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EDITORIAL

La DIRECTA que volem L’‘Agenda 21’ de la
premsa alternativa
1. Que predomini l’anàlisi per sobre de la descripció. Que la revista
sigui una eina per entendre les realitats, els contextos i les causes dels
processos socials i els fenòmens de fons que més ens poden afectar.

2. Que estimuli a revoltar-se contra les injustícies. Una comunicació
alternativa que no aconsegueixi animar a l’acció no serveix de res.

3. Que aporti propostes, idees, testimonis i experiències per eradicar
aquestes injustícies.

4. Que no triï les notícies en funció de la seva espectacularitat, ni
només perquè les protagonistes són la nostra gent.

5. Que sigui honesta i no tergiversi ni oculti parts de la realitat amb
maniqueismes per fer-nos veure que les persones bones –les nostres–
són molt bones i les dolentes –elles– encara són més dolentes.

6. Que sigui plural perquè aquest nostres és divers i diferent. Està
integrat per totes aquelles persones que som socialment i cultural-
ment sensibles, som la gent que no pot evitar tenir mal de panxa quan
llegeix el diari o mira el telenotícies.

7. Que també sigui un mitjà obert amb aquelles que no són les nostres:
necessitem gestionar tanta diversitat com la que puguem atraure.

8. Que sigui una revista amb la qual no sempre estiguem d’acord, però
que, tot i això, sempre ens interessi de llegir.

9. Que ens faci partícips d’un nosaltres ampli, d’un col·lectiu humà
que, en les grans coses, pensem igual. Que contribueixi a la configura-
ció d’una identitat col·lectiva: les nostres no són bèsties rares.

10. Que la conclusió implícita de cada article no sigui que “tot està
fatal”.

11. ...però que tampoc sigui que les nostres acabaran guanyant.

12. Que no tingui temes tabú.

13. Que no faci de portaveu de ningú.

14. Que s’estalviï predicar.

15. Que després de llegir-la, sentim que hem après, perquè el setma-
nari aporta les claus per entendre alguna cosa, perquè obre nous
camps de coneixement, noves tendències i experiències.

16. Que, de vegades, en llegir-la, ens sentim incòmodes amb les nos-
tres pròpies actituds...

17. ...i que, alhora, ens ajudi a canviar maneres de pensar i hàbits.

18. Que sigui agradable de llegir i maca de mirar.

19. Que no necessitem emprar un altre mitjà per informar-nos.

20. Que, en llegir-la, entrin ganes de comentar els articles amb l'altra
gent, fins i tot amb aquella que ni coneixem.

21. Que, de tant en tant, es faci preguntes sobre què vol esdevenir.
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ANTHONY GARNER

E
l número que teniu a les mans

és l’exemplar número 200 de

la DIRECTA. Per celebrar aques-

ta petita fita, ens hem proposat que

la revista d’aquesta setmana la

protagonitzin aquelles persones que

la fan possible de debò: els subscrip-

tors i les subscriptores. De les més de

1.300 persones que han fet confiança

en aquest projecte amb una aporta-

ció econòmica anual, n’hem entrevis-

tat 200, de totes les edats i condi-

cions. Algunes d’elles són subscripto-

res fidels des del número zero de la

revista, l’any 2005; d’altres s’han

sumat al projecte en els transcurs

dels 200 primers números i, molt

especialment, arran de la fusió amb

la revista ILLACRUA, el gener de 2010.

L’objectiu d’aquest exercici no és

ni autoflagel·lar-nos amb allò que

fem malament ni tampoc congratu-

lar-nos del que sabem que fem bé.

Volíem que les persones que donen

suport a la DIRECTA de forma més

constant aportessin elements per al

debat, la discussió i l’anàlisi, perquè

sabem que un mitjà de comunicació

com el que estem construint no té

cap sentit si no camina colze a colze

amb la seva comunitat més fidel.

Normalment, les subscriptores i

lectores ens proposen temes, ens

envien articles i ens faciliten fonts

d’informació. En aquest número, a

més, també ens expliquen com és la

DIRECTA que voldrien llegir.

De l’experiència, en podem

extreure moltes conclusions, però n’hi

ha una que destaca per sobre de totes:

probablement, no hi ha cap mitjà de

comunicació als Països Catalans que

disposi d’un capital social de tanta

qualitat humana com el que represen-

ten les subscriptores i subscriptors de

la DIRECTA. Són elles les que represen-

ten millor la societat que no surt mai

a la premsa: la gent que no es resigna,

que avança sense por malgrat tenir el

vent en contra, que proposa alternati-

ves als models socials caducs. Una

societat que és diversa, plural, rica en

idees i compromisos, que no sempre

està d’acord amb com s'han afrontar

els reptes que se li plantegen, però

que sap com trobar-se i plantar cara

quan és més necessari.

Ara fa gairebé un any, quan vam

presentar el procés de fusió entre la

DIRECTA i ILLACRUA, vam elaborar, a

nivell intern, una ‘carta als reis’ amb 21

objectius que voldríem que assolís un

mitjà de comunicació alternatiu de

referència. Hem aprofitat per repro-

duir-la en aquest número especial.

Llegint les aportacions dels subscrip-

tors i les subscriptores enquestades,

podreu constatar com moltes de les

idees que s’exposen són coincidents

amb les d’aquesta ‘carta als reis’ encara

per assolir. Esperem que, ben aviat i

entre totes, puguem fer-la realitat.



XAVIER MIRALLES
Les Llosses (el Ripollès)  • Subscriptor número 993

“Em vaig subscriure a la DIRECTA perquè parleu de temes

obviats per la premsa convencional –com la brutalitat

policial i la corrupció generalitzada– i això requereix valentia”.

FRANCESC CASTANYER
Arbúcies (la Selva) • Subscriptor número 271

“Podríeu fer més reportatges sobre les moltes organitza-

cions socials, polítiques, populars i d’àmbit local que llui-

ten i treballen”.

CORAL·LÍ JOU
Celrà (Gironès) • Subscriptora número 252

“Considero que és un mitjà independent i que em permet

assabentar-me de notícies de moviments socials i col·lec-

tius afins a les meves idees que no apareixen a altres mitjans de

comunicació”.

XEVI COSTA
Ripoll (el Ripollès) · Subscriptor número 338

“Donaria més espai al debat i a la reflexió col·lectiva, sense dei-

xar de banda l’actualitat, però potenciant un discurs col·lec-

tiu que reflecteixi la nostra manera de veure i de viure el món”.

MARC SALLAS
Badalona (Barcelonès) • Portaveu nacional de la CUP
Subscriptor número 442

“Convindria avançar cap a una versió digital més entene-

dora i pràctica i començar a desenvolupar una televisió

pròpia, teixint aliances amb altres mitjans, si calgués. També

seria interessant aprofundir la secció d’opinió i incorporar una

secció dedicada al foment del cooperativisme, entès com una

alternativa al capitalisme i d’empoderament popular”.

GEMMA PARERA
L’Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat) • Subscriptora número 137

“Valoro tant les temàtiques com l’enfocament de les notí-

cies. És una publicació de referència, ben informada i

capaç de generar opinió”.

JUAN CARLOS GARCÍA
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) • Subscriptor número 164

“M’hi vaig subscriure per estar informat en format paper

de les notícies dels moviments socials i perquè és un

mitjà de contrainformació i autogestionat”.

PEP ROMAGUERA
Maçanet de la Selva (la Selva) • Subscriptor número 886

“Durant el primer temps, un cop acabada de llegir la

DIRECTA, teníem la impressió que vivíem en un país mili-

taritzat... Avui, m’agraden molt els Quaderns d’Illacrua i les sec-

cions Així està el pati i Observatori dels mitjans”.

ANTONIO LINDSTRÖM
Atapuerca (Burgos) • Subscriptor número 546

“Em vaig subscriure a la DIRECTA perquè crec fonamental l’exis-

tència de publicacions que expressin tota classe d’opinions”.

ANNA LÓPEZ
Bellaterra (el Vallès Occidental) • Subscriptora número 545

“Si vingués a una assemblea general proposaria millorar el

grafisme que és una mica antic; el trobo poc dinàmic”.

NEKANE REKONDO
El Masnou (el Maresme) • Subscriptora número 33

“La notícia que m’agradaria veure-hi publicada és l’abolició

de la llei antiterrorista a l’Estat espanyol, una llei que

avala les tortures i, en conseqüència, el no compliment dels

drets humans en un Estat que es fa anomenar democràtic”.

LUARD SILVESTRE
Vilassar de Mar (el Maresme) • Militant de Maulets
Subscriptor número 796

“Tots hem somniat que un dia aconseguim capgirar el món,

però, com que això sembla clar que és un procés que va

per llarg, em conformo a veure moltes portades que reflecteixin

èxits de les lluites populars i de l’articulació d’alternatives i la

construcció d’espais de contrapoder sòlids i majoritaris”.
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Quina notícia voldries veure publicada i quina no vol-

dries veure mai a la DIRECTA?

Voldria llegir que cada cop més persones ens unim en un

paradigma comú per lluitar contra totes les crisis que patim i

construir una nova societat igualitària, ecològica i veritable-

ment democràtica. 

No voldria que es publiqués mai que ens hem cansat de llui-

tar i pleguem!

Per quina raó vas decidir subscriure’t?

Partint de la base que els mitjans de comunicació de masses es

concentren cada cop en menys mans i reprodueixen i promouen

els interessos de les elits i del poder, penso que és fonamental

crear mitjans de comunicació que expliquin allò que no expli-

quen els altres, mitjans de la comunitat i per a la comunitat, lliu-

res d’interessos mercantils... i la DIRECTA és un primer pas.

Si vinguessis a una assemblea general, quines propostes

faries per millorar el setmanari? 

Hi ha massa notícies sobre corrupció i repressió. A la portada,

s’haurien d’intentar destacar coses positives perquè, a vegades,

sembla sensacionalista. També falta un espai de reflexió teò-

rica, que podria incloure’s als Quaderns d’Illacrua. Les persones

que volem una altra societat hauríem de tenir més reflexió prò-

pia i no només acció desenfrenada. Per altra banda, proposaria

incorporar l’agenda a la web.

LAIA VIDAL Activista per la democràcia inclusiva • Sant Pere Pescador (Alt Empordà) • Subscriptora número 648

“Cal més reflexió i no només acció desenfrenada”

ARCADI OLIVERES
Economista • Sant Cugat del Vallès • Subscriptor número 155

“Cal reflectir que 
la lluita té sentit”

Quina notícia voldries veure a la portada de la

DIRECTA?

Per descomptat, el que més m’agradaria llegir és

que s'acaba la fam al món, que el capitalisme deixa d’exis-

tir, que desapareixen els exèrcits, que ja no se sent parlar

de cap monarquia i que tothom pot viure amb dignitat. El

que no m’agradaria llegir és una notícia en què es digués

que la humanitat ha perdut l’esperança.

Quan i per què et vas fer subscriptor del setmanari?

Ho sóc des del primer número i la vaig conèixer perquè

vaig tenir molt contacte amb la gent que, arran de les pro-

testes per la guerra de l’Iraq va formar el que es va dir

Diari de la Pau, el col·lectiu Fora de Quadre, que després es

va implicar amb la DIRECTA. També tinc amistat amb gent

de la revista i, tot i que no tinc molt de temps, he col·labo-

rat en alguna entrevista i en algun article.

Què és el que no t’agrada de la DIRECTA?

Hi ha coses que, si no les digués la DIRECTA, no les diria

ningú. Però sí que m’agradaria que hi hagués notícies de

caràcter més esperançat en què es reflectís que la lluita té

sentit i els petits èxits que s'aconsegueixen.

Amb quins altres mitjans t’informes?

La millor manera d’informar-me és no tenir televisió. Cada

dia compro quatre diaris i hi ha dies que cinc i sis perquè

tinc devoció per la informació. En primer lloc, llegeixo El

Punt perquè em dóna la informació local. També tinc l’he-

rència dels avis de la subscripció a La Vanguardia i no me

n’he desfet. En un moment d’eufòria, em vaig fer subscrip-

tor d’El País, però potser me’n desfaré aviat. Del que més

satisfet estic és de la subscripció que data de 1968 al diari

Le Monde, que realment dóna molt de sí, ja que és un diari

força independent i no depèn de grans empreses. També

llegeixo diaris alternatius i pàgines web.



XAVIER GIRÓ
Sant Cugat (el Vallès Occidental) • Subscriptor número 716

“Sovint, hi ha articles que exageren tant en contra dels que

identifiquen com a enemics o contraris com a favor dels

amics. No tot, és clar, però hi ha continguts i formes d’escriure

que no són alliberadors perquè distorsionen i això no ajuda a

canviar la realitat ni a acumular forces ni a fer evolucionar les

persones que, avui, tenen posicions conformistes, moderades o

no prou inclinades a propostes alternatives”.

EUDALD CALVO
Argentona (el Maresme) • Subscriptor número 350

“Cal donar una perspectiva més nacional a la DIRECTA i no

tant centrada en l’àrea metropolitana, si no, és difícil sor-

tir de la mentalitat de ciutat. També cal saber sortir de les notí-

cies que poden interessar a la capelleta i oferir notícies d’interès

general. Quan la DIRECTA parli de tot sense complexes, serà un

periòdic de referència per la gent i no només per les persones

implicades als moviments socials”.

JORDI ORIOLA
Barcelona • Videoactivista • Subscriptor número 519

“Si vingués a una assemblea general, primer de tot, apro-

fitaria per felicitar-vos. Ara, si volguéssiu que xerrés

més, us demanaria que la DIRECTA fes esforços per poder ser

un diari que parlés de tot des de l’òptica dels moviments

socials, més que no pas que fos un diari que parlés del que ens

interessa a la gent dels moviments socials. Llavors, seria un

diari que podria llegir qualsevol persona (per exemple, la

meva mare) i hi veuria una lectura diferent (d’esquerres) del

que està passant arreu i no pas un compendi de temes que no

pertanyen al seu món i que s’adona que formen part d’un sub-

món al qual ella no pot accedir”.

MARIA TOLL I CARLOS ARROYO
Ripollet (el Vallès Occidental) • Subscriptores número 687

“Ens vam subscriure per donar suport a un projecte auto-

gestionat d’informació i difusió que està al marge dels

mass media i configurat des dels moviments socials. Tot i així,

pensem que s’hauria d’ampliar la seva perspectiva política”.

VÍCTOR BUFÍ LÓPEZ
Barcelona • Subscriptor número 488

“La fusió amb ILLACRUA ha estat molt enriquidora, seria inte-

ressant ajuntar esforços –també– amb l’Accent”.
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HUMBERT ROMA
Periodista • Barcelona • Subscriptor número 336

“Hem de fugir dels estereotips arnats de la
majoria de les nostres esquerres ideològiques”

Quina notícia aspires a llegir algun dia a la Directa?

Voldria veure aviat la notícia de la independència de

Catalunya, després d’un referèndum d’autodetermina-

ció que estic segur que guanyaríem, liderada per partits que

facin polítiques d’esquerra a favor de la majoria social i, si la

seva bona gent també ho vol, la de la resta dels Països Catalans.

Voldria que deixessin de publicar-se –perquè en desapareguin

les causes i, així, la prova que “encara no som humans”, com

diu l’Eudald Carbonell– notícies de la pervivència de l’ús de les

armes per resoldre els conflictes.

Per quina raó et vas subscriure a la DIRECTA?

Perquè, pel que em deien els promotors, pretenia fer un perio-

disme crític i honest al servei de la majoria social i de denún-

cia de l’arrogància dels poders que l’oprimeixen. Crec que, en

bona mesura, ho està acomplint.

Què en penses, de la fusió amb ILLACRUA?

Hem perdut una capçalera en català, cosa negativa, que ha

reforçat els continguts d’una altra, cosa positiva.

Si vinguessis a una assemblea general, què proposaries?

Millorar-ne el rigor i la professionalitat i evitar al màxim qual-

sevol temptació simplificadora de la realitat. Incorporar més

elements de debat sobre el futur de les nostres societats,

fugint dels estereotips arnats de la majoria de les nostres

esquerres ideològiques i, sobretot, de les mal anomenades

anticapitalistes. No sé com es fa, però és urgent fer-ho. Si més

no, intentar-ho.

NEUS ROCA
Sabadell • Arqueòloga • Subscriptora número 535

“Cal ampliar l’anàlisi internacional”

L
a notícia que t’agradaria veure publicada a la DIRECTA

seria...

Per motius professionals i militants, m’encantaria lle-

gir la notícia que s’estan obrint sistemàticament les fosses

de la repressió franquista fruit de la pressió d’un moviment

social que fins i tot l’esquerra radical s’ha fet propi. L’Estat

espanyol hauria assumit la seva responsabilitat vers la

memòria històrica legislant per tal que les arqueòlogues i

antropòlogues tinguem capacitació legal per presentar els

informes que ja elaborem.

Quina col·laboració podria establir-se entre la DIRECTA i els

sectors universitaris més compromesos?

Considero que la universitat i totes les investigadores patei-

xen d’una manca de compromís i praxi social, a banda de

crear una falsa dicotomia entre la investigació que autoano-

menen social i la socialització de la mateixa. Amb els Qua-

derns d’Illacrua, es pot trobar un bon espai on aquestes aca-

dèmiques aboquin les seves investigacions i les socialitzin,

buscant realment el seu contingut i fent-lo entenedor a un

públic no expert que forma part de la seva realitat i la pot

entendre.

Si vinguessis a una assemblea general de la DIRECTA, quina

seria la teva aportació?

Plantejaria ampliar les anàlisis internacionals i sortir del

marc nacional, que –tot i considerar-lo com a propi– és molt

limitat i, alhora, interrelacionat amb les realitats que es desen-

volupen a la resta de territoris.

TOMÀS PALACIN
Alella (el Maresme) • Subscriptor número 1.648

“Proposaria crear una xarxa social informativa a Internet on es pogués debatre,

opinar, publicar i contrastar les informacions que ens arriben i que nosaltres

vulguem difondre, així com ampliar la secció Observatori del mitjans”.

EDUARD BONET
Girona • Subscriptor número 912

“Em pregunto a quin públic vol arribar la DIRECTA. Crec que, per ser una verita-

ble eina de transformació social, hauria d’assumir el repte de fer extensiu el

projecte a d’altres franges de població externes a l’entorn del rotllo”.

MOSTAFÀ SHAIMI
Salt (el Gironès) • Subscriptor número 283

“El que m’agradaria és que hi hagués

rigor en la informació. Si vingués a

l’assemblea, us proposaria fer entrevistes en

profunditat a col·lectius que plantegin qües-

tions ideològiques, de funcionament i d’ac-

ció. També us proposaria incorporar una sec-

ció que fos El tema del mes i que servís per

tractar un tema a fons durant un mes a fi de

formar-nos col·lectivament sobre temes de

primer ordre, com la immigració o l’autoor-

ganització econòmica”.



RAMON BOFARULL
Barcelona • Subscriptor número 1.145

“M’agradaria que fos de caràcter més periodístic i menys

contrainformatiu. La millor rèplica a la propaganda

que segreguen els mitjans de comunicació hegemònics, més que

un producte d’ideologia contrària, és una premsa digna de tal

nom i que reculli informacions que la resta de mitjans silencien.

Si bé felicito i agraeixo les persones responsables del setmanari

que aquest sigui en català, m’és obligat fer notar la baixa quali-

tat lingüística dels textos”.

MARIA MURILLO
Mollet del Vallès (el Vallès Oriental) • Subscriptora número 762

“M’agradaria llegir a la DIRECTA que ha esclatat la revolu-

ció marxista i que, amb gran èxit, ha substituït totes

les democràcies bananeres que tenim arreu d’aquest món”

VICENÇ VILANA
Montcada i Reixac (el Vallès Occidental) • Subscriptor número 1.360

“La revista està molt ben enfocada als moviments socials,

sobretot pel que fa als temes antirepressius. M’agradaria

que féssiu més temes sobre justícia social i ambiental amb pro-

funditat”.

CARLES CLARACO
Sant Cugat del Vallès · Bidell i periodista • Subscriptor número 621

“Cal donar pes i mostrar més opinions divergents que provo-

quin discussió i, sobretot, reflexió, tot mantenint despert

i receptiu el setmanari i evitant l’autocomplaença i l’autocon-

venciment en els temes que es tracten. Trobo que el fet de reco-

nèixer les debilitats i les contradiccions pròpies, en lloc d’afe-

blir-nos, ens enforteix més i pot apropar-nos a la resta de gent

amb qui compartim inquietuds, encara que no coincidim en tot

al 100 per 100”.

ANDREU KREUTZER
Barcelona • Subscriptor número 647

“Tan bon punt la tinc a les mans, la llegeixo; després, la

deixo al punt de lectura de casa perquè la pugui llegir qui

vingui”.

ROSER PUYAL
Barcelona • Subscriptora número 127

“Estic d’acord amb la progressió de la DIRECTA des que es va

crear ara fa cinc anys”.

JORDI ORTIZ
Barcelona • Subscriptor número 905

“M’agradaria veure publicada la notícia del col·lapse total

i definitiu del sistema democràtic representatiu. La

concreció de la notícia seria una majoria absolutíssima de l’abs-

tenció i del vot nul i en blanc en unes eleccions”.

FRANCESC MASDEU
Barcelona • Subscriptor número 755

“Em vaig subscriure perquè la vaig trobar molt interessant

com a mitjà d’informació alternatiu i independent. Estava

cansat dels grans interessos corporatius”.

ORIOL JORQUERA I PATRÍCIA MONTOLIU
Barcelona • Subscriptores número 699

“Ens agradaria molt veure publicat que s’han acabat les gue-

rres, la fam i la pobresa; serien unes notícies molt bones

per la humanitat”.

ANN OLTRA
Barcelona • Mestra d’anglès · Subscriptora número 1.649

“Em vaig subscriure a la DIRECTA perquè és d’esquerres i

dóna veu a persones que lluiten per una vida digna que,

d’altra manera, no apareixerien enlloc”

MARC AZNAR
Barcelona • Subscriptor número 118

“M’agradaria que la DIRECTA deixés de banda tant patrio-

tisme independentista”.

DAVID FRANQUESA
Barcelona · Historiador • Subscriptor número 529

“M’agradaria que la mateixa capacitat crítica que destil·la el

setmanari contra els diferents poders es fes extensiva,

també, davant els errors i les immadureses que, a vegades, tenen els

moviments socials i les entitats... vaja, que tenim... que tinc. Per cert,

suport electrònic de la DIRECTA ja!”.
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Quina és la notícia que més desitges veure publi-

cada a la DIRECTA?

En podria dir moltes, des que el jutge actua amb

diligència al cas Palau fins que s’atura definitivament el

projecte de requalificació del Miniestadi del Barça o que

es produeix l’ordre d’enderrocament de l’Hotel Vela...

posats a demanar! No m’agradaria veure mai més publicat

que es tanca un mitjà de comunicació o que s’il·legalitza

un partit o una agrupació de municipis o qualsevol altra

mostra d’exercici democràtic.

Per quina raó et vas subscriure a la DIRECTA?

Mmm... va ser el regal d’un bon amic.

Si vinguessis a una assemblea general, què proposaries

de canviar, millorar o afegir?

Ponderar més algunes notícies o donar veus més plurals

respecte d’algunes d’elles.

Al marge de la DIRECTA, com t’informes?

Depèn. Llegeixo el recull de premsa de la FAVB, també

compro El Periódico i segueixo les noticies per TV3 o Cata-

lunya Ràdio.

En quin context llegeixes la revista?

Generalment, ho faig sola i quan trobo temps per dedicar-

hi una estona.

EVA FERNÀNDEZ Presidenta de la FAVB •

Barcelona • Subscriptora número 394

“Cal ponderar algunes
notícies i donar veus
més plurals”

RODRIGO LAVIÑA
MC d’At Versaris • Sants  • Subscriptor número 952

“És una eina bàsica 
per saber com
respira el territori”

Quin paper creus que juga la DIRECTA en el pano-

rama mediàtic actual?

La DIRECTA ocupa un espai vital pel que fa a la difu-

sió de la informació i la comunicació de les notícies que

produeixen els moviments socials d’arreu; dóna veu a opi-

nions que no podem llegir als mass media i la seva no

dependència dels interessos econòmics la fan indepen-

dent i rigorosa. És una eina bàsica per saber com respira

el territori. Necessita el nostre suport.

A quines seccions t’atures?

M’agrada el Com s’ha fet, on expliqueu què es cou al sí de la

redacció; A fons és una píndola per aturar-nos un moment i

endinsar-nos una mica en alguna temàtica –si t’interessa,

pots burxar més– i Impressions sempre permet llegir opi-

nions personals i reflexions molt interessants.

Quin recorregut fa la DIRECTA que arriba a les teves mans?

La comparteixo amb els meus companys de pis i, de vega-

des, passo algun número als companys de feina. També n’he

deixa’t alguna als vagons del tren... A quines mans arribarà?



PAU URENYA
La Pobla de Segur (el Pallars Jussà) • Subscriptor número 100

“Proposaria fer entrevistes amb més profunditat. I no cal

que siga gent de lluny. Caldria conèixer més la gent que

tenim al costat lluitant, creant, cantant, informant... També

trobe a faltar veure contrastades dues (o tres) posicions polí-

tiques contraposades o, com a mínim, diferents sobre un ma-

teix tema”.

LLUC PELÀEZ
Figaró-Montmany (el Vallès Oriental)  • Subscriptor número 133

“Recito algunes notícies a la meva filla de cinc mesos per-

què s’hi vagi acostumant. Després, sempre provo de dei-

xar-la en algun lloc públic per veure si algú li troba interès. Diria

que he aconseguit dues o tres subscriptores amb aquesta estra-

tègia”.

XAVIER MUÑOZ
Barcelona • Subscriptor número 873

“Sovint no m’interessen altres publicacions alternatives

perquè, de vegades, tracten les notícies des d’un punt de

vista sectari i poc rigorós. Crec que la DIRECTA ha aconseguit

trencar amb aquest esquema”.

IKER OIZ ELGORRIAGA
Barcelona • Subscriptor número 49

“L’amnistia dels presos i les preses polítiques basques seria

un gran titular, l’estic desitjant”.

LAURA BADIA
Montblanquet (l’Urgell) • Subscriptors número 222

“Em vaig subscriure perquè el projecte em va semblar inte-

ressant, m’agrada assabentar-me d’allò que els altres mit-

jans ni insinuen”.

JOSEP MANEL BUSQUETA
Bellpuig • Pastisser i economista • Subscriptor número 152

“Treballo de pastisser i deixem la DIRECTA a la pastisseria

perquè tothom que ho vulgui pugui llegir-la. Si assistís a

una assemblea general, proposaria crear un espai de debat on es

poguessin confrontar les diferents posicions que existeixen en

el si dels moviments socials sobre diversos temes. Hi col·laboro

regularment i hi ha un article que encara no he gosat publicar:

el que polemitzi amb la idea i el moviment del decreixement.

Tant de bo pogués llegir una notícia on s’anunciés el naixement

de la coordinadora anticapitalista dels Països Catalans”.

PERE GONZÁLEZ
Cervera (la Segarra) • Subscriptor número 936

“La notícia que m’agradaria veure publicada a la DIRECTA? La

fi del capitalisme”.

ARI NIETO
Benavent de Segrià (el Segrià) • Subscriptora número 483

“Cal millorar el tractament de les notícies sobre jornades

unitàries o a escala nacional. Cal donar el mateix espai a

un Onze de Setembre que es faci a Lleida o a Barcelona”.

XAVIER GOMÀ
Bellpuig (l’Urgell) • Subscriptor número 1.107

“La DIRECTA va ser un regal de Nadal, un bon regal. Només li

trobo a faltar algun tema sobre l’àmbit dels esports, on hi ha

històries molt boniques de gent que també lluita pels seus ideals!”.

CARLOS VÍLCHEZ
Tàrrega (l’Urgell) • Subscriptor número 1.503

“Amb alguns articles d’opinió, seria menys permissiu, sense

que això vulgui dir aplicar la censura”.

ALBERT VENDRELLS
Navès (el Solsonès) • Subscriptor número 875

“La pàgina web pot millorar molt i aportar informació com-

pleta i actualitzada sense treure importància al paper”.

ANDRÉS GONZÁLEZ-NANDÍN
La Seu d’Urgell (l’Alt Urgell) • Subscriptor número 53

“M’agradaria que la DIRECTA deixés de ser setmanari i

esdevingués diari. També faria que els Quaderns d’I-

llacrua no fossin tan atapeïts”.
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JORGE DEL CURA Madrid • Portaveu de la Coordinadora per la Prevenció de la Tortura • Subscriptor número 599

“És una font d’informació important sobre 
la repressió contra els moviments socials”

Quina notícia t’agradaria llegir a la DIRECTA?

M’agradaria veure publicada una cosa així: “La Coordi-

nadora per la Prevenció de la Tortura afirma que,

durant l’últim any, no s’ha detectat cap cas de tortura o mal-

tractament contra persones privades de llibertat a l’Estat

espanyol”. La que no voldria veure mai: “El congrés dels dipu-

tats legalitza la tortura a l’Estat espanyol”. La primera és una

utopia, la segona no tant.

Què suposa l’existència d’un setmanari com la DIRECTA per les

organitzacions contra la tortura on treballes?

Els objectius del Centre de Documentació Contra la Tortura

(CDDT) són documentar i prevenir (tant de bo poguéssim par-

lar d’eradicar) els casos de tortura i maltractaments. La

DIRECTA és una de les principals fonts d’informació sobre la

repressió contra els moviments socials a Catalunya i sobre les

agressions policials. La informació, documentació i contrac-

tació d’aquestes agressions és fonamental per la tasca de

col·lectius com el nostre.

Si haguessis de canviar alguna cosa de la revista, què seria?

Trobo a faltar una web més viva i certa millora en els envia-

ments: a Madrid, la DIRECTA arriba molt tard.

Quin moment tries per llegir la DIRECTA?

Ho faig a casa. Com que és en català, costa compartir-la amb

altres persones a Madrid, però procurem fer-ho amb els com-

panys, sobretot pel que fa a les notícies que afecten la nostra

feina.

Et quedaries amb alguna notícia o portada publicada?

Són moltes, les notícies publicades amb les que em quedo.

ANTÒNIA CASTELLANA Molins de Rei • Exalcaldessa de Molins pel PSUC i exprofessora a l’Escola Estel • Subscriptora número 503

“Ens calen mitjans seriosos, que contrastin 
i facin periodisme d’investigació”

Quina notícia t’agradaria veure a la portada de la DIRECTA?

Una que expliqui que les conseqüències de la crisi econò-

mica no repercuteixen sobre les classes socials més vul-

nerables, sinó que –ben al contrari– els que disposen de patri-

moni i de rendes elevades hi aporten més. No m’agradaria veure

notícies com les de la premsa del cor. Apel·lo a la seriositat, al

contrast, al periodisme d’investigació, a donar veu als sense veu

en d’altres mitjans periodístics.

Què et va dur a subscriure’t a la revista?

Crec que necessitem una premsa crítica i alternativa. Estic can-

sada de la premsa empresarial. Amb la DIRECTA, gaudeixo de l’e-

xercici de la llibertat d’expressió.

Quins són els temes que t’interessen més?

Llegeixo especialment tot allò relacionat amb els drets de les

dones. Hi afegiria més col·laboracions sobre qüestions de gènere.

M’agrada el tractament que heu fet de molts temes com la cam-

panya per l’avortament lliure i gratuït o el frau de Millet. Els tex-

tos són més complets i més exhaustius que en d’altres mitjans

més convencionals. Agraïm la tasca de denúncia i de proposta

d’alternatives que fa la revista, com l’aposta pel decreixement.



FERRAN PÉREZ
Viladamat (Alt Empordà) • Subscriptor número 195

“Si vingués a una assemblea, proposaria iniciatives per

intentar que, a llarg termini, el setmanari es generalitzés

entre la població perquè la difusió de la vostra tasca per infor-

mar i conscienciar arribés al màxim de gent possible”.

ANNA GABRIEL
Sallent (el Bages) • Subscriptora número 4

“Voldria llegir, algun dia, que la pràctica de la tortura, les

vexacions, les humiliacions i la llei antiterrorista

s’han eradicat. La notícia que no voldria veure és que la DI-

RECTA plega i no pot continuar editant el setmanari per manca

de suport”.

GEMMA SOLANAS
Girona • Subscriptora número 1.015

“Algun dia, m’agradaria llegir que s’aturen definitivament

les obres de la MAT a través la DIRECTA”.

ENRIC FERRERES
Girona • Subscriptor número 561

“Trobo que la DIRECTA és molt completa i està molt ben feta.

Potser és massa seriosa. Hi afegiria un xic de rauxa”.

ROGER GILI
Martorell (Baix Llobregat) • Subscriptor número 907

“Estic subscrit a L’Accent i, abans, ho estava a ILLACRUA.

Espero que la publicació en paper no desaparegui mai”.

EDURNE PITA
Capolat (el Berguedà) • Subscriptora número 925

“Em vaig subscriure a la DIRECTA per donar suport un pro-

jecte de contrainformació i per facilitar-me l’accés a una

mirada crítica que, com que visc a pagès, d’aquesta manera, m’a-

rriba directament a casa”.

IVÀ GALLEGO
Els Monjos (el Penedès) • Subscriptor número 1.282

“Hi ha una gran quantitat de notícies de l’àrea metropolitana

de Barcelona, però és cert que és on se’n generen més”.

XAVIER BACHS
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) • Subscriptor número 1.260

“La notícia que no voldria llegir mai a la DIRECTA és la de la

consolidació del renaixement actual dels partits feixistes.

En canvi, m’agradaria llegir que vivim en una democràcia real-

ment participativa”.

TATIANA MASSAGUER 
Mataró (el Maresme) • Mestre • Subscriptora número 297

“Proposaria recuperar El Rebost. Trobo interessant que es

proporcioni un raconet  per no perdre la cultura popular

del fes-ho tu mateixa, que durant tants anys ha estat imprescin-

dible però que, mica en mica, hem anat perdent”.

MOISÈS RIAL
Puig-reig (el Berguedà) • Subscriptor número 1.313

“El contingut i les entrevistes em satisfan, potser el que

trobo millorable és l’enviament per correu, ja que quan

reps la DIRECTA l’agenda ja ha passat”.

MARC PALAU
Molins de Rei (Baix Llobregat) • Subscriptor número 737

“La DIRECTA és un bon mitjà per estar informat sobre el

que passa en l’àmbit dels moviments socials i per rebre

notícies que estan escrites des d’un punt de vista que també

és el meu”.

ISABEL LLANAS
La Bisbal (Baix Empordà) • Subscriptora número 402

“Cada setmana, quedo sorpresa amb la quantitat de notícies

de la DIRECTA que no apareixen ni en pintura als altres mit-

jans de comunicació”.

GEMMA GABARRÓ
Igualada (l’Anoia) • Subscriptora número 1.612

“La llegeixo a casa o al transport públic. No la comparteixo,

tot i que crec que, a partir d’ara, ho faré”.
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Quina notícia voldries veure publicada o no vol-

dries veure mai publicada a la DIRECTA?

M’agradaria veure tancada l’Audiència Nacional

espanyola i la condemna dels responsables polítics i judi-

cials de la lluita antiterrorista dels últims anys.

Què creus que hauria de millorar del setmanari?

Si vingués a una assemblea del col·lectiu, el primer que

faria és felicitar tothom per la feina feta i pel compromís.

Dit això, crec que cal millorar molt l’anàlisi i els articles

d’opinió. Encara es dóna massa pes a la informació imme-

diata. A mi, m’agradaria que la DIRECTA servís per generar

discurs i pensament. Gràcies als Quaderns d’Illacrua, s’a-

vança en aquesta direcció.

Com valores el tractament que es fa de l’àmbit antire-

pressiu des dels moviments socials, des de la DIRECTA i

des dels mitjans alternatius en general?

Penso que no es fa prou discurs de fons sobre quines són

les estratègies antirepressives a mitjà i a llarg termini i

sobre les conseqüències que tenen realment aquestes

estratègies pels moviments socials i per les persones mili-

tants. Dit amb tot el respecte, crec que sovint fem un dis-

curs excessivament simple, superficial i triomfalista.

Altre cop, cal més anàlisi!

BENET SALELLAS
Sant Celoni (Vallès Oriental) • Advocat • Subscriptor número 144

“Cal més anàlisi 
per no caure en
visions superficials 
i triomfalistes”

JOAN PUJOLÀS I VILAR
Girona • Educador social i militant del col·lectiu Brot Bord
Subscriptor número 1.641

“Hauria de ser menys
endogàmica i apta
per a tots els públics”

Quina és la notícia que més il·lusió et faria llegir a

la DIRECTA?

Com que la pregunta no especifica límits, m’agra-

daria llegir-hi la notícia de la creació de la República

Socialista dels Països Catalans, perquè voldria dir que

hauríem fet molta feina i que, alhora, encara tindríem un

llarg camí per recórrer fins arribar a Ítaca, un camí que

–sense cap mena de dubte– seria apassionant i ple de difi-

cultats, però també ple de reptes, il·lusions, esperança... El

que no voldria llegir-hi mai més és la notícia d’una nova

agressió homòfoba o transfòbica.

Per quina raó et vas subscriure a la DIRECTA?

Per donar suport a un projecte fet des de la base, rigorós,

que omple un buit que feia massa anys que existia. Projec-

tes com la DIRECTA no són només necessaris o importants,

són imprescindibles.

Si vinguessis a una assemblea general, què proposaries

de canviar, millorar o afegir?

A vegades ja es fa, però crec que caldria tractar sempre els

temes des d’un punt de vista menys endogàmic i creure’s

que podem tenir un mitjà de comunicació realment apte

per a tots els públics –és a dir, pensat per arribar al gruix

de la població d’aquest país– amb un enfocament i un llen-

guatge que pugui entendre tothom. Crec que, sovint, a la

gent dels moviments socials, se’ns fa difícil fer arribar la

nostra visió de les coses més enllà dels cercles més mili-

tants i crec que, de vegades, la DIRECTA també peca d’això.

També m’agradaria que el projecte defensés de manera

més desacomplexada el marc nacional dels Països Cata-

lans.

Al marge de la DIRECTA com t’informes?

Bàsicament, m’informo al carrer, treballant, militant i

debatent amb els companys i companyes. També per ràdio,

llegint el diari tot fent un cafè i a través de diferents por-

tals i diaris digitals, com per exemple Vilaweb o

Llibertat.cat.

On, amb qui i quan llegeixes el setmanari?

A casa, tot sol, quan trobo un moment de tranquil·litat o

assegut a la barra del Casal Independentista El Forn de

Girona, amb els amics i amigues.



AITANA VIDAL I XAVIER BADENES
Barcelona • Subscriptores número 864

“La DIRECTA hauria de mostrar més aquells problemes que

queden amagats, tant arreu del territori (sobretot al País

Valencià i a Ses Illes) com a la resta del món. Està massa cen-

trada a Barcelona”.

PERE MARGALL
Malgrat de Mar (el Maresme) • Subscriptor número 848

“Tant de bo arribi el dia en què no calgui publicar cap notí-

cia relacionada amb les paraules guerra, injustícia i hipo-

cresia”.

MONTSERRAT MUNTÉ
Barcelona • Presidenta d’Acció dels Cristians per 
l’Abolició de la Tortura • Subscriptora número 656

“Pensant que l’ACAT som una entitat que treballem per l’e-

radicació de la tortura i de la pena de mort, el meu desig

més gran seria llegir la notícia que la nostra entitat ja no és

necessària. Com que això és utòpic, potser podria veure publi-

cada la notícia sobre una llei que obligués a acabar amb la inco-

municació als detinguts. I pel que fa a millorar la revista, un

detallet que segurament agrairà el lector de més edat: fer la lle-

tra una miqueta més gran”.

ALÍCIA MORAGUES
Cardedeu (el Vallès Oriental) • Subscriptora número 690

“Moltes subscriptores agrairíem una millora en la xarxa de

distribució i, posats a demanar, estaria bé que la DIRECTA

fos una publicació diària”.

JOAN GENER 
Granollers (el Vallès Oriental) • Subscriptor número 1.027

“La DIRECTA s’ha d’allunyar del periodisme predominant i

donar a conèixer les realitats que són silenciades. Tot i

que no és possible fer un periodisme neutre, no m’agradaria

veure notícies on es prioritzi el discurs corporativista en la

narració dels fets”.

ARNAU COMAS
Sant Esteve de Palautordera (el Vallès Oriental) • Subscriptor número 29

“La prioritat dels mitjans alternatius catalans hauria de ser

crear un gran grup de comunicació propi que exercís de

contrapoder informatiu”.

OCTAVI GARCIA
Arenys de Munt (el Maresme) • Subscriptor número 652

“M’agradaria que hi hagués més informació sobre cinema

i que s’hi incorporés la temàtica esportiva”.

JUANJO NORA ORTIZ
Cardedeu (el Vallès Oriental) • Periodista
Subscriptor número 142

“Calia un mitjà com la DIRECTA que, a més d’informar, donés

l’oportunitat de reflexionar i formar-se. La integració dels

Quaderns d’Illacrua ha estat positiva, els reportatges i les entre-

vistes en profunditat han estat una alenada d’aire fresc”.

MARIANO ESPÍN
Barcelona · Membre de la revista Barrio • Subscriptor número 697

“Hi ha moltes notícies que m’agradaria veure publicades:

per exemple, que s’ha proclamat el comunisme lliber-

tari al barri de la Trinitat Vella (tot i que seria millor a tot el

planeta... i, a més, les de Barrio segur que donarien la notícia

més ràpid). O, per exemple, que ha mort Fraga. Pel que fa a

com millorar la publicació, de vegades em sembla que és un

setmanari massa seriós. A mi, m’agraden més els butlletins

fotocopiats, els fanzines do it yourself... A la DIRECTA es res-

pira un periodisme gairebé professional... Crec que és el que

buscàveu i ho heu aconseguit”.

NÚRIA SERRA
Centelles (Osona) • Subscriptora número 790

“Tot i que és un bon setmanari, penso que la DIRECTA té un

radi de visió massa centralista”

FRANCESC RIBERA ‘TITOT’
Calldetenes (Osona) • Subscriptor número 850

“Un cop he llegit la DIRECTA, la deixo dissimuladament a la

pila de diaris del bar del poble, entre l’Interviú i El Mundo

Deportivo”.

ANNA BORDAS
Viladecans (Baix Llobregat) • Subscriptora número 63

“Acostumo a llegir la DIRECTA a casa i al Centre Social els

Timbres, del qual formo part”.

ESTER APARICIO
Barcelona • Subscriptora número 430

“Des del principi em va semblar un projecte genial i sem-

pre vaig pensar de col·laborar-hi d’alguna manera. Un

dia, em vaig canviar de pis i, amb els meus companys, vam

decidir subscriure’ns al setmanari com si fos un subministra-

ment més de la casa (gas, aigua, llum... i la DIRECTA, que no

falti!) Jo sóc persona de ràdio. Escolto Ràdio Bronka

(104.5FM) i Contrabanda (91.4FM) i també la competència

deslleial com Rac1, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació...

Pel que fa a la premsa escrita, llegeixo les portades i alguns

articles de mitjans de comunicació estàndards, però sempre a

través d’Internet”.
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CARLES SEDÓ
Barcelona • Pedagog, treballador social i coordinador d’EDPAC
Subscriptor número 1.110

“Cal més eficiència
a nivell de gestió”

Quina notícia t’agradaria llegir i quina no t’agra-

daria llegir a la portada de la revista?

La DIRECTA demana disculpes pel retard en la ges-

tió de les subscripcions. L’allau de milers de noves

demandes ha col·lapsat els nostres sistemes de gestió.

El grup Prisa ha adquirit tots els actius de la DIRECTA i

comunica el seu trasllat al 22@. La nova directora ha

expressat la necessitat d’abandonar idealismes preado-

lescents i d’acabar amb el daltonisme del món en negre

i vermell.

Perquè et vas subscriure a la DIRECTA?

Que es justifiqui qui no ho ha fet. El moment clau va ser la

fusió amb l’equip d’ILLACRUA.

Què creus que hauria de millorar del projecte?

La seva gestió. Molt sovint, els moviments socials són

massa precaris pel que fa a les coses pràctiques. Hi ha

massa distància entre el món empresarial i nosaltres pel

que fa a l’eficiència i això, sovint, dissuadeix.

Com complementes la informació de la DIRECTA?

Bàsicament, llegint assaigs com els que publica l’editorial

Icaria. Si compro un diari clàssic, escullo el Público i

també cau alguna cosa del 3/24. Vilaweb i ràdios lliures?

Assignatures pendents.

Quin recorregut fa l’exemplar de la DIRECTA que arriba

a la teva bústia?

La llegeixo quan viatjo en transport públic, cosa que faig

unes hores cada dia. Així mato tres voltors d’un tret:

col·laboro a frenar la insostenibilitat del planeta, parti-

cipo del món real (amb les persones immigrants que van

a treballar, amb els plastes del mòbil reguetón, amb les

mares que porten la filla amb el carretó, etc.) i m’informo

amb la DIRECTA d’aquelles realitats que semblen no exis-

tir. Cada any regalo un parell de subscripcions. Passo

una selecció d’alguns articles a la meva companya... I

alguns números antics són compartits amb les bestioles

menjapaper.



MONTSE PALLARÉS
Ex Libris · Barcelona • Subscriptora número 1.004

“La DIRECTA hauria de ser més objectiva. De vegades –molt

poques– el to sembla una mica demagògic. Si el que es

vol és arribar a un públic més ample, cal vigilar com s’expli-

quen les coses”.

MARC ALMODÓVAR
Barcelona • Subscriptor número 582

“Sóc subscriptor perquè crec important donar suport a un

projecte seriós de contrainformació, rigorós i transversal.

Era un projecte que els moviments socials feia temps que recla-

maven. Però, a vegades, hi trobo alguns articles amb deixos

pamfletaris que no m’acaben de fer el pes... Seguiu així, amb

aquesta empenta i força. Esperem arribar a fer 200 números

més amb milers de subscriptors més. Per tant, espero que els

indecisos facin un pensament de suport al projecte. Jo, com

molts, tampoc no tinc feina, però prefereixo retallar per altres

bandes i mantenir la subscripció”.

FERRAN PUGÈS
El Prat (Baix Llobregat) • Subscriptor número 1.398

“No m’agradaria veure mai a la DIRECTA cap notícia a favor

dels partits convencionals o dels polítics”.

MÒNICA SÁNCHEZ
Barcelona • Subscriptora número 391

“Si vingués a una assemblea general, demanaria més perio-

disme d’investigació sobre afers del nostre entorn”.

ANTÒNIA EXPÓSITO
Barcelona • Subscriptora número 992

“Sóc veïna de la Barceloneta i hi ha setmanes que no lle-

geixo la publicació perquè em saturo de tanta negativitat.

No puc funcionar amb la ràbia que em fan algunes notícies i n’a-

parco la lectura per un altre moment. Així, demanaria una mica

més d’incidència en allò que funciona, en les petites victòries,

en les petites assemblees que fan esforços i una feina immensa

als barris”.

RUBÉN MÉNDEZ
Barcelona • Subscriptor número 617

“Estaria bé incloure una secció d’esports al setmanari.

Darrerament, només s’associen els esports a processos

especulatius, a contractes milionaris i a circ per les masses,

però també és un passatemps amb gran poder de convocatòria i

amb moltes virtuts en el seu vessant social”.

ANNA LITE
Barcelona • Subscriptora número 95

“Normalment llegeixo la DIRECTA a casa o en algun viatge

amb transport públic. Sempre procuro compartir repor-

tatges o informacions amb persones que crec que hi poden estar

interessades. Un dia, m’agradaria llegir que, per fi, hem aconse-

guit fer les coses d’una altra manera”.

MARCO APARICIO
Barcelona • Subscriptor número 105

“Em vaig subscriure a la DIRECTA per informar-me del que

passa al meu voltant a través de veus més properes i per

donar suport a un projecte col·lectiu que val la pena. Això sí,

m’agradaria que hi hagués més notícies d’àmbit internacio-

nal. La notícia que voldria veure publicada? ‘La fi del capita-

lisme ja és aquí’”

ANNA VILA
Mestra · Barcelona • Subscriptora número 724

“Crec que, a vegades, hi ha informacions sobre movi-

ments socials que no estan prou ben explicades. Si no

els coneixes i no hi estàs ficada, aquestes informacions no

s’acaben d’entendre”.

SAÜL GIL
Barcelona • Subscriptor número 1630

“Proposaria penjar a Internet la revista de la setmana ante-

rior al mateix temps que la portada i els titulars de la

DIRECTA de la mateixa setmana. Alhora, també ho penjaria a

diverses webs de contrainformació: Indymedia, Kaos en la Red,

La Haine... També miraria de convèncer tots els casals indepen-

dentistes, casals okupats, ateneus, centres socials i altres

espais perquè se subscrivissin a la DIRECTA i la poguessin oferir

als seus locals”.

NATXO PÉREZ
Barcelona • Subscriptor número 589

“He anat comprovant que la DIRECTA s’ha convertit en un

punt de referència per estar al cas de diverses mogu-

des arreu del territori; estic bastant content de poder tenir

una publicació seriosa i periòdica que pugui considerar pro-

pera ideològicament i que, a la vegada, no caigui en el pamfle-

tisme pur i dur”.

CARLA EXPÓSITO
Barcelona • Subscriptora número 94

“Llegeixo la DIRECTA a casa, al centre social, a la universitat,

al metro o al bar i la comparteixo amb qui em trobi en

aquell moment; si a algú li interessa per alguna cosa concreta, li

passo i ja està”.

ARIADNA MONERRIS
Barcelona • Subscriptora número 592

“Voldria veure publicada la notícia que s’aboleix la llei anti-

terrorista i que es fan assumir les responsabilitats poli-

cials, polítiques i judicials de les conseqüències derivades de la

seva aplicació”.

JORDÀ ESCOLÀ
Barcelona • Subscriptor número 668 

“La Directa arriba cada setmana al CSOA La Teixidora, del qual

formo part. A l’assemblea general de la DIRECTA, demanaria que

s’organitzés un sopar popular amb totes les subscriptores i

col·lectius per celebrar el número 200”.

FRANCESC MOLINAS
Barcelona • Jubilat • Subscriptor número 1.270

“Sóc membre actiu de l’associació de veïns del meu barri.

Era subscriptor d’Illacrua des de l’inici de la revista i ara

ho sóc de la DIRECTA perquè crec que la resta de mitjans deixen de

banda la informació sobre un altre món possible. No obstant

això, a vegades, la DIRECTA em deixa un estat d’ànim adolorit.

Crec que cal donar més espai a tots aquells col·lectius que fan

petites coses dia a dia, encara que no siguin tan radicals”.
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ALBERT FERRÉ Barcelona • Activista ecologista • Subscriptor número 1.278

“Cal més divulgació sobre la lluita contra el
canvi climàtic i per la sobirania alimentària”

Quina línia informativa creus que hauria de seguir la

DIRECTA?

Era subscriptor d’Illacrua i ja coneixia la DIRECTA...

m’interessa tota mena d’informació no oficial i no convencio-

nal. En aquest sentit, voldria que es mantingués aquesta línia

informativa crítica amb el poder i d’investigació sobre el fets

socials i culturals. No m’agradaria gens que es caigués en un

periodisme pragmàtic i de certa justificació de les estructures

polítiques i administratives.

En què creus que coixeja més la DIRECTA, és a dir, informati-

vament parlant, que creus que es podria millorar?

Com a activista ecologista des de fa molt anys, penso que a la

DIRECTA li manca més informació i divulgació de dos temes que

avui són fonamentals: la lluita contra el canvi climàtic (crítica

al model, falses alternatives i propostes) i la lluita per la sobi-

rania alimentària (model agroindustrial, lluita antitransgè-

nica, alternatives agroecològiques de producció i consum...).

Al marge de la DIRECTA, com t’informes?

També llegeixo altres mitjans: Diagonal, Ecología Política i

altres materials relacionats amb altres temàtiques.



ROGER TENDERO
Barcelona • Subscriptor número 705

“Algun dia, m’agradaria llegir a la DIRECTA titulars com “Un

90% d’abstenció el 28-N anul·la les eleccions. És la mort

de la socialdemocràcia?” o “Apareix la Grip-$, que només afecta

i fa desaparèixer les persones riques. Les farmacèutiques diuen

que elles no han estat”. I la que no m’agradaria veure mai:

“Democracia Nazional guanya les eleccions”.

PERE HERRERO
El Vendrell (Baix Penedès) • Subscriptor número 99

“Crec que, en gran mesura, la lluita social i de classe als paï-

sos de l’anomenat Primer Món és una lluita mediàtica.

Vaig creure important i necessari col·laborar amb una publica-

ció que lluita contra la desinformació del mitjans de comunica-

ció convencionals”.

ESTEFANIA SAVAL
Callosa d’en Sarrià (la Marina Baixa) • Subscriptora número 403

“M’agraden molt les notícies referents a l’anarquisme i a

les formes de vida que s’hi relacionen. M’agradaria que

hi hagués més representació del territori fora del Principat en si”.

ALBERT PRAT
Manresa (el Bages) • Subscriptor número 1.316

“M’he subscrit per militància, ja que estar informada és

una obligació moral i perquè trobo que la DIRECTA és un

projecte seriós i amb comprimís”

TONI ALVÁREZ
Tarragona • Subscriptor número 726

“La distribució més enllà de Barcelona hauria de ser més

ràpida. A casa, la llegim una setmana després que surti al

carrer. Però, suposo que això implica uns costos més elevats i,

possiblement, inassumibles”.

MARTA ISERTE
L’Hospitalet de Llobregat • Subscriptora número 547

“Voldria trobar més notícies de pobles petits dels Països

Catalans, que hi hagués més representativitat territorial

al conjunt de la informació que publiqueu”.

JOAN M. ROSICH
Tarragona • Subscriptor número 1.050

“Caldria millorar la cobertura de les activitats que es duen a

terme arreu del territori per part de col·lectius, associa-

cions i moviments socials. Per fer-ho bé, suposo que caldria més

infraestructura i més col·laboració externa”.

SONIA MARTÍNEZ
Olba (Gudar-Javalambre, l’Aragó) • Subscriptora número 64

“Vivim en una zona una mica aïllada i la connexió a Inter-

net és molt cara. No llegim els periòdics habituals i la

DIRECTA ens sembla una bona alternativa a la premsa escom-

braria”.

MARC SUANES
Tarragona • Subscriptor número 47

“M’agradaria que hi hagués una informació més àmplia

dels diferents territoris i, lògicament, del Camp de

Tarragona. Potser estaria bé obrir una mica més la revista per-

què hi participin més persones”.

FRANCESC EXPÓSITO
La Riba (l’Alt Camp) • Subscriptor número 398

“No entenc perquè un mitjà que vol sortir d’allò establert i

treballar amb objectius i maneres diferents reprodueix

molt fidelment algunes de les característiques dels mass media:

portades plenes d’imatges i grans titulars, notícies breus que no

aprofundeixen...”.

SARA CÉSPEDES
Cardedeu (el Vallès Oriental) • Subscriptora número 821

“D’ençà que la DIRECTA i ILLACRUA es van unir en una única

publicació, s’ha fet un pas qualitatiu molt gran i em

costa pensar què milloraria... Tot i així, crec que es podria aug-

mentar la secció Roda el Món per tenir més informació de les

realitats i les lluites d’altres pobles d’arreu del planeta”.

MARINA FRANCH
Móra d’Ebre (la Ribera d’Ebre) • Subscriptor número 712

“Trobo a faltar coses alegres i en positiu. Els problemes són

seriosos i m’agradaria molt trobar-hi la solució, però crec

que falta una mica més d’alegria”.
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ÀGATA CASAS Manresa • Cantant • Subscriptora número 98

“És important el fons, però també la forma”

JOSEP MARIA LLAURADÓ Tarragona • Portaveu de Tarragona Decideix • Subscriptor número 1.022

“Els mitjans alternatius catalans, parlin l’idioma que parlin, s’haurien d’unir”

Què busques a la DIRECTA que no trobes als mitjans con-

vencionals?

Els mitjans oficials tendeixen a emprar formes i llen-

guatges pròxims a la novel·la rosa i al sensacionalisme per abor-

dar notícies socials i polítiques que poden ser molt importants.

També deixen de banda altres punts de vista, o sovint oculten

part de la informació realment important. No voldria veure

publicades en aquest setmanari notícies de problemàtiques

socials tractades des d’aquesta perspectiva. És important el

fons del que s’explica, però també la forma.

Per què et vas subscriure?

Per rebre informació alternativa o vista des d’uns altres punts

de vista. A partir de la DIRECTA, vaig descobrint projectes i

col·lectius socials minoritaris que són interessants i que val

la pena conèixer. D’altra manera, em seria molt difícil arri-

bar-hi.

Si vinguessis a una assemblea general de la DIRECTA, quines

propostes faries?

Crec que el problema principal que ens trobem la gent que vivim

fora de l’àrea metropolitana de Barcelona és que la revista

arriba tard i, llavors, algunes informacions –i sobretot l’agenda–

ja han caducat. Així mateix, també miraria de definir més clara-

ment les seccions i fer alguns canvis de disseny, perquè de vega-

des és confús i queda tot molt atapeït.

P
er què et vas subscriure a la DIRECTA?

Es tracta d’una publicació de qualitat, que practica un

periodisme molt correcte i que dóna versions diferents del

que passa arreu. Diuen que la revolució no serà retransmesa,

però les notícies del que es va fent des dels moviments socials,

mentre no arriba el dia, ja són un regal. M’agradaria molt veure

la notícia que tots els mitjans alternatius dels Països Catalans,

parlin l’idioma que parlin, s’han unit per donar la importància

que mereix la comunicació.

Què creus que hauria de millorar del setmanari, quines pro-

postes faries si vinguessis a l’assemblea general?

La centralitat de les notícies hauria de canviar. Segur que

passen coses arreu del territori i no només a Barcelona o, per

extensió, la seva àrea metropolitana. Hi ha pols molt impor-

tants que, pel que sigui, no es tracten com caldria, com ara

València, Perpinyà o Ciutat de Mallorca. Entenc que es fa el

que es pot, però crec que és una cosa que cal canviar. I pel que

fa al que caldria afegir... A cada DIRECTA, busco algun article

d’opinió, notícia o entrevista de temàtica gai i lèsbica i, de

vegades, en trobo i de vegades no. Ja és molt el que hi ha, però

n’hi podria haver més.

Complementes la informació de la DIRECTA amb la de mitjans

locals?

A Tarragona, tenim un problema, que és que –darrerament– les

elits s’han dedicat a editar publicacions de tot tipus que, clarís-

simament, són un òrgan més de propaganda dels partits respec-

tius. Davant d’això, l’independentisme no pot fer res més que

conscienciar-se que cal una xarxa alternativa de mitjans locals

arreu del Camp de Tarragona per fer sentir altres versions del

que passa al nostre voltant.



VICENT GALBIS
Alcoi (l’Alcoià) • Subscriptor número 1.158

“Estava subscrit a ILLACRUA i, quan es va fusionar amb la

DIRECTA, vaig decidir continuar subscrit després de veure

el resultat de les primeres setmanes. Em va agradar força! Ara

bé, cal arribar més al territori i tenir més en compte les coses

que succeeixin al País Valencià. També hi manca –tot i que ja hi

ha coses– més cultura, és a dir, informacions de llibres i música,

sobretot, però també de cinema i teatre”.

UNAI MAYO
Barcelona • Subscriptor número 114 

“Us hauríeu de currar més la distribució! El setmanari

arriba tardíssim i em cabreja especialment perdre’m els

actes que assenyaleu a l’agenda. Recordo un dimarts que em va

arribar la revista i vaig veure una xerrada d’en Josep Fontana

que era el divendres anterior. La DIRECTA em serveix per veure la

quantitat d’actes bons als quals no he pogut assistir!”.

XAVIER GARCIA
Barcelona • Subscriptor número 511

“Estaria molt bé llegir a la DIRECTA que s’ha establert un

mecanisme eficaç per lluitar contra l’especulació amb

l’habitatge, que es perseguirà els que especulin amb aquest bé i

dret bàsic i que es fixarà un preu raonable i assequible per

tothom. També estaria bé que es reconegués el fet de l’okupació

com quelcom legítim: com a mínim, que es deixi lluitar la gent

que ho fa...”.

JOSEP GARGANTÉ
Conductor d’autobús · Barcelona • Subscriptor número 1.014

“S’hauria de millorar la distribució perquè, a vegades, és

difícil trobar la revista. Així mateix, també caldria fer una

campanya forta per donar a conèixer el projecte entre milers i

milers de persones que no saben que existeix, però a les quals

segur que els encantaria llegir-la”.

ADRIÀ CRESPO
Barcelona • Subscriptor número 1.645

“Avegades, trobo a faltar un punt més de profunditat en

alguns articles, tot i que entenc que, amb les rutines pro-

ductives d’una publicació com aquesta, no sempre és fàcil fer-

ho. No vull imparcialitat ni que jugueu a la ficció de ser objec-

tius, però potser sí un cert to distanciat a l’hora de tractar temes

complexos”.

PATRÍCIA GOMÀ
Palma (Mallorca) • Subscriptora número 444

“En referència al contingut, hi afegiria més entrevistes i no

posaria tantes notícies referents als okupes, ja que em

carreguen molt. Tanmateix, entenc que s’hi faci referència

sovint, ja que és un col·lectiu que no compta amb presència als

altres mitjans”.

VEÏNES DE CAN ARPIA
Barcelona • Subscriptores número 747

“Els mitjans de comunicació propis són importantíssims

per poder comunicar des dels moviments socials allò que

fem i el que volem dir. Tenir-los al nostre abast ens dóna eines i

ens ajuda a crear xarxes. Si haguéssim de canviar alguna cosa,

demanaríem que tornés El Rebost ja!”.

LAIA SÀNCHEZ AMAT
Barcelona • Subscriptora número 75

“Les persones que s’encarreguen de la correcció de textos hau-

rien de tenir més temps per fer millor la feina. A vegades hi

ha errades que segur que no són per falta de coneixement, sinó pro-

ducte de les presses. La DIRECTA es mereix un acabat més seriós”.

ENRIC ZAMORA
Barcelona • Subscriptor número 894

“Em vaig subscriure per tenir visions diferents de les notícies

que apareixen als mitjans. De vegades, la deixo a la feina per-

què els companys també puguin accedir a d’altres punts de vista”.

ASSUMPCIÓ NAVARRO
Cocentaina (el Comtat) • Subscriptora número 1.150

“Després de passar per les meves mans, la DIRECTA passa a

mans d’en Ximo, la meva parella. Ell sovint la deixa a

alguns amics i, després, la duem a la Biblioteca de Cocentaina.

Sap greu que no es comparteixi pels continguts i idees que difon”.

AITZIBER ROLDAN
Barcelona • Subscriptor número 452

“La DIRECTA hauria d’incloure d’alguna manera informació

d’interès per als infants. S’hauria d’afegir alegria sense

restar serietat. Ells són la nostra pedrera!”.

PERE ORTEGA
Centre per la Pau JM Delàs · Barcelona • Subscriptor 1.265

“No m’agraden les noticies que enalteixen o justifiquen la

violència, encara que aquesta sigui emprada pels movi-

ments socials”.
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JUAN TURU
Il·lustrador · Artés • Subscriptor número 189

“M’agradaria llegir
algun dia que la gent
ha tret els diners del
banc i els ha cremat”

Quina és la notícia que voldries veure publicada a

la DIRECTA?

Que la participació a les pròximes eleccions

només arriba al 3% de la població; que la gent ha llançat

la televisió pel balcó, ha baixat al carrer amb sabatilles,

ha tret els diners del banc i els ha cremat. Que ens hem

organitzat per enderrocar les fronteres i presons i hem

començat una nova manera de relacionar-nos, més

humana i pròxima.

Per què et vas subscriure al setmanari?

Per informar-me des d’un altre punt de vista i donar

suport o contribuir a un projecte necessari que s’està cre-

ant entre totes.

Què creus que hauria de canviar a la DIRECTA?

Ampliaria El cigaló per conèixer més la persona entrevis-

tada. No em va convèncer el canvi gràfic, ja que es va bus-

car massa la semblança a un diari convencional en comp-

tes de crear un estil propi. Ah! I millorar la distribució, que

arriba massa tard.

Al marge de la DIRECTA, com t’informes?

Amb el que m’explica la veïna, amb mitjans alternatius

com El Pèsol Negre o Indymedia i, per ràdio, Catalunya

Informació.

MIREIA UTZET
Barcelona • Membre d’El Lokal • Subscriptora número 932

“Caldria ampliar la
informació d’àmbit
internacional”
Quina és la noticia que voldries veure publicada o no

voldries veure publicada mai a la DIRECTA?

M’agradaria veure publicat que han tapat la boca al Sar-

kozy d’una vegada. No m’agradaria veure moltes de les coses

que ja veig, com que el Zapatero fa petons al Sarkozy per les

bestieses que fa.

Per quina raó et vas subscriure a la DIRECTA?

Sóc membre de la cooperativa El Lokal del Raval. La vaig conèi-

xer allà i em va agradar molt el punt de vista; així doncs, vaig

decidir subscriure-m’hi.

Si vinguessis a una assemblea general, què proposaries de

canviar, millorar o afegir?

Només fa dos mesos que estic subscrita i encara no sóc experta

en la DIRECTA. M’agrada bastant; tot i així, ampliaria la infor-

mació sobre temàtiques referents a l’exterior, per exemple

sobre l’Amèrica Llatina i l’Àfrica.

Al marge de la DIRECTA, com t’informes?

Amb el diari Público, algun cop La Vanguardia i els fòrums

alternatius d’Internet.

Quin recorregut fa la DIRECTA que reps a la bústia?

La llegeixo a casa. Normalment, sola o amb la parella. Algun

cop, la miren els convidats o amics que passen per casa.



IRENE REQUESSENS
Manresa • Membre de l’Ateneu la Sèquia · Subscriptora 1.018

“Des de l’Ateneu Popular la Sèquia, pensem que seria inte-

ressant que la distribució fos més àmplia i que és pogués

trobar a més establiments o quioscos”.

RICARD VILAREGUT
Badalona • Subscriptor número 74

“Em vaig subscriure a la DIRECTA perquè, més enllà d’estar

d’acord amb tot el que hi puc llegir, trobo absolutament

necessària la visió de la societat que m’ofereix el setmanari. De

fet, penso que sovint seria necessari publicar textos que s’esca-

pessin dels paràmetres ideològics de la mateixa revista, per pro-

vocar debat i afinar millor en les pròpies conviccions”.

BERNAT BOSSACOMA
Celrà (el Gironès) • Subscriptor número 182

“Voldria que la DIRECTA sempre fos un projecte assembleari.

I pel que fa al contingut, també m’agradaria que hi ha-

gués més informació d’àmbit internacional”.

GUILLEM COLOM
Palma • Subscriptor número 723

“Penso que és una bona inversió, ja que la informació i refle-

xió que hi trob no surt publicada a altres mitjans en

paper. Seria molt important la professionalització del projecte”.

ALBERT RICART SANJUAN
Educador social · L’Hospitalet de Llobregat • Subscriptor 987

“Caldria aprofundir més en els temes que ho demanen,

diversificar el radi d’acció del setmanari i fer un segui-

ment més acurat de les notícies de llarg recorregut”.

ANNA CARRERAS
Barcelona • Subscriptora número 754

“M’encantaria llegir la notícia sobre una abstenció brutal

a les properes eleccions i el caos posterior, com a

Assaig sobre la lucidesa de Saramago”.

EDUARD SAURA
Barcelona • Subscriptor número 554

“Em sembla que no en sou gaire partidaris, però jo advoca-

ria per posar més informació a la web i potenciar la part

digital del setmanari”.

JOSEP RIBERA
Sallent (el Bages) • Subscriptor número 849

“Els subscriptors i subscriptores hauríem de poder rebre-la

en format PDF si volem, així la tindríem a l’hora. A Sal-

lent, la DIRECTA arriba sempre molt tard”.

JAUME EXPÓSITO
Sabadell (el Vallès Occidental) • Subscriptor número 622

“No voldria veure publicada a la DIRECTA la creació d’un

Estat català que cau en els mateixos vicis que tots els

altres estats”.

DIEGO CORREDOR
Membre del Casal Sageta de Foc · Tarragona • Subscriptor 479

“M’agradaria trobar un espai fix de divulgació, promoció

i debat al voltant del programari lliure; per exemple, a

l’apartat d’Expressions. D’aquesta manera, la revista donaria

eines accessibles de participació i desenvolupament a la gent i

promouria la seva filosofia inherent”.

DAVID MESSEGUER
Zelador · Tarragona • Subscriptor número 919

“Volia informar-me amb un mitjà que no fos igual que tots

els altres. Així tinc alternatives a La Vanguardia... Propo-

saria que es parlés una mica més de l’Estat espanyol”.

ROGER BAS
La Granada (el Penedès) • Subscriptor número 44

“Per incidir en el nostre entorn, necessitem eines de

comunicació independents que trenquin amb el mur de

desinformació de les grans corporacions dels media i, ara

mateix, la DIRECTA és el pas més avançat que hem fet en aquest

sentit. Segurament es poden millorar moltes coses en l’as-

pecte informatiu, però potser també seria important millorar

la tramesa als subscriptors, ja que, en el meu cas, sempre

arriba amb més d’una setmana de retard. També s’haurien

d’ampliar els punts on pode llegir-la”.

ISMAEL MOLL
Es Migjorn Gran (Menorca) • Subscriptor número 823

“Trob a faltar informacions de la resta del territori. Hi afegi-

ria més notícies de cultura popular i també –com que sóc

arqueòleg– d’arqueologia, ja que hi ha moltes notícies d’aquest

àmbit i mai no n’apareix cap”.

XAVIER OLIVERAS
Navarcles (el Bages) • Subscriptor número 1.483

“Proposaria de millorar l’àmbit territorial de les informa-

cions. Hi ha un pes molt gran de les notícies relacionades

amb la regió metropolitana de Barcelona, mentre que la presèn-

cia d’informacions de la resta de Catalunya és més baixa”.

BERNAT SORINAS
Bar Cal Manel • Manresa (el Bages) • Subscriptor número 1.106

“Volíem donar a la clientela del bar Cal Manel una alterna-

tiva als mentiders de tota la vida i, a la vegada, veure l’im-

pacte que podia tenir al local la presència d’un diari diferent”.
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ALBA DALMAU
Cardedeu (el Vallès Oriental) • Subscriptora número 810

“Voldria llegir més
informació sobre
cultura fora del
circuit comercial”

Quines són les informacions que trobes a faltar a

la DIRECTA?

Voldria veure publicades més notícies sobre esde-

veniments culturals que estiguin fora del cercle comer-

cial. Cal donar suport a la gent jove que lluita i treballa per

fer coses noves en l’àmbit cultural i català: per això, esta-

ria bé incloure més literatura, teatre, música i cinema.

Per què et vas subscriure?

Perquè un company de la universitat era redactor del set-

manari i em va convèncer.

Què creus que hauria de millorar del setmanari?

Potser milloraria el disseny gràfic de la DIRECTA, que em

sembla una mica agressiu i antiquat.

Quin recorregut fa la teva DIRECTA?

M’arriba a casa i la llegim jo i els meus pares. Al Casal Popu-

lar de Cardedeu, sempre hi és. A més, la meva mare –que és

professora– porta la DIRECTA que ens arriba a casa a l’escola

perquè els altres professors la puguin llegir. I és tot un èxit!



ÀLEX PLANAS
Corbera de Llobregat (Baix Lobregat) • Subscriptor número 1.378

“Caldria millorar la redacció i l’estil d’alguns articles. I no sé

com, però també caldria  millorar-ne la difusió”.

PATRIC DE SAN PEDRO
Maià de Montcal (la Garrotxa) • Subscriptor número 128

“Sempre critiquem que els mitjans convencionals manipu-

len la informació, però crec que des de la DIRECTA també

s’ha d’anar amb cura amb com expliquem les coses. De vegades,

alguns temes tenen tractaments esbiaixats. Crec que l’evolució

del setmanari durant aquests cinc anys ha estat molt positiva i

que els Quaderns d’Illacrua han ajudat a donar-li profunditat”.

CARLOS TORRES
Sabadell (el Vallès Occidental) • Subscriptor número 611

“La notícia que mai voldria llegir a la DIRECTA és que se’n

publica l’últim número perquè crec que és un projecte

assembleari de l’esquerra anticapitalista catalana que ha om-

plert un gran buit informatiu i molts esperem que, en un futur,

pugui fer el salt a la informació diària amb la mateixa seriositat

que ho fa amb la publicació setmanal”.

KEVIN FISHER
La Floresta (el Vallès Occidental) • Subscriptor número 654

“La meva subscripció a la DIRECTA va ser un regal. En

valoro que informa de tot el territori català. En canvi,

proposaria donar més importància a les notícies internacio-

nals i reduir l’èmfasi en les notícies especialment dolentes

com ara actuacions repressives i abusos policials, que la ten-

yeixen de negativisme”.

ANIOL PROS
Sant Cugat del Vallès (el Vallès Occidental) • Subscriptor 923

“Si assistís a una assemblea general demanaria un esforç

per aconseguir la fusió dels diferents mitjans informatius

alternatius que tenim als Països Catalans en una sola capçalera

prou potent per contrarestar la manipulació mediàtica a la qual

ens veiem sotmeses cada dia. En aquest sentit, valoro especial-

ment la fusió entre Illacura i la DIRECTA”.

CLARA I RUBEN
Cooperants amb Nicaragua · Badalona • Subscriptors número 355

“N’erem lectors freqüents a diferents espais de Barcelona,

i al nostre barri de Badalona no teníem aquesta opció.

La DIRECTA ens fa contentes cada vegada que arriba, sovint

podem llegir-hi el que els altres eviten dir... És una DIRECTA com-

partida al 100% entre les dues”

XAVIER COLS
Vilafranca del Penedès • Subscriptor número 52

“Pel que fa a continguts, la trobo correcta. Pel que fa al dis-

seny, potser augmentar una mica la lletra, partir més les

columnes i donar més importància a la fotografia. També propo-

saria una secció dedicada als petits viatges, a conèixer el nostre

país, no amb la concepció del turista, sinó des de la filosofia del

viatger”.

FREDI CONTRERAS
Vilanova i la Geltrú (el Garraf) • Subscriptor número 45

“Les notícies estan massa centrades en Barcelona i l’àrea

metropolitana, però suposo que per una revista com la

DIRECTA és difícil tenir molts col·laboradors pel territori. També

crec que hi ha massa autoconsum, falten notícies convencionals

des d’un punt de vista d’esquerres”.

JOSÉ MANUEL QUIRÓS
L’Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat) • Subscriptor 211

“Com a aspirant a melòman, trobo a faltar que la secció cul-

tural sigui més extensa i dediqui més espai a la música.

Suposo que el format és limitat perquè potser restaria notorie-

tat a notícies més lleugeres”.

ASSUMPTA ORDEIG
Vic (Osona) • Subscriptora número 73

“Valoro moltíssim la descentralització territorial i l’enxar-

xament entre comarques. La gent que no som de Barce-

lona ho agraïm i és molt interessant poder llegir què passa a

Mataró, Tortosa o Ripoll. Després, proposaria que s’intentés

arribar a un sector més ampli –a aquella massa crítica que cada

dia creix– i que bandegéssim el risc de ser una publicació d’au-

toconsum i autocomplaent”.

ANNA SERRA
Cardona (el Bages) • Subscriptora número 385

“Arriba la DIRECTA al Pallars Sobirà? O a l’Alt Urgell? I a la

Vall d’Aran? La gent de per allà segur que també té histò-

ries per difondre, per ensenyar i compartir”.

FAMÍLIA PUIGGRÓS-ARKARAZO
Urkola (Euskal Herria) • Subscriptores número 720

“Entre l’exili, la distància i l’enyor, un estimadíssim amic

ens la va regalar i ja no ens n’hem pogut desenganxar.

S’hi podria afegir un espai on es parli del que ens dóna la terra

en aquests moments i lligar-ho amb una bona recepta i, tot ple-

gat, promovent la venda directa, els mercats socials, el suport a

la pagesia, la defensa del territori...”.

CARME SOLÉ
Gavà (Baix Llobregat) • Subscriptora número 62

“Apart de la DIRECTA, també m’informo a través de qualse-

vol mitjà. M’agrada rebre informació des de tots els

punts de vista”.

GABRIEL LIESA
Santa Eulàlia de Ronçana • Subscriptor número 985

“M’agradaria llegir un titular a la DIRECTA que digués que

s’ho han repensat i tiren enrere l’actual reforma laboral”.

ANNA MURILLO
Estudiant i fotògrafa · Vilassar de Mar • Subscriptora 1.101

“M’agradaria veure una portada de la DIRECTA amb un titu-

lar on s’anunciés que s’ha aconseguit tancar el Zoolò-

gic de Barcelona i hi aparegués una foto dels vehicles empor-

tant-se els animals cap al seu territori natal”.

ANTONI MARTÍ PONS
Barcelona (Barcelonès) • Subscriptor número 1.646

“Tot i que no sempre comparteixo el que s’hi explica, quan

llegeixo la DIRECTA, sento com si se m’hagués despertat

l'esperit crític”.
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SABINO ORMAZÁBAL Excap d’opinió d’Egin.

Sabino Ormazábal respon pel seu fill, el pres
polític basc Markel Ormazábal, subscriptor de
la DIRECTA número 1.072, amb les intervencions
intervingudes. Està condemnat a set anys de
presó arran del sumari Jarrai-Haika-Segi.

“A la presó, 
la ‘Directa’ no
sempre arriba”

Quina és la notícia que voldries veure publicada a

la DIRECTA?

M’agradarien esdeveniments que encara han de

succeir: un maig del 68 a la catalana, una revolució dels

clavells a l’Estat, o un Terra i Llibertat real i esperançador

que faci justícia. M’encantaria llegir que Raimon ha tor-

nat a cantar “Al Vent” a Las Ventas de Madrid, però que,

aquest cop, ha sortit a collibè entre crits de Visca Cata-

lunya! I és clar, m’encantaria trobar-me una Marxa de la

Sal Euskal Herria-Països Catalans.

Per què et vas subscriure al setmanari?

El subscriptor és el meu fill, pres a Ocaña (Toledo), a 550

quilòmetres de casa seva. Tot i que no sempre li arribi,

quan s’escola, ho agraeix amb fruïció.

Si vinguessis a una assemblea general què proposaries

de canviar, millorar o afegir?

De totes totes, proposaria un espai de bon humor. L’humor

ben fet és corrosiu i, alhora, pot esdevenir tot un editorial:

gràfic, pedagògic, il·lustratiu, directe. Per cert... per quan

una DIRECTA basca?



CLARA CARBONELL
Girona • Estudiant • Subscriptora número 788

“M’encantaria veure com la DIRECTA es converteix en un

diari, així cada dia podria esmorzar un cafè amb llet

mentre la llegeixo”.

JACOBO FRANCO
Picassent (l’Horta) • Subscriptor número 1.130

“Pel que fa a les notícies, pense que la publicació és prou

nodrida en temes diferents dins l’àmbit social i alterna-

tiu. Ací, a València, tenim la lluita del Cabanyal, tal volta m’agra-

daria un poc mes d’atenció. Solc compartir-la amb els companys

d’un petit centre social d’Alcàsser, El Montó”.

VALERI ESTEBAN
Benimaclet (l’Horta) • Subscriptor número 1.065

“Em vaig subscriure perquè pensava que era l’únic periòdic

independentista en català que parlava de la nació cata-

lana, però ara he descobert que no és així: parla solament de les

quatre províncies administratives de la comunitat autònoma de

Catalunya. S’haurien de superar complexos i integrar la idea de

nació catalana en la línia editorial i els reportatges”.

CARLES MAYOR
Mestre de música · Barcelona • Subscriptor número 928

“Vull felicitar-vos per la inclusió dels Quaderns d’Illacrua,

s’agraeixen els reportatge en profunditat. Només trobo a

faltar un punt d’humor al setmanari, una manera sana d’anàlisi”.

OLGA NUEVO
Sabadell (el Vallès Occidental) • Subscriptora número 450

“Valoro, sobretot, la proximitat 

de les notícies”.

XIMO GUILLEM
Godella (l’Horta) • Subscriptor número 168

“M’agradaria que publiquéssiu més notícies de ciència i

tecnologia, com ara una anàlisi crítica del tema del

darwinisme social i l’impacte que té sobre les universitats

actuals. De cara al futur, demanaria més presència del País

Valencià a les pàgines de la DIRECTA, per bé que entenc que costa

arribar a tot arreu”.

MARCEL·LÍ GARCIA
Vila Joiosa (la Marina Baixa) • Subscriptor número 1.451

“M’agrada la DIRECTA després de la fusió. M’agrada com es

plantegen les notícies del setmanari i que conserveu

els articles de fons que abans hi havia a l’Illacrua mensual”.

RAFAEL BARBÉ
Sabadell (el Vallès Occidental) • Susbciptor número 266

“Crec que, per la ideologia que representa la DIRECTA, la

revista hauria de dedicar més espai a l’economia social”.

TXÉ GASCH
Barcelona • Col·lectiu Ronda • Subscriptor número 423

“Em vaig subscriure perquè el setmanari fixa el seu focus en

una part d’informació de la qual m’agrada estar al dia i, a

més, ho fa separant el gra de la palla. I perquè crec que ho merei-

xeu, és una passada que existeixi la DIRECTA en les condicions en

què la feu”.

DIANA PUJOL
Barcelona • Subscriptora número 337

“No voldria rebre mai la notícia que la DIRECTA ha de plegar,

sobretot si fos per alguna causa injusta”.

SALAH JAMAL
Barcelona • Metge i escriptor • Subscriptor número 1.040

“No voldria veure al setmanari –ni a cap altre mitjà– l’a-

nunci del començament de qualsevol guerra, explosions

nuclears, catàstrofes naturals...”.

ISAAC JOVER
Aiguaviva (el Gironès) • Subscriptor número 1.089

“Llegeixo la DIRECTA perquè és transparent i no parafernàlia

ni informació barata. Crec que és una bona eina per poder

ser més crítics amb el sistema que ens envolta”.

BLAI MARTÍ
Barcelona • Subscriptor número 641

“No m’agradaria llegir a la DIRECTA que el Barça ha guanyat

la Lliga”.

BASI CALLE
Barcelona • Subscriptora número 1.201

“Considero un encert que la DIRECTA hagi decidit escriure en

femení genèric”.

MEMBRES DEL CSO LA OTRA CARBONERÍA
Barcelona • Subscriptores número 538

“La DIRECTA ens serveix com una altra font d'informació. Pro-

curem no perdre el criteri propi i continuar formant-lo i

alimentant-lo, vingui d'on vingui la informació”.

OSCAR SIMÓN
Barcelona • Mestre • Subscriptor número 235

“Estaria bé fer alguna secció en àrab, urdú o xinès quan hi

hagués una notícia important com el tema de les inunda-

cions pakistaneses. Si algun pakitanès pogués escriure, segur

que ajudaria a fer arribar els moviments socials als immigrants”.
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MARIA FULLANA
València • Escriptora i traductora • Subscriptora número 1.276

“El País Valencià 
hi és poc
representat”
Quina és la notícia que més t’agradaria llegir a la

DIRECTA?

A hores d’ara, la que anunciés la independència

dels Països Catalans.

Per què et vas subscriure?

Perquè estava subscrita a ILLACRUA i, quan us vau fusionar,

vaig fer el pas. M’agrada molt, sobretot els vostres articles

de fons i la línia que seguiu.

Si vinguessis a una assemblea general, què proposaries

de canviar, millorar o afegir?

Potser convindria que la revista tingués més visió de Paï-

sos Catalans: el País Valencià no hi és gaire representat.

Al marge de la DIRECTA, com acostumes a informar-te?

Amb Catalunya Informació, TV3 i, de vegades, Levante.

Amb qui i quan llegeixes la DIRECTA?

A estones lliures, a casa, de viatge... Després, la deixe als

bancs del carrer.



ESTER RAMS DE PABLO
L’Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat) • Subscriptora 72

“Voldria veure publicada la notícia que l’Hotel Vela té

aluminosi i és a punt de caure. Crec que això seria una

notícia molt impactant per la portada de la DIRECTA. Em vaig

subscriure per donar suport a un projecte que em sembla

necessari i interessant. Penso que s’hauria de penjar la

DIRECTA sencera a la web. A casa, llegeixo el setmanari al llit,

abans de dormir”.

BLANCA RIVAS
Lleida • Subscriptora número 148

“Algun dia, espero veure notícies que parlin de revolta i de

canvis. Em vaig subscriure des del principi perquè em

semblava interessant donar suport a un projecte d’aquest tipus

i m’hi he quedat perquè m’agrada. Proposaria que s’intentés

tenir més en compte el territori i no centrar la informació tant a

Barcelona. La DIRECTA la rebem a casa, per tant, la compartim i,

normalment, la deixem al lavabo, per la qual cosa no cal que us

expliqui quan la llegim”.

MARIA SANTIAGO
Barcelona • Subscriptora número 340

“Sóc insubmisa a la premsa escrita: només llegeixo la

DIRECTA, que és l’única manera de tenir notícies en la

línia del que jo penso. Crec que un factor a millorar seria la

puntualitat dels enviaments, tot i que suposo que és culpa de

correus. També crec que s’hauria de fomentar més la partici-

pació de les subscriptores, que es noti que és un projecte

col·lectiu”.

ALBERT MARTÍN
Barcelona • Subscriptor número 868

“Faria créixer els Quaderns d’Illacrua, amb més opinions,

més temes i més debat i reflexió, sense abandonar el per-

fil informatiu i de periodisme d’investigació de la publicació.

També buscaria fer més feina de talp per intentar treure a la

llum tota la merda possible”.

RAIMUNDO VIEJO
Barcelona • Subscriptor número 639

“Articularia espais deliberatius al voltant de la publicació,

espais de debat social que no només fessin del periòdic un

mitjà, sinó també una àgora. La DIRECTA no hauria d’instal·lar-se

en la comoditat d’opcions neoludites i hauria d’encarar sense

por les contradiccions inevitables d’una situació defensiva com

l’actual creant una web i participant més activament a les xar-

xes socials”.

MIQUEL ESTEBAN
Barcelona • Dibuixant • Subscriptor número 1.024

“Llegeixo la DIRECTA sol, a casa meva, el dia que la rebo. Des-

prés, a vegades, la regalo a algú o la deixo a la feina. Ma

mare també la llegeix i sovint comentem la jugada. De fet, s’hi ha

enganxat i també n’és subscriptora”.

ERMENGOL GASSIOT
Terrassa (el Vallès Occidental) • Subscriptor número 288

“Sóc subscriptor des del principi i el que he pogut compro-

var en aquests 200 números és que la DIRECTA s’ha fet

gran, tant a nivell de continguts com de disseny. Ideològica-

ment, s’ha anat obrint, cosa que en alguns moments pot crear

contradiccions: per exemple, sembla que algun cop les entrevis-

tes de la contraportada vinguin motivades per la notorietat

pública del personatge més que pel seu interès. A nivell territo-

rial, el setmanari està massa centrat en Barcelona i la seva àrea

metropolitana i potser caldria que tingués més present una

visió de Països Catalans”.

LLUÍS LÓPEZ
Barcelona • Subscriptor número 24

“Llegeixo tota mena de publicacions per tenir com més

punts de vista millor. Així mateix, la DIRECTA és una

bona forma d’estar al dia de les activitats dels moviments

socials. A més, llegeixo molta premsa econòmica, fins i tot la

que té els punts de vista més ultraliberals, com Actualidad

Económica. La DIRECTA, me la llegeixo de dalt a baix i sempre

miro de compartir-la amb algú, m’agrada que la informació

corri”.

CRISTINA PONS
Barcelona • Subscriptora número 1.462

“Per què em vaig subscriure? Doncs, per llegir-la! I per la

comoditat de rebre-la la casa: després, sempre la portem a

la feina per competir amb els gratuïts i la premsa esportiva.

Algun dia, m’encantaria veure una notícia que informés de les

sancions laborals i socials contra Telefónica: veure’ls a la ban-

queta dels acusats, perquè no hi ha manera. Canvis? Abans, hau-

ria proposat de canviar el cos de la lletra, però ja m’he comprat

unes ulleres...”.

MARIA FERNÀNDEZ
Ripoll (el Ripollès) • Subscriptora número 645

“Més que mai, a mi m’agradaria llegir que els bancs s’auto-

dissolen, paguen la crisi i tot el seu patrimoni se socia-

litza. D’altra banda, em vaig subscriure perquè era l’única

manera d’aconseguir-la al Ripollès, un cop el punt de distribució

va deixar de funcionar. Sovint, imprimeixo articles i els compar-

teixo amb les companyes de feina, a l’escola. Mentrestant, em

desinformo amb Els Matins i la televisió”.

MARIA ANTÒNIA GARRIDO
Barcelona • Subscriptora número 12

“M’agradaria veure publicada una notícia amb fotos,

noms i cognoms dels mossos que es dediquen a escal-

far la gent. També voldria veure publicats els salaris i el patri-

moni de polítics i de sindicalistes i les seves declaracions de la

renda. Al mateix temps, també canviaria algunes coses de la sec-

ció de cultura de la DIRECTA. No llegeixo la part dedicada a la

música perquè crec que va destinada a una generació molt con-

creta i no m’hi sento identificada”.

NÚRIA COMERMA
Barcelona • Subscriptora número 988

“Hi introduiria més històries de la vida. Està bé donar infor-

macions sobre fets o casos que succeeixen, però el relat

sobre l’experiència i la pràctica d’algú donaria un contingut

inigualable al setmanari. La DIRECTA anima la dissidència a con-

tinuar resistint en aquest món i és altaveu de moltes petites-

grans coses que s’estan gestant i construint”.

HERNAN CÓRDOBA
Barcelona • Subscriptor número 121

“Faria de la DIRECTA un diari de propietat popular. Emetria

bons, que permetrien fer el salt qualitatiu cap a un diari,

perquè fossin comprats per persones i entitats, que  n’esdevin-

drien propietàries. Permetria la professionalització i la dignifi-

cació de les tasques”.

CÈLIA VIDAL
Barcelona • Mestressa de casa • Subscriptora número 191

“Em vaig subscriure per la necessitat d’estar informada;

per llegir allò que no s’explica; perquè estic cansada

–com diria Chomsky– que els intel·lectuals del règim neguin

allò obvi i innat per afirmar el seu poder personal. A cada

número, veig clar perquè ho vaig fer. A banda de la DIRECTA,

m’informo fonamentalment, a través de la BBC Internacional

en castellà”.
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ARNAU MIRÓ
Barcelona • Membre de la CUP • Subscriptor número 196

“Hauria de ser encara
més alternatiu”

Què t’agrada i què no t’agrada de la selecció temà-

tica del setmanari?

Estic una mica cansat que les portades de la

revista donin molta importància als casos de repressió.

Un exemple és la portada de l’Onze de Setembre, que en

lloc de destacar les mobilitzacions populars, dóna la

imatge i el titular més gran a l’acte de Rescat. La

DIRECTA és un mitjà alternatiu, però encara hauria de

ser-ho més i hauria de fer d’altaveu de propostes noves,

experiències de col·lectius, mirades endavant. També hi

ha d’haver una part de denúncia i suport a la gent que

pateix la repressió, però no crec que hagi de ser la cosa

a la qual sempre s’hagi de donar més importància.

També crec que aquesta visió ajudaria a guanyar nova

gent pels moviments socials i a augmentar la difusió

del setmanari.

Per què et vas subscriure?

Per recomanació d’una persona propera i perquè conec

diferent gent que treballa al projecte i a la qual tinc molt

de respecte i confiança. Voldria donar molts ànims a totes

les que feu la publicació. Tot i les dificultats que comporta

un projecte així, segur que hi haurà DIRECTA per molts

anys i amb millor qualitat encara.

Si haguessis d’assenyalar un punt per millorar, quin

seria?

Donaria més importància a la pàgina web i el treball en

xarxa.



ENRIC CASAS
Olot (la Garrotxa) • Subscriptor número 539

“Abans vivia a l’Hospitalet i, quan vaig anar-me’n a viure a

la Garrotxa, em vaig subscriure perquè era més difícil

d’aconseguir-la. M’ofereix un punt de vista més proper i més

realista que no el que estem acostumats a llegir als mitjans con-

vencionals. Amb el temps, ha anat millorant, hi ha més contin-

guts i més ben treballats. Una iniciativa molt positiva va ser

quan vau enviar tots els primers cent números en un CD... De

vegades, el paper s’acumula! Jo sóc mestre i, quan me l’he lle-

gida, la deixo a la sala de professors. I ja et dic que mai no va a

la paperera...”.

NEUS VALLS
Sabadell (el Vallès Occidental) • Subscriptora número 540

“Em vaig subscriure a la DIRECTA perquè no sóc una gran

lectora de diaris, però volia estar ben informada. No en

canviaria res, m’agrada molt el setmanari tal com és i espe-

cialment la novetat del quadern comú amb Illacrua. Algun

dia, voldria que la DIRECTA publiqués que tanquen l’alcalde de

Sabadell, Manuel Bustos, a la presó i, posats a demanar, que

fos per sempre”.

IOLANDA FRESNILLO
Barcelona • Subscriptora número 1.622

“M’agrada el tractament de les notícies, crec que és més

divers i heterogeni que altres mitjans. L’àmbit cultural

està poc tractat, hi ha molta música, però falten exposicions,

esports i notícies menys transcendentals. La DIRECTA hauria

d’estar penjada a la web perquè seria una manera més bona de

fer-ne difusió”.

LLUÍS PARERA
L’Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat) • Subscriptor 859

“La DIRECTA és un contrapunt a les notícies oficials: és l’únic

mitjà imprès que entra a casa! Tot i això, crec que, com els

mateixos moviments socials, peca d’emprar un llenguatge

excessivament emotiu. Jo en rebaixaria el to, perquè fa que perdi

credibilitat”.

ANDRÉS ARNAL
Sant Cugat (el Vallès Occidental) • Subscriptor número 792

“La revista hauria de parar més atenció a la informació inter-

nacional, m’agradaria que hi hagués més espai per tot allò

que s’esdevé a l’Amèrica Llatina. És un mitjà que ens serveix per

estar al dia de tot el que els mitjans convencionals no diuen”.

MARIONA ORTIZ
Barcelona • Subscriptora número 300

“Si vingués a una assemblea general, primer us felicitaria per

haver arribat al número 200... i, després, potser proposaria

que afegíssiu activitats per fer en família a l’agenda. És dels pocs

mitjans crítics i no sotmesos a interessos comercials i polítics”.

NÚRIA MAI
Barcelona • Subscriptora número 1.647

“Em vaig subscriure per amistat i per compromís. El model

informatiu em sembla bé perquè, encara que sigui genera-

lista, pots complementar-la amb d’altres mitjans. És tot un

mèrit fer la DIRECTA setmanalment, però també és tot un mèrit

llegir-la sencera: de vegades nou tinc prou temps!”.

XAVIER URBANO
Barcelona • Subscriptor número 216

“Crec que la gran mancança de la DIRECTA és la seva pre-

sència online. Entenc que és un repte de gran enverga-

dura, però seria interessantíssim poder tenir les noticies a la

web per poder compartir-les, enviar-les o comentar-les,

encara que els continguts fossin els mateixos que els publi-

cats en paper. Cal recordar quotidianament que el projecte i la

constància són espectaculars. I que es una manera de sentir-

se vinculat quotidianament amb tota la xarxa crítica per

aquells que viuen en la seva rutina. A vegades, no sé si ho

valorem prou”.

NICOLA DURAN
Barcelona • Subscriptora número 1.629

“M’he subscrit fa molt poc temps (de fet, aquest és el pri-

mer número que rebré) i ho he fet perquè penso que és

un projecte cada cop més sòlid i elaborat, que, amb el temps, ha

guanyat en qualitat. Subscriure’s és la millor forma de contri-

buir a la seva professionalització”.

MARC FAUSTINO
Barcelona • Subscriptor número 3

“La notícia que més m’agradaria llegir a la DIRECTA és la

proclamació de la república socialista dels Països Cata-

lans. John Reed va escriure el llibre Deu dies que van canviar

el món, on descriu com es va transformar el món de la Rússia

tsarista amb la revolució soviètica. Espero que la DIRECTA

pugui descriure algun dia com pot canviar la vida –i en posi-

tiu sempre– de la gent que vivim als Països Catalans aquesta

notícia”.

DIRECTA 200   •   13 d’octubre de 2010 especial 200 • 32

, 200 veus

SR. PLÁSTIKO


