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MATERIALS PER LA PAU

Tarragona acull regularment en el seu port vaixells
militars de l'OTAN sense cap control sobre el seu
tipus d'armament i amb la possibilitat que alguns
siguin de propulsió nuclear.
L'Alcalde de la ciutat, Joan Miquel Nadal, i el
President de l'Autoritat Portuària, Lluís Badia, han
realitzat força gestions amb autoritats militars a
Washington per tal que Tarragona esdevingui seu
logística dels vaixells de la VI Flota dels EE.UU.
Els arguments per explicar aquestes gestions s'han
basat en suposats beneficis econòmics per a la ciutat,
han donat pas a d'altres que ens presenten els vaixells
de guerra com a garants de dubtoses operacions
"humanitàries", i, més endavant, als que fan
referència a "obligacions derivades de convenis
bilaterals entre Estats"; tot barrejant-ho amb
l'espectacle de veure màquines flotants sofisticades o
comèdies propagandístiques sobre voluntariosos
marins que fan tasques socials. Finalment, la
experiència dramàtica de pobles oprimits com l'iraquià
i l'afganès -convertits en víctimes de "danys
col·laterals"- mostra la crua realitat i fa caure la
disfressa: els vaixells i els seus tripulants no són més
que eines de matar.
Les escales que, fins el moment, feien les
embarcacions estaven considerades de rutina,
utilitzant els serveis portuaris per aprovisionament i
per fer les reparacions que consideraven adients, a
banda d'operacions més opaques que, clar està, no
transcendeixen. En aquest sentit, i com a exemple,
aquest estiu (després que passés) els diaris ens
informaven de transports de tropes utilitzant port i
aeroport del Camp de Tarragona.
La presència dels vaixells de la VI Flota dels EE.UU. i
de l'OTAN no ens agrada pel que suposa de
militarització de la ciutat; per la nostra disposició a
viure sense la protecció dels armaments; perquè no
creiem en la força per a vèncer sinó més aviat en el
diàleg per a convèncer; i per la manca d'informació i
el secretisme inherent a la lògica militar que, a més,
comporten riscos importants per a la població.
Pensem que la Pau i la seguretat dels nostres familiars,
amics i veïns són massa importants per deixar-les en
mans dels polítics professionals que sovint només es
preocupen d'aconseguir quotes de poder per posar al
serveis dels seus interessos personals o de grup.
Si creus que tens alguna cosa a dir vine cada
primer diumenge de mes a les 12 h a la Plaça de la
Font i digues-la donant suport amb la teva
presència a
PARAULES PER A LA PAU

La Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau edita el Full “Paraules per la Pau”.
Té una aparició mensual i es distribueix a les concentracions de cada primer
diumenge de mes, a la Plaça de la Font, a Tarragona.
La seva publicació respon a la necessitat de donar a conèixer la nostra opinió,
activitats i cites, aportant, a més, informacions i notícies d'altres grups
antimilitaristes (MOC Tortuga, Insumisia...). Igual que les concentracions -que es
fan ininterrompudament des de fa més de cinc anys-, el full ha sortit sense
interrupció des de la seva aparició. N'hem tret 53 números, comptant algun extra
com el que teniu a les mans o amb motiu d'ocasions puntuals com les mobilitzacions
contra la guerra o la campanya d'Objecció Fiscal.
Materials per la Pau, MCM i el manifest de PxP són algunes de les seccions fixes.

Accions de la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau durant l'any 2005
L'any 2004 va acabar amb la visita del JFK i amb tot
un ventall d'accions contra la visita. La més
significativa fou l'ocupació del balcó del Palau
Consistorial al qual es van encadenar tres activistes
de la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau
amb el doble objectiu de visibilitzar la presència dels
vaixells de guerra i la lluita antimilitarista, per una
banda, i reclamar un posicionament clar de les
institucions i partits relacionats amb les visites
militars. Taules informatives, pancartes, articles, un
sopar popular... foren, també, algunes de les accions
desenvolupades. El Plenari de l'Ajuntament, amb els
vots de CiU i PP, va rebutjar una moció de l'oposició
contrària a la presència de vaixells de guerra i
l'alcalde protagonitzà fets com difondre la filiació
dels activistes o fer retirar les banderoles dels màstils
de l'Ajuntament.
El JFK marxà de Tarragona cap el seu desballestament
definitiu i els activistes van baixar del balcó, cansats
però amb les piles carregades per a noves accions
antimilitaristes.
El 29/01/2005 (vigília de l'aniversari de la mort de
Gandhi) la Coordinadora va organitzar una roda de
premsa i lliurà 5107 signatures contra la presència de
vaixells de guerra al port de Tarragona al registre de
l’Ajuntament de Tarragona. Es van lliurar còpies als
registres de la delegació de Govern i a la subdelegació
de Govern i, posteriorment, a l’Autoritat Portuària. Junt
amb les signatures es demanaren reunions per debatre el
seu posicionament en relació als vaixells de guerra i, en
el cas de l'Ajuntament, per presentar tot un ventall de
mesures pel foment de la cultura de pau.

Per Santa Tecla, amb ocasió de la baixada de l'àliga,
21/09/2005, companys/es de la Coordinadora desplegà,
des del Pretori, una gran pancarta contra la presència de
vaixells de guerra al port de la ciutat.
Un dels temes que va tractar tractar l'alcalde, en la
reunió del 9 de setembre, fou la seva preocupació per
integrar els militars professionals als Ajuntaments, en
línia amb la proposta de Conveni que el ministre Bono
proposaria, dies més tard, als Ajuntaments de Las
Palmas, Madrid, La Coruña, Tarragona i... Córdoba (ay,
la roja). L'1/10/2005 Més Tarragona informava que la
Junta de portaveus no acceptava el Conveni amb el
Ministeri de Defensa per manca de marc legal
constitucional (els altres ajuntaments, menys
escrupulosos, amb segons quines menges, el van signar).
També al llarg de l'any, com no, dotze concentracions
“Paraules per la Pau” del primer diumenge de mes i 12
números del Full Informatiu (que aquest any 2005 va
estrenar dipòsit legal) més un parell de números
extraordinaris. A les concentracions, performances
com la “presentació” d'un nou prototipus de tanca
fronterera per part de la industria militar o la presentació
de Jocs per la pau preparats pel taller d'Il·lustració
de l'Escola d'Art de Tarragona, passant per lectures
de poemes, actuacions musicals o presentacions de
llibres.

Fins el 09/09/2005, en que ens va rebre l'alcalde, ens
vam reunir amb el president de l'Autoritat Portuària, el
subdelegat del govern central i el delegat de govern de la
Generalitat. El resultat de les entrevistes el podeu veure
en els números endarrerits de PxP.
El 20/03/2005 el diari El Punt informà que la Comissió
de Govern de l’Ajuntament de Tarragona s'havia adherit
a la xarxa “Majors for Peace” (Alcaldes per la Pau), a
partir d’un escrit de Greenpeace. Aquest fet ens
permetria assistir a imatges surrealistes ocasionades per
la visita de l'alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, i del
regidor de l'Ajuntament de Tarragona, Agustí Mallol, a
New York (Conferència de la ONU de No Proliferació
d’Armes Nuclears) i, a l'agost, un altre cop de l'Agustí
Mallol acompanyat aquesta vegada per l'Esteve Ortiz,
regidor tarragoní pel PP (si, aquell partit que ens va
emmerdar a l'Iraq) a Hiroshima, en ocasió del 60é
aniversari del bombardeig atòmic dels EUA. La història
ens va permetre publicar alguns articles, un PxP extra
que vam trametre a les nostres autoritats i enviar alguns
missatges a Hiroshima per la cerimonia dels fanals
flotants.

Idoo, objector de consciència israelià que, amb
els seus companys Saul i Misha, explicà a
Tarragona perquè havia adoptat aquesta
decisió. A la foto, feta per un company de la
Coordinadora en el viatge OF d'aquest estiu, en
una manifestació a Israel.

Durant l'any 2005 la Coordinadora ha estat present en
diferents notícies en mitjans de comunicació i ha
publicat més d'una dotzena d'articles i/o cartes al
director.

todos): 9 propostes provisionals
(declaracions paral·leles).

de

liquidació

La Coordinadora també ha manifestat la seva postura en
relació a la possible instal·lació d'una fàbrica
d'helicòpters militars a Reus, sobre la Llei de Defensa
o sobre la proposta del ministre Bono de reservar
places de la Guardia Urbana per a militars
professionals. Fins i tot, vam opinar sobre els aspectes
militars de la “Constitució Europea” i ens van
demanar opinió sobre l'any nou o l'Estatut.
Pel que fa vaixells de guerra: durant aquest any tenim
constància, si més no, de la presència a Tarragona de
tres vaixells de guerra (USS Monterey que va atracar el
5 d'abril amb 400 tripulants; MV Maerks Rhode
Island, petrolier de la flota aux. de guerra dels EUA, el
14 de maig, la fragata francesa Dupleix, juny, i USNS
Laramie que va arribar el 23 de desembre. A Meitats
de novembre havia d'arribar l'USS Nassau que va
tenir el trist honor de participar en els primers atacs a
Iraq però no va venir a Tarragona a causa d'una avaria.
Objecció fiscal: En el marc de la campanya d'Objecció
Fiscal a les despeses militars vam fer una performance
davant Hisenda el 19 de març, vam participar a
l'Assemblea de Catalunya d'OF el 2 d'abril, vam fer una
roda de premsa per presentar la campanya el 30 d'abril,
una nova performace al carrer “Gràcies per pagar les
nostres armes” el 8 de juny i, finalment, l'11 de juny un
lliurament col·lectiu de declaracións objecció fiscal (a
Hisenda en principi i atès que estava tancada al registre
de la Subdelegació de Govern). Entremig, xerrades (com
la relacionada amb la visita de membres de l'Assemblea
Antimilitarista de Catalunya a Israel amb la finalitat de
lliurar els diners per a projectes alternatius recollits en la
campanya de l'any anterior), difusió, permanències, etc. i
a finals d'any el regal del Papà Noel (Hasienda somos

A més de les xerrades OF també se n'han desenvolupat
d'altres com les que van protagonitzar representants de
l'ISM i del Comité de refugiats de Cisjordania.
Una fita important de la Coordinadora fou la que van
representar les jornades de dinamització i reflexió del
12 i 13 de novembre en el marc incomparable d'un mas
aprop de Figuerola del Camp.ambé és important
assenyalar les entrevistes i reunions realitzades en el
marc del diàleg amb la resta del teixit social i polític.
L'any va acabar amb una agra polèmica iniciada pel Sr.
Alcalde que, qual nou Sant Pau caigut del cavall,
redescobrí la seva veta pacifista i es dedicà a trucar
membres de la Coordinadora per signar contra la
presència de vaixells de guerra a la ciutat i per criticar
suposades toleràncies envers les visites des del canvi de
la presidència de l'APT. Fins i tot, assegurà que acudiria
a Paraules per la Pau. La cosa, com era d'esperar, no fou
més que un “cuento de(l) nadal.

màxim comú múltiple

Romà Solé

ENSAÏMADA TRANSFER, CIA GUANTANAMERA: Una lectura tarragonina
Condolezza no sap com explicar als amics de la Unió Europea, sense que s’enfadin, perquè la CIA manté garjoles
clandestines dins 24 països d’Europa i Àsia en la seva lluita (per atiar el foc) contra el terrorisme. Mentre,
s’investiga més d’un centenar d’indicis que l’aeroport de Mallorca pugui haver col·laborat en el trasllat d’aquestes
guantánamos aèries, podria ser que amb el mirar cap a un altre costat de les autoritats espanyoles (l’agent de la CIA
que ha tirat de la mata creu que aquest tipus d’operacions és impossible sense que se n’assabentin a terra).
Qui sap si aquesta connivència seria el preu a pagar per aquell “qué hay, amigo”, tan esquàlid que va rebre Zapatero.
O potser era més sincer del que la gent es pensava?
Els ‘think tanks’ neocon i la delinqüència vestida de real politik ho estan aconseguint: contra aquest nou enemic
exterior, el terrorisme internacional, així, amb singular, tot s’hi val. La conquesta del dret internacional, incipient i
titubejant encara, calia fer-la miques.
Però aquí cal fer una lectura en clau de territori, en paral·lel al nostre aglutinant com a plataforma, que podríem
definir-lo com a pulsió antibel·licista. Des de bon començament, en el nostre argumentari hem fet esment a raons de
seguretat de la població. Senyores, senyors, en una Tarragona amb un dels polígons petroquímics més grans
d’Europa i proper a un grapat de centrals nuclears; no estem en situació de destacar-nos com a un enclavament que
fa de pont migratori de desplegaments bèl·lic camí de zones en conflicte. O qui sap si de segrestos en tota regla, com
els que ara utilitzen avions –per cert, de fabricació espanyola. Aquest ús del nostre port no és innocent, ni innocu,
per molt que a algú l’hipnotitzi el sorollet de les caixes registradores.
Quina fal·làcia el peixet comercial amb el que ens tempten des del palau municipal! En aquest negoci, per molt
maquillada que estigui, cal veure la columna del Deure. Per ser justos, Nadal no va estar sol en obrir-se al turisme
bèl·lic. Recordo la defensa aferrissada del Gabriel Mas, aleshores tinent d’alcalde pel grup socialista, adduint motius
comercials.
Però si ja és inquietant estar en el punt de mira, el que clama al cel és la pèrdua de control i sobre la nostra pròpia
seguretat, rubricant el “no preguntis” com a doctrina que presideix tant els acords que van fer del port una base
logística de l’OTAN, com la modificació del conveni de Defensa amb els EEUU, signat al 2003. Aquí el major
perill no ve d’un possible enemic, sinó dels amics declarats.
Ah, per cert: ara que som a desembre, si anant a tocar ferro veieu mar enllà una estela blanca, no tingueu per segur
que anunciï el misteri del Nadal; potser estem davant un transport de fòsfor blanc que s’allunya del nostre port
perdent llast.
HISENDA ENVIA NOTIFICACIONS D'AL·LEGACIONS I PROPOSTES
PROVISIONAL A NOU OBJECTORS/ES FISCALS A LA DESPESA MILITAR.

DE

LIQUIDACIÓ

Nou, si més no, de les persones que -en el marc de la campanya d'Objecció Fiscal- han fet
objecció a la despesa militar seguint les indicacions de la Coordinadora Tarragona Patrimoni
de la Pau, han rebut notificacions d’al·legacions i propostes de liquidació provisional (declaracions paralel·les).
Les persones afectades han presentat escrits d'al·legacions remarcant que no creuen en l’exèrcit com a mitjà per solucionar els conflictes entre els pobles. Que creuen en el pacifisme i
la no-violència com a eines per assolir les llibertats de les persones. Que creuen en la Declaració Universal dels drets humans i que avantposen el respecte als drets fonamentals com a
mecanisme per a la solució de conflictes. Les conviccions en aquest sentit són tan fermes
que moral i èticament, manifesten, es veuen incapacitats/des per contribuir de cap manera
amb un exèrcit armat.
Mentre els nostres companys enfronten problemes a causa de la seva objecció fiscal a la
despesa militar van arribant les notícies sobre morts i ferits a Iraq, sobre els avions-presó
de la CIA, sobre la intervenció de l'exèrcit espanyol a l'Afganistan o sobre la presència d'una
fragata espanyola en operacions bèl·liques a l'Iraq. Evidentment, no n'hi ha prou amb un No
a la guerra!
No a la guerra!

Desarma els teus impostos!!

Ni un euro pels exèrcits!!!

