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L’ ALTERNATIVA

Formats en 2010 i procedents de Madrid, la banda de pop-
rock Izal està encapçalada per Mikel Izal (vocalista i compo-
sitor) i formada també per Alejandro Jordá (bateria), Ema-
nuel Pérez “Gato” (baix), Alberto Pérez (guitarres) i Iván 
Mella (teclats). 

El 2010 van treure a la venda el seu primer EP, “Teletrans-
porte”, que va suposar el seu punt de 
partida i que els va donar la possibilitat 
d’oferir una extensa gira de més de 60 
concerts per tot Espanya amb una gran 
acollida, tant per la crítica com pel pú-
blic, i que va culminar amb l’actuació 
oferida al festival Sonorama i també van 
aparèixer a diversos mitjans com Kiss 
TV i 40TV.

El 2012 arriba el seu segon treball, i 
primer llarga durada anomenat “Magia 
& Efectos especiales”, produït per Luca 
Petricca en els Estudis Reno de Madrid. 
Un disc autoeditat que en pocs mesos va 
créixer molt més del que els seus propis 
protagonistes haguessin imaginat fi ns a situar-se en la pri-
mera línia de la música nacional i que els va portar a omplir 
multitud de sales des de Sol fi ns a La Riviera. 

Tot això els va fer guanyar els premis Rolling Stone com a 
Artista Revelació, el Premi de la música Independent a Grup 
Revelació i van ser portada de la revista Mondosonoro l’oc-
tubre de 2013, mateix mes en què sortia a la venda el seu 

segon disc, “Agujeros de gusano”, editat amb l’ajuda dels 
seus fans mitjançant el crowdfunding. Aquest treball suposa 
el salt defi nitiu del grup a la primera línia i els portarà a una 
llarga gira per tot el territori nacional.

En 2016 la cançó ‘Copacabana’ va ser escollida com la 
cançó de l’any per la ràdio pública 
nacional colombiana.

El grup té un marcat estil pop/rock, 
amb un so que busca abans de res 
la qualitat melòdica i lírica, combi-
nada amb una fàcil i “agradable di-
gestió a les parets del cervell”, com 
alguna vegada han esmentat en 
entrevistes, i la varietat estilística 
de les seves cançons és refl ex de 
les seves diverses infl uències, com: 
Vetusta Morla, Queen, Red Hot 
Chili Peppers, Arcade Fire, Phoe-
nix i Two Door Cinema Club, entre 
d’altres.

A més de tocar en les millors sales del país (i d’omplir-les), 
Izal han passat per nombrosos festivals de la talla del BBK 
Live, DCODE, Arenal Sound, Low Cost, Sonorama, etc. i 
han compartit escenari amb bandes del nivell de Franz Fer-
dinand, Belle & Sebastian i Editors.

Xavi - OIT

federació serveis a la ciutadania
agrupacio personal penitenciari



CCOO: EN DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ, LA DE-
MOCRÀCIA I LA CLASSE TREBALLADORA

CINE DE FILS: ‘BRON/BROEN’ - Una sèrie imprescindible
Es tracta d’una sèrie de tres temporades 
amb el format ja clàssic de parella de 
policies diferents cadascú amb carac-
terístiques personals molt allunyades 
d’entrada, però que els acaben unint. El 
desencadenant de l’acció és un assas-
sinat que es comet al pont d’Oresund 
que uneix Dinamarca amb Suècia. Un 
cos apareix just a la línia que divideix el 
pont per la qual cosa ja comencem amb 
un problema de competències, qui s’ha 
d’encarregar, els suecs o els danesos? 
Per a més intriga el cos en qüestió no 
és un sinó dos, és a dir, són dues mei-
tats de cossos de dues dones, diferents 
clar, per la qual cosa encara queden 
dues meitats perdudes per trobar.

S’inicia aleshores la col•laboració entre 
Saga Noren, una inspectora sueca amb 
un petit problema de síndrome d’Asper-
ger, i Martin Rohde, detectiu danès que 

malgrat ser interpretat per un tipus de 
mitjana edat i que no destaca especial-
ment pel seu sex appeal, presenta un 
petit problema de promiscuïtat que com 
es veu més endavant en el desenvolu-
pament de la sèrie, és de fet el desen-
cadenant d’una onada de maldat psico-
pàtica i violenta espatarrant. 

 

BRON/BROEN és un exemple més de 
la fl orida novel.la negra escandinava, 
un fenomen estrany si més no venint 

de països amb l’etiqueta de societats 
molt modernes i cultes amb els avenços 
socials més remarcables. Però no tant 
si sabem que, curiosament, els països 
nòrdics tenen la taxa més elevada de 
delictes per habitant de la Unió Europea 
i fi ns a un 20% per cent de les dones 
escandinaves admeten haver sofert 
violència domèstica, l’abús escolar su-
pera el 18% i s’apunta un rebrot relle-
vant d’ideologia d’extrema dreta.
La sèrie, com altres escandinaves, ha 
estat immediatament copiada tant pels 
anglesos/francesos com pels mexicans/
americans. Si em pregunteu, em quedo 
amb l’escandinava, per original, i per-
què la violència extrema i planifi cada és 
molt més impactant dintre d’un medi on 
no s’espera o no es vol esperar.

                                      Rafa Wolfman

 En el seu discurs de comiat, l’antic Se-
cretari General de CCOO de Catalunya 
Joan Carles Gallego, després d’anunciar 
l’adhesió de CCOO al Pacte Nacional pel 
Referèndum, va dir: “com primera força 
sindical som part activa en la demanda 
d’un referèndum (...)” 

En aquest sentit Manuel Castells, Cate-
dràtic de Sociologia de la Universitat de 
Berkeley, professor de la UOC i perso-
na poc sospitosa d’independentista deia 
a La Vanguardia (05/08/2017): “Hauria 
pogut ser d’una altra manera si l’Estatut 
aprovat el 2006 pel Parlament de Cata-
lunya, ratifi cat pels ciutadans catalans i 
confi rmat pel Congrés (encara que es-
quilat) hagués entrat en vigor. Però el 
recurs del PP davant un Tribunal Cons-
titucional conservador va descarrilar el 
procés institucional de l’autogovern de 
Catalunya(...) I així va ser com es va 
anar gestant un ampli moviment social 
independentista que va desbordar el tebi 
nacionalisme de CiU fi ns a somiar amb 
un nou país que superés les misèries de 
la crisi política i econòmica a Espanya”. 
Continua el professor en el mateix ar-
ticle: “El PP i el seu satèl•lit Ciutadans 
no han acceptat mai un diàleg seriós 
sobre el fons, o sigui l’autogovern. I el 
govern de Catalunya ja s’ha desengan-
yat de la possibilitat de dialogar (...) De 
fet, l’estratègia repressiva del PP ja està 
en marxa, protegida pel Tribunal Cons-
titucional. Imputacions i inhabilitacions 
a càrrecs públics catalans, amenaces a 
funcionaris i municipis, interrogatoris de 
la Guàrdia Civil sense autorització del ju-
tjat competent (...)

Lucas Leon Simon, reconegut periodis-
ta i militant d’esquerres andalús, en un 
article publicat al seu blog (09/07/2017) 
titulat “Cataluña en las conciencias” deia  
en castellà en l’original: “ He tenido la 
oportunidad de conocer de cerca la rea-
lidad de Cataluña. El soberanismo es 
un movimiento transversal, que afecta 

a la mayoría de las capas sociales, cul-
turales y económicas. El Estado Central 
viene ignorando la produnda realidad 
de este sentimiento. (...) No soy cata-
lán. Soy andaluz, Andalucía es mi patria 
y mi identidad. Y llevamos sufriendo el 
mismo o peor maltrato de la “Unidad de 
la Patria”. La riqueza fundamental de 
Andalucía es la agraria. Para nada me 
siento “patriota” de esta patria de señori-
tos engominados, con la banderita en la 
muñeca, que evaden sus impuestos, los 
ocultan en cuentas en Suiza o Panamá 
y que se les enervan las venas del cuello 
gritando. ¡Vi-va-Es-pa-ña!”

Ambdós autors, sense defensar la inde-
pendència de Catalunya, expressen el 
mateix: després d’haver-ho intentat rei-
terades vegades per part de la majoria 
del Parlament i el Govern de Catalunya, 
després de les negatives del Govern 
espanyol no només al diàleg, sinó a re-
conèixer que al voltant d’un 80% de la 
població de Catalunya està a favor d’un 
referèndum d’autodeterminació, des-
prés de tancar els ulls a les mobilitza-
cions massives de centenars de milers 
de persones en les cinc últimes Diades, 
no sembla que li quedi alternativa al 
camí de la unilateralitat. 

La gran batalla a guanyar l’1-O és que la 
majoria de la gent vagi a votar, que parti-
cipi. Jaime Pastor, professor de Ciència 
Política de la UNED i militant d’esque-
rres a Madrid ho explica així: “Si es fa el 

referèndum i hi ha una gran participació, 
serà un cop important al règim del 78 (...) 
Als diversos pobles de l’estat espanyol 
ens interessa donar suport al referèn-
dum. No oblidem que la pregunta explici-
ta la fórmula de república catalana. Seria 
l’apertura d’una escletxa defi nitiva en el 
règim, i no tan sols en l’estat autonòmic 
sinó també en la monarquia com pedra 
angular del règim”. 

Però resulta, per aquells que estan en 
contra, que el referèndum no té ga-
ranties, que és il•legal. El professor de 
Ciència Política i de l’Administració de 
la Universitat Autònoma de Madrid Car-
los Taibo, ni molt menys militant a les 
fi les del sobiranisme, aclareix: “Alguien 
muestra un empeño en señalar que el 
referendo que se anuncia en Cataluña, 
a más de ilegal, no aporta garantías de 
limpieza y equidad. Tiene gracia que 
semejante argumento no se vea acom-
pañado de otro que subraye que si el 
referendo en cuestión está lleno de do-
bleces, ello es así por la actitud de los 
gobernantes españoles.”

Quan llegiu aquestes línies quedaran 
pocs dies per la celebració del referèn-
dum d’autodeterminació que el  Parla-
ment de Catalunya va decidir convocar  
per majoria en el seu dia. L’1-O votem el 
que vulguem.

Mentrestant a Brians 2 la vida continua. 
Després d’un estiu caòtic pel que fa a 
la manca de personal, la Directora es 
va comprometre a que, passat aquest, 
ens reuniríem. El tema principal de la re-
unió és que un cop se sàpiga quina és 
la plantilla real de Brians 2, després de 
tots els moviments des del tancament de 
la Model, reorganitzar-la de forma que 
s’adeqüi a les necessitats dels serveis 
del Centre.
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 El conte de la criada (The Hand-
maid’s Tale, 1985) és una narració de 
ciència-fi cció, que s’emmarca en el co-
rrent de les novel·les d’anticipació de 
caràcter d’isotòpic i feminista, una de 
les obres més importants de l’escripto-
ra canadenca Margaret Atwood. Hi des-
taca la crítica social i el tractament de 
la dona, temes freqüents en les seves 
obres. 

En aquesta novel·la se’ns trasllada a 
un futur pròxim on els Estats Units han 
passat a convertir-se en la República 
de Gilead. Es tracta d’un nou ordre cen-
trat en l’extremisme religiós i l’ús de la 
dona com un objecte amb la fi nalitat de 
servir a la societat per engendrar.

La trama gira entorn de la seva prota-
gonista Defred en la República de Gi-
lead. Si Defred es rebel·la, li espera la 
mort en execució pública o el desterra-
ment a unes colònies, en les quals su-

cumbirà a la pol·lució de residus tòxics. 
Així doncs, el règim controla amb mà 
de ferro fi ns als més ínfi ms detalls de la 
vida de les dones: la seva alimentació, 
la seva indumentària i la seva activitat 
sexual. Tot i així, ningú, ni tan sols un 
govern dèspota pot governar el pensa-
ment, sentiments, i encara menys, el 
desig d’una persona. Consegüentment, 
es demostren els perills inherents de 
barrejar religió i política; l’obstinació de 
tot poder absolut a sotmetre a les do-
nes com a pas conduent a ser humilia-
da i dominada per tota la població. 

Per tant, ens trobem amb una història 
amb detalls i particularitats d’un fe-
minisme que reivindica el paper de la 
dona com una igual a l’home, però que 
mai es converteix en un pamfl et alliço-
nador. Utilitza un to de vegades sarcàs-
tic i d’altres molt malenconiós, a més a 
més, és una novel·la de superació, de 
no rendir-se mai i de mantenir cons-

tantment l’esperança. És un exemple 
més de com les persones i els pobles 
oprimits han optat per acostumar-se a 
determinades i diverses situacions con-
tràries a la seva llibertat.

.
 
   

Olga - Comunicacions C/S

 El conte de la criada



 1) Què opineu de les bases del vostre 
procés d’oposició i quina vivència té 
el col·lectiu?

- Denunciem que es tracta d’unes bases 
no pensades per als interins. En lloc de 
potenciar unes oposicions on també hi 
hagués un procés restringit (donat els 
anys de servei del col·lectiu i l’incompli-
ment de la llei per part de l’Administració 
-art. 10 de l’EBEB-), ens ofereixen una 
oposició de torn lliure, on sota la justifi ca-
ció del criteri d’igualtat, s’està desfavo-
rint als interins. D’una banda, pel tracte 
afavoridor a la promoció interna de la-
borals (funcionarització que no té cabu-
da en aquesta oposició) i d’altra banda, 
restringint l’accés al 2n exercici amb un 
topall de 300 millors notes; o no valorant 
mèrits, com la formació específi ca del 
personal interí (formació impartida per la 
mateixa Administració i en el mateix àm-
bit, Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada).

Enfront d’aquesta falta d’interès i reco-
neixement per part de l’Administració 
de la plantilla actual, els psicòlegs in-
terins ens sentim tristos, incompresos, 
maltractats e indignats. Per aquesta 
raó, estem en lluita.

2) Què penseu de l’obligatorietat d’ha-
ver de realitzar, una vegada passades 
totes les proves, una entrevista, un 
curs selectiu i/o unes pràctiques a un 
col·lectiu que la majoria porta ja uns 
10 anys treballant per a l’Administra-
ció, així com del fet que no us hi hagin 
exempt d’aquesta matèria?

- No té sentit realitzar una entrevista de 
competències i un curs de formació amb 
10 anys de servei. Tot això està previst 
en l’art. 49 del Reglament d’Organització 
i Funcionament dels Serveis d’Execució 
Penal a Catalunya, ROFSEPC. El que 
sembla és una excusa per poder justifi -
car un fi . Respecte a la matèria, la majo-
ria d’interins ja va superar una altra opo-
sició. Seria fàcil alliberar el temari comú 
administratiu a aquestes persones, però 
l’Administració només ha alliberat al per-
sonal de promoció interna laboral.

3) Què ens podríeu explicar de com 
s’està duent a terme el procés d’opo-
sició? Incidències, endarreriments en 
els terminis…

- El procés està sent irregular i amb con-
tinus incompliments en els terminis: sus-
pensions, represes (sense justifi cacions 
explícites reals), amb els consegüents 
canvis de previsions en les dates d’exa-
men. Provocant tot això molta més an-
goixa, tant per als opositors com per a 
les seves famílies.

4) Com està afectant aquesta incerte-
sa el col·lectiu?

- Aquesta contínua pressió (oposició 
que compta amb insufi cients places, que 
s’arrossega des del 2010, i a més pateix 
de la falta d’interès de la DGSP per la 
plantilla) ens està generant gran ansie-
tat, derivant en alguns casos en soma-
titzacions o trastorns d’ansietat inespe-
cífi cs.                                                 [...] 

Des de la Secció Sindical de Brians 2 hem entrevistat a l’Associació Plataforma de Psicòlegs d’Execu-

ció Penal,  una entitat que té com a fi nalitat millorar les condicions laborals dels professionals de la psi-

cologia, els quals treballen o han treballat en l’Àmbit d’Execució Penal de l’Administració de la Ge-

neralitat de Catalunya. Ens han explicat de primera mà quina és la seva situació actual en relació 

a l’oferta pública en què es convoquen 80 places de psicòleg de torn lliure i que afecta uns 200 interins.

La peregrinació d’una delegació de 
militars espanyols a Lourdes (França) 
el maig passat, sufragada pel Govern, 
ha costat un total de 73.000 euros a 
les arques públiques, segons expli-
ca el mateix Govern en resposta a la 
pregunta parlamentària formulada per 
la senadora de Podem Maribel Mora, 
com recullia El País (24/07/2017).

Aquesta peregrinació, que es va ce-
lebrar entre el 19 i el 22 de maig, va 
tenir un moment viral amb la con-
ga al ritme de ”Que viva España”, 
de Manolo Escobar, que van or-
ganitzar desenes de participants. 

L’Associació Unifi cada de Guàrdies 
Civils (AUGC) va difondre l’1 de juny 
a través del seu compte de Twitter un 
vídeo en el qual es pot veure a dife-
rents agents de la benemèrita ballant 
una conga al costat de monges, cu-
res i militars durant la 59a Peregrina-
ció Militar Internacional a Lourdes.

L’Associació es va queixar que el viat-
ge havia estat sufragat per tots els es-
panyols “amb independència del seu 
credo religiós o la manca del mateix”. 
El Govern ha xifrat en 73.000 euros 
els diners invertits de fons públics en 
aquesta trobada, declarat com a res-
posta ofi cial davant una pregunta de la 
senadora Maribel Mora (Units Podem).
 
La delegació espanyola de la trobada, 
coordinat per l’arquebisbat castrense, 
estava formada per 351 persones, en-
tre ells militars, guàrdies civils, fami-
liars i altres autoritats, encara que la 
representació ofi cial, la que se sufraga 
amb diners públics, la constituïen 129, 
la majoria joves militars i una dotzena 
de guàrdies civils, segons va informar 
l’agència SIC (Servei d’informació de 
l’Església Catòlica a Espanya). La res-
ta, militars que es queden sense plaça 
en la representació ofi cial o que estan 
en la reserva o retirats, així com per-
sonal civil de Defensa i familiars, con-
certen el seu viatge amb una agèn-
cia i ho paguen de la seva butxaca.

Com explica El País, la senadora 
Mora va registrar dues preguntes es-
crites, una sobre el cost de la pere-
grinació i una altra sobre el nombre 
de participants i si la seva presència 
se’ls computava com a dies de treball.
El Govern no ha contestat a la segona 
pregunta, però sí que ha donat respos-
ta a les dades ofi cials sobre el pressu-
post donant a conèixer els 73.000 euros 
gastats. Amb aquests diners es paguen 
dietes i indemnitzacions per despeses 
de transport, manutenció i allotjament

La peregrinació es xifrava en 10.851,92 
com a despesa autoritzada per la direc-
ció general per a cadascuna de les cinc 
últimes edicions de la trobada a Lourdes 
(de 2013 a 2017). Ni aquesta resposta 
ni la del Senat especifi quen si aques-
ta quantitat està inclosa en els 73.000 
euros del pressupost a què es refe-
reix la contestació de la Cambra alta.

   
                Diari Público

SITUACIÓ ACTUAL DELS PSICÒLEGS D’EXECUCIÓ PENAL

 LA PEREGRINACIÓ MILITAR A LOURDES HA COSTAT  73.000 EUROS 
ALS DINERS PÚBLICS



LA PIULADA
 Des de la nostra Secció denun-
ciem la manca de personal que 
hem viscut i continuem patint des 
del tancament de la Model. En el 
nostre Centre i en la resta dels 
Centres Penitenciaris catalans, el 
Govern no està complint amb el 
Pla de reordenació, la qual cosa 
ens afecta com a treballadors 
tant en l’àmbit d’interior com en 
l’àmbit de tractament. La realitat 
és totalment contrària: el tanca-
ment de la Model ha incremen-
tat la massifi cació d’interns a la 
resta de Centres, augmentant les 
agressions, els incidents violents 
i amb prou feines es cobreixen 
els serveis.

CCOO sol•licita que l’Adminis-
tració convoqui urgentment una 
comissió de seguiment per tal de 
tractar tots aquells problemes que 
s’han perllongat arran del procés 
del tancament de la Model, com 
poden ser les comissions de ser-
vei, la regulació de la borsa d’in-
terins , les bases del nou acord, 
promocions internes, concursos 
de trasllats, oferta pública... Ja 
és hora de tractar i negociar to-
tes aquestes problemàtiques que 
ens afecten .

CCOO us recorda que en data 
21 de juliol va entrar en vigor 
l’ampliació de supòsits de cober-
tura econòmica al 100% de les 
Incapacitats Transitòries (baixes) 
i que les seves modifi cacions es 
troben regulades al DLl 4/2017, 
de 18 de juliol, de modifi cació del 
règim de millores de la prestació 
econòmica d’incapacitat del per-
sonal de l’Administració de la Ge-
neralitat
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 [...]  
 
En un altre article, el coronel d’Infante-
ria Enrique Domínguez, teoritza sobre 
el Guernica de Picasso a propòsit del 
seu 80è aniversari, i diu que “no re-
presenta cap bombardeig, sinó la mort 
d’un torero”. A més, l’autor distén la tra-
gèdia que l’aviació alemanya va des-
carregar sobre la població basca, fent 
al•lusió als bombardejos aliats sobre 
ciutats alemanyes en la Segona Guerra 
Mundial. Però no és tot: no deixa de re-
cordar Domínguez que el general Mola 
va avisar als civils 19 dies abans del 
fatal bombardeig: “Si la vostra rendició 
no és immediata, arrasaré Biscaia”. 

En la revista, mensual de 50 pàgi-
nes, són freqüents els repassos als 
records de la Guerra Civil dels mem-
bres del bàndol colpista, o la defensa 
que la cúpula militar retirada hauria 
de ser escoltada pels comandaments 
actuals per la seva “saviesa”. L’humor 
denigrant per a la dona (fi ns i tot amb 
la mateixa ministra, María Dolores de 
Cospedal, com a objectiu) o els intents 
de desacreditar el moviment feminista 
són també constants. 

Aquest mitjà ha cursat una petició ofi -
cial d’informació al Ministeri de Defen-
sa preguntant si l’AME rep subvencions 
pel seu caràcter associatiu o per a l’edi-
ció de la seva revista, que encara no ha 
rebut resposta. Algunes associacions 
militars han utilitzat el procediment in-
tern del Ministeri, així com el portal de 
transparència, amb el mateix objectiu. 
L’AME, fundada en 1987 com a Ger-
manor de Personal de les Forces Ar-
mades en Situació de Reserva Transi-
tòria, refl ecteix a Militares que la seva 
seu ofi cial està al carrer Sant Nicolás 
11, a Madrid. Es tracta d’un aquartera-
ment de l’Exèrcit de Terra, que també 
utilitza el Patronat d’Orfes o la Germa-
nor d’Antics Cavallers Legionaris. “Per 
a la resta d’associacions tot són proble-
mes, no ens donen seus, per a aquests 
és el  lliure albir, tenen ordinadors, te-
lèfons corporatius, espais…”, revela un 
membre d’una altra associació present 
en el Coperfas. 

Público s’ha posat en contacte amb 
l’AME. El seu president, Leopoldo Mu-
ñoz, s’ha negat a contestar les pregun-
tes d’aquest mitjà sobre les subven-
cions públiques de la seva associació 
o el nombre de socis. “No m’agraden 
aquest tipus de recerques en absolut”, 
sentència: “Això és per a la Policia. Jo 
no investigo a Público”. Assenyala el 
Coronel que “tota aquesta informació 
és pública” i es pot trobar en el Butlle-
tí Ofi cial de Defensa. El que no té en 
compte el militar retirat és que aquest 
document és restringit i només tenen 
accés a ell militars i membres del Mi-
nisteri de Defensa.

Un dels militars que més durament ha 
carregat contra els alts comandaments 
d’ideologia ultra com els que integren 
l’AME és l’ex tinent Luis Gonzalo Se-
gura. “No són quatre i un amic, tenen 
més de 3.000 associats. Encara que en 
la seva major part estiguin retirats, és 
equivalent a les majors associacions”, 

revela Segura, expulsat de l’Exèrcit per 
col•laborar amb aquest i altres mitjans 
de comunicació: “Tenint en compte que 
en actiu hi ha 19.000 ofi cials, es pot 
veure que aquests pensaments no són 
ni molt menys minoritaris en la cúpula 
militar”.

Per recolzar aquest argument, l’ex 
tinent cita els casos de l’ex Cap de 
l’Exèrcit de l’Aire, Eduardo Gonzá-
lez-Gallarza, que va demanar il•lega-
litzar Podem; del tinent general Mena, 
que sent Capità general de Sevilla i 
cap de la Força Terrestre va amenaçar 
d’utilitzar a l’Exèrcit si el Govern del 
llavors president Zapatero aprovava 
l’Estatut català; al Tinent general que 
va comparar l’associacionisme amb el 
yihadisme; o la xerrada de l’historiador 
Stanley Payne en la qual va enaltir la 
fi gura de Franco en dependències ofi -
cials del Ministeri de Defensa. 

“Totes les manifestacions són en el ma-
teix sentit, totes, la qual cosa deixa molt 
clar que es tracta d’alguna cosa majo-
ritària”, denúncia Segura, que aquests 
dies es troba a Brussel•les rebent el su-
port d’eurodiputats i organitzacions de 
la societat civil en la seva lluita en els 
tribunals per impugnar la seva expul-
sió de l’Exèrcit. Portarà la defensa de 
la seva llibertat d’expressió al Tribunal 
Europeu de Drets Humans i al Tribunal 
Superior de Justícia de la UE, sent el 
primer militar espanyol que acudeix a 
aquesta última sala internacional.

                   Carlos del Castillo és un              
periodista que escriu al diari Público

[...] 

5) Quines accions heu realitzat com a 
col·lectiu?

- El col·lectiu ha mantingut entrevistes 
amb la DGSP, amb els grups parlamenta-
ris i peticions al Síndic i al Defensor. Però 
en veure’ns indefensos, hem hagut d’or-
ganitzar-nos i crear una associació pro-
fessional: l’Associació Plataforma de Psi-
còlegs d’Execució Penal, PPEP. Per sort 
comptem amb el suport del Col·legi Ofi cial 
de Psicòlegs de Catalunya, COPC. Entitat 
a la qual agraïm la seva implicació amb el 
nostre col·lectiu.

6) Hi ha obert algun procediment contra 
l’actuació de l’Administració?

- Sí. Alguns psicòlegs hem interposat un 
recurs a les bases d’oposició per trac-
tar-se d’unes bases que vulneren el dret 
fonamental d’igualtat. Estem a l’espera de 
pronunciació judicial.

7) Com valoreu que la publicació de les 
llistes defi nitives d’admesos es realitzi 
pocs dies abans de la previsió d’exa-
men i com ha afectat això?

- Sembla que malgrat tots els inconve-
nients, hi ha molt interès a treure aquesta 
oposició costi el que costi. Tot això ens ge-
nera gran incertesa.

8) Sabeu segur si la realització de les 
proves serà el mateix dia o en dates di-
ferents?

- L’Administració va expressar la seva 
intenció de realitzar les dues primeres 
proves en el mateix dia. Considerem que 
aquestes haurien de ser en dies diferents, 
ja que el cansament pot afectar en el des-
envolupament de la segona prova, i a més, 
les persones que no hagin superat la pri-
mera, no haurien d’haver de fer la segona.

9) Creieu que és el millor moment, des-
prés de tants anys, per a la realització 
d’aquestes proves amb aquesta situa-
ció política, tancament de CPHB…?

- Davant de tanta incertesa de l’actual mo-
ment polític social considerem que seria 
més prudent fer l’oposició una vegada Ca-
talunya estigui més estable.

            Moltes gràcies pel vostre temps.

La Secció Sindical CCOO-Brians 2 no es 
fa responsable de les opinions expressa-
des a l’entrevista



L’Associació de Militars Espanyols, 
que representa als militars retirats en 
el Consell de Personal, edita una revis-
ta en la qual l’apologia del franquisme, 
el masclisme i els atacs a la Llei de 
Memòria Històrica són constants.

L’Associació de Militars Espanyols 
(AME) és coneguda en els cercles 
castrenses pel seu franquisme. Forma-
da en la seva majoria per alts coman-
daments retirats i els seus familiars, 
l’AME no amaga el seu enaltiment del 
cop d’estat o la defensa a ultrança dels 
conceptes de “pàtria” i “valors” impo-
sats per la dictadura. D’entre els mem-
bres d’aquesta associació han sortit 
moltes de les crides a ocupar militar-
ment Catalunya pel procés sobiranista.

Els posicionaments anticonstitucionals 
i la defensa a ultrança del dictador 
Francisco Franco per part d’alts coman-
daments socis de l’AME no sol tras-
passar el context militar. I això malgrat 
que aquesta associació integra des del 
2016 el Consell de Personal de les For-
ces Armades (Coperfas). Aquest òrgan 
ofi cial del Ministeri de Defensa reuneix 

a les associacions de militars (la fi gura 
més propera al sindicat disponible per 
a ells, però amb nombrosos drets reta-
llats) amb els Generals encarregats de 
la direcció de personal. Coperfas està 
presidit pel Sotssecretari de Defensa i 
la seva funció és millorar les condicions 
laborals i vitals dels soldats a través de 
la interlocució directa amb el Ministeri.
 
Com es pot comprovar a la pàgina ofi -
cial de Defensa, l’AME forma part del 
Coperfas en representació dels militars 
retirats. Els seus representants només 
han acudit a un ple del Coperfas, on 
van xocar frontalment amb la resta 
d’associacions militars que represen-
ten als soldats en actiu, segons han 
informat a Público diverses fonts pre-
sents en la reunió. “Ells no creuen en 
l’associacionisme, ho ataquen perquè 
és pràcticament l’única barrera davant 
l’ordeno i mano”, explica una d’elles. 

Són de la vella guàrdia, estan fi cats en 
el seu reducte”, revela un altre militar 
sobre les seves trobades amb mem-
bres de l’AME en una altra institució 
ofi cial, l’Observatori de la Vida Militar. 
“Han entrat als òrgans del Ministeri, 
però sense renunciar als seus valors 
anticonstitucionals. Com pot ser que 
una associació que defensa aquests 
valors participi en òrgans ofi cials?”, de-
nuncia una font present en les reunions 
del Coperfas. Tots els militars consul-
tats demanen mantenir l’anonimat a 
causa de la potestat dels seus co-
mandaments per sancionar-los i arres-
tar-los per “fer declaracions contràries 
a la disciplina” en la premsa.

Encara que l’AME sigui una descone-
guda fora del context castrense, no es 
cuida massa d’amagar els seus posi-
cionaments. L’associació edita la revis-
ta Militares, on aboca la seva ideologia 
ultra. En el número del mes de juliol, 
sense anar més lluny, diversos articles 
carreguen contra la Llei de Memòria 
Històrica i defensen la fi gura de Fran-
co. A més de la contraportada, nombro-
sos textos ataquen la revisió democrà-
tica del franquisme. 

El director de la revista i president 
d’AME, el coronel retirat Leopoldo Mu-
ñoz, escriu sobre la retirada de símbols 
de la dictadura: “Els qui han tingut la 
temeritat de promulgar aquest canvi, 
aquesta desaparició, no han caigut, ni 
cauen, en el compte que, precisament 
perquè el més injuriat de tots, el lau-
reado i mundialment prestigiós gene-
ral Francisco Franco Bahamonde, va 
prendre el comandament de les tropes 
que, en representació de, almenys, la 
meitat perseguida i maltractada de la 
societat espanyola de llavors, van de-
cidir posar fi  al període sagnant que va 
suposar el fi nal de la Segona Repúbli-
ca”
                                                     [...]  

Set de cada deu llars espanyoles no 
perceben els efectes de la recupera-
ció econòmica que va començar fa tres 
anys, un percentatge que s’incrementa 
fi ns a un 90% en el cas de les llars sota 
el llindar de la pobresa, segons l’infor-
me de la Fundació FOESSA, de Càri-
tes, Desprotecció Social i Estratègies 
Familiars, que constata un “empobri-
ment de la pobresa”.

“Les llars en les quals menys s’està 
percebent la recuperació econòmica 
són precisament aquells que més van 
patir els efectes de la crisi, és a dir, hem 
empobrit la pobresa, els més pobres 
segueixen empobrint-se encara que 
es noti una lleugera millora en les on 
més possibilitats tenen”, ha assenyalat 
el secretari general de Càrites Espan-
yola, Sebastián Mora, el dia 22 de juny 
en roda de premsa a Madrid. Al mateix 
temps, ha apuntat que almenys han 
aconseguit frenar l’extensió de la po-
bresa.

L’estudi, basat en una enquesta a 1.300 
llars de tota Espanya, mesura 17 indi-
cadors per teixir la “xarxa de seguretat” 
de les llars espanyoles, és a dir, la seva 
capacitat per afrontar situacions adver-
ses futures i constata que la meitat de 

les famílies (50,1 per cent) tenen un 
“matalàs” pitjor que en la situació “pre-
crisi”, mentre que en el 42,3 per cent 
es manté igual i en un 7,6 per cent, ha 
millorat.

En concret, l’informe revela que gairebé 
el 60 per cent de les famílies viu sense 
res estalviat o amb un nivell d’estalvi tan 
petit que no li permetria resistir sense 
tenir ingressos més d’un o dos mesos o 
sobreviure a una nova crisi econòmica.

Tres anys després de l’inici del nou 
cicle econòmic, el 70% de les llars no 
ha percebut que els efectes de la re-
cuperació econòmica els hagin arribat. 
En el cas de les llars sota el llindar de 
la pobresa, només un 9% percep, en 
aquests moments, que la recuperació 
econòmica ha millorat les seves condi-
cions de vida.

Aquesta és una de les principals cons-
tatacions que la Fundació FOESSA 
(Foment d’Estudis Socials i de Socio-
logia Aplicada) posa sobre la taula en 
l’informe “Anàlisi i Perspectives 2017. 
Desprotecció social i Estratègies fami-
liars” que s’ha presentat a Madrid a la 
seu de Càrites Espanyola.
L’acte ha comptat amb les interven-

cions de Sebastián Mora, secretari ge-
neral, i de Francisco Lorenzo, director 
del Comitè Tècnic de FOESSA.

Enquesta a 1.300 llars de tota 
Espanya

Les dades presentades procedeixen 
d’una enquesta realitzada per la Fun-
dació FOESSA en el primer trimestre 
d’aquest any a més de 1.300 llars re-
partides per les 17 Comunitats Autò-
nomes per conèixer en profunditat els 
canvis que la gran recessió dels anys 
2007-2013 ha generat en les llars es-
panyoles i en quina situació es troben 
per afrontar el període de recuperació 
actual.

L’enquesta assenyala, per exemple, 
que solament el 27% de les llars del 
nostre país estan experimentant els 
efectes de la recuperació econòmica i 
que l’evolució en les condicions de vida 
no està sent tan positiva com caldria 
esperar. Les llars que menys estan per-
cebent els efectes del nou cicle econò-
mic són, precisament, aquelles que 
més van patir els efectes de la crisi.

                                                      [...]         

 REGNE D’ESPANYA: CÀRITES CONSTATA QUE EL 70% DE LES 
LLARS POBRES SÓN CADA VEGADA MÉS POBRES MILITARS FRANQUISTES INTEGREN UN ÒRGAN RECTOR 

 La recuperació econòmica no es tradueix en una millora de les condicions econòmiques i de vida de la pobla-
ció. Les dades de la realitat no tenen res a veure amb les que intenta enganyar-nos el Govern del PP.

 L’exèrcit espanyol actual és hereu de l’exèrcit franquista. Un exèrcit pensat per combatre no a un enemic 
exterior, sinó a un enemic interior: el poble. La transició espanyola a la “democràcia” no va eliminar els ele-
ments feixistes de l’exèrcit. D’haver estat així haurien d’haver creat un exèrcit nou. Així s’explica l’intent de 
cop d’estat del 23-F, com també permetre actualment l’existència d’associacions militars feixistes. Això és 
indecent!



[...]         

Com està la “xarxa de seguretat” de 
les famílies

A través de disset indicadors s’ha mesu-
rat la denominada “xarxa de seguretat” 
de les llars, és a dir, la seva capacitat 
per afrontar situacions adverses futu-
res, i s’ha observat l’evolució d’aques-
tes condicions des del moment precrisi 
fi ns als nostres dies. Els resultats de 
l’enquesta constaten que la meitat de 
les famílies (50,1%) tenen avui dia una 
“xarxa de seguretat” que és pitjor que 
en la situació precrisi, mentre que pel 
42,3% es mantindria igual i hauria mi-
llorat pel 7,6%.

Els aspectes que han empitjorat en 
més de la meitat de les llars són les ca-
pacitats d’estalviar (el 60% de les llars 
viuen sense tenir gens estalviat o amb 
un nivell d’estalvi tan petit que no li 
permetria resistir sense tenir ingressos 
més d’un o dos mesos), de resistir una 
nova crisi econòmica, de fer front a una 
reforma necessària del seu habitatge o 
d’arribar a fi  de mes.

En quatre de cada deu llars han em-
pitjorat també la seva capacitat per fer 
front a necessitats de salut no cober-
tes pel sistema nacional de salut, per 
pagar reforços educatius als fi lls, per 
afrontar el pagament de rebuts ener-
gètics i per garantir una estabilitat en 
l’ocupació dels membres de la llar i uns 
ingressos estables.

En cap dels 17 indicadors se supera el 
10% de llars que hagin experimentat 
una evolució positiva respecte del pe-
ríode precrisi.

Segons l’informe, aquest empitjora-
ment ha portat a les famílies a pren-
dre una sèrie de decisions durant els 
últims anys que les situen en un dife-
rent escenari a l’hora de poder afron-
tar les contingències actuals. FOESSA 

divideix en tres blocs les estratègies 
que han pres les famílies: reducció del 
consum energètic, acceptació de con-
dicions laborables poc desitjables i re-
ducció de despeses en el pagament de 
l’habitatge.

La solidaritat de la família i els amics

L’informe investiga també quins són els 
components bàsics de la xarxa de pro-
tecció amb la qual expliquen les llars 
en la postcrisi per afrontar el futur i as-
sumir possibles canvis concrets en les 
seves condicions de vida.

Per dur a terme aquesta anàlisi es de-
fi neixen tres indicadors que descriuen 
les fortaleses i febleses de les llars es-
panyoles a través dels recursos amb 
els quals expliquen per afrontar les 
conseqüències de la gran recessió: 
l’Indicador de Recursos Propis de la 
Llar (IRPH), l’Indicador de Suport de 
la Família i Amics (IAFA) i l’Indicador 
de Suports Formals i Institucionals (IA-
FIE).

Aquests tres indicadors descriuen els 
tres principals àmbits de protecció de 
les llars: els recursos propis de la llar, 
la família i els amics, i les institucions 
formals i la solidaritat informal en els 
entorns locals.

Com ha explicat Francisco Lorenzo, 
“dels tres cercles de seguretat, els re-
cursos propis de la llar es trobarien en 
la situació més gran de feblesa. La fa-
mília i amics es consideren en aquest 
moment com el gran compensador 
d’aquesta feblesa. El cercle de suport 
més formal es trobaria més fort per a 
aquelles llars en millors condicions de 
recursos propis i al revés en pitjor si-
tuació per a les llars més febles”.

El risc d’acostumar-se a la 
precarietat

Durant la presentació de l’informe 
s’han posat sobre la taula dues qües-
tions estructurals que també detecta 
l’enquesta.

La primera d’elles té a veure, en pa-
raules del director tècnic de FOESSA, 
“amb el risc que tenim com a societat 
a acostumar-nos a la precarietat, i així 
ho refl ecteixen les nostres previsions, 
doncs quan se’ns pregunta per les 
nostres expectatives dins de 5 anys, el 
47,1% creu que estarà igual; i tan sols 
el 19,9% creu que millorarà la situació 
econòmica de la seva llar. Un 26,4% de 
la població entrevistada creu que empi-
tjorarà”.

La segona qüestió fa referència a la 
desconfi ança en la participació social 
i política com a estratègia de millorar 
la realitat. “Són els sectors més vulne-
rables de la societat –alerta Lorenzo— 
els que, precisament, perceben que la 
participació política i social no és una 
via útil per millorar les seves condi-
cions de vida: pel 75,6% votar no ser-
veix, pel 56,9% no serveix associar-se 
i per 61,2% no serveix la mobilització”.
tarem amb les persones empobrides, 
perquè volem ser part de la solució 
contra la pobresa”, i va convidar “a to-
tes les persones a ser part de la solució 
contra la pobresa”.

                                                        [...]  

[...] 

“Un exercici de memòria i de crítica 
social”

Per al Secretari General de Càrites, 
Sebastián Mora, “aquest informe vol 
ser un exercici de memòria enfront de 
l’oblit i invisibilitat, una acció de críti-
ca social enfront de la realitat que ens 
mostra l’informe i una crida a la col•la-
boració en la lluita contra la pobresa, 
perquè no podem resignar-nos a ac-
ceptar l’intolerable”.

“S’està produint -va afegir- un “empo-
briment de la pobresa”. Vam dir durant 
aquests anys enrere que la pobresa 
s’havia fet més extensa, intensa i crò-
nica. Hem aconseguit estabilitzar en 
certa mesura l’extensió. Però no obs-
tant això, veiem com la intensitat i la 
cronicitat no s’afebleix. Però nosaltres 
estem convençuts que es pot canviar 
la realitat, que podem transformar-la. 
No podem resignar-nos a la pobresa 
com alguna cosa natural”.

A aquest respecte, va recordar que 
“en Càrites, ahir, avui i sempre, en la 
precrisi, la crisi i postcrisi, hem estat 
i estarem amb les persones empobri-
des, perquè volem ser part de la so-
lució contra la pobresa”, i va convidar 
“a totes les persones a ser part de la 
solució contra la pobresa”.

Altres aspectes que aborda 
l’informe

L’informe aprofundeix a més en la re-
fl exió sobre dos aspectes clau a l’hora 
d’abordar la pobresa i exclusió social 
en la postcrisi.

Un d’ells es refereix a si les nostres 
polítiques han de continuar conside-
rant com a estrangers a les persones 
migrants que viuen entre nosaltres 
o, com es proposa, que més enllà de 
la seva cèdula d’identifi cació, els im-
migrants a Espanya que han passat 
amb nosaltres la crisi, que han decidit 
quedar-se entre nosaltres i que consti-
tueixen una part rellevant de la riquesa 
de la nostra societat, són ja part de la 
nostra estructura social.

I una segona refl exió és sobre la 
presència en el nostre patrimoni comu-
nicatiu del concepte noves pobreses. 
Què signifi ca? Quin és el seu sentit? 
En l’“Anàlisi i Perspectives 2017” es 
plantegen els pros i els contres de la 
seva utilització, i es proposa un canvi 
de mirada en l’enfocament de la seva 
utilització.

L’informe es tanca amb un capítol fi nal 
on es debaten tres àmbits que guarden 
relació directa amb la pobresa, l’ex-
clusió social i el benestar, com és el 
desafi ament demogràfi c provocat per 
la bretxa entre fecunditat real i desit-
jada, i alguns dels obstacles que im-
pedeixen la seva superació relacionats 
amb la precarietat social i l’escàs des-
envolupament de polítiques públiques 
de suport als individus i famílies.

                      Publicat a Sin Permiso.

La Fundació FOESSA (Foment d’Es-
tudis Socials i Sociologia Aplicada) 
es va constituir en 1965, amb l’im-
puls de Càrites Espanyola per la 
necessitat de conèixer, davant les 
iniciades polítiques de desenvolu-
pament, la situació social d’Espanya 
de la manera més objectiva i conti-
nuada possible. Des del seu origen, 
els Informes sobre la situació i el 
canvi social d’Espanya (1967, 1970, 
1975, 1980-83,1994 i 2008) han as-
senyalat la importància de conèixer 
la situació social d’Espanya a través 
de l’anàlisi dels processos en què 
es manifesta l’evolució social, així 
com les estructures i tendències 
que es corresponen amb aquests 
processos.


