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Dones x Dones
us convidem a
fer Objecció Fiscal
• Per ajudar a disminuir el
pressupost militar del nostre
país i contribuir a la seva desmilitarització.
• Per oposar-nos obertament
al discurs patriarcal de la necessitat de les guerres com a
única manera de resoldre els
conflictes.
• Per denunciar les conseqüències de les guerres en la vida
de les persones i en la destrucció del planeta.
• Per deconstruir els valors
militaristes i patriarcals sobre
l’honor i la pàtria, els màrtirs i
els herois.
• Per visibilitzar el treball i les
accions de les dones a favor de
la pau i la no-violència.

DONES X DONES
Som un grup de dones feministes i antimili
taristes que va néixer a partir de les notícies
de les violacions massives de dones durant la
guerra dels Balcans. La majoria de dones del
grup provenim de diferents grups del moviment
feminista relacionats amb el treball de la solida
ritat i l’antimilitarisme. Es va crear a Barcelona
al novembre de 1992. Formem part de la xarxa
internacional de Dones de Negre.

Ens trobaràs cada dijous de 19,30 a 21 h
a CA LA DONA.
Casp, 38, pral. 08010 Barcelona.
Tel. 934126171
www.caladona.org

Campanya 2011 per l’Objecció Fiscal
Ni una dona, ni un home, ni
un euro per a les guerres
L’Objecció Fiscal és una opció i una decisió indi
vidual, lliure i de dret, per oposar-nos a l’augment
dels pressupostos armamentístics. Cadascuna i
cadascun de nosaltres té dret a escollir a què vol
dedicar els seus impostos en el moment que fa la
seva declaració a Hisenda.
Dones x Dones ens declarem obertament objec
tores fiscals. Nosaltres proposem altres opcions a
l’hora de decidir com volem que siguin invertits els
nostres impostos. De manera que, si la declaració
surt positiva o si ens retornen diners, proposem
destinar aquests impostos a accions per la pau i la
no-violència, a projectes concrets de grups o orga
nitzacions que treballin per la desmilitarització de la
societat.

Cada dia, l’Estat espanyol es
gasta 47,24 milions d’euros
en pressupost militar
La militarització de la societat afavoreix la imatge de
superioritat masculina lligada al control de la força
i deixa les dones amb menys capacitat de control
sobre les seves vides. El discurs militarista posa
l’accent en valors ancestrals basats en el model
masculí tradicional i masclista: la força, el valor,
l’altre com a enemic, la victòria, estar amb mi o en
contra meu…
L’antimilitarisme feminista busca un canvi de para
digma on conceptes com seguretat i defensa no es
defineixin en termes militaristes. És necessari rede
finir conceptes com el de masculinitat, lligat intrín
secament al del militarisme i patriarcat; superar les
estructures de reproducció i socialització dels valors
patriarcals i autoritaris, posant èmfasi en les parau
les, el diàleg i la defensa de la vida per damunt de
les armes.

MAI MÉS AMB ELS NOSTRES DINERS, amb
aquest lema llancem la nova campanya d’objecció
fiscal a la despesa militar.
AMB ELS NOSTRES DINERS, AMB els nostres
impostos, mantenim l’estructura militar de l’Estat
espanyol, col·laborem a perpetuar el poder militar.
Diàriament 50,98 milions d’euros, recaptats amb els
impostos de la ciutadania, no es destinen a millorar
la qualitat de vida de les persones, a crear noves
escoles i hospitals, a fer i millorar les vies de comu
nicació, etc. Ben al contrari, són destinats a mante
nir l’estructura militar espanyola.
“TRENQUEM FILES”, DESARMEM ELS NOSTRES
IMPOSTOS”, és una altra forma de manifestar la
nostra oposició a totes les guerres i a les estructu
res de poder que les perpetuen. Exercim la desobe
diència civil, en negar-nos a pagar el manteniment
de les estructures militars que provoquen les gue
rres, amb excuses com el terrorisme internacional,
l’alliberament dels pobles oprimits, etc.
Animem totes les persones a fer OBJECCIÓ FIS
CAL A LA DESPESA MILITAR, no a evadir impos
tos, sinó a redistribuir-los amb justícia i solidaritat en
projectes socials i solidaris.

Com es fa l’objecció fiscal
El primer pas és omplir la declaració de renda a
mà o amb el programa PADRE. Els altres mètodes
(per telèfon o per Internet) no permeten incloure
l’objecció fiscal.
I. DECLARACIÓ FETA A MÀ
Una vegada feta la declaració de renda fins a
arribar a la quota liquida (casella 741) es posen les
retencions de l’IRPF i dels bancs i a continuació la
quantitat de l’objecció fiscal, fixa (normalment 100
euros) o percentual (4,75 %) i es col·loca a qualse
vol de les caselles que queden lliures: de la 742 a la
752. A continuació acabem la declaració calculant la
quota resultant.
II. DECLARACIÓ FETA AMB EL PROGRAMA
PADRE
Aquests passos són vàlids per als dos mètodes
utilitzables per omplir la declaració: o bé anar
directament al programa o bé baixar les dades des
d’Internet.
Un cop omplerta la teva declaració amb les dades
corresponents, cal anar fins a la casella 752: RE
TENCIONS A COMPTE EN VIRTUT DE L’ARTICLE
11 DE LA DIRECTIVA 2003/48/CE DEL CONSELL.

III. CARTA D’OBJECTOR/A FISCAL
A continuació ja només queda omplir la carta
d’objector/a fiscal adreçada al ministre d’Hisenda,
que s’adjuntarà a la declaració juntament amb el
comprovant d’ingrés a l’entitat escollida.
Jo, ______, amb DNI ______, domiciliat a ________
EXPOSO:
Que raons de consciència no em permeten contribuir
al finançament de les despeses del Ministeri de Defen
sa, que van representar el 4,75% dels pressupostos de
l’Estat el 2011
Que per aquesta raó, he realitzat en la meva declaració
adjunta una deducció de la quota líquida que incloc
íntegrament en l’apartat núm. ________ i que és de
____________ €.
Que adjunto a aquesta declaració l’original del rebut
del pagament que per valor de __________ € he fet a
l’organització _________ dedicada a ____________
SOL·LICITO:
Que se’m consideri objector fiscal a les despeses mili
tars pel ministeri que vostè representa
El saluda ben atentament,
_______, _____ de __________ de 2011

Cal posar-hi el valor de l’objecció (per exemple, 100
euros). Automàticament el programa PADRE comp
tabilitzarà aquesta deducció i en el resultat de la
teva declaració ja estarà aplicada l’objecció fiscal.
Un cop acabada la declaració, s’imprimeix des del
mateix programa PADRE. Aleshores, es va a la
casella 752, on hem anotat el valor de la nostra
objecció, i es ratlla sobre el text explicatiu de la
casella i al damunt s’hi anota: Per a objecció fiscal a
les despeses militars. Cal tenir en compte que s’ha
de fer el mateix procediment en les dues còpies de
la declaració que imprimeix el programa PADRE
(una còpia per a l’administració i una altra per a
l’interessat).
Acabada la declaració, cal ingressar la quantitat de
l’objecció fiscal al compte corrent d’alguna entitat
de caràcter social, solidària, pacifista, benèfica, de
promoció dels drets humans, etc.
S’ha d’especificar en el concepte de l’ingrés: Ingrés
provinent de l’objecció fiscal 2011 i cal guardar el
comprovant que l’entitat bancària ens facilita.

IV. LLIURAR LA DECLARACIÓ
El següent pas és anar a lliurar la declaració a qual
sevol delegació d’Hisenda o bé a l’oficina bancària
on tinguis compte. En fer-ho, tant en un lloc com a
l’altre, segurament et diran que únicament volen els
papers de la declaració i cap altre. És llavors quan
cal explicar-los que ja ho sabem, però que nosal
tres estem fent objecció fiscal (i podem aprofitar per
explicar a la persona que ens atén en què con
sisteix) i que, per tant, volem posar al sobre de la
declaració els tres documents: la declaració, la carta
d’objectors i el comprovant bancari.
V. CENS D’OBJECCIÓ FISCAL
Finalment, us preguem que ompliu el cens
d’objector/a fiscal que es troba a la mateixa pàgina
web de l’objecció. També podeu utilitzar el formulari
imprès. Aquest cens és purament estadístic i ser
veix per veure l’evolució de l’objecció fiscal a casa
nostra.

Al web de l’Objecció fiscal,
www.objecciofiscal.org,
trobaràs aquestes instruccions, exemples i models, a més del cens

Dones x Dones demanem suport per donar
continuïtat al Teatre de la Llibertat de Jenin
Un projecte iniciat per Juliano MerKhamis, actor i director de cinema,
activista per la justícia a Palestina,
assassinat recentment a Jenin

Juliano Mer amb els seus alumnes del teatre

El Teatre de la Llibertat és la continuació del treball
d’Arna, la mare de Juliano, una dona jueva que va
anar a viure a Palestina per construir l’estat d’Israel,
però que finalment va entendre el que suposava el
projecte sionista. Llavors va començar a defensar la
causa palestina i es va casar amb un palestí. Per tot
això, Juliano Mer es definia com a àrab jueu.
Arna va crear al camp de refugiats de Jenin el “Tea
tre de les Pedres”, en homenatge als “llançadors
de pedres” de la Primera Intifada. Allà, juntament
amb el seu fill Juliano, va treballar amb nens i nenes
del camp de refugiats per tal de canalitzar la seva
ràbia i frustració. Aquesta experiència va quedar
registrada a la pel·lícula de Juliano Mer Arna’s
children (Els nens d’Arna). Arna va morir el 1994 i
el teatre va tancar el 1996 per manca de finança
ment. L’ocupació militar es va endurir i Juliano va
abandonar Jenin. El 2002, després de la Segona
Intifada i l’assetjament i destrucció de Jenin per part
de l’exèrcit d’Israel, Juliano va tornar a la ciutat, va
reconstruir el teatre, enderrocat pels bombardejos i
va reprendre la tasca de la seva mare.
El 2006, Juliano va obrir el Teatre Llibertat de Jenin,
juntament amb Zakariya Zubeidi, l’exlíder militar de
les Brigades dels Màrtirs d’Al-Aqsa en aquesta ciu
tat cisjordana que havia estat un dels nens d’Arna.
La seva intenció era la de continuar treballant
per donar una alternativa de lluita pacífica contra
l’ocupació israeliana. Juliano Mer-Khamis estava
convençut que el teatre era una eina amb la qual es
pot treballar per deconstruir la violència i alhora per
deconstruir l’enemic per ambdues parts.
El Teatre Llibertat és un espai de creació i també

de treball contra l’ocupació israeliana. Un projecte
que ha estat truncat per l’assassinat del seu funda
dor, però que no vol acabar. Ara, l’equip del teatre
vol obrir una nova seu a la ciutat de Jenin, fora del
camp de refugiats. És per a aquest projecte per al
qual demanem suport econòmic.
Jenin, ciutat del nord de Cisjordània conserva totes
les traces de les incursions israelianes de la Sego
na Intifada, i pateix amb violència l’aïllament que
es deriva de la construcció del mur i de les incur
sions de l’exèrcit israelià. Actualment, l’atur afecta
el 60% de la població, les importacions i la clientela
dels productes alimentaris es fan difícils. Pobresa,
pressió de l’ocupació israeliana, destrucció de les
infraestructures per part de l’exèrcit… L’aïllament en
què viu la ciutat fa cada vegada més difícil la con
vivència, la delinqüència s’ha convertit en una eina
comuna als carrers.
Dones x Dones coneixem aquest projecte de prop.
Juliano va escriure: “El Teatre de la Llibertat do
narà als nens i nenes de Jenin un espai tranquil on
expressar-se i crear lliurament.”

El Teatre de la Llibertat és una fines
tra a l’esperança; però per tenir es
perança cal tenir llibertat

Els nens i nenes del Teatre de la Llibertat

Si us animeu a fer l’objecció fiscal i opteu per
aquest projecte, podeu fer el vostre ingrés,
posant el nom del projecte Teatre de la Llibertat, al compte de Dones x Dones:
2100 - 0889 - 40 - 0200295130
També s’hi pot donar suport comprant bons
d’ajut

