
Crònica de la Primera Trobada de Plataformes Catalanes
«Aturem la guerra»

Una trentena de plataformes catalanes es van aplegar dissabte dia 10  de gener a
Igualada per tal de demostrar que el moviment pacifista continua viu. Una reeixida
representació de les entitats i plataformes cíviques que van mobilitzar als ciutadans
arrel de la invasió de l’Iraq s’han donat cita per primera vegada, per tal de dialogar i
impulsar noves accions conjuntes.  Un dels principals compromisos que van adquirir
dissabte a la capital de la comarca de l’Anoia va ser tornar a convocar
manifestacions per als dies 15 de febrer i 20 de març, dia Internacional contra la
guerra.

Que la flama de la pau no s’ha extingit va quedar prou clar dissabte. Els organitzadors
han assenyalat que les xifres de participació corroboren que l’interès de les
plataformes catalanes és continuar denunciant els conflictes armats, tant a l’Iraq com
arreu del món. I no ho fan des d’una posició ingènua, sinó amb fets que demostren
que els  beneficis econòmics estan per sobre de la justícia i els drets humans en la
lògica imperialista que actualment caracteritza la globalització econòmica.

Dues-centes persones van passar al llarg de dissabte per l’Escola de Música
d’Igualada per participar a la jornada. Van venir de diferents punts de Catalunya en
representació d’una trentena de coordinadores, des de Barcelona, Badalona,
Vallirana, el Prat, Gavà, Molins de Rei, Mataró, Rubí, Terrassa, Sabadell, Manresa, el
Garraf, Solsona, Tortosa, Vilassar de Mar, Tarragona i molts altres indrets.

Precisament un dels objectius de la jornada era esdevenir un espai de trobada i
d’intercanvi de tots els grups. Per això, al matí, van participar en un acte de
presentació en què van poder explicar el seu origen i les activitats que duen a terme.
Algunes plataformes, com és el cas de l’Anoia, es van crear el febrer de l’any passat
per mostrar el seu rebuig a la guerra a l’Iraq, però les entitats que la integren, com
passa amb la majoria de coordinadores, ja fa anys que treballen en el terreny de
l’antimilitarisme o l’educació per la pau.

Un dels principals acords que va sorgir de la jornada és tornar a convocar
mobilitzacions el dia 15 de febrer. En aquest cas es tracta d’una convocatòria
descentralitzada i la idea és fer manifestacions davant dels ajuntaments o places
més cèntriques dels respectius municipis, a les dotze del migdia. La consigna
triada que finalment es va consensuar és «No oblidem», tot i que podrà ser ampliada o
matitzada a cada municipi.

L’altra gran cita de les plataformes catalanes serà el dia 20 de març. En aquesta
ocasió el compromís és impulsar grans manifestacions centralitzades en les
quatre capitals de província. A més el dia 19 de març es farà una jornada de
Boicot Preventiu contra algunes de les empreses que obtenen beneficis dels
conflictes bèl·lics. La idea és implicar als centres d’ensenyament en aquesta diada
per tal de fomentar l’educació per la pau i escalfar motors per a la manifestació de
dissabte.

Un altre dels acords que la plataforma va prendre dissabte és fomentar l’Objecció
Fiscal per mitjà de la creació d’una comissió informativa. Aquest tema va centrar
un dels tallers que es van fer a la tarda i que va estar moderat per Tica Font. També es
va fer un altre sobre el Boicot Preventiu, dirigit per Toni Verger i un tercer sobre
Educació per la Pau coordinat per Carme Romia. El quart i últim taller, en què van
poder prendre part una cinquantena de persones, va ser el d’Accions i Mobilitzacions,



a càrrec de Gemma Tarafa, des d’on van sorgir les propostes que després es van
acordar al plenari.

Pel que fa a la taula rodona prevista pel matí va haver alguns canvis d’última hora,
però va tenir igualment  una magnífica acollida. Inés Royo cooperant de la Plataforma
per a la Sobirania i Alliberament de l’Iraq (PASI) i que acaba d’arribar de Síria, va
acostar als assistents el seu testimoni a partir de les seves  vivències i va destacar el
sentiment de temor de la població a causa d’un govern repressor.

El professor d’història Jaume Botey va parlar sobre el fracàs de la intervenció armada
a l’Iraq, amb el pretext de la pacificació de la zona i la instauració de la democràcia, i
va assenyalar que la situació actual és caòtica per a la població, i que ni tan sols s’han
aconseguit restaurar els serveis més bàsics. Botey, que també és membre de la PASI,
va denunciar la política dels Estats Units i els interessos econòmics que la guerra ha
suposat per a les empreses nord-americanes i de la resta de països que van donar
suport a l’ocupació militar iraquiana.

Per últim l’advocat Jaume Asens va parlar del retall de les llibertats i els drets tot
denunciant la doctrina de la guerra preventiva que ha permès als Estats Units la
invasió de l’Afganistan i l’Iraq.  També va explicar que aquesta lògica preventiva es va
aplicar per primera vegada a les manifestacions de Gènova.  A més, Asens, que ha
defensat a detinguts del moviment antiglobalització, va parlar també del retall de
llibertats que suposa l’actual llei antiterrorista a l’Estat Espanyol.

Després de l’exposició dels conferenciants, un bon nombre de persones va participar
al debat i van contribuir al diàleg i l’intercanvi d’informacions i reflexions, un altre dels
principals objectius de la jornada.

Des de la plataforma anoienca, la comissió organitzadora, integrada per membres de
Debat a Bat, el grup Baula-COR de Santa Margarida de Montbui  i Igualada Solidària,
han manifestat la seva satisfacció per l’èxit de la trobada, que també va merèixer la
felicitació de les entitats participants. Els organitzadors també van comptar amb el
suport institucional dels Ajuntaments de la Conca d’Òdena i del Consell Comarcal de
l’Anoia, així com la col·laboració de Vilanova Solidària, Càritas Vilanova i el Cafè de
l’Ateneu.

Tal i com es va acordar dissabte, un dels voluntaris anoiencs, serà l’encarregat de
recollir el premi que el diari El Periódico ha concedit al moviment «Aturem la guerra»,
el proper 20 de gener, en nom de totes les plataformes catalanes.

Comissió organitzadora trobada a les terres anoienques

NOTA: la propera assemblea de la Plataforma Aturem la Guerra de Barcelona
capital per preparar aquestes mobilitzacions serà aquest dijous, dia 15 de gener, a
les 19:30h al NOU LOCAL del CTD, al c/ San Salvador 96 (al barri de Gràcia,
parada de metro de Lesseps).

Us hi esperem a tots i totes!!!


