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CARTES AL DIRECTOR per Laia Prat

Mira, a mi això em va trencar el cor, què voleu que us digui... Roda de 

premsa amb l’alcaldessa i els tinents i tot el pacte de govern arrossegant-

se, acabats, llàgrima viva, ultratjats, abandonats...  Va, no ploris Mont-

serrat, que veuràs com al fi nal sortirà bé i podreu demanar els prèstecs 

per cobrir el vostre défi cit. Que els amics banquers no fallen mai. I si no 

hi ha els constructors! No ploreu més va, Monserrat, Rebolleda i compa-

nyia, que els vostres blogs fan molt més goig! Ja veureu com tot es passa, 

ja veureu que us supereu! Si avui dia, qui no té una acusació de corrup-

ció?! A qui no acusen de censor o d’enriquir-se pel seu càrrec o de tenir-

ne més de dos de confi ança! Va, Montserrat, no et despentinis, Rebolleda 

no te’ns posis tant vermell, què diran els del PP? Què diran tots els veïns i 

les veïnes que s’estan mobilitzant, els que intenten consolar-vos amb tants 

mocadors blancs?! No ploreu més, va home, va...

Veïna empàtica.

“El Kontrainformem viatger”
A dalt part de la redacció a Estocholm 
(La Garrotxa). A la dreta tres lectors a Bolonya 
(Itàlia)

  EL DIBUIX  EL DIBUIX

El Kontrainformem 

no es fa 

respponsable del 

contingut dels 

articles dels seus 

col·laboradors.
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Kontrainformem!

CANVI DEL RÈGIM 
PENITENCIARI D’EN 
FRANKI

El dimarts 10 de juny en Francesc 

Argemí, Franki, li van  concedir 

el tercer grau en règim obert. 

Es tracta d’una llibertat parcial 

i vigilada ja que, tal i com va 

explicar el mateix Franki a la 

compareixença que va fer el 

matí del dijous 12 de juny al 

Centre Social Okupat El Kasalet 

de Terrassa, “... he d’anar de 

diumenge a dijous a dormir a la 

presó model de Barcelona i en 

principi he d’estar-hi entre  8 a 

10 hores. En principi estic entrant 

entre les 19h les 21h i surto a partir 

de les 8h o les 9h...”.  Recordem 

que en Franki  va ser detingut i 

empresonat fa un mes i mig, quan 

el Tribunal Suprem espanyol va 

denegar el recurs presentat el 

2005. L’empresonament obeeix 

a una condemna per uns fets de 

l’any 2002, quan en una cercavila 

algú va intentar despenjar una 

bandera espanyola i una de la 

Unió Europea de l’Ajuntament de 

Terrassa.

En la mateixa roda de premsa en 

Franki ha explicat que “no s’ha 

fet cap excepció amb mi, han 

complert la llei, però la pressió 

que s’ha fet amb la campanya ha 

pogut accelerar el procés”. També 

va explicar que les tres primeres 

setmanes va estar sense poder 

veure els seus amics i la família, 

els insults per part d’alguns  dels 

funcionaris i “... el ritme de la 

presó que es bastant militar: 

recomptes , revisió de celes, mirar 

al terra...”. 

Es va reafi rmar en la seva 

innocència “jo mantinc el que 

he dit sempre, que jo no ho vaig 

fer”. Per això ha tornat a dir 

que no pagarà la multa “perquè 

signifi caria acceptar el delicte i jo 

no ho vaig fer”.

Des de la plataforma de suport 

a Franki es va explicar que “ el 

tercer grau no és ni molt menys 

el que demanàvem, està en semi-

llibertat i segueix complint la 

condemna. Volem la llibertat sense 

condicions”. També es va recordar 
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que moltes de les solidaries amb 

en Franki van patir assajament i 

moltes d’elles estan pendents de 

judici. 

Els seus advocats no descarten 

presentar un recurs al Tribunal 

d’Estrasburg.

Dimecres 18 juny es jutjaran a 

Sabadell a dues solidaries que el 

passat 26 de maig es van penjar 

del pont de la rambla Iberia 

de Sabadell per demanar la 

llibertat d’en Franki. Poden ser 

comdemnades a un any de presó.

Òliva esfugadissa

Ja el tenim aquí, ja ha arribat… 

de cop… PAM!! A Sant Quirze 

ja tenim el Pla d’Actuació 

Municipal, on l’equip de 

govern mostra les seves línies 

estratègiques de cara als tres 

pròxims anys de legislatura. Tal 

i com s’explica a la web del propi 

Pla, el document que presenten 

“és la base sobre la qual tota la 

ciutadania i els agents socials del 

municipi han d’intervenir per 

tal de conferir-li la pluralitat de 

punts de vista i d’aportacions que 

cal perquè la ciutat que volem 

i per la que treballem, sigui la 

ciutat que respon a les necessitats 

de tots i totes les que hi vivim”. I 

la veritat és que així ho esperem 

i ens felicitem de saber al cap 

d’un any quins són els projectes 

que l’equip de govern pensa dur a 

terme al poble.

Només dir que esperem que 

realment sigui obert a tothom:

• A les entitats (amb o “sin 

papeles”)

• Als que estan d’acord amb tot i 

als que ho veuen tot diferent

• Als que freqüenten els blogs i 

els que no se’ls miren mai (hi ha 

algú?) 

• Als que viuen al poble i als que 

només hi dormen.

• A l’oposició,a la cruel i a la 

lleial.

• Als que tenen el carnet de 

manipuladors d’aliments i als que 

no

• Als que pensen el que diuen i 

als que diuen el que pensen

• ...

En defi nitiva, que ens alegrem 

que s’estigui treballant per a que 

la gent participi, perquè volem 

participar i treballar per millorar 

el poble, doncs no és res més que 

treballar per a nosaltres mateixos. 

I si un mateix no es cuida... 

qui ho farà?

Anna Tuà

PIM, PAM, PUM …. 
O ELS HOMES QUE 
ENCARA VIUEN A LA 
LLUNA DE MARVELLA!!!

 ODA AL“CUTRERISME-HIPÒCRITA 
LOCAL” EN FORMAT DE NO-
FICCIÓ.
Li han dit que per Internet circula 

una pàgina web titulada Sant 

Quirze viu, un veí qualsevol 

pensa que serà un d’aquest blogs 

verinosos  (segons els governants) 

i hi entra. Té ganes de tafanejar 

(altrament dit navegar).  Sorprès, 

veu tot de veïns clamant: St. Quirze 

viu! A l’estil de la mega campanya 

de Visc a Barcelona.

 Respira fons i segueix indagant. 

Mica en mica se n’adona que allò 

que està veient no és cap blog 

ja que els matisos i la forma 

pedant de tot plegat es tenyeix 

d’un to institucional, però ja és 

massa tard i encuriosit segueix la 

trepidant aventura d’investigar. 

Ell que es molt detallista es fi xa 

amb el color de la web, taronja, i 

pensa, de que li deu sonar aquest 

color, al cap d’una estona es pica 

les cuixes, ja sap de que li sona, 

es clar!, és el color dels famosos 

bombons que la Mundi repartia 

just el dia de les eleccions, com 

aquell que va a donar cacauets 

als elefants. Aquí la noia ja 

despuntava i lluïa aquest punt 

especial.

Aquest veí s’ha convertit sense 

voler-ho amb una espècie d’espia, 

o això és el que ell es vol fer 

creure. Aquest veí cada cop més 

qüestiona el govern local. Perquè? 

per la manca de professionalitat, 

per el seu despotisme i per el 

populisme que exerceixen de 

manera totalment gratuïta els 

socis de govern. Però encara no 

ho té del tot clar.

Però seguim, el veí llegeix amb 

ànsia, com si el món s’hagués 

d’acabar. Quan acaba fi xa la 

mirada a l’horitzó i llança a 

l’infi nit la seva irònica refl exió 

amb veu alta:

“Realment això que acabo de 

llegir em fa vindre vomitera. És 

més els pèls se m’han posat de 

punta, no sé si riure o fotrem 

directament a plorar. Pensa, a 

veure fem una llista de coses 

que realment tenen raó (es fa 

un silenci llarg) ah! Allò que St. 

Quirze és un poble que s’està 

millor a dins de casa que a fora. 

Si perquè quasi mai veus a ningú 

per els carrers. Bé tampoc és això, 

que a la Mostra Gastronòmica 

i va molta gent. Potser es per 

això que la volen convertir amb 

un referent Nacional, encara 

m’estranya que la fundació Alicia 

no hagi contemplat la possibilitat 

d’afi ncar-se al municipi. 

A veure.... que més,... Ostres! Ara 

mateix no em ve res més al cap. 

El que faré serà dir les coses 

extravagants i on St. Quirze ha 

de destacar com a referent, per 

exemple això que l’administració 

ha de ser efi caç..., en fi  crec que 

haurien de dimitir tots perquè 

tela! Ara aquesta colla d’esnobs 

de perfum varat, maquillatge 

d’imitació i brillantina volen 

posar un tramvia per anar a 

Terrassa, això si que és sentit 

comú, semblarem els de St. 

Francisco, tothom coneixerà 

PAM!!!

NOUS PALS, NOUS “FITXATGES”

El darrer dissabte 7 l’equip de cant improvisat de Sant 

Quirze,la serra de Galliners va participar en la cinquena jor-

nada de lliga nacional de Glosa.

Aquesta edició es va dur a terme a Argelaguer, La Garrotxa i 

el nostre equip va quedar en quarta posició!

En aquest edició van aparèixer nous pals que els nostres 

glossadors no coneixien, estem parlant de la perdiueta, que 

com garrotins i corrandes es canta en versos de 4 ,però no 

té tornada sino que se’n canten 2 i el públic els repeteix. La 

cançó de pandero va ser el fi  de festa i la ratafi a la beguda 

ofi cial.

Moltes felicitats als nostres glossadors!!! 

CLASSIFICACIÓ 5ENA 
JORNADA

NOM DE L’EQUIP

1 ERS VEGUERIA CENTRAL

2ONS L’EMPORDÀ

3ERS LICOR DE GANXET

4RTS SERRA DE GALLINERS
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PROPERES TROBADES:

-4 i 11 de juliol

 cantades a la fresca a St. Quirze.

 Organitza: La Trinxera

-1 de setembre 

cantada a la plaça de la vila+ 

dinar popular.

 Organitza: la Trinxera i Comissió 

de jocs Florals.

-Festes Populars de Sabadell, 

setembre: 

Jornada de LLiga!!



ee, Papereria DinA-4, Canya Jove i si teniu sort a l’estació dels FGC. Si el vols rebre via mail, envia’ns un correu.

St. Quirze com la ciutat dels 

Tramvies,... ai.... si Gaudí aixequés 

el cap.... Però ara diuen que 

volen tancar l’aeroport, ja ho 

sap això el tiet Bustos? L’altre 

és que algú d’allà dins diu que 

vol parquímetre, perque ara un 

poble-ciutat no és res si no fa gala 

de les seves tarifes  en zona blava, 

i com més cares 

millor ... I proves 

pilot de tot i per 

tot, nanos hem 

d’estar al dia, hem 

de ser pioners amb 

tot! (esclata a riure 

tot sol).

Llavors allò de protegir el 

corredor verd, això a mi no em fa 

gràcia. Els ancestres convergents 

ja es van “en-Carregar” prou de la 

Serra, a més tenien aquell cunyat 

que tenia una forta obsessió amb 

el foc. Tots aquests punts estan 

molt bé, segur que es una còpia 

dels informes de l’Ajuntament 

de St. Cugat amb la protecció 

de la Torre Negra. Tot “feudu” 

convergent ha de tenir aquest 

cantó ecològic, això si tothom 

amb la seva piscina i Déu en la de 

tots. Però em preocupa que tanta 

política medi ambiental no acabi 

amb els fraudulents negocis de 

l’amic Lahoz, que per cert, deu 

haver llegit els Pilars de la Terra 

i ara està construint una catedral 

al municipi. Ai pobre mossèn que 

s’hi perdrà per allà dins; Ep!, ja 

està: potser això és el que ens 

convertiria en referent. Ja ho veig 

a tots els diari: “St. Quirze el poble 

amb la catedral més lletja i amb 

menys feligresos de tot l’estat”. (avui 

està brillant, i es per això que 

torna a riure abastament)

Llavors diran que no ens sabem 

divertir sense drogues,... però 

el que realment em preocupa és 

que volen un poble participatiu, 

llavors perquè s’han dedicat 

a cremar a totes les entitats, 

associacions i col·lectius? Es clar, 

perquè un cop fora de combat 

portaran tot el teixit associatiu 

d’un altre indret, i llavors això 

farà especial al municipi, el 

mateix que, salvant les distàncies, 

van fer amb el patrimoni històric 

de la vila que l’han tirat a terra 

i han construït un munt de pisos 

esperpèntics. Té la seva lògica, si 

tenim en conte que hem de ser un 

poble modern... la modernor s’ha 

de pagar d’alguna manera, no?... 

si, si....”

Mentre es fa un 

silenci incòmode 

i pensa amb tot el 

que ha llegit, sent 

el soroll de telèfon 

mòbil. Ha rebut un 

missatge de text. 

Llegeix:

ENS COMPLAU CONVIDAR-LO 

A L’APLEC DE ST. FELIUET K 

TINDRÀ LLOC AL NOU AUDITORI, 

DINS DEL CICLE ST. QUIRZE VIU 

LA CULTURA. AL COSTAT DEL 

PARC DE NOVES TECNOLOGIES. 

QUALSEVOL DUBTE CONNECTIS 

A LA WEB DE L’AJUNTAMENT. 

ATENTAMENT Sr. WI-FI.

Atabalat, és posa el xandall 

marca ST. Quirze Viu, que li van 

regalar l’any passat com a jove 

emprenedor del municipi. Té set. 

Pensa que hauria de fer un got. 

Va a la cuina obre la nevera i 

agafa una ampolla de vi, amb 

denominació d’origen St. Quirze 

del Rebollès. Agafa les claus, surt 

al carrer i pensa que haurà d’anar 

al gimnàs municipal a fer surf, 

perquè fa temps que no hi va i 

potser li resten punts per ser el 

pròxim càrrec de confi ança, acte 

seguit se li escapa una rialla.

Martí Ruiz

SENSE RESPOSTA

Fa uns quanta anys, i no pas 

gaires, podies passejar pel poble 

la nit de Sant Joan i trobar gent 

celebrant la revetlla al carrer, 

al voltant de fogueres que els 

veïns havien muntat entre tots. 

Sant Joan era una festa popular i 

participativa.

Amb la voluntat de revifar aquest 

caràcter que una vegada va tenir 

la festa de Sant Joan, la Trinxera, 

una entitat cultural recentment 

creada, va decidir organitzar un 

acte per la revetlla recuperant la 

tradició de la foguera. 

Jo he estat l’encarregada de 

la difícil tasca d’aconseguir 

els permisos necessaris de 

l’Ajuntament per poder realitzar 

aquest acte. I aquí teniu el relat de 

la meva odissea.

El primer que vaig fer, com a 

ciutadana de Sant Quirze que 

necessita que l’Ajuntament del 

seu poble li resolgui un dubte, 

va ser trucar a la regidoria 

corresponent, la de Via Pública, 

per consultar quins eren els 

tràmits que havíem de fer. No en 

vaig obtenir una resposta clara. 

Ningú sabia ben bé què havia de 

fer, ni a qui m’havia d’adreçar. 

Només em van dir que el millor 

que podia fer era una instància, i 

que ja em respondria algú. 

Feta la instància, i havent 

transcorregut dues setmanes, 

encara esperava una resposta. 

Donada la urgència, ja que el 

dia de la revetlla s’acostava, 

vaig decidir tornar a trucar, 

aquesta vegada a Medi Ambient. 

Novament, no en vaig obtenir una 

resposta clara. Només la tòpica 

i típica: “quan sapiguem alguna 

cosa ja et trucarem”. Encara 

espero ara.

Després d’uns quants dies, i 

per recomanació d’una tècnica 

de l’Ajuntament que conec 

personalment, vaig decidir tornar 

a fer una altra instància, aquesta 

vegada dirigida directament 

a Alcaldia. Com ja us podeu 

imaginar, i per variar, encara 

espero ara. Avui, quan falta 

menys d’una setmana per Sant 

Joan, l’Ajuntament no m’ha sabut 

donar una resposta. Probablement 

no podrem realitzar l’acte que 

teníem previst.

La meva intenció explicant 

aquests fets no és criticar 

ningú, i molt menys els tècnics i 

treballadors de l’Ajuntament. No 

culpabilitzo a ningú per no haver-

me sabut donar una resposta, 

ja que considero que no sóc jo 

qui ho ha de fer. Simplement 

vull deixar constància de les 



en que los insostenibles niveles de 

deuda estadounidense y el colapso 

potencial del dólar ya amenazan 

la estabilidad monetaria 

mundial, el resquebrajamiento 

de la confi anza en el crecimiento 

derribaría la economía global 

como un castillo de naipes. 

Es precisamente lo que acaba 

de pasar con la crisis de las 

hipotecas basura de EEUU, cuyos 

peores efectos aún están por 

llegar. Como diría Einstein: “La 

ingeniería fi nanciera nos ha 

hecho dioses millonarios antes 

de que merezcamos ser hombres 

solventes”.

Continuar leyendo en  http://

www.decreixement.net

Cruz Manzano

difi cultats que m’he trobat a l’hora 

d’organitzar un acte participatiu 

al meu poble. No és la primera 

vegada i, desgraciadament, estic 

convençuda que tampoc serà 

l’última. Senyors i senyores de 

l’Ajuntament, sapigueu que l’única 

manera d’aconseguir aquest poble 

participatiu amb el que tant us 

ompliu la boca és posar-vos al 

costat de les entitats i treballar 

amb i per elles. El silenci i la 

manca de respostes no són pas la 

manera. 

Laura Pinto 

¿IDEALISTAS NOSOTROS?

En realidad, cambio climático 

y crisis energética son solo las 

expresiones más espectaculares 

de un colapso general en nuestro 

ecosistema. A pesar de que la 

sacrosanta economía global es 

solo un subsistema del ecosistema 

planetario, los seres humanos 

estamos capturando el 40% de 

la productividad biológica del 

planeta y nos estamos puliendo 

en un intervalo de tiempo 

geológicamente brevísimo los 

recursos naturales acumulados 

durante cientos de miles de años.

Los tres sistemas básicos de cuya 

productividad biológica hemos 

dependido históricamente para 

proveernos de

alimentos, a saber, las pesquerías, 

los pastizales y las tierras de 

cultivo, no dan mucho más 

de si ni admiten grandes 

incrementos de producción. La 

mitad de los bosques tropicales 

ha sido talada, 16 de los 17 

mayores bancos de peces han 

desaparecido. Los acuíferos son 

explotados por encima de su 

capacidad de recarga. La tierra 

pierde nutrientes, afectada por 

la desertización, la erosión, la 

contaminación, la compactación 

y la urbanización. Un 65% de 

las tierras que algún día fueron 

cultivables ya no lo son, pero aún 

así nuestros coches reclaman 

ahora millones de hectáreas para 

“fabricar” agrocombustibles.

Pero tal vez todo empiece a 

resquebrajarse por el lado mas 

sorprendente, el de la realidad 

virtual. La economía

fi nanciera global, a pesar de ser 

cada vez más volátil, especulativa 

y virtual, constituye el motor del 

dinamismo

capitalista. Lo paradójico es 

que tanto la bolsa como el 

sistema monetario se basan en 

la confi anza ¿confi anza en que? 

Cualquier economista te hablará 

en una jerga incomprensible del 

monto de las reservas, las tasas 

de cambio o las características del 

banco central… pero en realidad 

se trata de la confi anza en el 

crecimiento permanente. Es decir, 

la confi anza en la capacidad de 

devolver con intereses las deudas 

contraídas. Ya dijo Lenin que 

“la mejor manera de destruir el 

sistema capitalista es corromper 

la moneda”. Hoy, en un momento 
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