
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   EL TALP  

Publicació de la Secció Sindical de CCOO-Brians2                                             Núm. 22   /    MAIG  2017

    LA PEDRADA                                                                          

  L’ ALTERNATIVA
Kings of Leon és un grup format a Tennessee en l’any 2000 
per tres germans: Caleb (cantant solista i guitarra rítmica), 
Nathan (bateria i cors) i Jared Followill (baix), i el seu cosí 
Mathew (guitarra principal). El nom deriva del pare i l’avi dels 
germans, anomenats tots dos Leon.

La seva infantesa la van passar viat-
jant per tot el sud dels EUA al costat 
de la seva família. El seu pare era pre-
dicador de l’Església Unida de Pente-
costa, no tenien discos ni casa, i as-
sistien a l’església almenys tres cops 
per setmana, mentre que la seva mare 
els educava quan no assistien a l’es-
cola. El 1998, després del divorci dels 
seus pares, els germans es van mudar 
a Nashville i juntament amb el seu cosí van formar Kings of 
Leon. 

En els seus inicis, la seva música era una barreja anima-
da de rock meridional i influències de garatge rock, però el 
grup ha anat ampliant el seu so incloent una àmplia varietat 
de gèneres. Les seves cançons es troben influenciades per 
l’Educació Religiosa que van rebre i les seves arrels del sud. 
Tot i que han declarat que també han estat influenciats per 
bandes com The Eagles i Lynyrd Skynyrd. 

Amb el seu primer àlbum “Youth and Young Manhood” (2003) 
van aconseguir bastant èxit, sobretot al Regne Unit, on van 
rebre diversos premis i també van ser elegits com a teloners 
per artistes de la talla de Bob Dylan, Pearl Jam, U2 i The 
Strokes. Els seus concerts eren cada vegada més concorre-
guts, però a diferència del que es podria suposar, no estaven 
del tot contents. El glamur i el negoci de la música contras-

taven bastant amb la vida tranquil•la a què estaven acostu-
mats. 
El 2004, enmig d’aquell ambient aclaparador, es van ficar a 
l’estudi per gravar el seu segon àlbum. “Aha Shake Heart-
break” es va gravar en directe i ràpidament es va convertir 
en disc d’or. I el 2008 van aconseguir el reconeixement al 

seu país natal amb el llançament del 
seu tercer àlbum: “Because of the 
Times”. 

El 2009 ja comptaven amb 9 singles 
dins del Top 40 del Regne Unit, i van 
aconseguir el disc de platí als Estats 
Units pel seu quart àlbum, “Only by 
the night”, i el 2010 els Kings of Leon 
guanyen el premi Grammy a l’Enre-

gistrament de l’Any, amb la cançó ‘Use Somebody’, i editen 
el seu cinquè àlbum: “Come around sundown” que inclou 
nous instruments com la trompeta i el violí i presenta un so 
més fosc que l’habitual.

L’any següent es van embarcar en una extensa gira, però 
l’abandonament de la mateixa pel seu líder va suposar la 
seva cancel•lació mentre que la banda intentava reconciliar 
els seus problemes personals i de grup. Després de mu-
dar-se a Nova York i del naixement del seu fill, Caleb va tro-
bar la sobrietat i va tornar a la banda amb molt de material 
nou i es van posar a treballar en el seu sisè disc, “Mechanical 
Bull”, que va aparèixer el 2013. Després del final de la gira, 
la banda va revelar que ja havien començat a treballar en un 
nou disc i el 2016 van llançar el seu darrer àlbum fins el dia 
d’avui anomenat “WALLS”.
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CINE DE FILS: “Espartaco” (Stanley Kubrick, 1960) – Paral.lelismes

Durant els últims mesos estem vivint 
diversos incidents greus en les presons 
catalanes. En el nostre Centre, durant 
les últimes setmanes, observem greus 
situacions d’alteracions de l’ordre que 
produeixen un augment d’agressions 
als companys i companyes. La ten-
sió, el nerviosisme, l’incertesa... es 
viu diàriament dins dels mòduls. Com 
pot ser que en qüestió d’un mes els 
aldarulls col•lectius comencin a ésser 
comuns i habituals dins dels mòduls? 
Perquè hem arribat a aquest extrem? 
És evident que el tancament de la Mo-
del ens afecta, i molt!

Per una banda, tenim el massiu tras-
llat d’interns que s’està produint pro-
cedents de Brians 1 i de la Model, els 
quals no beneficien la vida interna dins 
dels mòduls ni tampoc la feina dels 
equips multidisciplinaris. Que els hi 
preguntin als companys que estaven 
de servei els dies que es van activar 
2 codis 2 en menys d’una setmana du-
rant el mes d’abril o als companys de 
tractament que han de realitzar les se-
ves tasques en un temps mínim per tal 
d’ubicar-los als mòduls corresponents. 
Està clar que la mala planificació i or-
ganització per part de la DGSP, on en 
una sola setmana arriben dotzenes 
d’interns, implica una sobrecàrrega de 
feina que no afavoreix l’adaptació de la 
vida al nostre Centre. És més, la gran 
majoria dels que arriben no volen ésser 
traslladats la qual cosa comporta que 
la conflictivitat augmenti.

D’altra banda, la inestabilitat de la re-
lació de llocs de treball, és a dir, tenim 
companys que han marxat definitiva-
ment a altres centres, altres que han 
marxat amb comissions de servei, al-
tres que avui hi són i potser demà ja 
no hi són. Aquesta inestabilitat de per-
sonal també es deixa veure diàriament 
als patis, als recomptes...

També, ens afecten les notícies publi-
cades en contra dels DERT i l’anàlisi 
que està realitzant la Conselleria sobre 
el règim d’aïllament que se’ls aplica en 
aquest departament. Es redactarà una 
nova circular per canviar la regulació 
dels DERTs? Si és així, també ho faran 
unidireccionalment? El que està clar és 
que nosaltres, els treballadors peniten-
ciaris, sabem on treballem i com treba-
llem, però som un col•lectiu escoltat? 
Perquè tot i poder compartir que el rè-
gim d’aïllament tal com està dissenyat 
no ajuda a solucionar res i només porta 
a més problemes pels interns i els fun-
cionaris, no estaria gens malament que 
tots aquells que han ocasionat aquesta 
problemàtica intentessin solucionar-la 
des del terreny, no només des del des-
patx. 

Ara bé, fins quan haurem de patir 
aquest augment de les agressions? 
Com ens afectarà l’arribada de cen-
tenars d’interns en un temps rècord? 
Com quedarà el Centre amb la incor-
poració dels companys de la Model? 
Com afectarà el tancament del DAE?  
Què passarà amb els companys que 
finalitzen contracte a finals de maig? I 
els que estan en comissions de servei? 
Com quedaran els serveis de pres-
tacions del Centre, on des de l’últim 
concursillo i l’arribada dels companys 
i companyes del concurs general hem 
pogut veure autèntics tripijocs amb 
l’oferta de places, les provisionalitats, 
i d’altres moviments sospitosos? Po-

drem gaudir de les nostres vacances 
sense tenir problemes per necessitats 
de servei? 

Una vegada més, ens espera un estiu 
caldejat i agitat, doncs tot són canvis 
constants: per un costat l’augment d’in-
terns al Centre acompanyat de l’aug-
ment de les agressions, la conflictivitat 
i la manca d’atenció apropiada cap als 
interns. Per un altre, l’encaix dels com-
panys i companyes de la Model en el 
nostre Centre. Un encaix que s’ha de 
produir, per evitar problemes, amb la 
participació de les forces sindicals del 
Centre, amb transparència, amb tota la 
informació, perquè, i això és molt im-
portant, després del tancament de la 
Model tot el personal que vingui serà el 
que configurarà la plantilla de Brians 2 
durant bastant de temps. 

Des de la Secció Sindical de CCOO-
Brians 2 sol•licitarem, al més aviat pos-
sible, una reunió amb la nostra Direc-
ció per tal d’exposar aquests temes i 
d’altres. I, com sempre, us mantindrem 
informats. 
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Albert Espinosa Puig (1974), escriptor 
català, actor, guionista de cinema, tea-
tre i televisió, és un dels autors espan-
yols més llegits en el gènere d’autoa-
juda.
Durant la seva infantesa li va ser diag-
nosticat un càncer d’ossos que va pro-
vocar l’amputació d’una cama a més de 
la pèrdua d’un pulmó i de part del fetge. 
Aquest període de la seva vida va ser 
la base de la seva obra teatral ‘Los Pe-
lones’ (1995), portat al cinema a ‘Planta 
4ª’. A la televisió destaca la seva pro-
ducció i escriptura de guions per a la 
sèrie ‘Polseres Vermelles’ (2011). Entre 
els seus llibres es troben títols com ‘El 
món groc’ (2008), ‘Tot el que podríem 
haver estat tu i jo si no fóssim tu i jo’ 
(2010), ‘Si tu em dius vine ho deixo 
tot... però digue’m vine’ (2011), ‘Brúi-
xoles que busquen somriures perduts’ 
(2013), ‘El món blau: estima el teu caos’ 

(2015), ‘Els secrets que mai et van ex-
plicar’ (2016) i, finalment, al març del 
2017 presenta un nou llibre:

‘El que et diré quan et torni a veure’ 
narra una emotiva i original història en 
el qual un pare i un fill inicien una re-
cerca desesperada i valenta que por-
tarà als protagonistes a enfrontar-se 
amb el seu passat. Amb l’objectiu de 
fer entendre al lector que un dels sen-
timents més perjudicials és tenir por a 
la por i que aquesta càrrega negativa 
es pot combatre. A més a més, insis-
teix en la necessitat d’obrir-se al canvi 
i de prendre nous camins si els habi-
tuals no condueixen a cap lloc. I ho fa 
amb el seu habitual estil, explicant una 
història emocionant, carregada de mis-
satges per a la vida i reflexions estimu-
lants. Una novel•la que atrapa, plena de 
valentia i acció, que emocionarà i sor-

prendrà els lectors pels girs inesperats 
d’una trama única.  
Per últim, les seves novel•les giren 
entorn de les històries de superació i 
aconsegueix xifres de venda conside-
rables.   

Olga - Comunicacions C/S

“EL QUE ET DIRÉ QUAN ET TORNI A VEURE”

Fantàstica i excepcional pel•lícula, dirigida 
per un talentós i jove Stanley Kubrick el 
1960, que narra les heroïcitats d’un simple 
gladiador que decideix rebel•lar-se contra 
l’Imperi Romà i que fa trontollar a la màxima 
potència mundial del moment perquè va ser 
capaç de dir “NO”.
Basada en fets històrics, la revolta d’Espar-
taco es va produir l’any 73 AC, va provocar 
seriosos mal de caps en el moment i va te-
nir a la llarga conseqüències devastadores 
perquè va canviar radicalment la situació 
social dels esclaus, atemorits els patricis 
davant possibles futures rebel•lions, així 
com els sistemes de producció romans ba-
sats fins a la revolta en la mà d’obra gratuï-
ta de la massa d’esclaus. 
La pel•lícula va tenir les seves conseqüèn-
cies en la vida real. Kirk Douglas, el pro-
tagonista absolut, va acomiadar al cap de 
poques setmanes de rodatge al director 
Anthony Mann per donar a un jove de 31 
anys, Stanley Kubrick, l’oportunitat d’iniciar 
la seva llegenda com a director de films mí-
tics (‘Lolita’, ‘Blade Runner’, ‘2001 A space 
Odyssey’, ‘La Naranja Mecánica’...). Dou-

glas ja havia treballat prèviament amb Ku-
brick a ‘Senderos de Gloria’, una denúncia 
sobre la doble moral a la milícia i un retrat 
absolutament antibel•licista.
Douglas va contribuir a la “finiquitació” de 
la llista negra de Hollywood i per tant a la 
persecució obsessiva de simpatitzants co-
munistes. Dalton Trumbo, guionista i comu-
nista confés, va ser l’aposta de Douglas i 
el responsable dels tocs polítics rellevants 
del guió d’’Espartaco’. Donades les seves 
filiacions Dalton Trumbo havia hagut de sig-
nar els guions previs amb pseudònim i així 
ho volia imposar de nou la productora. Però 
Douglas s’hi va negar. Com el mateix Es-
partaco, s’hi va enfrontar i va dir que Trum-
bo havia d’aparèixer als crèdits com a guio-
nista. Douglas va guanyar, Dalton Trumbo 
va constar als crèdits i la llista negra es va 
diluir i va passar a la història deixant enrere 
un dels períodes més negres del cinema, 
no pel que fa a les produccions, immenses 
obres d’art, sinó pel Maccarthisme i la seva 
dèria antiesquerres que va causar estralls. 
De nou, un home va dir “NO” i la història va 
canviar.

El repartiment d’’Espartaco’ és absoluta-
ment genial, Peter Ustinov, Sir Laurence 
Olivier, Tony Curtis, Jean Simmons, Char-
les Laughton i John Gavin. Estrelles d’una 
època perduda de glamur on el cinema no 
era un producte d’un sol ús. Altres temps 
lluny de la nostra cultura on tot passa tan de 
pressa que no dóna temps a submergir-se 
en els plaers allargant els moments cap a 
l’infinit. Un temps on els diàlegs, els movi-
ments de càmera, els silencis, les mirades, 
tot tenia rellevància. 
En el seu moment no va escapar, però de la 
censura. De fet una de les escenes on Sir 
Laurence Olivier, Craso, aborda el tema de 
la sexualitat intentant seduir al seu esclau 
Antonino (Tony Curtis) expressant la seva 
opinió que la preferència sexual és qüestió 
de gustos i no pas de moralitat, va ser ta-
llada i el so va ser esborrat, de forma que 
quan l’escena va ser restaurada, Sir Lau-
rence Olivier havia mort i va ser doblada 
per Anthony Hopkins, un altre incommensu-
rable actor que també hauria estat un gran 
Craso.

Rafa Wolfman



 1) Primer de tot, com veus el tanca-
ment de la Model?

- Com una decisió on les aparents con-
sideracions de política penitenciària úni-
cament serveixen com a cortina de fum 
per emmascarar l’origen exclusivament 
polític de la decisió. La situació de mi-
lers de persones, dels treballadors de la 
Model, els interns i les seves famílies, 
s’ha sacrificat conscientment i de ma-
nera inmisericorde a l’ambició política 
d’uns pocs. És un exemple de llibre de 
la necessitat política portada de la pitjor 
manera i als seus pitjors extrems. Cai-
gui qui caigui i sense importar gens ni 
mica el bé general.

Tots els treballadors del C.P. d’Homes 
de Barcelona en particular i la resta 
de companys en general, coneixem la 
importància del Centre, el seu funcio-
nament eficaç i econòmic, i tots ens 
adonem del absurd penitenciari que un 
tancament precipitat i amb menyspreu 
absolut de les conseqüències futures, 
aprofitant descaradament una finestra 
d’oportunitat per fer-ho, significa per a 
tot el sistema. 

2) Com valores els acords a què 
s’està arribant amb l’Administració?

- En alguns aspectes acceptables i en 
uns altres no tant. Però no ens deixem 
portar per la Síndrome d’Estocolm. La 
direcció política del Departament de 
Justícia ha segrestat laboralment la 
plantilla de la Model amb l’objecte de 
liquidar-la i dispersar-la. Tot el que s’ha 
negociat ha estat sempre per força, obli-
gats per les circumstàncies i amb l’ob-
jectiu d’intentar disminuir en el possible 
el que no és una altra cosa que un mal 
injust i innecessari com és el tancament 
irreflexiu d’un centre que complia per-
fectament la seva funció. 

3) Què creus que manca o ha mancat 
en tot aquest procés?

- Una aplicació pura i simple de concep-
tes tan aparentment caducs per alguns 
com és l’acció política com a mitjà de 
recerca del bé comú i de la idea que 
el bé d’uns pocs mai es pot o mai s’ha 
d’obtenir a costa dels demés. 
És cert que actualment estem en l’èpo-
ca de la “posveritat”, és a dir, en l’imperi 
de la mentida desvergonyida, la ma-
nipulació conscient i l’engany buscat. 
En aquestes coordenades s’ha mogut 
constantment el Departament. Tot han 
estat mitges veritats concentrades en 
una colossal mentida, i sobre aquesta 
mentida ha edificat el Departament el 
seu discurs.

Ha faltat la veritat i ha faltat l’honradesa. 
El pitjor de tot és que no solament per 
part d’uns dirigents polítics disposats 
a servir-se únicament a ells mateixos, 
sinó també per part d’un parell de sin-
dicats, ACAIP i UGT, que rivalitzen amb 
la cúpula de la Conselleria en el seu ús 
desmesurat de la mendacitat. 

4) Com veieu el futur més immediat 
els/les treballadors/es de la Model?

- Amb una incertesa absolutament des-
consoladora i a més desesperant. Tot 
són dubtes i desconeixement que gene-
ren un innecessari estrès. No solament 
per la forma com ha portat l’Adminis-
tració, el tema, sense cap consideració 
per les necessitats dels treballadors al 
moment en què obstaculitzen en col•li-
sió amb els seus interessos polítics 
immediats, sinó també per la incertesa 
inherent al procés. Com serà el trasllat? 
Què ens trobarem? Com ens adapta-
rem? Molts treballadors de la Model te-
nen experiència a d’altres Centres, però 
també som molts els que acumulem de-
cennis d’experiència en una única pre-
só i inevitablement afrontem els canvis 
amb aprehensió i intranquil•litat. 

5) Per últim, recomana’ns una pel•lí-
cula i una cançó.

- Com a pel.lícula, ‘Ciudadano Kane’ i 
com a cançó, el ‘Himno de la Alegría’.

Moltes gràcies pel teu temps, Fernando.

La Secció Sindical CCOO-Brians 2 
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expressades a l’entrevista  

Amb motiu del imminent tancament de la Model, hem entrevistat al Fernando, un company que 
presta servei allà des de fa molts anys per a que valori quines conseqüències tindrà aquest i com 
es veu i es viu de primera mà tot plegat en el CPHB. 

 L’ENTREVISTA L’ INDECENT

[...] Així doncs el Govern espanyol es 
va veure obligat, a instàncies dels tri-
bunals europeus, a legislar entorn de 
la devolució d’aquestes clàusules abu-
sives, i al gener del 2017 va publicar el 
Decret-Llei 1/2017, sobre la devolució 
de les clàusules terra, pel qual s’es-
tipulava el procediment extrajudicial 
mitjançant el qual els afectats podrien 
reclamar la devolució de totes aques-
tes quantitats directament a les seves 
entitats financeres i aquestes restaven 
obligades a, en un termini màxim de 3 
mesos des que s’inicia el procediment, 
oferir-li al consumidor una solució El 
problema, novament, rau en què el 
legislador, deixa en mans de les en-
titats financeres la manera en què es 
tornaran aquestes quantitats (en me-
tàl.lic o en productes financers) i el 
que és pitjor el càlcul d’allò que s’ha 
de tornar, deixant la via judicial oberta 
en cas que la solució que ens ofereixi 
l’entitat financera no ens convenci o 
no s’ajusti al que hauria de ser, això 
si, amb un petit inconvenient gairebé 
sense importància, que si vols recla-
mar per via judicial per recuperar uns 
diners que t’hagi cobrat fraudulenta-
ment l’entitat financera, que t’hagi es-
tafat per dir-ho clarament, hauràs de 
contractar un procurador, un advocat, 
fer front a unes despeses judicials i en 
el millor dels casos esperar 1 any per-
què es porti a terme el judici i el jutge 
decideixi sobre la causa, això si tens la 
sort que l’entitat financera no recorre la 
sentència a una instància superior. Tot 
un exemple de com impartir justícia i 
penalitzar als que amb estratagemes i 
enganys s’han embutxacat uns quants 

milionets dels ciutadans/es. Es calcula 
que el volum íntegre de les quantitats 
cobrades fraudulentament per les en-
titats financeres supera els 4.000 mi-
lions d’euros.

“No ha estat fins a la sentèn-
cia del Tribunal Europeu de 

Justícia que la justícia espan-
yola i l’estat espanyol han 

hagut de rectificar”

És a dir, l’estat espanyol, a través dels 
seus mecanismes, aquesta vegada un 
Decret-llei, torna a decantar-se pels 
seus afins, les entitats financeres, que 
no oblidem que són les mateixes que 
en multitud d’ocasions financen les 
campanyes polítiques d’aquests sen-
yors i senyores que ara ocupen càrrecs 
de responsabilitat en algun dels gover-
ns i que fins i tot han arribat a condo-
nar deutes de certs partits polítics amb 
total naturalitat i normalitat, com el que 
regala un xupa-xups a un nen.
Tornem una mica a la mateixa història 
de sempre, que malauradament es 
repeteix, ja no basta que el propi go-
vern d’un país no treballi per allò pel 
qual el seu poble l’ha escollit, sinó que 
no compleix amb les mateixes regles 
del joc establertes i no compleix amb 
el seu deure de protegir un dret fona-
mental establert per la Constitució, ar-
ticle 47: “Tots els espanyols tenen dret 
a gaudir d’un habitatge digne i ade-
quat. Els poders públics promouran 
les condicions necessàries i establiran 
les normes pertinents per fer efectiu 
aquest dret, regulant la utilització del 
sòl d’acord amb l’interès general per 
impedir l’especulació”.

Ja ho deia Mark Twain: “El banquer és 
un senyor que ens presta el paraigua 
quan fa sol i ens l’exigeix quant co-
mença a ploure”.

Sergi - OIT

Per aquells i aquelles que esteu inte-
ressats per aquest tema, heu de saber 
que el Decret-llei 1/2017 us empara i 
us ofereix la possibilitat de reclamar 
gratuïtament davant la vostra entitat 
financera per les quantitats que us pu-
guin haver cobrat de més durant tots 
aquests anys i els interessos que ha-
guessin generat aquests mateixos di-
ners durant tot aquest temps. Aquesta 
reclamació és totalment gratuïta i no 
us comportarà cap més tràmit que anar 
un dia a la vostra oficina i signar un pa-
per. No deixeu escapar l’oportunitat de 
recuperar el que és vostre.

A més CCOO vol estar al costat dels 
seus/ves afiliats/des i donar la màxima 
cobertura en un tema tan cabdal per 
a l’economia de les famílies i ofereix 
condicions especials per a les perso-
nes afiliades i la primera consulta de 
valoració gratuïta mitjançant un servei 
d’assessorament on informar-vos bé 
sobre els vostres drets i els procedi-
ments a seguir en cas de no acceptar 
la proposta que us ofereixi l’entitat fi-
nancera, i en cas que us decidiu per 
endegar una demanda contra l’entitat 
financera. Només cal que truqueu als 
telèfons: 934812780 ó 934812906 i us 
explicaran tot allò que podeu fer per re-
cuperar allò que us pertoca.

 LA MODEL 



                         LLUITEM!  L’INDECENT

LA PIULADA
CCOO demana al Govern, que 
l’Oferta d’Ocupació Pública pre-
sentada en els últims dies es 
realitzi respectant en tot moment 
els principis d’igualtat, mèrit i ca-
pacitat. Així mateix, apostem per 
la consolidació i estabilització del 
treball temporal dins de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Ca-
talunya.

La falta d’organització, previsió, 
precaució... per part de l’Adminis-
tració en les massives conduc-
cions d’interns a altres presons 
catalanes comporten l’augment 
d’incidents i d’agressions.

Des de CCOO fem memòria a 
l’Administració perquè la reassig-
nació del personal de la Model 
es realitzi en un acte públic per 
tal d’assegurar un procés trans-
parent, clar i diàfan. Axí mateix, 
els evoquem a realitzar un acte 
públic pel personal interí amb les 
places vacants ofertes.

Les bases del procés selectiu 
de psicòlegs presentat per l’Ad-
ministració no afavoreixen als 
companys interins ni al model de 
rehabilitació penitenciari català. 
Aquestes decisions preses per 
l’Administració podrien deixar 
fora a psicòlegs amb gran expe-
riència professional durant anys. 
1-No s’ofereixen places noves, 
sinó que són llocs ocupats per 
personal interí. 2- La valoració 
de mèrits, equipara als psicòlegs 
externs d’altres administracions 
amb els psicòlegs que presten 
serveis en l’àmbit d’execució pe-
nal.
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En aquest número de l’Indecent inten-
tarem parlar sobre un dels drets que 
teòricament protegeix la Constitució del 
1978, o almenys així ho reflexa: “tots 
els espanyols tenen dret a gaudir d’un 
habitatge digne i adequat”, per tant, 
hauria de ser un dret protegit i real del 
qual gaudir absolutament tots/es i ca-
dascun/a dels ciutadans i ciutadanes.
El tema en qüestió afectaria directa-
ment al benefici de gaudir d’un habi-
tatge digne i adequat, sense que això 
impliqui per la gran majoria, hipotecar 
una part molt important de les nostres 
vides i dels nostres estalvis per poder 
fer front al pagament d’aquest habitat-
ge.

Avui en dia el tema de les clàusules te-
rra o taxa d’interès mínim, està en voga 
més que mai, gràcies en part, a la re-
cent sentència del Tribunal Europeu de 
Justícia del 21 de desembre del 2016, 
per la qual es considera la retroactivi-
tat plena, des de l’inici del contracte 
signat entre les parts, del retorn de les 
quantitats cobrades fraudulentament 
per les entitats bancàries en aplicació 
d’aquestes clàusules, ja que la decla-
ració judicial del caràcter abusiu d’una 
clàusula ha de tenir com a conseqüèn-
cia el restabliment de la situació en la 
qual es trobaria el consumidor de no 
haver existit dita clàusula.

En paraules més planeres, es tracta 
que les entitats financeres han de tor-
nar obligatòriament els diners cobrats 
de més per l’aplicació de les clàusules 
terra des de l’inici dels préstecs hipo-
tecaris.

Aquesta problemàtica arrenca ja fa uns 
quants anys en l’època daurada del 
mercat immobiliari espanyol on tot valia 
per tal de fer diners al més ràpidament 
possible i on totes les empreses impli-
cades buscaven el màxim rendiment. 
De la mà de l’especulació urbanística 
i del boom immobiliari que vam viure, 

les entitats de crèdit van veure l’opor-
tunitat de fer el seu particular agost. 
En ser aquestes les encarregades de 
proveir la liquidat que donava viabilitat 
al sistema, van posar els seus experts 
(experts en com esprémer fins a la sa-
cietat als consumidors) a treballar en la 
millor manera de fer negoci sobre ne-
goci.

Tots i totes coneixem, o hauríem de 
conèixer, com funciona més o men-
ys un préstec hipotecari: tu demanes 
uns diners a una entitat a canvi de tor-
nar-los amb un tipus d’interès afegit 
en un determinat termini. Doncs bé, la 
gran majoria d’entitats que et podien 
subministrar o deixar aquests diners, 
t’explicaven que els hi podries tornar 
sense presa i còmodament a terminis, 
únicament amb l’aplicació d’uns inte-
ressos que en la majoria dels casos 
responien a una part variable (Euribor, 
IRPH, Mibor, …) i una part fixa. Un cop 
estipulada la quantitat, el termini i l’in-
terès a aplicar, tot quedava més o men-
ys tancat. Doncs no va ser així del tot. 
Les entitats es reservaven una carta a 
la màniga per treure’t una miqueta més 
de suc, per si no en tenien prou amb 
els interessos pactats (que de pactats 
tenien poc, ja que eren els que eren). 
Aquesta clàusula màgica era la clàu-
sula terra, per la qual, contractualment 
s’establia un mínim pel qual les quotes 
hipotecàries no podien baixar d’un cert 
tipus d’interès, amb la qual cosa allò 
que havies pactat sobre un tipus d’in-
terès amb part fixa i variable quedava 
totalment pervertit i desdibuixat.

Les entitats financeres feien i desfeien 
a voluntat sense que ningú, ni el ma-
teix regulador, el Banc d’Espanya, es 
pronunciés sobre aquestes pràctiques 
abusives, en major mesura perquè a 
ningú li interessava aixecar la llebre ni 
semblar el dolent dins un negoci que 
generava rics i rucs a parts iguals.

Va ser arran de les múltiples demandes 
endegades per particulars i organitza-
cions de consumidors que el tema va 
arribar finalment al TS, que al maig del 
2013, va declarar la nul•litat per abu-
sives, de totes les clàusules terra que 
no fossin transparents. Malgrat això, va 
declarar també la no retroactivitat en el 
retorn de les quantitats cobrades, amb 
el qual no afectava la subsistència dels 
contractes ni a les quantitats ja paga-
des.

Venia a dir més o menys, que “bueno”… 
les considerem nul•les però només a 
partir d’ara, perquè els nostres amics 
banquers no s’enfadin.

Una mostra més de l’equitat i demo-
cràcia de l’estat espanyol i de les se-
ves estructures, aparentment indepen-
dents, com la Justícia.

“Les entitats financeres feien 
i desfeien a voluntat sense 

que ningú, ni el mateix regu-
lador, el Banc d’Espanya, es 
pronunciés sobre aquestes 

pràctiques abusives”

No ha estat fins a la sentència del Tri-
bunal Europeu de Justícia que la jus-
tícia espanyola i l’estat espanyol han 
hagut de rectificar i acceptar la mala 
praxi de les entitats financeres del país 
envers un tema tan delicat i controver-
tit com la finançament de l’habitage 
dels seus ciutadans i ciutadanes.  [...]

NO HI HA PROGRÈS SENSE TREBALL DIGNE
Als sindicats ens preocupa la qualitat de 
vida de les persones que es garanteix 
amb una  feina de qualitat i una retribució 
digna. El treball és un esforç i una dedica-
ció que són compensats mitjançant retri-
bució amb un objectiu irrenunciable: ser 
capaç de viure en dignitat i desenvolupar 
un projecte vital.

Aquest treball ha estat saquejat, en pri-
mer lloc, per l’efecte directe d’una intensa 
crisi, provocat pel capitalisme incontrolat i 
la cobdícia d’un sector financer lluny dels 
interessos de les persones i l’economia 
productiva. I després, per algunes políti-
ques, mal anomenades d’austeritat, que 
han augmentat la precarietat laboral, han 
reduït els salaris i beneficis socials i han 
retallat drets i llibertats.  Unes polítiques 
que han empobrit la majoria social, que 
som els treballadors i treballadores i han 
augmentat les desigualtats de manera 
dràstica. 

Quina és la situació actual?

Ara l’economia espanyola fa tres anys 
que creix, les estadístiques d’ocupació 
milloren lentament, es redueix l’atur; ja no 
hi ha amenaces de ruptura de l’euro; i les 
empreses han recuperat els nivells de be-

nefici d’abans de la crisi. “Estem sortint de 
la crisi”, ens repeteixen contínuament. NO 
ÉS VERITAT. Perquè aquestes dades no 
es reflecteixen en una millora de la quali-
tat de vida de la classe treballadora. Creix 
l’economia. Creixen els beneficis empre-
sarials, però les patronals segueixen re-
sistint-se a què els salaris tinguin una pu-
jada digna en els pròxims anys. Seguim 
tenint 2,2 milions d’ocupats menys que 
en 2007. La taxa d’atur és del 18,6%, deu 
punts més que en el 2007 i la segona més 
alta de la UE. Quatre de cada deu aturats 
fa més de dos anys que es troben al’atur. 
Els joves marxen del país buscant un futur 
millor. L’ocupació és cada cop més pre-
cària i augmenten les formes d’explota-
ció laboral, com les empreses multiservei 
que competeixen vulnerant els drets dels 
treballadors mentre molt poques veus 
de l’empresa ho critiquen. Els salaris no 
creixen mentre els preus pugen. Les do-
nes segueixen discriminades en el treball 
i el seu sou és un 23% inferior als dels ho-
mes. Les prestacions d’atur sol cobreixen 
la meitat dels desocupats. Les pensions 
tenen quanties literalment miserables. Tot 
això té una conseqüènciadramàtica: les 
desigualtats, la pobresa i l’exclusió social 
han augmentat sensiblement i ja afecten 
gairebé el 30% de la població. No ho diem 
els sindicats solament, també ho diuen el 
Fons Monetari Internacional, la Comis-
sió Europea i l’OCDE. La majoria de la 
població, la classetreballadora, segueix 
sumida en una profunda crisi econòmi-
cad’ocupació i d’expectatives. Mentres-
tant, l’Estat es gasta desenes de milers de 
milions d’euros en rescatar bancs o em-
preses d’autopistes. AIXÒ NO POT SER
.                                                            [...]         

 CLÀUSULES TERRA
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[...] Ens venen una situació de bonança 
i estabilitat que les famílies no perce-
ben. Aquesta situació no és sostenible 
i no és justa. NO HI HA EXCUSES. El 
creixement econòmic ha d’arribar a tots 
i a totes. Per això s’ha de crear ocupa-
ció estable i de qualitat, millorar els sa-
laris i reforçar les xarxes de protecció 
social. I per aconseguir-ho necessitem 
noves polítiques i nous consensos.

Què demanem?

Demanen al Govern espanyol, als Go-
verns de les Comunitats Autònomes i 
a les formacions polítiques amb repre-
sentació parlamentària:

- Que donin suport i impulsin les refor-
mes i canvis necessaris per fer pos-
sible que l’augment de la  producció i 
de la riquesa beneficiï el conjunt de la 
societat. És necessari derogar les re-
formes laborals que hi han instal•lat la 
precarietat comnorma de contractació. 
La prioritat ha de ser crear ocupacióin-
definida, estable i amb drets. La com-
petitivitat de les empreses no es pot 
anteposarrespecte dels drets fonamen-
tals dels treballadors.

- Que posin en marxa un Pla de Xoc 
per l’ocupació per donar oportunitats 
a aquells que tenen més dificultats per 
trobar un lloc de treball, i en especial 
als aturats de llarga duració i de més 
edat. 

- També s’ha de procurar que la ga-
rantia de l’ocupació juvenil funcioni per 
evitar la fugida de talent. S’ha de re-
tornar l’esperança i les expectatives de 
progrés als joves, perquè són el futur.
-És imprescindible retornar l’equilibri 
de forces en la negociaciócol•lectiva, 
perquèels sindicats i empresaris pu-
guem negociar en igualtat de condi-
cions el contingut dels convenis. Això 
es va destruir amb la reforma laboral 
del 2012.

- Demanem també recuperar l’Estatut 
Bàsic de l’empleat públic i els drets 
efectius de la negociaciócol•lectiva en 
el sector públic. 

- S’ha de reformar el sistema de pres-
tacions per atur per fer que arribi a to-
tes aquellespersones sense feina i que 
ofereixi garanties dignes. 

- Exigim un salari mínim interprofessio-
nal suficient i estable, que es mantingui 
un temps. Hem d’arribar aun SMI de 
1000 euros a final d’aquesta legislatu-
ra.

- Exigim una llei d’igualtat salarial entre 
homes i dones que tanqui  per sempre 
l’escletxa salarial. 

- És urgent derogar la reforma de les 
pensions del 2013 que està empobrint 
als nostres grans. Necessitem una re-
forma fiscal integral, que aconsegueixi 
més ingressos i reparteixi millor els 
esforços, fent que pagui més qui més 
tingui. 
- Reclamem més eficàcia en la lluita 
contra el frau fiscal i l’erradicació dels 
paradisos fiscals que són una vergon-
ya consentida pels països desenvolu-
pats. 

- Reclamem la recuperació progressi-
va de la despesa en Sanitat, Educació, 
Protecció Social i ajuda a la Dependèn-
cia, ampliant la cobertura i millorant la 
qualitat dels seus serveis.

Sabem que els Pressupostos Generals 
de l’Estat per 2017 no van en aquesta 
línia, sinó que insisteixen en les recep-
tes fracassades del passat per això les 
organitzacions sindicals UGT i CCOO 
negociarem per millorar les condicions  
laborals de la població assalariada i la 
qualitat de vida de tota la ciutadania. 
L’etapa de les retallades i precarietat 
laboral ha de finalitzar. 

Resum del manifest conjunt de:
 CCOO i UGT publicat a la revista 

SinPermiso amb motiu de l’1 de maig 
(Dia Internacional del Treball)

[...] despesa social: pensionistes, atu-
rats perceptors de subsidis, estudiants 
becats, persones dependents, etc. En 
aquest sentit, CCOO denuncia que no 
és cert que el Govern no apugi els im-
postos, ho fa i de manera regressiva, 
no protegint de la inflació -que funciona 
com un impost que grava més als quals 
menys tenen-, als seus empleats i als 
col•lectius més vulnerables.

El Govern preveu un augment dels 
preus de l’1,5% per 2017, la qual cosa 
elevarà el creixement nominal de l’eco-
nomia des del 3,6% de l’any passat al 
4,1% en 2017, i que pot ser fins i tot ma-
jor, doncs la previsió d’inflació inclosa 
en el quadre macroeconòmic està in-
fra-estimada. El consens dels analistes 
preveu un alça dels preus de consum 
del 2,2% per aquest any. Les pujades 
que ja es coneixen dels primers mesos 
del 2017 (3% al gener i febrer, i 2,3% al 
març) estan molt per sobre de la previ-
sió oficial, i encara que és que cert que 
en els primers mesos del 2016 el pe-
troli va tocar mínims, la veritat és que 
ni les estimacions de variació del preu 
del barril de Brent del Govern semblen 
recolzar la seva previsió de preus. El 
‘Pla Pressupostari 2017’ enviat a Brus-
sel•les a l’octubre del 2016, incloïa un 
increment del preu del barril del 13% i 
una inflació de l’1,4%. El projecte recu-
ll ara un augment molt superior en el 
preu del petroli (26%), però la variació 
de l’IPC és pràcticament igual, sola-
ment augmenta una desena (1,5%).
Amb les previsions oficials els em-
pleats públics perdran mig punt de po-
der de compra i els pensionistes 1,25 
punts. Si, com sembla més probable, 
els preus acaben en el 2,2%, els em-
pleats públics perdran 1,2 punts, i els 
pensionistes 1,95 punts, el doble del 
que han perdut al llarg de tota la crisi.
La recaptació d’ingressos prevista per 
aquest any en el projecte de pressu-
postos (200.963 milions d’euros), mal-
grat tenir el mateix nivell nominal que 
en 2007, té un poder de compra un 
15% inferior, com a resultat de l’alça 

dels preus. Per tant, no s’ha aconse-
guit el nivell de recaptació previ a la 
crisi, com ha sostingut el Govern. Així 
mateix, el fort augment previst en la re-
captació per aquest any (7,9%) sembla 
poc creïble, sobretot quan es compara 
amb la pujada de l’1,8% del 2016. És 
veritat que aquest any va haver-hi una 
important rebaixa d’impostos (-6.407 
milions), i que el creixement nominal va 
estar mig punt per sota del del 2017, 
si acaben complint-se les previsions 
per aquest any, però si es descomp-
ta la rebaixa d’impostos, la recaptació 
solament va augmentar un 5,3% en 
2016. Per tant, no sembla que es vagin 
a aconseguir els ingressos que recull 
el pressupost aquest any, la qual cosa 
conduirà a una pujada d’impostos, a 
una retallada de la despesa, o a un in-
compliment de l’objectiu de dèficit. Per 
això, CCOO entén que és necessària 
una reforma fiscal que proporcioni re-
cursos suficients (aproximant la nostra 
pressió fiscal a la mitjana europea) i 
que reparteixi les càrregues de manera 
progressiva, augmentant la imposició 
directa i sobre el capital (IRPF, Impost 
de Societats i Impost sobre el Patrimo-
ni).

La despesa no financera de l’Estat 
caurà en 5.000 milions pel que fa al 
previst inicialment per 2016, però aug-
mentarà en 1.600 en relació a l’efec-
tivament liquidat. Aquest últim resultat 
és conseqüència de la baixada de la 
despesa en 9.900 milions en 2016, 
provocat per la caiguda de la protecció 
per desocupació –malgrat el seu elevat 
volum-, i per la no disposició de crèdits 
decretada a final d’any. És prioritari 
augmentar la despesa en protecció per 
desocupació, per elevar la taxa de co-
bertura que està en el 56%, 24 punts 
per sota del seu nivell l’any 2010. Així 
mateix és necessari introduir una ren-
da mínima garantida que redueixi els 
elevats índexs de pobresa i exclusió 
social. Amb tot, la despesa no finan-
cera de l’Estat perdrà aquest any tres 
desenes de punt de pes sobre el PIB, 

passant del 10,5% del 2016, al 10,2%.
Es retallarà el ritme de creixement de 
l’ocupació, passant del 2,9% al 2,5% en 
2017. Igual succeirà amb la taxa d’atur, 
que si en 2016 es va reduir 2,4 punts, 
en 2017 caurà solament 2,1 punts, fins 
al 17,5%. A aquest ritme no s’aconse-
guiria la taxa d’atur del 2007 fins a l’any 
2022. D’altra banda, l’oferta extraor-
dinària d’ocupació pública, encara que 
és una bona notícia, no només no su-
posa l’ampliació de la plantilla pública, 
sinó que aquesta se seguirà reduint, 
doncs la taxa de reposició no és del 
100% per a tots els col•lectius, a pesar 
que l’ocupació pública s’ha retallat en 
una mica més de 275.000 efectius des 
del 2011.

L’oferta extraordinària d’ocupació su-
posa una reacció a la pressió sindical 
exercida per CCOO i a la recent sen-
tència del Tribunal de Justícia Europeu 
que obliga a donar un tracte d’igual-
tat als treballadors interins que treba-
llen en les Administracions Públiques. 
L’oferta té per finalitat estabilitzar l’ocu-
pació d’aquells interins amb més de 
tres anys d’antiguitat que treballin en 
àrees específiques (docència no uni-
versitària, sanitaris no estatutaris, ad-
ministració de justícia, serveis socials 
en atenció al públic, policia, gestió tri-
butària i recaptació, i inspecció). El seu 
objectiu és reduir la taxa de tempora-
litat contractual fins al 8% en aquests 
col•lectius en el termini de tres anys, la 
qual cosa conduirà al fet que la taxa de 
temporalitat general del sector públic 
se situï entorn del 14,4%.

Finalment, CCOO rebutja que no s’hagi 
produït un procés de consulta amb els 
agents socials previ a la presentació 
del projecte de pressupostos per 2017. 
Una vegada es presentin oficialment 
els pressupostos, farem arribar les 
nostres esmenes a través dels grups 
parlamentaris al Congrés dels Diputats.

Article extret de www.ccoo.es



Durant la dictadura, en... la que sigui, po-
sin vostès sobre aquests punts suspensius 
Xile, Argentina, Corea del Nord, Espanya, 
etc., estaven (i estan) permeses les execu-
cions pel simple fet de ser opositor al règim 
de govern, però estava (i està) prohibit en 
elles cridar assassins als qui van redactar 
i van signar les ordres d’execució així com 
als qui les van dur a terme. I qui diu ajus-
ticiament (sota la seva particular justícia 
-totes són acceptables pel fet de posseir 
aquest rang?-), diu tortura, amb o sense 
resultat de mort.
No existeix violència legal sense la corres-
ponent llei que l’empari, és evident, i no hi 
ha violents legals sense els seus propis 
arguments morals per justificar-la. Mentre 
alguna cosa sigui lícit en la norma jurídica 
el que menys importa a l’efecte de la seva 
realització és que ho sigui o no èticament, 
ja que a allò que no es pot imposar per la 
raó s’obliga per la força i aquesta força pot 
denominar-se, per descomptat, Codi Pe-
nal, un invent en el qual, en funció del que 
contempli, cap tant el necessari com l’abe-
rrant. I que és així ho demostren les seves 
contínues reformes, normalment (bé, no ho 
sé, massa excepcions a aquesta norma-
litat) a millor, però també gairebé sempre 
tardanes. 
Si hi ha un principi maltractat en la justícia 
penal és el de la prevenció perquè aquesta 
sol arribar quan les víctimes ja no caben 
en les consciències i existeixen algunes 
-consciències, dic-, sovint pertanyents als 
redactors d’aquest ordenament, en les 
quals hi ha espai per a moltes, moltes víc-
times, potser per egoisme, tal vegada per 
covardia, o pot ser que sigui perquè no les 
engloben en aquesta categoria i ells matei-
xos saben que mai podran estar inclosos 
entre elles. 

La tauromàquia és lícita jurídicament, clar 
que sí, amb lleis que la protegeixen i di-
ners que la subvenciona, a més de comp-
tar amb el seu corresponent grup de pres-
sió mediàtic per intentar obtenir i mantenir 
l’abric moral, tot això ho sabem, però vull 
establir un paral•lelisme: 

La dictadura franquista va reintroduir en 
el Codi Penal espanyol el “principi de ven-
jança de la sang”, que es remunta al Dret 
gentilici romà, i es va mantenir vigent al 
nostre país fins a 1963. Aquesta norma 
concedia al marit el dret a matar a la seva 
esposa i a l’home que es ficava al llit amb 
ella en cas d’adulteri, i el mateix ocorria si 
es tractava de la seva filla, no obstant això 
i durant el seu període de validesa no es-
tava permès matar, per exemple, a la dona 
d’un amic a la qual se sorprengués come-
tent infidelitat, això últim en 1957 hauria 
estat considerat un delicte. 
Varia el fet?, canvien el dolor i la vida arra-
bassada en un cas o en l’altre? No, veri-
tat?, però l’acció, legal o no, seguia sent 
igual de miserable, de covarda, de repug-
nant i de criminal fos l’assassinada l’espo-
sa d’un o la d’un altre. La llei, en aquest 
cas, no penava la comissió d’un dany irre-
parable sinó la circumstància, i no obstant 
això tan letal revenja estava ben vist llavors 
per molts, pot ser que fins per algunes, i en 
la seva defensa s’utilitzaven paraules com 
a honor, no sé si tradició, però és possible 
tenint en compte a quan es remuntava l’ori-
gen d’aquesta facultat i que Codis Penals 
com el de 1870 també la van recollir. 
Si jo atrapo a un novillo i, en companyia 
de tres amics, el fiquem en un furgó, ens 
l’emportem a un descampat i allà, entre 
tots, durant mitja hora li anem clavant ob-
jectes punxants i practicant talls fins que 
caigui exhaust i agonitzant, i quan conser-
va encara un alè desesperat i inútil de vida 
li seccionem d’un tall la cua i les orelles, els 
quatre serem processats per una falta (sí, 
només falta, és molt trist) de crueltat amb 
animals sobre la base de l’article 632.2 del 
Codi Penal amb els agreujants que po-
guessin concórrer. 

Però si jo em digués José Tomás, Enrique 
Ponce, El Juli, Morante, Juan José Padilla 
(afegeixin el nom de qualsevol matador), i 
fes més o menys el mateix a un toro una 
tarda de San Isidro a la Plaza de las Ven-
tas a Madrid la crueltat passaria a ser art, 
l’acarnissament valor i la vulneració de la 

llei es cridaria llibertat, en definitiva, que no 
hauria delinquit sinó participat en la Festa i 
seria aclamat com el garant d’una tradició. 
Un heroi, per uns quants. 

Això, té sentit?, és que hi ha per on aga-
far-ho? 

Els taurins se senten cada vegada més 
acorralats en la defensa de la seva violèn-
cia, inclús legal, minvants en nombre de 
festejos, subvencions i seguidors. Això els 
preocupa, i molt, això fa que es regirin però 
també se saben protegits de moment per 
la llei i tal és la seva basa més efectiva. A 
partir d’aquesta empara desvirtuen injusta-
ment el que són i el que fan ells, i el que 
som i fem els partidaris de l’abolició. 

Ho denominen art i a si mateixos artistes, i 
poc importa que l’art no pugui portar amb si 
dolor i destrucció. Leon Tolstoi, en plante-
jar-se la justificació social de l’art, deia que 
sent aquest una forma de comunicació so-
cial només pot ser vàlid si les emocions que 
transmet poden ser compartides per tots 
els homes, i parlava de la seva contribució 
a la fraternitat humana per implicar aquest 
valor, és a dir, per traslladar emocions que 
impulsin la unificació dels pobles. Unifica 
als humans la comissió de la tortura? 

Ens acusen de voler acabar amb la llibertat 
quan la llibertat que exigeixen l’empren a 
ferir brutalment i a matar, amb lentitud, a 
un animal, a un mamífer superior amb un 
sistema nerviós central que el fa plenament 
capaç de sofrir físicament i psíquicament 
com nosaltres, els de la nostra espècie. Pot 
entrar tot en l’exercici de la llibertat?, ho 
fan també llavors les baralles de gossos o 
llançar abocaments contaminants a un riu?
Ambdues coses eren legals fa temps i fins 
a les escoles d’industrials es recomanava 
instal•lar la fàbrica prop d’un curs fluvial per 
estalviar costos en el trasllat de les deixa-
lles tòxiques. Ja no ho són, hem dit que la 
llei va canviant però, quants gossos i quan-
tes aigües van haver de morir fins a aquest 
moment?                                               [...]

 #TauromaquiaEsViolencia

 L’ ACTUALITAT  L’ ACTUALITAT
 [...] Esport tampoc és perquè aquest con-
cepte comporta la participació voluntària 
de tots els actors i és clar que en el cas del 
toro no es dóna aquesta voluntarietat. I les 
morts o lesions humanes en el seu desen-
volupament no poden ser considerades ac-
cidents com passa en altres activitats. Cert 
és que hi ha persones que moren practi-
cant motociclisme o escalada però a part 
del que esmentava abans: tenen potestat 
per triar si ho fan o no, no són espectacles 
basats, com aquest, en la violència i la 
mort. El corredor de motos vol guanyar la 
carrera i els espectadors van a veure’l pi-
lotar, l’alpinista desitja aconseguir un cim o 
pujar per una paret vertical... En les curses 
de toros la fi és la mort de l’animal després 
d’un procés en el qual s’infligeixen diverses 
ferides, totes elles terribles, i els afeccio-
nats que compren la seva entrada saben 
que van a veure això, volen veure això!, i 
són conscients també que de tant en tant 
seran testimonis d’una agafada, mortal o 
no. 
I no sembla que a alguns d’ells tal fet els 
incomodi massa: en el Twitter del cantau-
tor José Manuel Soto, capdavanter de la 
tauromàquia, es podia llegir fa pocs dies al 
fil de la defunció del matador Víctor Barri: 
”Aquesta mort li donarà molta vida al toreig, 
és la grandesa de la Festa, no hi ha major 
glòria que morir en la sorra”. Treguin les se-
ves pròpies conclusions. 

Sí, senyores i senyors, en la brega l’última 
part de la corrida no es diu recta final cap a 
la meta sinó tercio de muerte, i l’objecte que 
marca el seu terme no és una bandera sota 
la qual es passa sinó el estoque de mort, 
això si el maten “bé”, que sovint cal tirar del 
descabello perquè el toro quedi tetraplè-
gic seccionant la medul•la espinal, o de la 
punta (de vegades utilitzen les dues) que, 
malgrat estar prohibida en els escorxadors 
des del 2006 per l’Organització Mundial 
de la Salut Animal se segueix usant en els 
ruedos. I, encara que el ganivet del punti-
llero persegueix destruir el centre nerviós 
que comunica la medul•la amb l’encèfal, 
estudis veterinaris han demostrat que les 
respostes cerebrals i espinals van estar 
presents en el 91% dels bòvids després de 
ser apuntillados. Per cert, saben quan es 
va inventar el descabello?, doncs va anar 
després d’una corrida de Belmonte en la 
qual va sortir disparat el “estoque” de mort 
en intentar el torero rematar al toro amb ell 
i se li va clavar mortalment a un espectador 
en el pulmó. Ja ho veuen, en la tauromà-
quia, tot, tot gira entorn de la mort. 
Aquests dies es mou en Twitter i Facebook 
el hashtag #TauromaquiaEsViolencia i és 
una gran veritat, per molt que la llei l’empari 
encara, per molt que els diners públics la 
subvencioni i que el moviment taurí vagi de 
víctima per certs tweets, amenaçant ja de 
denunciar fins i tot a qui escrigui que Tala-
vante és lleig. Fa poc em va arribar l’adver-

timent que jo ho seria per escriure que la 
causa de l’agafada del destre Manuel Te-
rròs és la tauromàquia. Val que hi ha hagut 
missatges en aquesta xarxa social repug-
nants després de la mort de Víctor Barri, 
però no tots per quants volen presentar de-
mandes ni tampoc ells, els taurins, es que-
den enrere als seus. Jo tinc captures de 
pantalla en les quals em criden des de fill de 
puta o cocaïnòman fins a on em diuen que 
sóc el José Bretón de Pontevedra (aquell 
que va matar als seus fills i va cremar els 
cadàvers), o que m’han “emplumado” per 
maltractador i fins i tot avisant-me que vagi 
amb compte amb la meva fam… 

Paraules aquestes que no em sorprenen 
venint dels qui vénen i que, sigui com sigui, 
no em fan sagnar i morir. Prefereixo que 
em clavin tweets a puyas, banderillas, es-
toques i puntas. Em rellisquen els insults, 
les injúries o les amenaces cap a mi però la 
tortura i execució brutal i covarda d’un ser 
innocent susceptible a la por i al dolor, no, 
aquestes no les consentiré sense fer res. I 
no sóc jo l’únic sinó molts, cada dia més.

No m’aturaré, no ens aturarem en la nostra 
lluita pacífica i necessària a més d’urgent 
contra la violència de la Tauromàquia. Per-
què sí: #TauromaquiaEsViolencia

Article publicat a:
 ATTAC-Espanya per Julio Ortega

 Posicionament de CCOO sobre els Pressupostos Generals de l’Estat 
Per a CCOO, la millora econòmica ha 
de basar-se en el pagament de salaris 
dignes, en l’increment del seu poder 
adquisitiu i en la pujada de l’ocupació 
estable. En canvi, el creixement actual 
es basa en l’augment de la rendibilitat 
empresarial aconseguit gràcies a una 
reforma laboral que propicia la rebaixa 
permanent de les condicions d’ocupa-
ció. Com a resultat d’aquesta políti-
ca econòmica hem transitat -després 
d’una doble depressió-, d’un model de 
creixement finançat amb endeutament 
exterior, a un altre impulsat per l’aug-
ment de la desigualtat i sense inversió 

pública, que ha caigut en 22.000 mi-
lions des de l’any 2007.

En aquesta línia, els PGE 2017 no fre-
naran la desacceleració de l’activitat 
econòmica en termes reals, el ritme 
dels quals baixarà des del 3,2% del 
2016 al 2,5% previst pel Govern per 
aquest any.

Considera el sindicat que mentre, la 
millora de la recaptació i la rebaixa 
del dèficit públic es fien a l’augment 
de la inflació i a la no compensació de 
la pujada dels preus en el salari dels 

empleats públics i en les partides de 
despesa social (pensions, subsidis, 
beques i ajudes). La inflació augmen-
tarà la base imposable dels impostos 
i amb ella la recaptació, i la despesa 
pública no consumirà aquest increment 
de recursos, gràcies al fet que la infla-
ció no es compensarà en els salaris i 
les transferències públiques a les per-
sones. És a dir, el Govern ingressarà 
en duros i pagarà en pessetes, la qual 
cosa permetrà millorar el saldo dels 
comptes públics a costa de la pèrdua 
de poder de compra dels empleats pú-
blics i les persones receptores de  [...]


