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Aquestes són les paraules de Ma-

riana Huidobro, mare de Rodrigo

Lanza, un jove empresonat pels fets

del 4 de febrer de 2006, en què un guàr-

dia urbà va resultar ferit. El noi conti-

nua afirmant que és innocent. 
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Prop de 400 persones es concentren a les portes del Consolat General del Marroc a Barcelona l’11 de novembre per denunciar l’assassinat de persones sahrauís a Al-Aaiun

ALBERT GARCIA

Músiques improvisades
de base a Barcelona 
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Un veí 
de Gornal 
se suïcida
abans de 
ser desnonat
per ADIGSA
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L’entitat que gestiona les polítiques

d’habitatge públic de la Generali-

tat, dirigida per ICV-EUiA, reclama

9.000 euros a la família de la víctima.

Un empresari català controla
l’extracció de fosfats al Sàhara
Rodríguez Zapatero ha donat prioritat estratègica als negocis de capital
espanyol i ha deixat en segon pla la crítica a la violació dels drets humans

Poesia i rapsòdia emergent

Barcelona acull noves
tendències i formats
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Trencar amb l’obrerisme
i els seus mites urbans
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L’edifici Cúbics s’inaugurarà
tot i el ‘cas Pretòria’

“No volen permetre que el
meu fill surti de la presó”
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AL-AAIUN • ELS FOSFATS, LA PESCA, LA SORRA PER A LA CONSTRUCCIÓ I EL SECTOR ENERGÈTIC DETERMINEN LA POSTURA DE L’EXECUTIU

Els interessos comercials al Sàhara fan
emmudir Zapatero davant la repressió
Javier Carratalà dirigeix, des de Sant Cugat del Vallès, FMC Foret. L’empresa està acusada per
diverses ONG d’importar il·legalment cada any 500.000 tones de fosfats de territori sahrauí
Jesús Rodríguez / David Fernàndez

estirantdelfil@setmanaridirecta.info

Quan el president del govern es-

panyol, José Luís Rodríguez

Zapatero, parla dels interessos

estratègics de l’executiu i els situa

per davant del posicionament res-

pecte a les violacions dels drets hu-

mans al Sàhara Occidental, un dels

noms que vénen al cap és el de Javier

Carratalà Alastruey. L’empresari ca-

talà fincat a Sant Cugat del Vallès

dirigeix una de les principals empre-

ses del sector químic, FMC Foret,

filial espanyola de la multinacional

nord-americana, amb una facturació

superior als 200 milions d’euros a-

nuals i dedicada a la fabricació de fer-

tilitzants, productes tèxtils, deter-

gents i paper. Aquesta empresa va

començar a importar fosfats sahrauís

l’any 1975 i, actualment, dos grans

vaixells de càrrega –el Sac Flix (amb

16.000 tones de capacitat) i el Sac

Màlaga (amb 30.000 tones), ambdós

de la naviliera Ership SA– traslladen

el producte des del port d’Al-Aaiun

(capital del Sàhara Occidental) fins

als magatzems centrals que la multi-

nacional té a Huelva. L’Asociación de

Amigos del Pueblo Saharaui de Ma-

drid i la Western Sahara Resource

Watch han denunciat aquestes ex-

traccions il·legals, que tenen el vist-i-

plau i la supervisió de l’empresa esta-

tal marroquina Fosfatos de Bu Craa

SA (antiga Office Cherifien de Phos-

phates (OCP), que controla la mina de

Bu Craa. L’any 2002, la Sociedad Esta-

tal de Participaciones Empresariales

(SEPE) de l’Estat espanyol va perdre

el control del 35% de les accions de

Fosfatos de Bu Craa SA, però avui dia

encara hi col·labora amb un suport

tècnic indispensable. Altres empreses

dels Estats Units, Nova Zelanda, Aus-

tràlia, el Brasil, Veneçuela i Colòmbia

complementen el mapa dels estats

exportadors de fosfats provinents del

Sàhara Occidental. Les prospeccions

que busquen grans bosses de gas

natural i petroli ubicades al litoral

sahrauí (però que encara no es troben

en fase d’extracció) complementen els

interessos espanyols a la zona en el

camp dels recursos naturals minerals.

Llaunes de tonyina

Els bancs pesquers són un altre sec-

tor estratègic que pot motivar el si-

lenci socialista respecte al desallotja-

ment del campament de l’esperança i

les posteriors matances i tortures de

la població civil, tal com han testificat

les quatre ciutadanes estrangeres

presents a la zona i les poques perio-

distes que hi han pogut entrar durant

petits períodes de temps abans de ser

expulsades de manera fulminant (l’e-

quip de la Cadena Ser, encapçalat per

Àngels Barceló, o el corresponsal de

RNE).

El grup gallec JEALSA, presidit

pel matrimoni d’empresaris Jesús A-

lonso i Purificación Escuris, controla

la fàbrica de producció tonyinaire

d’Al-Aaiun, on treballen 350 persones

i que és la font principal de subminis-

trament de Conservas Rianxeira i

Conservas Escuris. Entre d’altres,

produeixen les llaunes de tonyina de

la marca Hacendado, que es comercia-

litzen a la cadena de supermercats

Mercadona.

Una vintena d’empreses més

L’organització Western Sáhara Re-

source Watch ha investigat, durant

molts anys, el saqueig dels recursos

naturals de l’antiga colònia hispana

ara ocupada pel Marroc i ha elaborat

una llista de vint empreses de capital

espanyol que encara hi operen, amb la

cobertura política i militar del regne

dictatorial alauita. Entre d’altres, hi

podem trobar Granintra, que exporta

sorra del desert a les Canàries per fer

material de construcció; Isofotón,

empresa de Màlaga interessada en la

construcció de centrals solars foto-

voltaiques, i Europacífico, Gildo, Net-

mar, Menipur, Orofish, Troulo i King

Pesca, totes elles dedicades a la pesca

de tonyina i pop a les aigües sahrauís

amb el vist-i-plau i el silenci de la

Unió Europea.

Exportant mort: 77.000 

euros diaris des de 1999

Des de 1999, tant sota els governs del

PSOE com del PP, l’Estat espanyol ha

venut cada dia 77.800 euros en mate-

rial militar al Marroc. En total, un

mínim de 284,2 milions d’euros entre

1999 i 2009, desglossats de la se-

güent manera: 240 milions d’euros en

material de defensa, 35’7 milions en

Amigos del Pueblo
Saharaui i Western
Sahara Resource
Watch han denunciat
les extraccions
il·legals de fosfats,
que es fan amb el
vist-i-plau del Marroc
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‘Diplomàfia’ espanyola
OPINIÓ

Jesús Carrión 

Membre de l’Observatori del

Deute en la Globalització

C
omencem pel principi: per

què l’Estat espanyol mira

cap a un altre costat quan

el govern del Marroc està vulne-

rant els drets humans de la

població sahrauí?

Per la pasta, tot s’hi val, com

sempre ens demostra el senyor

Zapatero quan parlem de vulne-

ració dels drets humans a països

empobrits per part d’empreses

transnacionals espanyoles.

Aquestes empreses vulneren 

els drets humans al Sàhara

Occidental perquè operen de la

mà del govern espanyol i la Unió

Europea, que signen acords i

tractats comercials amb el

govern marroquí per espoliar 

els recursos naturals als territo-

ris ocupats del poble sahrauí.

Quins són els recursos naturals

espoliats? Per una banda, els

fosfats. Segons informa la

revista Forbes, la fortuna del

monarca marroquí Mohamed VI

va augmentar 1.000 milions de

dòlars l’any 2008 i va passar

dels 1.500 als 2.500 milions

gràcies a la pujada espectacular

del preu del fosfat a escala

mundial. Alguna empresa espan-

yola que se’n beneficiï? Segons

el Western Sahara Resource

Watch (WSRW), el 2008, 

l’empresa química FMC Foret 

va importar il·legalment més 

de 500.000 tones de fosfats

procedents del Sàhara Occiden-

tal per valor de 200 milions

d’euros.

Alguna dada més? L’espoli de

tones de pesca en aigües sah-

rauís. L’acord de pesca signat el

2006 entre la Unió Europea i el

Marroc incorporava les aigües

del territori ocupat del Sàhara

Occidental. Alguna empresa

espanyola beneficiada? Segons

el mateix WSRW, unes quantes.

Les gallegues Conservas Rian-

xeira i Conservas Escuris posse-

eixen una fàbrica a Al-Aaiun.

Escuris distribueix els seus

productes als supermercats

Mercadona amb la marca Hacen-

dado.

Cal recordar que el Marroc és

un país estratègic per diferents

empreses tèxtils com Mango,

Induyco i Inditex. Aquestes

empreses han convertit el país

en el seu mercat d’aprovisiona-

ment estratègic pels productes

fast fashion (entregues de

productes acabats en menys

d’un mes).

Així doncs, sembla que, un

cop més, queda clara l’ètica i la

moral de la diplomàfia espanyo-

la, que privilegia els beneficis de

les seves empreses per sobre del

respecte als drets humans del

poble sahrauí.

Un camió carregat de sacs de fosfats entra al port d’Al-Aaiun per poder anar després a Huelva 



ÀFRICA • EL PAPER DELS ACTORS PRINCIPALS I LES SEVES RESPONSABILITATS SILENCIADES

Les històries parcials del Sàhara
Occidental o la gran mentida

Carlos Bajo Erro. 

Periodista i autor de De la provincia

53 a la segunda gran traición.

estirantdelfil@setmanaridirecta.info

A
lguns dels agents implicats en

el conflicte del Sàhara Occiden-

tal han construït la seva pròpia

història, que sovint oblida episodis

fonamentals per poder modificar el

seu paper o les seves responsabilitats.

Aquestes són algunes de les mitges

veritats.

L’Estat espanyol i la ficció 

de la falta de responsabilitat

La descoberta de fosfats al subsòl

saharià va animar l’Estat espanyol a

implantar-se en un territori on, fins

aleshores, havia tingut una presència

testimonial. Era l’any 1950 i, als paï-

sos de l’entorn, les idees de la descolo-

nització ja estaven madures. Així

doncs, el govern espanyol va pensar

que feia una jugada mestra quan, el

1958, va engegar el procés de provin-

cialització de la zona. El Sàhara Occi-

dental (aquells dies, Sàhara espanyol)

ja no seria una colònia, sinó una part

del territori nacional –la província

número 53– i ningú no gosaria exigir

el seu abandonament. “Tan espanyola

com la província de Cuenca”, va dir

Carrero Blanco. Així i tot, aquesta ma-

niobra barroera no va distreure l’ONU,

que, dos anys després, va dictar la

resolució 1.514: Declaració sobre la

concessió de la independència als paï-

sos i pobles colonials. Però la inversió

per l’explotació dels fosfats encara no

s’havia rendibilitzat i la promesa de

les riqueses subterrànies era massa

apetitosa. Així doncs, l’Estat espanyol

va intentar, sense èxit, altres estratè-

gies i la situació es va fer insostenible.

El govern espanyol va haver de cedir i,

el 1974, va prometre davant les Na-

cions Unides que faria un referèndum.

Fins i tot va establir un cens de la ciu-

tadania amb dret de vot. Però, alguns

membres del darrer govern franquista

van intentar preservar els seus inte-

ressos i van arribar a un acord d’en-

trega amb el Marroc. L’Estat espanyol

va sortir del territori sense que s’ha-

gués celebrat el referèndum precep-

tiu; sense haver revocat mai l’estatus

de província del Sàhara Occidental;

amb la vergonya dels militars posats a

fer front a la invasió marroquina; amb

la desesperació de la població sahrauí

que tenia la independència a la punta

dels dits, i amb l’oposició, fins avui, de

la societat espanyola.

L’excusa perfecta del Gran Marroc

Després de la independència, el 1956,

es va anar materialitzant un somni

imperial amb la idea del Gran Marroc:

la teoria d’un sultanat alauita amb

territoris de Mauritània, Algèria i el

Sàhara Occidental. Hassan II va tro-

bar el moment perfecte per treure la

pols a aquest projecte. Se sentia feble

després de viure dos intents de cop

d’estat en un any –entre l’estiu de 1971

i el de 1972– i la reivindicació sobre el

Sàhara era una bona manera de dis-

treure l’atenció. L’estratègia incloïa

exigir a l’Estat espanyol –davant de

l’ONU– la descolonització del territori

mitjançant un referèndum. La tardor

de 1975 es va escalfar amb les negocia-

cions d’aliances, que buscaven un

equilibri de forces molt complex a Ma-

drid, Rabat, Al-Aaiun, Alger i Nouakc-

hott (capital de Mauritània), mentre

l’ONU discutia i s’esperava un dicta-

men de la Cort Internacional de Justí-

cia, que va determinar que mai no hi

havia hagut vincles jurídics entre el

Marroc i el Sàhara.

La resolució aportava una dosi

d’ambigüitat i deia que el que hi havia

hagut eren relacions entre la població

i el sultà, un apunt que va ser suficient

per Hassan II. Llavors es va anunciar

la Marxa Verda, una maniobra més

aviat mediàtica, perquè realment l’o-

cupació es va rubricar a Madrid, amb

els Acords Tripartits entre l’Estat es-

panyol, el Marroc i Mauritània. El

Marroc va ocupar el territori i la pobla-

ció civil va fugir cap al desert. Després

d’una penosa travessia, es va instal·lar

als campaments de Tindouf, en terres

algerines. Aquí és on resideix fins ara

i on, malgrat la precarietat, ha creat

un veritable Estat, sota la tutela de la

República Àrab Sahrauí Democràtica.

L’ONU, com dos dels micos 

savis (escoltar i veure-hi)

Ningú no pot retreure a l’ONU que no

s’hagi posicionat; només si s’espe-

ren resultats del seu abundós pres-

supost se li pot criticar que no sigui

conseqüent. A partir de 1965, va exi-

gir reiteradament a l’Estat espanyol

que dugués a terme la seva sortida del

territori. No li van agradar els Acords

Tripartits de Madrid, negociats en

secret, que van marcar la fi de la

Marxa Verda i l’entrada del Marroc al

Sàhara. No va acceptar la maniobra de

l’Estat espanyol per tancar la seva

relació legal amb el territori, una nota

remesa el febrer de 1976 on l’antiga

potencia colonitzadora es declarava

lliure de responsabilitats. Ha criticat

l’ocupació marroquina des d’alesho-

res fins a l’actualitat. Va afavorir l’a-

cord que va derivar en l’alto el foc de

1991 entre el Front Polisario i el Ma-

rroc, on aquest últim fins i tot accep-

tava la celebració d’un referèndum.

Tot i així, l’ONU no ha complert la seva

missió perquè cap de les seves resolu-

cions no ha tingut efecte. Més concre-

tament l’únic que ha aconseguit la

Missió de les Nacions Unides per al

Referèndum al Sàhara Occidental (Mi-

nurso) amb dinou anys de vida és de-

mostrar la seva inoperància perquè no

ha estat capaç d’enllestir el seu man-

dat. Com a mostra, un detall: la pri-

mera de les obligacions de Minurso és

“supervisar l’alto el foc”.

Concentració a les portes del Consulat marroquí de Barcelona organitzada l’11 de novembre

ALBERT GARCIA

L’ocupació es va
rubricar a Madrid
gràcies al pacte entre
el Marroc, l’Estat
espanyol i Mauritània
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> L’empresari Javier Carratalà Alastruey pertany a una de les 400 famílies de l’establishment que controla la
major part dels grans negocis empresarials catalans dins i fora del país. Entre les seves fites, trobem el fet
d’haver rebut el premi Angel de Plata del govern de la dictadura franquista com a millor jugador de voleibol
l’any 1970, en representació de l’escola La Salle-Condal (propietària de les finques on s’havia de fer l’hotel del
Palau de la Música). Juntament amb el seu germà, Juan Luís Carratalà Alastruey, ha destacat dins el camp dels
negocis gràcies a la fortuna familiar heretada i al seu estatus social privilegiat.

productes i tecnologies de doble ús i

nou milions en armes i municions.

Segons les dades del Centre d’Estudis

per la Pau JM Delàs, la darrera gran

operació va ser el 2008 per valor de

113 milions d’euros, que van servir per

adquirir 1.015 vehicles militars, majo-

ritàriament de la marca Nissan. Res-

pecte l’any 2009, s’han acreditat, via

resposta parlamentària, un mínim de

29,5 milions en materials de defensa

de doble ús. La xifra de la dècada s’a-

pujaria fins als 330,2 milions, si es

computés l’autorització –denunciada

per Amnistia Internacional– per ven-

dre 50 milions addicionals en mate-

rial aeronàutic.

Paradoxalment, la llei espanyola

d’exportació d’armes defineix que

s’exclou la venda d’armament a estats

sancionats, inestables, en conflictes

armats o que vulnerin els drets hu-

mans. Però, malgrat la llei, la venda

d’armes espanyoles al Marroc sempre

ha estat una constant de la indústria

de guerra espanyola i aquest país un

dels seus clients preferents. Durant la

dècada dels 80 i principis dels 90,

l’Estat va arribar a emmascarar les

exportacions militars amb crèdits

fraudulents del Fons d’Ajuda al Des-

envolupament (FAD), sota el fals pa-

raigües de l’ajuda a la cooperació.

Dins l’anecdotari sinistre d’aquestes

transferències militars a la dictadura

alauita, trobem que, el 2003, el PP va

regalar dues direccions de tir WM-22 i

dos canons Otto-Melara 76/62 a l’e-

xèrcit marroquí, amb una factura que

referia el preu simbòlic d’un euro. El

juny de 2008, Zapatero va fer unes

donacions idèntiques i va vendre sis

torpedes lleugers MK46 pel mateix

preu, un euro. El gener del mateix any,

l’executiu socialista ja havia regalat

vuit jocs de simulació de llançaments

de bombes CLB-30, valorats en

86.848 euros, a la força aèria marro-

quina. Entre la simulació de bombes i

la realitat de la repressió salvatge

contra l’anomenat campament de la

dignitat, queda la tupinada militar de

les empreses espanyoles que s’enri-

queixen exportant militarisme i

mort.

Contra aquestes vendes, set orga-

nitzacions socials, de solidaritat amb

el Sàhara i de l’àmbit jurídic van pre-

sentar, l’abril passat a Madrid, la pri-

mera denúncia per la venda d’armes

espanyoles al Marroc davant el minis-

teri d’Indústria, emparant-se en l’in-

compliment dels criteris que contem-

pla la legislació espanyola vigent.

La venda d’armes
espanyoles al
Marroc sempre 
ha estat una
constant de la
indústria de guerra
espanyola i aquest
país un dels seus
clients preferents




