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Pau Gálvez i Joan Quer

CoMectíu Antimilitarista de Girona
Si hagu&bim de definir el que va representar el Mill-kk de üirona
amb una paraula aquesta podria ser rebeldía. RebcMia de la cons'
ciencia contra liéis i normes que violentaven el sentir cotnú, i les
ansies de Ilihertar i justicia d'una joventut que no es confortnava a
doblegar la for^a de la seva rao davant de la rao de la for^i,
Antecedents
Els veritabíes antecedents d'on s'alimenta rantimilitari,sme i el
pacifisme de qué es va nodrir el mili-kk i les altres organitzacions, el
podríem trobar en el refús que, de forma mes o menys difusa, ha tingut el poblé cátala contra l'exércit.
De forma mes directa podem parlar de l'herencia dcixada peí
moviment anti-OTAN, ainb les múltiples implieacions que van
teñir els diferents debats que aquesta Iluita va generar, els papers
deis exércits, els pressupostos militars, el sentit de la conscripció...
Dins deis moviments pacifistes i d'objecció de consciéncia es
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constarava que totes les Iluites sorgides contra la mili havien patit
enormes limitacions, ja fos l'objecció, ja fos la Iluita a les casernes,
L'experiéncia europea mostrava que ni la Iluita deis objectors ni la
deis soldats, en solitari, arribaven mai a posar en perill el servei
militar. Calla intentar unificar esfor^os i trobar un mate que aglutines els dilerenrs sectors que d'una o altra forma impugnessin la
mili: objectors, desertors... des de fora, i els soldats des de dins, i
aconseguir també trobar un suporr social ampli, entre l'espectre
alternatiu: Ilibertaris, militants de l'esqucrra revolucionaria, ecologistes, independentistes, militants gais, feministes i joves en general. Aquest plantejament va portar a redefinir ohjectius, car aleshores els grups no es podien limitar a reclamar el reconeixement
del dret individual a l'objecció de consciéncia, ni, per l'altre costat, a obrenir meres reformes que fessin mes suportable el servei
militar, sino que es va anar mes enlla i es van concentrar els
esfor^os en un objectiu comú i mes ambicias: l'abülició de la mili.
A les comarques gironines es van crear diferents organitzacions
de carácter pacifista, la mes antiga va ser el MOC-Alt Emporda, A
fináis de 1984 a Barcelona es creen les primeres coordinadores
unitáries com el Mili-kk. El 28 de desembre (dia deis irmocents)
d'aquest any s'aprova la Llei d'objecció de consciéncia (LOC).
Aquesta llei aprovada peí PSC-PSOE (El Sr. Del Pozo és un
deis principáis ponents de la llei.) representa un cástig per ais
objectors de consciéncia, els penalitza amb mes temps de prestació, els fa ocupar llocs de treball dins de l'administració i els manré
en una estructura de caire militar (entre altres critiques).
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Petita cronología d ' u n a utopia
En 1986, després del referéndum sobre l ' O T A N , en el
C^omiré per la Pau i el Desarmament de Girona es parla de crear
Lin coMectlu antiinili específic per no trcncar el movimenl.
Aquest any ('esc Alexandrí, ohjector a la meltat de la mili, és
empresonat.
Es fa la primera acció com a Mili-kk ilins de la campanya
electoral. En un míting del PSOE a Girona ha de parlar el ministre de defensa, Narcis Serra. Unes deu persones intenten mostrar
el seu rehuio en el mfting (serán apallissades).
• Es mantenen xerrades entre diferents organitzacions juvenils gironines. Es fa una acció conjuntament amb el MOC-AIt
Empordá contra el sorteig de quintos.
Es participa en una xerrada del Gol-lectiu per la no-violencia, on el Sr. Del Pozo defensa l'empresonament deis
que no compleixin la LOG, és a dir, deis
insubmisos.
En 1987 s'organitza la S e t r a a n a
Antimili de Gitona, Es produeix la pres e n t a d o del Mili-kk, CoMccriu Antimilitarista de Gitona a la Facultat de Llctrcs, i
es crea el Ir Mili-kk Rock. S'inicia u n a
d i n á m i c a de diferents accions, x e r r a d e s ,
e n c a d e n a d a a les casernes, a c t u a c i ó a la

Rambla...
El 1988 será la data en qué les diferents
organitzacions del moviment antimilitarista
en Tambic estatal (MOG, Mili-kk, Kakitzat...}
acordaran tirar endavant la campanya per la
insubmissió. A Girona el Mili-kk funcionara com a plataforma
unitaria on trobarem gent otganitzada (JCR, AJR, MGG, llibertaris) i independents, que per la seva forma d'actuat és
conegut en la coordinadora de Mili-kk de Gatalunya com "la
dimensió desconcííuda".
A r h i \ ' e r n es posa en marxa la PSS, l ' A j u n t a m e n t íle
Gitona és el primer inunicipi de tot l'Estat a ctear places de
PSS, es respon amb algunes accions puntuáis, com la que es fa
davant de les casernes a l'Escala.
Eí febrer de 1989 a Barcelona es fa la l a p r e s e n t a d o
d'insubmisos de tot I'Esrat (5? en total), s'intenta fer el máxim
de mobilització per crear consciéncia contta la mili i l'exércit,
Gent de l'MDT s'incorpora al Mili-kk.
Algunes accions d'aquell any son; proresta a la Mercé
durant un concert deis militars per la Pasqua; encadenada i
c o n c e n t r a d o davant del Uavors Govern Civil, tallaiit la Gran
Via; encadenada davant un tren a RENFE per la intenció
d'aquesta empresa de crear places de PSS; c o n c e n t r a c i o n s
davant de l'Ajuntament per demanar la seva no-coblaboració
en el reclutamenr; s'organitza el 2n Mili-kk Rock a la Devesa
amb la participado de mes de 50Ü persones; es crea el lanzine
"El vültot pelut», etc.
Es creen diferents coMectius de Mili-kk a instituís i a la universitat. Es crea el Mili-kk Salt.
AI desembre es produeix el eonsell de guerra contra els estudiantes d'universitat (UB i UAB) losep Maria Moragriega i Gar-
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les Hinojosa. I li ha una encadenada al Pont de Pcdra. S'organitza una vaga general a la universirat i els instituts amb un éxit
notable. Manifestació d'un miler de persones. Pronunciaments
d'amplis sectors socials gironins contra el eonsell de guerra, el
primer des de la dictadura,
El 1990 hi ha un augment continuat d'insubmisos. Es participa en la la matxa antimilitarista de Gatalunya, que passa per
Cjirona, Salt, Turroella de Montgrí i Figueres (entre alrres
pobles). Gran éxit de la barraca de fires del Mili-kk,
El 1991 es l'any de la guerra del Golt, es crida a la insubmissió i a la deserció contra la guerra (Josep A. Escalada d'Esparreguera i Manuel Blázquez de Barcelona deserraran, i serán acollits
per Amnistía Internacional com a presos polítics). Es tealitzatan
múltiples accions contra la guerra, vagues d'estudiants, xerrades,
manifestacions, etc.
El 1992 será el judici de l'Anselm Díaz, activista del Mili-kk
Girona i el M O C . Será el primer judici a Catalunya a un insubmís a la PSS; s'aconseguita que l'Ajuntament de Torroclla de
Montgrí aprovi una moció demanant l'absoludü; s'interromprá
un pie de PAjunrament de Girona on el grup socialista sembla
estar d'acord amb l'empresonament d'msubmisos; s'organitzaran
x e t r a d e s i c o n c e r t s (acció c o n j u n t a amb PAssociació p e t
rObjecció de Consciéncia, A P O C ) .
A partir de 1993 l'Asserablea d'insubmisos agafa el relleu
deis diferents grups (Mili-kk Girona, Coldectiu Antimilitarista
de Salt...). Es van succeint diferents judicis a insubmisos de les
comarques gitonines, les accions son unitáries. També serán
unirárics les presentacions conjuntes d'insubmisos.
Els partits que feia uns anys defensaviín el setvei militar
obligatofi comencen a canviar de direcció i aposten per la professionalització de l'exércit. El moviment antimili perd for^a, a
favor d'altres ohjectius.
B a l a n ^ i reflexión s
S'han complert els ohjectius deis moviments ai timilitaristes/ Obviament no, ja que l'objectiu últim era la desaparició de
tots els exércits i la convivencia de totes les persones en un món
de justicia i igualtat. Pero, una vegada repassat l'objectiu últim,
podem apropar-nos ais mes humils, alió que sí es va aconseguir:
es va posar contra les cordes un servei militar ohligatori i una
prcstació social substitutória que atemptava contra la consciéncia i la Ilibertat de l'individu, es va realitzar una gran feina d'educació per a la pau.Va ser un exemple de democracia radical fent
servir la desobediencia civil com a eina per canviar liéis injustes
i crear consciéncia pacifista,
Ara la feina antimilitarista i pacitista no ha acabat, en un
moment que des de diferents mitjans ens venen els exércits com
a únics portadors de solucions i que ens volen fer creure que els
exércits porten la pau, és mes important que mai la necessitat de
pensar en clau pacifista i antimilitarista, i recordar que la guerra
mai és la solució sino la continuado d'un problema i l'augment
de la roda de l'odi.
«Si vols la pau, prepara la pau.»
Pau Gálvez és membre del Mili-kk de Girona.
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Associació de Pacifistes
Objectors de Consciéncia
L'Associació de Pacifistes Ohjccron de Consciéncia (APOC) és
una associació sense ánim de lucre que es \'a fundar el 26 d'octU'
bre de 1991 a la ciutac de Girona.
L'hivern anterior alguns joves del barri de Sane Narcís ja ens
reuníem a la pla(^a de l'Assumpció (la placeta de les voltes), i discu'
tíem Uargamcnr sobre les nosrres situacions respecre al servei militar. Els mes saberuts sobre el tema ja havien fet el pas de dcclarar-se
objectors i en general tots els que en parlávem teníem ben ciar que
ni tard ni d'hora a nosaltres ningú no ens faria anar a la mili.

El grup ja havia sofert un canvi i alguns histories havien plegat. El
camí estava pres, substituírem en T o n i Bardera en rAssessoria
d'Objccció de Consciéncia dins el Centre d'lnformació i Servéis per
a la Joventut l'Estació. Es consolidava un deis nostres objectius: oferir informado sobre TObjecció de Consciéncia i també sobre la
Insubmissió a tots els gironins! Ho teníem ciar, havíem dccidit trebalíar des de dins el sistema per arribar a normalitzar-lo.
Ara s'obria una nova porta amb nova gent: en Roger Casen),
en Piu... Tots proveníem del camp de Peducació en el Ueure i ens
créiem capados d'endegar un projecte. En Roger aparegué un bon
dia amb els fullets de la Beca Quim Franch. EU i en Martí feren un
projecte de somiii per a nosaltres: la creació d'un Centre de Recursos per a la Pau, Hi guanyárem! El nou grup es consolidava i
comen^ava un camí de no-retorn cap a la Cooperado, la Solidaritat i rAntimilitarisme argumentar amb campanyes d'Objecció Fiscal (tot i que cap de nosaltres feia la declaració de Renda). La participació de l'Assemblea Antimilitarista de Catalunya de forma
activa, la relació amb Fundació per la Pau que finalment en Martí
ha sabut recuperar per a Girona,,.

El centre cívic del barri feia pnc teinps que funcion^va i fou en
aquest nou espai del barri on la Cristina ens oferí una taula rodona
on seure a exposar les nostres posicions. En una primera rrobada ja
varem ser catorze, entre els quals hi havia: en (barreras, en Teres,
en Pradas, en Peix, en Quer, en Reyner, en Carreta, la Mercé, en
Corominas, en Manyer (tot i que va marxar de seguida), en
Comas... De sef^uida varem organitzar-nos en associació. Sobre la
paperassa ja hi tenien la má trencada algims deis csmentats. Es va
fer fins i tot una presentado pública al barri que va teñir un éxit
notable, vingué fins i tot la premsa local. Estavem csperonars i
l'empenta consolida el grup matriu definitivamcnc.

La nostra dispersió ens consolida com a activistes pero ens
deixá ortés de nosaltres mateixos i l'APOC, que fins l'any 1998 va
conduir la gestió del Centre d'lnformació i Servéis per a la Joventut, acaba incorporant l'Eva, en David i d'altres.

L'activitat consistia a passar-nos lectures constantment, convidavem gent perqué ens expliquessin coses sobre aixó i anárem c<.msolidant la confianza mutua, lluny de la Parroquia, els escoltes, o els
partidets de fútbol a les intermunicipals.

• • 1. La societat gironina en general
Adre^ar-nos a la .societat en general perqué considerem que
Teducació per a la pau no és propietat tan sois deis moviments
pacifistes o deis ámbits educatius, sino que afecta la societat en
general, ja que és immcrsos en la societat, en un sistema relacional, d'interaccions personáis, grupals, institucionals..., que els
individus actuem i ens relacionem. L'APOC des deis seus inicis
sempre ha procurar obrir-se a la ciutat de Girona i a les comarques
gironines en general.

El salt següent fou el contacte amb altres grups i movimcnts
gironins deis quals algú havia sentit a dir alguna cosa: KAS
(KoMectiu Antimilitarista de Salt), Mili-kk, A O C , iVlOC...
Várcm contrastar posicions tot descobrint que nosaltres treballarfem per a la difusió del dret a objectar i que la PSS i la insubmissió
eren passos personáis i posteriors de cada un deis individus que es
negaven a fer la mili.
Aferráis a la informado, en.s informárcm i comenfarem a
fer xerrades a tort i a dret. Diria que unes tres-ccntes. El concert
de l'Apocrock, amb Fred de Peas, Carquexia, Komando Moriles i
Zit Zánia en la seva priinera actuació, ens porta a teñir barraca
aquell any per fires i compartir-la amb els moviments antimilitaristes gironins.
El president de l'Associació no parava de posar ordre i escriure totes aqucUes idees que apareixien, en Martí Carreras no deixava d'insistir que caíia fer campanya a Pe-sglésia (finalment funda
Insubmisos Cristiaas). I en Pradas, dibuixa que dibuixaras gargots,
crea Arquitectes Sense Fronteres...
La prinxavera del 1994 vam canviar de local i entrárem al Centre Cultural l'Estació, en Joan hi feia la PSS i allá ens podíem quedar fins a les 10, les 11 o les 12.., Teníem ordinadors per escriurc i
fer cartells, taules per muntar activitats i intimirat per poder discutin

Í426I 78

L'activitat desenvolupada per l ' A P O C
Les activitats que hem rcalitzat es concreten en dos ámbits,
segons la població a la qual aqüestes activitats, peí seu disseny,
objectius i característiques, van adrefades, Aquests dos ámbits
han estat:

Per tal, dones, d'arribar a la societat gironina planificárem
algunes activitats i servéis:
• La Campanya d'Objecció Fiscal pretén, encara ara, conscienciar, i sobretüt divulgar, de la possibilitat de desviar a favor de
qualscvol entitat humanitátia el percentatge deis nostres
impostos que després l'Estat destina a despeses militars. Per
tirar-la endavant es realitiaren algunes xerrades i s'instaMá
una parada informativa a la rambla de la Llibertat de Girona.
• La campanya a favor de les Joguines per la Pau: «Tu que pots,
tria» es realitzava durant les festes de Nadal, i estava dedicada
a promoure les joguines alternatives a les joguines béMiques,
com a joguines educatives i kldiques, i a fer reflexionar els
consumidors abans no es decidissin a comprar jocs o joguines
per ais infants, els joves o per a ells mateixos.
• L'Assessoria per a l'Objecció de Consciéncia, assumida des del
gener de 1995, des del marc del Centre d'lnformació i Servéis
per a la Joventut l'Estadó, encara s'ofereix a tots els inreres-
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Manifestació d'irísubmúos a l'avin[^uda Ramón FoLh (Jf Ljimna, l'cmy ¡ 993.

sats a conéixer els diferencs aspectcs que impliquen l'objeccjó
de consciéncia, l'objecció fiscal i la insubmissió,
• • 2, L'ámbit d'educació formal i no formal
Els mestres, els educadors, i fins i tot els monitors de Ueure,
no sempre teñen ni prou infomiació ni prou recur,so,s per rrcballar,
dins els seus ámbits, aspectes refcrents a l'educació per a la pauConscients d'aquesta mancan^a véiem la necessitat d'adre^ar-nos
a aquests coMcctius de professionals per tal de donar-los a conéixer idees, dinámiqucs, recursos... per poder facilitar-los la seva
tasca educativa.
La nostra actuació en aquest ámhit es concreta de la manera
scgüent:
• Facilitant recursos educatius per ajudardos en la seva tasca diaria.
Un deis servéis que mes ¡Musió ens feia era poder prestar recursos
didactics a aqi¡ells mestres i altres educadors que, tenint una
motivació inicial, s'adtei^aven a la nosrra entitat pet consultar
unilats didáctiques de temes com els refugiats, els drcts humaos,
l'ecologia, el sexisme, el militarisme... o hé material audiovisual,
jtxs, Uibres de contes, d'assaig,fotografies,dibuixos...
• Desenvolupant recursos per treballar teuies deis quals bi havia
una mancan9a. Aquesta és una tasca que any rere any vam
anar fcnt, impulsats per les ganes de treballar temes concrets
en els quals havíem vist que no hi havia cap activitat ja feta
que s'bi ajustes. Per tant, els recutsos que hem realitsat eren
especffics per treballar el que nosaltres hem anomenat campanyes de curs:
a) Un reconegui per la Pau. Amb aquesta ptimeta campanya vam
pretendre donar a conéixer un sentit ampli del concepte de
pau, La campanya es va desenvolupar en centres de ptimária i
secundaria, així com en centtes d'esplai. La dinámica utilitzada
es va fer a partir d'una serie de dibuixos d'en JAP.
b) Conmüím ¡a Pau. Aquesta va ser un¡i campanya que tenia per
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objecciu treballar actituds quotidianes Iligades al sentit ampti
del concepte de pau. Va servir per crear tres recursos diforcnts,
com son «El Partenó», joc de constnicció per treballat el rem¡i
de les actituds; «Constru'im la Pau», un retallable per iniciar
un debat, i «Dia a dia d'un municipi», jot de rol per tractar el
tema de la democracia i les minories,
c) juguem per ta Pau. A(|uesta campanya ens va permetre treballar el tema de la multicuhuralitat des d'una aproximació lúdica. El recurs consisteix, encara avui dia, en un bagul de jocs
d'arreu del món, i la seva construcció va implicat la recerca i
rdaboració propia de cada un deis jocs. Finalment li canviarem el nom peí de Jocs d'Arreu del Món. Fou i és hen acceptat tant des de l'ámhit escolar com des del món del lleure.
• Ofcrint-nos com a equip de dinamitzadors d'activitats d'educació per a la pau. Fins ara la mateixa dinámica deis membres
de l'APOC ha permés que, a banda de desenvolupar recursos
educatius per treballar diferents temes relacionats amb la pau,
s'hagi pogut oferir un petit equip de membres de l'entitat per
anar a dinamitzar les activitats creades. Aquest servei ha
permés que moltes vegades centres escolars o de lleure hagin
pogut disposar deis nostres recursos humans.
• Participant en la formació d'cducadors. Donades les nostres
própies limitacions, no podíem -ni volíem- aspirar a centralitzar les activitats d'educació per a la pau. Per tant, era un
objectiu prioritari de l'APOC que la tasca d'integrar valots
humans en l'educació s'assolís progrcssivameni. Fou per
aquest motiu que, durant tres anys, várem participar en ¡es
activitats de formació d'educadors en el temps Uiure de dues
escoles de Gitona -la de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi
de (Catalunya i la Galligants.
Joan Quer és menibie Je TAPOC.
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