rancúnia...
I sota aquesta 
perspectiva no 
s’entén la cada 
vegada més activa 
presència de 
diferents forces i 
cossos de 
seguretat i militars 
en aquests espais 
de diversió i 
entreteniment per 
als nens i nenes.
Desfés-te de la 
joguina bèl·lica. 
Aquestes festes, 
que no n’arribi cap 
a casa teva.

L'exercit espanyolenvaeix els espais 
educatius

sindicat.net

Amadeu LopezNo t'armis

L’EXÈRCIT ESPANYOL ENVAEIX 
ELS ESPAIS EDUCATIUS
La campanya “Desmilitaritzem 
l’Educació” denuncia la 
presència de l’exèrcit al Festival 
de la Infància de Barcelona (27 
de desembre al 4 de gener ) i en 
demana als seus organitzadors 
la seva retirada.

Barcelona, 18 de desembre de 
2008.- Un any més, les forces 
armades han estat convidades a 
participar al Festival de la 
Infància, que es celebra a 
Barcelona entre el 27 de 
desembre i el 4 de gener). La 
Campanya “Desmilitaritzem 
l’Educació” considerem que la 
seva presència en aquest 
esdeveniment educatiu no és 
admissible ja que els valors que 
transmeten les institucions 
militars, l’obediència, la 
disciplina, el patriarcat, 
l’androcentrisme o el recurs a la 
violència, contradiuen els valors 
vertebrals recollits en la LOE 
que han de regir l’educació del 
jovent, l’autonomia, l’esperit 
crític, la responsabilitat, 

l’empatia, el diàleg o la 
solidaritat. Per tot això, aquesta 
campanya demana a 
l’organització del Festival la 
retirada del stand militar.

Des de fa uns anys l'exèrcit ha 
canviat la imatge i s'ha apropiat 
d'un llenguatge que parla de 
DEFENSA, de PAU, de 
SOLIDARITAT o de SEGURETAT. 
Això forma part de la cultura de 
la defensa que es contraposa a 
la cultura de la solidaritat 
pròpia de l'Educació pel 
Desenvolupament i en Drets 
Humans, que res té a veure amb 
la realitat que succeeix als 
països que pateixen l'ocupació 
militar, com a l'Afganistan.

D'altra banda, la Directora de la 
Fira de Barcelona argumenta 
que “les activitats 
desenvolupades avui dia per 
l’Exèrcit es circumscriuen en la 
seva totalitat a l’àmbit 
humanitari i les operacions en 
les quals participa arreu del 
món tenen com a objectiu 
mantenir la pau en zones de 

conflicte, garantir els respecte 
pels drets humans en aquelles 
zones on aquests estan en 
perill”. Des de la Campanya 
Desmilitaritzem l’Educació 
considerem que els exèrcits que 
actuen fora del seu propi país 
no actuen sobre la base dels 
principis humanitaris 
(independència, imparcialitat i 
neutralitat), sinó que venen 
determinats per interessos 
polítics i econòmics nacionals.

La campanya vol manifestar el 
seu més ferm rebuig a la 
presència de l’exèrcit i d’altres 
forces armades i de seguretat al 
Festival de la Infància, i insta a 
la Fira de Barcelona i a la 
direcció del Festival, en qualitat 
d’organitzadors, a retirar la 
invitació de les forces armades 
per a les edicions d’enguany i 
les properes.

Les armes no eduquen, les 
armes maten!
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Lo millor i lo pitjor

Si estàs llegint això és que has 
sobreviscut al Nadal, i ja des de 
certa perspectiva voldria fer una 
comparativa del que menys i el 
que més m’agrada, a veure si 
coincidim en alguna cosa.
El pitjor del Nadal és:
Les bones intencions que 
després queden en res, les 
llumenetes i les nadales, els 
desitjos de pau al món que 
també es queden en res, els 
anuncis de torró, els anuncis de 
joguines, el sentimentalisme, el 
festival consumista-religiós, les 
desigualtats cada cop més 
manifestes, la fam dels que no 
tenen que menjar i la fam dels 
que no en tenen mai prou, les 
reunions familiars, l’amic 
invisible, els arbres de Nadal, 
les maratons que malentenen la 
solidaritat i fan d’ella un 
espectacle, la loteria que no toca 
mai, les imatges dels qui els hi 
ha tocat que són les mateixes 
cada any, els mitjans 
d’incomunicació fent la seva 
feina, les ONG’s que busquen 

socis aprofitant l’onada de bons 
sentiments, els camps de 
refugiats a Gaza, els camps de 
refugiats a tot el món, la visita 
de la ministre a les tropes 
espanyoles a l’Afganistan, el 
missatge nadalenc del Borbó, les 
bombes que no saben que és 
Nadal, les fabriques que 
tanquen, la guerra, la puta 
guerra que seguim pagant entre 
tots, les barraques de xapa de 
les obres on mai és Nadal, el 
temps i els diners que no es 
dediquen a la justícia, els 
excessos i les mancances, els 
nens que no saben que és Nadal 
i ni tant sols els importa, 
l’alcohol, la soledat i la tristor, 
l’exèrcit i la policia de bon 
rotllo, la manca de criteri, la 
riquesa i la crisi, l’opulència i la 
necessitat, el tamborilero, els 
grans magatzems, i els petits ... i 
no sé que més.
El millor del Nadal és:
La il•lusió dels nens, els bons 
propòsits, els desitjos de pau, les 
reunions familiars, els amics 

visibles, la solidaritat, les ganes 
que tenim de ser millors i 
d’ajudar als altres, la igualtat, 
quan n’hi ha, les campanyes 
contra la joguina bèl•lica, les 
accions contra la presència de 
l’exèrcit o la policia al parc de 
Nadal, els sopars amb amics, 
quan en tens, la loteria, si em 
toqués, els voluntaris que fan 
quelcom necessari pels seus 
semblants, els que no 
consumeixen, els que fins i tot 
per Nadal continuen lluitant, les 
paraules i els compromisos, els 
anarquistes i els jesuïtes, els qui 
tanquen la TV quan surt el 
Borbó llegint el missatge 
nadalenc, els qui no encenen la 
TV, els qui no en tenen, els que 
creuen en el naixement de Jesús 
i els que no, els canelons, els 
que ho abandonen tot per baixar 
els pobres de la creu, els que ho 
abandonen tot per clavar-hi els 
rics, la revolució, si fos possible 
... i moltes coses més.

Pau Gomis
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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'ar-mament i amb la 
possibilitat que alguns siguin de 
propulsió 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 
esdevingués 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 

referència a "obligacions derivades de 
convenis 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 
propagandístiques sobre volunta-riosos 
marins que fan tasques socials. 
Finalment, la experiència dramàtica de 
pobles oprimits 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 conside-rades 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 transcendeixen. 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'infor-mació 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 12 h a la Plaça de la Font a 
Paraules per la Pau 

Manifest "Paraules per la Pau"

Tornem-hi

Acaba l’any amb la visualització 
del genocidi palestí. Els 
israelians s’han tornat a passar. 
La comunitat internacional 
(política i de mass media) 
tornarà a reclamar pau i, 
sobretot, mesura  a l’estat 
d’Israel. Mentre, la mateixa 
comunitat internacional fa 
negocis armamentístics i 
militars amb l’estrany i assassí 
estat d’Israel. A la vegada, 
també passarà que les 
resolucions de l’ONU seran 
paper mullat en nom del dret 
d’autodefensa d’aquest estat 
genocida.
Podríem canviar el nom de 
l’estat esmentat abans per 
qualsevol altre del món. Feu la 
prova. Sempre hi trobareu 
països i estats que reprimeixen 
militar o policialment i que, de 
tant en tant, són condemnats 
per la comunitat internacional, 
la mateixa que negocia amb ells 
fantàstics convenis militars que 
generen llocs de treball i riquesa.
Són mals temps. En períodes de 
bonança econòmica (per a 
alguns, òbviament) els inversors 
experts sempre tenen un tant 
per cent dedicat a la industria 
militar, saben i diuen 
públicament que és un negoci 

que mai va a la baixa, que es 
manté. Així surt publicat a les 
memòries econòmiques 
d’empreses com INDRA. Ara, en 
temps de crisis, ja ens podem 
imaginar per on aniran els 
“tiros”. Vull dir que continuaran 
morint de forma violenta els 
mateixos de sempre per benefici 
dels mateixos de sempre.  Però 
amb més intensitat.
Tornarem a sortir al carrer, 
tornarem a ser milions de 
persones cridant contra la 
guerra. Però seguirem sense 
adonar-nos que som nosaltres 
mateixos qui estem armant i 
rearmant conflictes que porten 
anys covant-se, comprant i 
venent tecnologia acabada de 
sorgir del nostre I+D, de 
nosaltres que no volem les 
guerres però continuem pagant 
un exèrcit que, diuen, apaga 
focs, atén desastres naturals, és 

humanitari. No és el mateix 
direu. Ja!
Hi ha arrelada a la consciència 
ciutadana d’aquest país que 
l’exèrcit és democràtic i que per 
tant no pot ser dolent, que està 
al servei del poble i de l’estat. 
L’esperit antimilitarista que 
Catalunya ha tingut sempre 
molt present s’està volatilitzant, 
gràcies a les campanyes 
promocionals d’un exercit 
humanitari que reparteix 
caramels, gràcies al fet que una 
dona és ministra de defensa, 
gràcies a una retirada militar i 
electoral estratègica, gràcies a 
la visió tendra i benefactora que 
se’ns ofereix des dels mass 
media.
Sortirem al carrer, però 
seguirem sense adonar-nos que 
estem covant les guerres d’avui 
i demà, en lloc de preparar la 
pau. Facilitem l’explosió de 
moderns míssils a països 
llunyans que provoquen víctimes 
selectes. No ens hauria 
d’estranyar  que explotin 
bombes casolanes a casa nostra. 
Tecnologia assassina contra 
barbàrie. Morts i destrucció per 
aturar la crisi econòmica i 
política. Res de nou sota el sol i 
la runa. 

La memòria invisible Toni Alvarez




