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Tancada a Sant·Medir 
per 'salvar Sants' 

Desenes de persones del moviment ve"inal es 
tancaran a l'església de la Bordeta durant el primer 
cap de setmana de juny. 

El lema escollit, "Salvem Sants tots els dies, Can Batlló, l'estació i les 
vies", fa referencia a les tres reivindicacions proposades: rebuig del 
calaix i de les maniobres especulatives a Can Batlló i al pla de l'estació. 

Fa 25 anys el ve'inat dels 
nostres barris es mobilitza
va sota el lema "Salvem 
Sants dia a dia, ni pas ele
vat ni museu del tramvia". 
Fruit d'aquelles lluites són 
una pla<;:a de Sants míni
mament _habitable i unes 
Cotxeres com a espai pú
blic al servei de la gent. 

Avui, aquell historie lema 
s'ha recuperat i s'ha actua
litzat per tal d'aconseguir 
el cobriment efectiu de les 
vies, rebutjar les manio
bres especulatives al pla de 
1' estació i aconseguir es
pais verds i d'ús social a 
Can Batlló 

lp3gila5J 

les associacions 
i la cultura 
popular prenen 
el carrer 
Enguany tocava Firenti
tats, 1' espai bianual de 
1' associacionisme local 
(i on LA BURXA ha parti
cipat amb estand propi), 
que s'ha traslladat de les 
Cotxeres pel del pare de 
l'Espanya Industrial, el 
qual s'ha convertit, per 
un cap de setmana, en el 
centre de la vida, les rei
vindicacions, els anhels i 
les altematives que pro
posen el conjunt d'enti
tats de Sants, Hosta
francs i La Bordeta. 

Enguany s'ha fet 
LA BURXA coincidir amb la segona 

parilntasi 
. 

edició de la trobada de 
cultura popular Fes-te al 
Carrer. Aquesta nova 
iniciativa pren for<;:a ra
pidament, i aquest any la 
Colla de Diables s'ha 
convertit en la protago
nista absoluta amb 1' es
pectacular espectacle de 
foc, música i dansa amb 
que van voler celebrar . 
els seus 25 anys. 

També els Castellers 
van forts i ja han co
men<;:at la temporada 
amb les primeres cons
truccions de vuit pisos. 

r.-a4J 

ElPunk no 
ha mort 

Lesarees 
ventes a debat 
El nou projecte de I'Ajuntament 
barceloní d'eliminar l'aparca
ment gratu'it als carrers de la ciu
tat ha generat una forta polémi
ca. És sois una mesura recapta
tória? Afavorira la mobilitat i el 
transport públíc? 

lncendi al 
Centre Social 
CanVies 
La matinada del dissabte 28 de 
maig es va declarar un aparatós 
incendi fortult a les golfes de 
l'edifici on s'ubica Can Vies. Tot 
i la virulencia de l'incendi no 
s'han de lamentar danys 

• personals. 

castelló 
lluita pel seo 
patrimoni 
natural 
Durant més de cinc anys la 
Plataforma Salvem el Desert ha 
desenvolupat una tena9 resis
tencia per salvar el Desert de 
les Palmes, amena9at per una 
aútovia. 

Ul 

de la -Colla de Diables 

Informe: l'estat 
musical als 
nostres barris 

Noves seccions: 
memoria grafica, 
llegendes i 
curiositats 
lingüístiques 

DVD: Arrels Maulets 
tk lluita l 'H orta 

r.-aa1 l ... .tralll 
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aditorial 

-Tan cada -per la dignitat 
Després d'anys de lluita, 

de moltes reunions amb 
el Districte, després 

d'haver esgotat totes les altres vies, 
els vei:nat de Sants ha decidit tan
car-se per la dignitat del seu barri: 
soterrament de les vies, res de ca
laixos ni nyaps; Can Batlló, zona 
verda i equipaments per a la Borde
ta, que bona falta fan, i no pas una · 
conselleria. Des de LA BuRXA ens 
hem fet resso durant tots aquests 

opinió 

anys, d' aquestes lluites vei:mils i de 
les evasives i negatives de les insti
tucions. És per aquest motiu que 
des de LA BURXA, animem tothom 
a sumar-se a la tancada a Sant Me
dir per exigir al · Districte i a dife
rents autoritats que ens escoltin, 
que facin cas als vei:ns; que . facin 
cas a la gent afectada. Durant tres . 
dies (del 3 al5 ·de juny), ens tanca: 
rema Sant Medir perla nostra dig
nitat, pel nostre b~ .. 

·les zones Verdes 
A favor 
Les Zones verdes han aixecat mol
ta protesta per part dels vei:ns afec
tats. No volen pagar per aparcaron 
abans ho feien gratui'tament. Es 
pot veure la zona verda com un 
impost indirecte sumat al de circu
lació (quatre euros al mes per al 
ve1nat). Pero també es pot veure 
com una nova fórmula per reduir 
el trafic de la ciutat. Circulant per 
l'Eixample aquest dies amb bici
cleta, he notat que tot i que la re
ducció del transit és poc impor
tant, el nombre de places d' aparca
ment lliures és sorprenentment alt. 
Cree que si fos veí de la zona, 
agrai:ria poder aparcar a sota de ca~ 
sa sense problemes. Potser es po
dria rebaixar la tarifa de 4 euros al 
mes, tot i que és bastant rídicula. 

Al mateix temps que circulavac 
per l'Eixample observant les pla
ces lliures, em fixava en els cotxes 
que circulaven, _gairebé la majoria 
amb un sol ocupant. Realment ca
len tots aquests vehicles a la ciu
tat? No es podrien buscar altema
tives amb transport public? Com
partir els cotxes? Anar en 
bicicleta? Els cotxes dins la ciutat 
s' es tan comenc;ant a prohibir en 
certes ciutats europees. La ciutat 
és dels ciutadans, no dels automo
bils. Deixa el cotxe fora la ciutat i 
agafa l'autobús, el metro, el tren, 
la bici ... el que vulguis. Les zones 
verdes el que busquen .és penalit
zar els cotxes de fora i permetre 
als vei:ns aparcar amb normalitat 
al seu carrer. El dia que tinguein 
zones verdes á Sants, deixarem de 
patir per aparcar. Aixo sí, 4 al 
mes, uú· preu més que assurnible 
per algú que té un cotxe. · 

El que trobo a faltar en la ini-

dativa de les zones verdes és pre
cisament un augment de les pres
tacions del transport públic. 

BERNAT COSTA 

En contra 
El que se'ns esta venent comuna 
mesura de millora de la mobilitat 
(en realitat és un augment de 1l'im
post de circulació per als ve1ns 
dels barris afectats) senzillament 
no es pot permetre. Els Vy1ns no 
podem escollir ·entre tomar a casa 
amb cotxe o sense, tenint-lo apar
cat, mentre utilitzem el transport 
públic ·o la bicicleta. Hem d'en
tendre d'una vegada que Barcelo
na no és una ciutat facil per a la 

· mobilitat. 
Pero no per aixo s'ha d'accep

tar qualsevol mitja que aparent
ment aspira a millorar-la: aquesta 
política afavoreix a qui té diners 
per pagar les sancions (veieu els 
EUA i el protocol de Kyoto), imc . 
postos, zones.. . Hem de . fer una 
ciutat que convidi a no utilitzar el 
vehicle particular per moure's. A 
més, des de la Plataforma Area 
Verda No hem de denunciar el 
tractament de la Guardia Urbana 
de Ciutat Vella i l'Eixample con
tra els ve1ns que ens manifestem 
contra 1' area verda o enganxem 
cartells. Ens han detingut policies 
de ·paisa enmig del carrer, ens han 
emmanillat i. tirat contra la paret 
sense tenir cap denúncia i acu
sant-nos de sabotejar mobiliari" 
urba, sense haver vist ningú fent 
res. Aixo java passar ara fa uns 30 
anys quan ens detenien per cridar 
a la geni a la protesta sindical de 
llavors (quina diferencia amb els 
patetics sindicats d' avui). · 

UN VEÍ 

Unas lestes ·oer a Sants 
Els diferents. col-lectiús que participen 

en les tasques d'organització de les 
· festes (oficials i altemativés) s'han 

trobatpér parlar sobre la possibilitat d'unir es
forc;os davant la crisi de les festes oficials i 1' a
pogeu dé les altematives, que cada cop són més 
incomodes per a les institucions (no només les 
municipals). 

.La conversa no ha fruits immedjats, ja que 
després de 10 edicions de les festes altematives 
sense haver existit un dihleg directe entre 
col·lectius resultava previsible que tinguessin 

moltes coses per a¿larir. Pero el més important 
és que s'ha parlat, i es parlara. Perque es tracta 
de la Festa Major del barri, j aquesta dóna ca-

. buda a tot, pero el que cal és certa avinentesa. I 
aixo només sera possible si les diferents parts 
parlen difectament, amb moltes dosis d'autocrí
tica, d'imaginació i de comprensió. 

Que hi ha models diversos de festes al barri, 
i a tot arreu, · és un fet, pero aixo no vol dir que 
aquests models siguin excloents, sinó que po
den coexistir i així oferir a tot el barri una Festa 
Major de tothom i per. a tohom. 

la canalla deis Castellers ·de 
Sants es posa el case 

Els Borinots han pres una de
cisió valenta i polemica. D'ara 
endavant, quan intentin un 
castell de vuit pisos, l'aixeca
dor i l'enxaneta pujaran amb 
un case protector, Des de l'any 
passat el feien servir als assa
jos, pero aquesta temporada, 
després dé consultar l'opinió 

van haver de causar baixa en sovint dóna una· imatge dels 
castells en que . sembla que · 
aquests siguin una activitat 
d'aventura. 

· de la colla en votació secreta, 
han decidit de portar-lo a les 
places. Els cascos que fan ser
vir són de tae-kwondo, a l'es-· 
pera que se'n dissenyin uns de 
pensats específicament per fer 
castells. 

4 do 8 do Sants. CASTELLERS 

Pero que la sinistralitat si
gui molt baixa no significa 
que no s'hagi de mirar de rni
nirnitzar-la, especialment pel 
que fa a la canalla. El passat 8 
de maig, en l'actuació del 12e 
aniversari, els Borinots van 
descagegar el primer· quatre 
de vuit amb l'aixecador i l'en
xarieta portant Gasc protector. 
Des d'aleshores, n'han descar
regat dos més, i sortosament 
encara no han tingut oportuni
tat de provar 1' eficacia de la 
protecció. 

:¡:;:ls castells, en contra del 
que molts es pensen, són una 
de les activitats físiques de si
nistralitat més paixa. Per 
exemple, de les aproximada
ment 15 mil persones que mo
bilitzen les colles castelleres, 
l'any .passat poc més de . 200 
van haver de ser ateses per 
contusions o altres lesions i 
d'aquestes només una trentena 

la seva activitat un o més dies. 
I aixo·passa, entre altres coses, 
perque només el 5 % dels cas
tells que s'intenten cauen, en
cara que la televisió, que cen
tra la seva atenció en les cons
truccions de major dificultat, 

Cal dir també que els mit
jans de comunicació s'han fet 
resso del fet i l'han considerat 
unanimement com a molt po
sitiu. 

CASTELLERS DE SANTS 

te c_CJY_a as a_e:ua: 

Sobre Magoria i la Societat Coral La Floresta TERESA FERRÉ (DE LA FLORESTA) 

de Sant.Medir mentre el Consell Parroquial 
no determini el contrari, i hi treballem molt 
comodes i a gust. 

A causa d'un seguit de situacions confoses i 
errors en la interpretació de dades, s'ha 
arribat a publicar que la Societat Coral la 
Floresta tindra un espai al futur Hotel 
d'Entitats que hi h~ura a Magoria. 
· Volem explicar, que a Magoria no s'hi fara 

un Hotel d'Entitats, i que nosaltres n·o hi 
figure m . pas com a entitat que es podra 
beneficiar de l'ús d'aquell espai. 

Continuem al Poliesportiu de la Parroquia 

Aixo no significa que hagim abandonat la 
lluita. Creiem que és necessari que un/a jutge 
valori les irregularitats del procés i es tracti 
amb justicia totes les persones implicades en 
aquesta .deshumanitzada historia d'as
setjament immobiliari i desnonament de la 
Societat Coral la Floresta. 

Ia·BurxC: LA BuRXA és una revista editada per un equip de redacció que 
es troSa .cada dimecres al CSA Can Vi es (Jocs Florals, 42). 
Periodicitat: mensual 

En aquesta BuRXA hi han coHaborat: Roser Benavent, Bemát Costa, 'foni Gonzalez, 
Gemma P. A, Guillem S~mchéz, Pau Cari.~la, David Positiu, Soto, CasalJndependentis
ta, Coinissió de Ve1ns de la Bordeta, Jordina, Láia i Meritxéll Sánchez Amat, Mireia 
Monfort, Jou, Yol, Carme, Assemblea Can Vies, Castellers de Sants, Raquel, Plataforma 
Salvem el Desert, Cornissió Antirrepressiva, Diables de Sants. 

Periodic de comunicació 
popular de Sants 

i barris ve'ins 

Telefon de contacte: 93 422 16 13 

Adrec;a electronica: laburxa@laburxa.org 

LA BURXA no es fa responsable dels articles d'opinió. 
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l'escena ·musical de Sants, 
·en forma 

El passat divendres 27 de maig, en el marc d'una jornada contra-la precarietat organitzada per I'AJS, Mau,lets, Endavant i el 
Casal Independentista de Sants, es Va manifestar el bon estat de la música fabricada al barri de Sants. La plaga Osea va ser 
l'escenari de la festa i, al hora, _el testimoni d'un concert inoblidable que va ten ir com a protagoJ:listres Rabia Positiva i els Pirat's 
Sound Sistema. El conc~rt va servir per presentar 'en família' els respectius nous treballs discografics encara calentets 
d'ambdues bandes. El barri va respondre en massa. 

DAVID VÁZQUEZ • -SUTS 

Rabia Positiva 

Els positius ja són uns vells co
neguts al nostre barrí. Després 
de 12 anys de carrera i arnb un 
bon grapat de concerts a les es
quenes, tornen al ~arrer per pre
sentar-nos Un altre camí, la se
va nova creació. Aquest suposa 
el quart treball discografic del 
grup, a banda d'un munt de 
col-laboracions i recopilacions 
de tota mena. 

Un altre camí és un treball 
col·lectiu i de base, on han par
ticipat un total de 35 persones, 
la majoria de Sants, i on ens fa 
un repas de diferents temati
·ques; com ara l'habitatge, 1' e-
ducació i el mateix barri. Els te-
mes que tracten se situen en di
ferents realitats geografiques 
quan parlen de Cuba, Palestina i 
Galícia. 

Bs Pn'ts SIBil Slstsma 

Al barri hi ha de tot i aixo 
no només és un reclarn comer
cial. En el cas de la música 
d'ambit local, són moltes i va
riades les ,propostes arnb que 
ens J>9d~m trobar. Tant actual
ment com en decades passa
des, han estat molts els exem
ples deis grups que han portat 
el nom de Sants ben lluny. Qui 
no recorda els Alta Tensió i els 
Desconcert? 

Un bon exemple de la 
historia recent de la música al 
nostre barri la trobem 'amb un 
deis !Jlúsics més actius de l' es.: 
cena santsenca, en Pep Rius. 

Va comenyar arnb Sants-Esta
ció, després vindria Mojo Ani
mal S ex -tet, Fuinha, els ino
blidables DNU i ara continua 
arnb el projecte Vmdova, Ray
dibaum i, cosa que ha estat . 
una enorme sorpresa pera tot
honi, l'Electrica Dharma. Fa 
més d'un any s'incorpora al 
projecte sens dubte més inter
nacional del nostre barri, la 
mítica Companyia Electrica 
Dharma, que tot just es traben 
celebrant el seu 30e aniversari 
arnb la presentació del seu nou 
treball Dharmasseria. Uns ¡U
tres que també peguen fort són 

Rabia Positiva van do
nar les seves primeres 
passes al Centre Cívic la 
Bascula de la Zona Fran~ 
ca, des d'on rapidament 

~ van donar-se a coneixer 
gracies, sobretot, a la seva 
presencia continuada_ als 
escenaris dels centres so
cials ocupats i autogestio
nats d' arreu. Els creadors 
de l'himne "Sants es ere~ 

ma", són conscíents del 
camí recorregut i reconei
xen que no ha: estat facil. 
Actualment es troben pre
sentant el seu nou treball, 
editat per la discografica 
manresana Propaganda 

La Caixa Fosca, que el curs 
passat ens van presentar el seu 
tercer disc Reevolució. 

Ja per acabar aquesta me-. 
na de recull musical·del nostre 
barri, no ens podem oblidar , 
dels veterans Purgatory, arnb 
més de 16 anys en actiu, di
versos treballs editats i mante
nint-se fidels al seu classic 
heavy metal d'arrels medie
vals. El que no sabem és si en
cara assagen als mítics baixos 
del carrer Canalej~ ... Conti
nuarem investigant. 

David Vázquez 

SERGI SIT JES 
pel Fet, per di-
ferents punts, dins i fora de la 
geografía catalana. 

Pirat's Sound Sistema 
Sants sistema és el títol de 1' es
perat primer treball discografic 
dels Pirat's, també editat per 
Propaganda pel Fet. La fotogra
fía que il·lustra la portada d'el 
disc, amb una panoramica de 
les· vies del tren i el CSA Can 
Vies com a observador actiu, 
sempre present, ens dóna una 
bona pista cap a on van els trets 
de la queja és una banda plena
ment consolidada. 

Van deixar de ser una pro
mesa des del moment que la se
va rima s'introduia al cervell de 
molts joves, primer a Sants i 
després fora de Barcelona. El tí
tal del disc és una bona declara
ció de principis i la imatge de 
les vies és una bona forma d'ex
pressar el llarg trajecte que es
tan disposa~s a recórrer. 

De fet, aquest estiu tornaran 
a participar en un bon nombre 
de festivals i concerts en dife
rents escenaris del país, al ritnie 
del millar reggae rapejat i baila
ble al lOO % . 

Aquest cop, pero, ho faran 
amb un disc sota el bra~, un disc 
del tot recomanat que ha e&tat 
possible gracies a la producció i 
la col-laboració d' uns te~nics i 
músics de nivell, que han arro
donit una molt bona feina a la 
qual en Soto, en Rodrigo i re
centment en Merey ja ens tenen 
acostumats. 

A PEU DE CARRER 

COMMUNIQUÉ ... NO 
T'OBLIDARÉ 

Tinc un amic que viu al 
costat d'aquests baixos i per -
aquest motiu hi passo molt 
sovint pel davant. Tot i així, 
no m'acostumo a veure el 
cartell de Lenvi idiomes que 
ara hi ha penjat i em costa 
pensar que aquell local va 
ser, en el seu dia, el bressol 
de l'anomenada escena en 
el barri. 

Quan malauradament no 
hi havia · molts llocs de 
referencia a Sants, la sala 
Communiqué oferia la 
possibilitat d'expressar als 
grups del barri i de tota la 
ciutat (incloent-.hi grups 
europeus) totes les 
inquietuds· que eri aquell 
moment l'escena· hardcore 
corñen9ava a cridar. 1 Sants · 
era un p_unt d'influéncia per · 
a tothom que estimava i 
creia en aquell moviment. . 

Gracies al Communiqué, 
vam tenir orgull del nostre 
barri. Grups com lnnocents, 
Penguin village i Young · 
Ones, tots de Sants, yan 
madurar sota les escales 
que conduien a aquell mini
escenari on el públic i el 
gr-up formaven un sofregit de 
festa ! actitud. 

No podrem oblidar el 
debut en directe deis 24 
Ideas, on es van ajuntar al 

• voltant de 600 persones, de 
les quals més de la meitat es 
van quedar sense poder 
entrar i sense la corres
ponent maqueta que es 
regalava amb !'entrada. 1 
qué dir del cóncert deis Corn 
Flakes fent de Misfits en un 
homenatge a la banda 

· americana amb disfresses i 
maquillatge inclosos. 

-Quina pena no tenir un 
· lloc així a Sants actualment. 

Quina malenconia em fa 
cada vegada que veig el 
cartell de Lenvi idiomes 
quan hi passo pel davant. 
Quina rabia tot plegat... La 
rabia encara ens pot ter 
sentir aquell orgull que 
Sants continua essent un 
punt d'influéncia per al 
hardcore a la ciutat. Aixó sí, 
sempre positiva. 

Toni Bonastre 
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Molts immigrants 
queden tora del 
procésde · 
regularització 

GEMMA P. A. • SANTS 

Després d'un mes de tancament . 
d'immigrants a Can Vies en 
protesta pel nou reglament d'a
pliéació de la llei d' estrangeria, 
la tancada es trasllada durant 
tres dies, del 6 al 8 de maig, al 
Centre Social de Sants, coinci
dint amb intenses mobilitza
cions. 1;<:1 7 de maig es va tancar 
un procés de regularització que 
havia déixat moltes persones 
sensé la possibilitat d' acollir
s'hi, i la protesta es va visualit
zar amb manifestacions i con
centracions al centre de Barce-

~ lona . . Posterj.orment, durant 10 
di es els ' immigrants que eren a 
Sants van continuar la tancada 
a 1' Ateneu de Sant Boi, i es va 
iniciar una etapa de reflexió so
bre com encarar la lluita en el 
futur. 

Durant el procés de regula
rització extraordinaria s'han 
presentat 700.000 sol·licituds, 
de les quals enseran rebutjades 
una part. Pero sobretot cal re
cordar que uns 800.000 immi
grants han quedat fora del pro
cés, una xifra qué s' allunya dels 
només 150.000 que reconeix el 
govern. La sortida per a aques
ta enorme-quantitat de gent és o 
bé patir la repressió en forma 
d' expulsió, o bé seguir treba
llant en 1' econornia submergi
da. Gran part de 1' economia 
submergida no emergira, ja que 
molts contractes laborals no 
són reals; són contractes falsos 
que han permes 1' enriquiment 
de les ma:fies i que també impli
quen. que el pagament de la Se
guretat Social recaigui única
ment sobre el treballador, en 
comptes de fer-ho de forma 
compartida entre treballador i 
empresari. " 

Durant la segona i la tercera 
· setmana de maig s'ha anat po
sant fi a tots els tancaments 
d'immigrants. No obstant aixo, 
s'ha comen~at un procés per es- . 
tablir els fonaments d'una for
ma d'organització que permeti 
lluitar permanentment per la 
igualtat de drets de les persones 
(iy.dependentment del seu ori
gen geografic), perla lliüre cir- . 
culació de les persones i contra 
totes les formes de racisme. 

Festa urossa dQ la 
cultura. popular 
del barri· 

El segon Fes-te al Carrer i la sisena edició del 
Firentitafs comparteixen un intens cap de-setmana, 
del 20 al 22 de maig, i mostren eí potencial de la vida 
associativa del barri. . 

REDACCIÓ • SANTS 

Enguany 1' edició del Firenitats 
. estrenava localització, després 
de cinc edicions a les Cotxeres 
de Sants per primer cop la troba-

da d'entitats es celebra al pare de 
l'Espanya Industrial. El _Firen
tats a més d'estrenar espai també 
per primera vegada compartia el 
protagonisme amb el segon Fes-

Plna1a IPIIIID:Ia la ~a tliiCIIIa a 8aJt Mlldr. 

te al Carrer, una trobada. de cut> 
tura popular que ja es va fer 
1' any passat impulsada per les 
colles de geganters, castellers i 
diables del barri. 

un Firentitats no exempt de 
crítiques 
Des de la tarda del divendres 20 
de maig fins al migdia del diu
menge 22, les entitats del barri 
de. Sants s'aplegaren al pare per 
tal de mostrar quines són les se
ves activitats a la resta de ve'ins. 
En aquesta sisena edició, tatnpoc 
hi participaren bona part dels 
c.9llectius que tracten problema.: 
tiques socials des d'una optica 
diferent-a la del Districte, jaque 
consideren la trobada com una 
mostra d'hipocresia institucio
nal. També tingué especial ressó 
la protesta perla manca d'espais 
per ajoves. 

un fes-te al carrer pie de cele
br.acions. 

· Aquest any, les colles de gegants 
i de diables del barri esperaven 
amb il-lusió la celebració de la 
trobada de cultura popular del 
barri per celebrar respectivament 

. els seus 20e i 25e anivérsaris. El 
dissabte a la tarda una cercavila · 
recorregué els carrers del barri 
amb tots els seus gegants i a la 
nit la colla de diables oferí 1' es
pectacle commemoratiu del seu 
·25e aniversari al pare de l'Es
panya Industrial. El diumenge a 
el barri es desperta amb el toe de 
matinades i al migdia es va tan
car la trobada amb 1' actuació 
castellera on els Castellers de 
Sants, a més de carregar el 4 de 
8 per segon cop a la temporada, 
van demostrar ser una colla pun
tera en l'ús del case com a me
sura de seguretat per a la canalla. 

Crítiques i Protestes durant el Firentitats 
BARRISANTS.ORG • lA BORDETA 

Aprofitant la celebració del Fi
rentitats al Pare de l'Espanya 
Industrial, la Taula de Joves de 
Sants va denunciar la falta 
d' espais públics per a jo ves al 
barri. Ho van fer, primer de tot, 
presentant-se com a Coordina
dora de les Entitats de Joves 
que reclamen aquest tipus 
d' espais autogestionats, pero 
també amb accions de denún
cia de la situació actual. Sem-

. bla que els cartells enganxats 
per tot el pare preguntant on 
eren els equipaments per a jo
ves no van agradar al Districte, 
que va ordenar-ne la retirada 
immediata. Encara menys li 

devia agradar a Joan Clos ha
ver de desfilar sota la pancarta 
que els joves van desplegar des 
de la Casa del Mig, un antic 
equipament pera jo ves ara tan
cat pel Distrll:te. 

De fet els tecnics del Dis
tricte, per no quedar malament 
amb 1' amo, van· ordenar al Se
cretariat d'Entitats que la reti
ressin. Fonts ben · informades 
van explicar que la gent del Fi
rentitats no només s'hi van ne
gar, sinó que van condicionar 
la possible retirada d' aquesta 
per la Guardia Urbana al fet 
que també traiessin les pancar
tes de la carpa del Centre So
cial. Finalment no se'n va treu
re cap. 
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la tanc;.da sera do tres dies l 
pretén .mobilitzar tot el barri 

El 7 de maig es va realitzar per tot 
Catalunya una jornada de lluitaen 
solidaritat amb en Francesc Ar
gemí, Franki; el jove terrassenc 
pendent d'entrar a la presó per un 
delicte d'ultratge a la bandera 
espanyola. A Sants, l'acció va 
consistir en enfilar-se al balcó de la 
seu local del PSC, situada al carrer 
de I'Espanya Industrial, i penjar-hi 
una pancarta, així com en realitzar 
diferents pintadas a la fayana 
al iusives al tema. Es van fer altres 
accions a Manresa, Lleida, 
Cornella i Gracia, entre d'altres. 

ROSER BENAVENT • lA BORDOA 

Membres del moviment ve1nal 
de Sants, Hostafrancs i la Bor
deta ultimen els preparatius per . 
a una tancada a l'església de 
Sant Medir el 3, 4 i 5 de juny. 

Farts de 1' actitud prepotent 
de 1' Ajuntamerít en les seves 
relacions amb els ve1ns, diver
sos activistes del barrí han de
cidit passar a 1' acció. Aquesta 
es · reálitza basicament per tres 
motius: reclamar el cobriment 
complet de les vies que tallen la 
Bordeta com a alternativa al 
que anomenen el calaix ·de la 

- vergonya; denunciar el pilotas
so especulatiu que significa el
pla, de 1' estació, amb la destruc
ció salvatge d' espais públics i 
expropiacions ~ níassives per tal 
de construir un centre comer-· 
cial i pisos per . al lliure mercat, 
i finalment per reclamar que 
1' espai que quedi lliure a Can 
Batlló es destini a la creació de 

ciació de Ve1ns de la rambla de 
la Bordeta; 1' Assemblea de Jo
ves de Sants i 1' Assemblea de 
Barrí de Sants, entre altres or
ganitzacions ve:inals i culturals / 
deis barris del districte. · 

. zones verdes i equipaments per 
al barri i no a especular amb el 
soL La' tancada sera ininterrom-

La iniciativa · té el recolza- puda des de divendres 3 de juny 
ment del Cel),tre Social de a les 7 del vespre fins al diu
Sants, la Plataforma pel Soter- .menge següent a les 5 de la tar
rainent de tes Vies, la Comissió · da. El tret de sortida el ·donara 
de Ve1ns de la Bor.deta, 1' As so- una repicada de campanes i la 

lncendi al CSA can .Vies 
MARC • SANTS 

Un incendi va afectar la nit del 
dissabte 28 de maig part del 
Centre Social Autogestionat 
Can Vies. El foc va ser acciden
tal, aparentmeñt provocat per 
una cigarreta mal apagada,. i va 
afectar les golf es de 1' edifici 
sense estendre's ·a la resta del 
centre sociaL L' estructura de 
l' edifici no ha quedat afectada i 
els mobles i estris cremats ja 
han estat retirats. 

· En un primer moment es va 
témer per la continui:tat del pro-

, jecte de centre socüil, sobretot 
per la quantitat de fum que sor
tia del terrat i per la important 
presencia de bombers i policía 
que van impedÍr el pasa l'edifi
ci durant la nit, així com per la 

B~r 

possibilitat que les-flames arrá
sessin el projecte col·lectiu co
menc;:at _ara fa vuit anys al nú
mero 42 del carrer Jocs Florals. 

Els membres del centre so
cial i també molts ve:ins solida
ris que van aplegar-s'hi mentre 
els bombers apagaven les fla
mes han lloat la tasca d' aquests 
treballadors, dels quals un va 
resultar ferit lleu, igual com .un 
noi que resideix a e l'habitatge, 
qu~ ha hagut de rebre atenció 
. hospitalaria per una ferida tam
bé lleu. 

Durant el dia següent es van 
retirar les restes cremades, i es 
va netejar el centre social i tor
nar a posar a punt un projecte al 
qual encara li · queden molts 
anys de vida .i molt de camí per 
recórrer. 

GéflesíS 
c/olztnelles,20 

~ Sants (Sen) 

despenjada de pancartes des .del 
campanar de la histórica esglé
sia de la Bordeta, que sempre 
s'ha caracteritzat per la seva 
sensibilitat vers les reivindica
cions socials. 

Els tancats, conjuntament 
amb grups de suport externs, 
desenvolupanin diverses activi
tats obertes als vei:ns, com as
semblees, passis de vídeo, es
pectacles i xerrades (les -quals 

estan detallades a l'agenda d'a
quest mateix número de LA 
BuRxA). Diumenge es cloura 
l'acció amb un dinar comunita
ri de cuscús preparat per orga
nitzacions d'immigrants. 

El desenvolupament de 
1' acció sera seguida moment a 
moment des del -portal d'infor
mació barrisants.org, que ha 
habilitat un espai especial a la 
seva pagina. 

111111-ICií lllliCIII'II 
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COMISSIÓ • SANTS 
ANTIREPRESSIVA 

El passat 19 de maig a les 10 del 
matí, un noi del barri de Sants, 
compromes amb diferents lluites 
socials i ve1nals, va ser detingut 
per la Brigada Provincial .d'ln
formació de la Policía Nacional 
(hereva de les anteriors brigades 
politicosocials del franquisme), 
després d'haver-lo seguit durant 
més de 30 minuts. El van portar 
a la comissaria d' Aiguablava 
(Nou Barris), on es troba actual
ment la seu de la dita Brigada, i 
el seu advocat no el va poder 
veure fms a les sis de la tarda. 

· Tañt el detingut com l' advocat, 
, en cap moment van ser inforrnats 

dels fets que havien motivat la 

detenció per tal de generar la 
. confusió entre els amics, els fa
miliars i el mateix detingut. Per 
augmentar la incertesa, l'úmca 
informació que es va saber era 
una declaració verbal d'uil dels 
policies, en que afmnava que te
nien una empremta del detingut 
vinculada a un fet ocorregut feia 
un any i mig. Un cop arribat el 
moment de declarar davant de la · 
policía, el nostre company va 
exercir el seu dret a negar-s'hi. 
L' endema va passar a disposició 
judicial i va ser quan 1' advocat va 
poder saber de que se l' acusa va 
exactainent. Passades les dues de 
la tarda, i després de declarar da
vant 'la jutgessa, el jove va sortii:, 
en llibertat amb carrecs. 

General d'Instal·lacions BCN. sJ. 

AIGUA - LLUM - GAS 

El passat dimarts 10 de maig el CSA
Can Vies va bufar les espalmes del 
seu vuité pastis él'aniversari. Entre 
els dies 6 i 14 i sota el lema "Abans 
cremaven esglésies, ara .. les 
okupem" es van fer diversas ac
tivitats, entre les quals destaquem les 
xerrades a carrec de Trinidad 
Gallego sobre les dones del 36; 
d'Eusebi Giménez, anomenada "Ca
talunya segle XXI", i de TeresaAbelló 
professora de la facultat d'Histona de 
la UB, que va parlar en favor de la 
memoria histórica. El regal més · 
importan! que el centre social ha 
rebut aq.uest any ha esta! l'ampliació 
de les seves instal·lacions amb la 
capella, que va ser inagurada amb 
una espectacular actuació teatral a 
carrec deis membres del mateix -
centre social. 

El dia 8 de maig els Castellers de 
Sants van celebrar el seu XII a ni- · 
versari descarregant, a la playa 
Malaga, el primer 4 de 8 de la 
temporada. Aquest castell és do
blement memorable perqué és la 
primera actuació a playa en qué la 
canalla duia case. la festa, que havia 
comenyat dissabte, acaba amb un 
dinar multitudinari. 

El cas d'una noia que treballa per a 
equipaments municipals de S;:mts 
contractada per una ETT destapa el 
que esta succeint amb els serveis 
que cobreixen I'Ajuntament i la · 
Generalitat. Segons ·fonts de la 
CGT la participació privada hi és 
cada cop més present: sota la 
forma d'empresa pública, els 
serveis són gestionats per . em
presas privadas amb diner públic. 
Aixo s'anomena extemalització, i 
permet que aquells que serien 
funcionaris no ho siguin, de manera 
que l'ens públic s'allibera d'haver 
d'assegurar llocs de feina dignes. 

Instal.laéions i Reformes. F 1 o r l•t e r 1·a 
Vallesplr, 16 

08014 Sants, BCN 
Galileu 87- 08028 

'-. . Tel: 93 51112 34 l 93 490 29 83 
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Quan se'ns pregunta perla cultura catalana, sobre que son els Pa'isos Catalans, un ins
tant de silencies crea abans de comen~ar a dir coses disper.ses: una llengua, un terri-
tori, una historia .. . 1 llavors una esbufegad¡1 
de relativisme pot enviar-ho tor a passeig: 
"Pero si les Homilies, un dels textos més an-

• tics escrits en catala, compleix ara només 8 
segles! 1 no fa gaire, tots érem romans!". Ara 

• bé, el territori defineix una societat, amb 
unes peculiaritats en tots els ambits de la vi-

• da quotidiana. 1 d'aquestes, una _de lés més 
importants és la llengua i tots els usos que 
se'n fan. Per mitja de la comunicació oral 
s'ha anat transmetent una forma d'entendre 
.el món, d',estimar-lo, de viure-hi. Les llegen
des, les rondalles, els refranys, són una de lés 
formes que ens han arribat d'aquestes eines 
comunicatives. Així que a LA BURXA de ümt 
en tant rebrem la visita d'algun d'aquests és
sers que, segons ens con ten les llegendes, es 
troben encara per les nostres terres: dones 

R• 

d' aigua, dames de blanc, gegants, gent me- l1lstralií 1111 Pla'iJ Bayás IIX1r8ta dlllllnllliDiallr ltl l:atatllya 
nuda, dracs... · 
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Busca 1 O coHectius del barri 
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Com 
s'enténil • 
La dificultat per poder sortir endavant. 
El joc brut ha comengat i ja sabem qui guanyará 
Aixo és el que s'han trobat 
els meus ve'ins del costat. 
Els han canviat el pan y i sense casa s'han quedat. 

Gent sense casa, cases sense gent. 
Com s'entén?, com s'entén? Cases sense gent. 
La facilitat per enriquir-se i escalar .. 

. Qui no acosfuma a jugar net es créu superíor, 
com l'encorbatat que ven a preu d'or un raconet 
tot especulant amb les mancances de la gent. 

Gent sense casa, cases sense gent. 
Com s'entén?, com s'entén? Cases sense gent. 
S'entén prou bé! lmmobiliaries i banquers. 
S'entén prou bé! Regidors i consellers. a · La rea/itat és crua, qui s'atura?, qui actua? 

;:::11t Qui vol fer les coses troba mitjans, 
g qui no, excuses. 
U Saber que sures en un mar urbil de grues, 
11111111! peró entre tates dues 
~ recuperarem parets perdudes 

si una casa esta buida i tu l'omples de vida. 
Serem joves i grans les que seguirem la crida. 
D'aquí no ens movem, us esperem. 
Segur que no sortira gratis ni aquest, ni cap 
desalloljament. · · 

No us amagueu, que no hi haura compassió, 
tan sois connexió i passió en tates les okupacions. 
Transmetre vivéncies intensas, palpar les 
sinergies fins a subvertir les seves ciéncies. 

Tinc dos amics que han ocupat 
i ara els volen juijar. 
Les seves lluites són també 
les que nosaltres recolzem. 

S'entén prou bé! Quanta gent donn al carrer? 
S'entén prou bé! Gent desplagada, com s'entén? 
S'enten prou bé! Desnonaments i embargaments. 
S¡enten prou bé! Digue'm qui és el delinqüent? 

Rabia Positiva amb la col ~aboració de Pirat's 
Sound Sistema. 
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· Landakaris 
-Muartos 

.diskak 
Mart; 2005 

La realitat toma a demostrar que Pamplona~Iruña 
és el lloc d'on surten les millors bandes. 
Lendakaris Muertos ·és la banda amb les lletres 
més ironiques, provocadores i divertides {lels 
darrers 20 anys després de La Polla. 

En aquest primer disc pots robar 23 temes 
punk q_ue s'enganxen de la primera canyó a !'úl
tima. Es difícil transmetre amb paraules tot el 
que et provoquen els Lendakaris dins el teu cap. 
El disc comenc¡:a amb "Policía sí", que record a a . 
RIP, i continua amb .la divertidíssima "Centro 
Comercial". També hi. podem trabar ai~lusions a 

·Ruper Ordorika a "Gafas de Pasta", a la policia 
nacional a "Galletas integrales", al$ bascos a 
"Gora España" i "El problema vasco", a més 
d'aprendre geografía amb "A golpe de atentado". 
I moltes, moltes canc¡:ons que et fan passar una 
molt bona estaña, no deixis de cantar-les! No 

· perdeu el temps amb el de'sempre, perque aquest 
grup us fara pensar en moltes coses i us alegrara 
els dies. Simplemet, els Lendakaris han trencat 
esquemes i faran trontollar-ho tot. Odio el Jut
bol!!! Queda speed??? 

Bertsolaris vivos 

,.,..,,,.,,filia----. 
Un tomb pal 
diccionari-

El mot xava, que ara s'utilitza a 
Barcelona per anomenar aquells 
sectors _ influenciats pel castella en el 
parlar ( eliminant les vocals obertes i 

neutres i les consonants sonares) era només una manera molt 
vulgar d'anomenar un noi o una noia afinals del segle XIX. 

Prové de-l mot caló chavale, plural de chavó, noi. 

-----

Fes-te amic o amiga de 
r------- - ·-- ~ - ·---------------- -noMiCiiiAaÓBAÑcÁIÜA----, 

laBurx~ 
Les subscripcions a LA BuRXA acompliran dos 

objectius: fer-Ia arribar alla on la 
seva distribució no arriba i ajudar 

económicament al seu manteniment 
Es pot fer de diverses maneres: 

miqancant correu convencional, per domiciliació 
bancaria o manualment 

Així queja saps. 

----
Nom_-________________ ~--------~ 
Cognoms.-=----------------------~
Carrer i número 
Codi Postal ----------:P=-o--=-b-=-la---,ci-,-ó -----------
Teléfon DNI, ________ --,---__ _ 
Vull rebre laburxa a casa 0 

Amic amiga de 
LA 8URXA 

3 euros/mes 
D(36D l'any) 

Col·laboració anual 
amb 

LA 8URXA 

Aportacions 
voluntaries a LA 

8URXA 

D 5 euros/mes 
(60 o l'any) 

euros 
D (escriure amb claretat) 

.. 

Caixa/Banc ________ _ 

Adret;:a·----------'-'--
Població _________ _ 

Nom del titular_------~--
CODI ENTITAT D D D D 
CODI SUCURSAL D D D D 
CODI SEGURETAT 0 0 
NÚMDECOMPTE DDDDDDDDDD 
es prega que entregueu fins a nova ordre els rebuts que presentara lA 
BURXA 

Data _ ___ __ Signatura 

~---------------------------------------------~ 

·[ 
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D'ON VENIM 

la Garnatxa 
Al marge de !'anterior experien
cia de Cros, 10, la casa que 

· inaugura !'actual moviment de 
les okupacions (així amb k, ja 
que ocupacions n'hi ha hagut 
tota la vida) als nostres barris 
fou el Casal Popular La 
Gamatxa. 

Era !'octubre de 1994, i el 
que fins llavors havia estat el 
priñcipal front de lluita 
éintisistema, la insubmissió al 
servei militar, comengava a 
declinar com a generadora de 
tensió amb l'estat. Llavors, un 
grup de joves, del barri i de 
tora, buscava la fórmula per 
reorganitzar . els moviments 
socials anticapitalistes al barri. 
Es tractava d'obrir. un front de 
lluita que per una banda tos 
una denúncia directa a les 

· injustícies que patien dia a dia i, 
per l'altra, també tos una eina 
de construcció d'alternatives, 
una realitat palpable, allunyada 
de /'alta política que a seGtors 
de !'extrema esquerra li encan
tava ter. Era, en fi, un projecte 
arrelat a les necessitats i 
desitjós d'un moviment molt 
jove i sense pr,acticament refe
rents adults. 

L'okupació encara era una 
practica molt poc coneguda i, 
obviament, no era tan massiva 
com ara, peró en els ambients 
altematius ja feia més de 1 O 
anys que sonava com a alter
nativa de mobilització i creació 
d'espais fisics i polítics propis. 

La Garnatxa, situada al 
carrer Papin número 4, dura 
com a espai social un any i mig, 
durant el qual es van realitzar 
desenes d'activitats i, sobretot, 
de merders: pro.blemes polítics, 
de convivencia, de projecte ... 
Semblava que tot el que podía 
passar passava, i de la piljor 
forma possible. Pero també va 
ser una escola immillorable per 
preparar projectes posteriors 
més ambiciosos. De fet, davant 
la situació de paralisi que vivía 
aquest casal es va decidir, de 
forma una mic;a paradoxal, que 
tot era un problema d'espai, i es 
va preparar l'okupació de 
I'Hamsa. La casa encara dura 
un altre any com a vivenda fins 
al seu desallotjament. 

GUILLEM SANCHEZ 

JUNY 2005 
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El model de ·festes 
Maiors, a debat 

EL RACÓ DEL CASAL 

la repressió 
no s'atura 
La impunitat policial, tampoc. 
Fa poc, ens sorprenia la notícia 
de l'arxivament de la denúncia 
per les tortures practicades pels 
Mossos d'Esquadra als de
tinguts de Torá Tot i les con
tradiccions evidents en qué van 
caure els agents (i que van dur 
el primer jutge encarregat del 
cas a tirar endavant la denúncia 
per qué considerava que hi 
havia indicis més que sufi
cients), la jutgessa que final
ment se'n va ter carrec va 
decidir, sense els raonaments 
previs preceptius, procedir a 
arxivéir la denúncia. 1 aixó pas-· 

En el marc del Firentitats, el passat 21 de maig va 
ten ir lloc ·un debat sobre el model de testes de 
sants que havia estat convocat conjuntament per 
Sants3 Radio i LA BuRXA. La iniciativa sorgí de la 

. necessitat de trobar un nou espai de dialeg entre 
les ve'lnes i els ve'lns d~ Sants que organitzen les 
testes, arran de la inexistencia fins llavors d'una 
comunicació directa entre els diversos col·lectius. 

JORDINA SANCHEZ AMAT, 
REDACTORA DE LA'BURXA 

Des de fa gairebé 11 anys el bar
rí compta amb les Pestes Alter
natives a més de la Pesta Major 
tradicional. Durant tot aquest 
temps pan sorgit problemes di
versos, ja que en un mateix espai 
i temps conviuen dues formes di
ferents de concebre i celebrar les 
ü!stes. 

D'una banda, els carrers que 
participen en les festes oficials 
són cada cop menys nombrosos. 
Dels 63 que hi havia a mitjan se
gle XX en que-" 
den 13. De 
1' altra banda, 
1' organització 
de les altema
tives es veu 
progressiva
ment desbor
' dada per una 
assistencia ca
da cop més 
massiva i que 
va creixent, 
amb tot el qu~ 
comporta un 
volum tan gran 
de gent. 

Tenint en 
compte que hi 
ha un punt d'u-
nió entre totes les persones que 

"participen en les tasques d' orga
nització de les festes, siguin qui
nes siguin, i que no és cap altre 
que 1' estima pel barri i la seva 
Pesta Major, Sants3 Radio i LA 
BURXA vam veure la necessitat 
de trobar un espai on fos possible 
parlar sobre aquestes situacions. 

Es va considerar que el Piren
titats era 1' espai més ido ni per a 
una iniciativa d'aquest tipus, en
cara que, desgraciadament, la 
coincidencia amb altres activitats 
va fer que alguns col·lectius, 
com per exemple la Colla. de 
Diables,' no hi poguessin assistir: 

Primer punt: coneixe'ns 
L' objectiu era fer entre tots i to
tes una analisi de 1' estat de les 
festes encaminat a oferir un mo
del de Pesta Major revitalitzat, 
amb un espai únic de festa i amb 
la participació de totes les parts. 
Es pretenia facilitar una comuni
cació directa al marge de les insc 
titucions i dels comunicats i con
tracomunicats de premsa per, 
d'aquesta manera~ evitar la dis
torsió d' opinions. 

Sobre aquesta base es van 
reunir persones dels agents prin-

cipals de les festes: membres de 
diverses comissions de carrers, 
de l'organització de les Pestes 
Altem11tives, d'entitats com els 
Castellers (a títol personal), etc. 
El debat es centra, durant bona 
part de les dues- hores que dura, 
en aquells aspectes negatius de 
les festes, basicament de les al
tematives: la neteja, el soroll, el 
respecte als horaris, la venda am
bulant d'alcohol, entre d'altres, 

Si bé aquests temes van es
tancar una mica el debat, no per 
aixo van deixar de sorgir idees 
interessants. Diversos assistents 
van analitzar la causa possible de 
la situació actual de les festes: 

per una banda, el concepte de ca
rrer ha canviat, s'ha ampliat i el 
referent de 1' individu és el barrí,· -
cosa que explicaría la disminució 
de carrers participants. Per una 
altra banda, les Alternatives han 
omplert el buit que crea el fet de 
no pertanyer a cap carrer en con
cret i estan'~ a més, organitzades 
per grups d' afinitat i no segons 
criteris geog¡:afics. 

També es planteja el tema de 
la manca de recursos economics 
de les oficials, cosa que dona peu 
a apuntar que caldria fer alguna 

cosa per dis
minuir la .di
ferencia dels 
diners que 
dóna 1' Ajun
tament per a 
les festes de 
Barcelona i 
per a les dels 
barris . Una 
proposta que 
no s' acaba de 
parlar va ser 
Ja de poten
ciar les pla
ces com a 
llocs de fes
tes unitaries. 
Pinalment, es 
decidí que 

1' acte tindria continui:tat, i que es 
tomaría a convocar una trobada 
similar passades les festes d'en
guany. 

'El debat finalitza, dones, sen
se que s'arribés a cap propósta 
concreta, pero serví per a iniciar 
la construcció d'un pont per al 
dihleg que assenta les base~ per
que en un futur es produeixi. 
Depenqra, en tot cas, de les ga
nes d'avinentesa. En aquesta tro
bada s'4a notat que mancaven 
autocrítica i aportació d'idees 
constructives, pero almenys ha 
servit com a presa de contacte 
entre els diferents punts de vista. 

. sava justament la mateixa 
setmana que Amnistía Inter
nacional (Al) feia públic el seu 
informe anual, en qué, a més 
de parlar d'altres casos d'ir
regularitats a I'Estat espanyol, 
dedicava un bon paragraf a 
denunciar precisament els 
maltractaments per part deis 
Mossos a un deis detinguts de 
Tora, el qual després d'haver 
passat per les dependéncies 
d'aquest cos va haver de ser 
ingressat a I'UCI a causa de les 
lesions ~ofertes. Recordem que 
Al no és un organisme ni de 
bon tros sospitós d'afinitat amb · 
!'esquerra independentista deis 
Pa'isos Catalans ni d'altres 
nacions ocupades per estats 
europeus, cosa que indica que 
tenia raons molt solides per 
incorporar aquest cas. 

Tot plegat constitueix una 
demostració més del paper 
cabdal deis Mossos dins !'es
tructura repressiva espanyola 
al Principat. Detenen, torturen i 
el sistema judicial éls absol. 
Una constatació més que l'es
tament policial i el judicial van 
de bracet en una mateixa di
recció. 

Aquest fet no és nou; no és 
el primer ni malauradament 
sera l'últim. 1 per aixó hem de 
tomar a parlar d'impunitat po
licial i repressió. Algun dia, de 
debo, ens agradaría poder 
dedicar la columna a parlar de 
la justicia, la llibertat i el 
respecte a la dignitat de les 
persones i als drets humans 
imperant al planeta. De mo-

. ment, no podem: 
CASAL 

INDEPENDENTISTA 

El L.okal 
·· A•ociac:io 

Cultural EI ·Raval 
llibre$.; . , 
cootrairtformació ho~:arh 
. .-evistés matins, de dimarts a 
música · dlvendres de 10.30 a 14h 
samarretes tardes, de dilluns a 
pedaqos... dissabtes de 17 a 2_1h 

c/de la Cera 1 bis 08001 Barcelona 
Tel: 93 329 06 43 Fax: 93 329 08 58 

ellok .. l@pangea.org ·¡ 
ellokal@sindominio.net · 

~~ 



• R JUNY2003 . 

Endorfines 
A la vida quotidiana estem 
constantment exposades al 
dolor: des del mal que ens fa 
un copo el mal d'estómac, a la 
frustració i preocupació per 
suspendre un examen, perdre 
una feina, un judici o un con
flicte laboral; o la pérdua d'una 
persona estimada. 

Totes aquestes situacions 
redueixen les nostres defen
sas, generen ansietat i ens 
provoquen un malestar gene
ral que redueix el nostre to vi
tal. És la depressió. Aquest 
conjunt de circumstancies físi
ques, psicologiques i emocio
nals adverses es tradueixen en 
una sensible reducció de la fa
bricació habitual d'endorfines. 

Les endorfines són una 
substancia bioquímica, una 
mena de morfina casolana, 
que fabrica el nostre cervell, i 

. que generen un estat de be
nestar, optimisme i euforia. Eli
minen el dolor, redueixen la 
tristesa i són el millor antide
pressiu que existeix. Davant 
les depressions i les adversi
tats s'ha de reaccionar, i qual
sevol activitat que ens generi 
plaer(fer esport, petar la xerra
da, prendre el sol o llegir) el 

- . 1 • 
que busca és recupeiai ia nos-
tra dosi d'endorfines. . 

lla carícia, el massatge, la 
passió i el sexe disparen la 
nostra fabricació d'endorfines.' 
Encara més, l'activitat sexual.i 
l'orgasme (igual que riure) 
reactiven aquesta fabricació,'_ i 
és per .aixo que com més 
activitat sexual, més desig. 

Temps enrere es deia que 
el desig sexual era limitat i que 
s'havia d'estalviar. Avui sabem 
que.és exactament el contrari: 
com més activitat sexual, més 
desig. És a dir, que el plaer 
sexual reactiva la fabricació 
d'unes endorfines que produei
xen plaer i generen més desig 
sexual. Potser per aixo es diu 
que, en el sexe, "el que tasta 
repeteix", i no només pel plaer 
immediat, sinó pels efectes 
col ·laterals de benestar 
general, optimisme i felicitat. El 
sexe és salut. 

LUÍS ELBERDÍN 
Delllibre Eros en Txokoa 

FOrum SociaiMediterrani: 
un altre món és posSible 
[ 

Del1_6 al19 de juny es celebrara al recinte firal de 
la pla9a Espanya el Forum Social Mediterrani. Tot 
i les lc)giques reticéncies que genera per estar 

ampliament recolzat per les institucions, no es pot ·] . · 
oblidar que sera un espai de luxe per conéixer les • 
lluites del voltant del nostre mar. 

WWW.FSMED.INFO 

Durant els 90, ha aparegut un nou 
moviment de protesta i altematiu a 
la globalització neoliberal. Les cri
tiques a un model que avant¡:>osa els 
interessos econon:iics al de les per
sones s'han fet sentir amb con
tundencia arreu del planeta. 

Ainb la voluntat de generar 
confluencies i construir altematives 
es va endegar a Porto Alegre el Fo
rurn Social Mundial (FSM). Des 
d'aleshores i per descentralitzar i 
fer arribar als ambits més propers a 
la Ciutadania el procés, s'han cons
tittiit forurns socials regionals. 

Per aixo neix a Barcelo
na el Forurn Social Medite
ri:ani (F:SMed), inspirat en 
la Carta de Principis del 
FSM, amb 1' objectiu de ser 
un espai de treball plural, 
transversal, obert a les dife-

• rents sensibilitats, cultures, 
confessions i pobles, per tal 
d'esdevenir un espai d' arti
culació entre col·lectius de 
l~s sodetats :mediterrarües 
que vulguin treballar ple
gats per tal de reflexionar i 
generar altematives concre- · 

· tes a 1' actual sistema neo liberal. 
El Consell Internacional del 

FSM va acordar la celebració a 
Barcelona del FSMed, com un es- · 
pai on tothom hi participi aportant, 
des de la seva optica, moviments 
d'homolegs en les altres ribes del 
Mediterram; no pretén ser una ins
tancia representativa, sinó un punt 
de trobada i de debat dels movi
ments socials i amb capacitat de ge
nerar propostes. 

oe aue es 1181181'8 
Set eixos tematics han quedat defi
nits després ·de les as·semblees de 
Rabat, Napols i Perv?lia: 

- Democracia, ciutadania i drets hu
mans. La definició del tipus de de
mocracia que volem és deterrninant 
en una zona on hi ha di verses dicta
dures i on les llibertats públiques 
són posades en dubte a tot arreu. 
S'hi inclouen els drets polítics, 
econornics i socials, els drets 

col·lectius dels pobles, la defensa 
de les llibertats, la lluita contra totes 
les formes de discriminació i la . 
construcció d'una democracia par
ticipativa. 

- Conflictes, ocupacions militars, 
militarisme i pau. L' existencia de 
conflictes no resolts comporta fo
cus permanents d'inestabilitat 
agreujats per interessos geoestrate
gics, sovint aliens als pa!sos afec
tats. Es tractaran els conflictes a 
l'Orient Mitja; els drets del poble 
palestí, la situació al Magrib, els 
Balcans i els pobles que no veuen 

reconeguts els seus drets. També es 
recordara el rol que juga l'imperia
lisme america i la carrera arma
mentística, i tractarem de superar el 
bel· licisme per avanl(ar cap a la re
sólució dialogada dels conflictes. 

- Drets economícs, socials i cultu
rals i models de desenvolupament. 
Treball i conflictes. La globalitza
ció neoliberal es manifesta at nord i 
al sud del Mediterrani en 1' aplica
ció de polítiques de liberalització, 
privatitzaciÓ, desreglamentació i 
austeritat. S' articula en base a la 
creació d'una zona de lliure comer\( 
i dels beneficis obtinguts amb el 
deute, que operen com a vectors de 
les polítiques de l'FMl, el BM i 
l'OMC, amb un impacte social de
vastador: empobriment i exclusions 
socials, atacs als drets dels treballa
dors i precarització, atur, desmante
llament i liberalització dels serveis 
públics. En aquest context es de
nuncien el deute extem i el procés 

Euromed. 

- Migracions. El Mediterrani ha es
tat sempre un mar d'intercanvis i 
rnigracions que han forjat les cultu
res que hi conviuen. Avui és en un 
espai intraspassable, on vénen a 
morir els exclosos del sud. Cal par
lar de les rnigracions en termes de 
.llibertat de circulació, de lluita con
tra les causes que la provoquen i pel 
reconeixement de la igualtat de 
drets dels imrnigrants, tractant-los 

. com a ciutadans. 

- Diversitat cultural i dihlegs trans
culturals. La Mediterrama 
és un mar de diversitat, cal 
construir processos de dia
leg intercultural, interreli
giós i mterlingüístic, res
pectant la riquesa de la di
versitat i aprenent a 
valorar-la en termes no he
gemonics. 

- Model de desenvolupa
ment i sostenibilitat wu.-
biental .. L' actual model de 
desenvolupament neolibe
ral no afecta només les per

sones, sinó que origina un impacte 
ecologic negatiu que afecta seriosa
ment .el medi i malbarata recursos 
afectant 1' ecosistema. i les riqueses 
de la regió. En el marc del Mediter
rani,' els temes de pol-lució, de re
cursos energetics, de 1' aigua i la de" . 
sertització, de la seguretat alimenta
ria plantegen el problema de la 
recerca de les altematives al petroli 
per energies renovables ( co
menl(ant pel sol del Mediterrani) de 
forma més amplia, del tipus de des
envolupament que volem. 

- Dona i Mediterrani. En 1' encreua
ment de les tradicions masclistes i 
patriarcals, les dones es troben en 
una primera línia de 1' impacte de 
les polítiques neoliberals antiso
cials i, per tant, la seva contribució 
a la construcció del Forurn Social 

. Mediterrani pot ser una ocasió per 
teixir llai(OS entre el nord i el sud del 
Mediterrani. 
Més inforrnació a www.fsmed.info. 
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Un Firentitats 
dubtós 

1 

Aquest any s'ha despla~at el 
Fírentítats a I'Espanya Industrial·, 
í l'experíéncía ens ha deíxat un 
doble sabor de boca: per un 
costat, l'espaí és molt adequat 
per estar-s'hí, pero, per un altre, 
resulta invisible per al barrí. A 
tots els actes que s'hí fan aquí, í 
la gent del barrí ho sabem, s'hí 
ha d'anar de manera expressa. 1 
potser el Fírentítats hauría de 
pretendre obrír-se a gent no 
implicada en associacions per 
tal que tothom les coneguí. 

Aquest problema d'endoga- · 
mía del Fírentítats no és nou í ja 
el patía a Cotxeres. Potser, 
pero, més 'dífumínat per la 
centralítat de l'espaí. 

Una queíxa més és el format 
deis estands, übicats en earpes 1 

potser massa petítes í atape"i
des. 1 una altra queixa és pel 
cártell de convocatoria: pura au
topropaganda municipal sense 

. cap. referencia al nostre barrí a 
la portada. 

Malgrat aíxo, també hí ha 
hagut coses positivas, com l'ínící 
de debat sobre el model de 
Festa Major, la mobílítzacíó deis · 
joves pels espaís públícs (tot í 
les pressíons muriícípals perqué 
el Secretaríat retírés les pancar
tas al·lusíves, ja que no volíen 
que ofenguessin el Sr. Clos), els 
contactes que hem anat tenínt a 
l'estand amb gent de les 
plataformas de I'Ave pél Litoral, 
í les actuacíons de grups de 
testa del . barrí, com els 
castellers í, sobretot, deis 
díables de Sants. · 

Fíns a la propera, on ens 
caldra afinar en l'espaí í 
distanciar-nos de l'autoliomo 
municipal. 

COMISSIÓ bE VE"iNS DE 
LABORDETA 

EL TEU DENTISTA DEL BARRI 

"PEIXOS NOLLA" 

Mercal de Sants, parades 301 a 306 i 340-341 . 

Telf: 93-339-55-57 
SANTS 

Dr.Man;al Solanas ¡ 
Esquerra 

ODONTÓLEG Cd .. n° 2325 

Carrer d'Oizinelles, 96, ter. Tel. 93. 332 04 19 
08014 BARCEWNA 

<.'"mai!: msn!íinasdcmist@mtbmed.-."S 
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DE SOBRESALTS 
INESPERATS .. . 

Després de quatre votacions, 
Atutxa es queda sense la 
presidencia del Parlament base. 

·Mana ciclista 
·reivindicativa 
El diumenge 22 de maig .unes 200 
persones van participar en la 
passejada per salvar la carretera 
de Gallees (Valles Qriental} i 
gaudir d'aquesta via sense transit 
1 de l'espai natural que l'envolta. 
Amb aquesta acció, la més 
nombrosa fins al moment de totes 
les que s'han realitzat, es vol 
salvar Gallees de l'especulació i 
de les administracions que él _ 
volen convertir en un Central Park 
metropolita, una mena de pare 
tematic, urbanitzant 60 hectarees 
més i fent passar l'autovia 
Interpolar. 

Acció a la 
base de I'OTAN 
a Sant Climent 
Sescebes 
El dissabte 21 al migdia una 
trentena de persones carregades 
amb díptics, pancartes i globus de 
colors es van concentrar a prop de 
la base militar de Sant Climent de 
Sescebes. A les portes de la base, 
van poder installar una paradeta 
informativa sobre l'objecció fiscal, 
van llegir un manifest i van 
realitzar una petita performance. 
Posteriorrnent, van poder explicar 
el perqué de la visita al capita 
Gutiérrez, al qual van lliurar una 
copia del manifest per tal que els 
alts comandaments de I'OTAN 

. recapacitin sobre ·1a seva funció. 
L'acció havia estat convocada per 
denunciar que en ·l'actualitat 
s'estan duent a terme les 
maniobres més grans que .I'OTAN 
ha realitzat mai a I'Estat espanyol i 
que el comandament es troba 
justament ubicat a Sant Climent. 

B* 
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l'MST marxa per acabar. amb la· pobresa i. la 
desiuualtat al camp brasiler 

11111111 da la .-u a Braslla dais SIIJI8 Tll'l'll 

~QUEL 1 JORDINA • BRASil 

El Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) ha cami
nat durant 17 dies, fent els 200 
quilometres que uneixen Goiania 
(d'on van sortir .el 2 de maig) i 
Brasilia. Han estat 12.000 perso
nes, representants de les 550.000 · 
famílies del moviment que viuen a 
23 estats del Brasil (deis 26 que 
té). Feien saber així la urgencia 
d'una reforma agraria que acabi 

INTERNET 

amb !'extrema pobresa al camp i 
amb els latifundis. 

El Movimento. ha sortit amb 
les seves aixades (sempre en duen 
en les seves reivindicacions) a exi
·gir una réforma que de moment 
només existeix com un pla nacio
nal de reforma agraria. Segons in
forma va fa p<;>c Marcelo Durao 
(integrant de l'MST) en una visita 
a Barcelona, el govem de Lula 
(del Partit deis Treballadors ), que 
quan va sortir élegit fa dos anys va 

significar una gran esperan~a per 
al Movimento (de fet li donaren 
suport), es troba en una situació 
que no permet els canvis desitjats: 
la configuració de l'estat i les for
ces economiques defensen aferris
sadament 1' agricultura del mono
cultiu i les grans extensions. 

La llluita per la terra i per mi
llorar les condicions de les persó
nes que la treballen en aquest país 
que viu basicament de !'agricultu
ra ja existia als anys 60. Pero va ser -
ambla dictadura del1964 al1981 
que aquesta va prendre un caire
més organitzat, ja que tota lluita 
era fortament reprimida. Grades al 

suport de la Comissió Pastoral de 
la Terra, de la qual formen part bis
bes, sacerdots, religiosos i agents 
de pastoral que treballen en la línia 
de la teologia de 1' alliberament; es 
van dur a terme les primeres ocu
pacions amb una estructura a partir 
dels grups de base. Pero l'MST 
com a tal ,no va apareixer fins al 
1984,.en que es constitu'iren coma 
moviment a· cascabel (Parana) du
rant la seva primera trobada. Alla 
van assentar el que seria el seu 
principi fonamental: qualsevol ter
ra que no compleixi una funció so
cial s'ha d'expropiar, per ocupar
la, organitzar-se i alimentar-se. 

La marxa va transcórrer com estava previst: s'aixecaven a les 5 de la 
matinada, caminaven 20 quilémetres, i després acampaven. Llavors els 
nen~ rebien classes (l'educació és summament important i molt cultivada 
a I'MST) i per cloure la jornada feien activitats culturals per elevar el nivell 
de consciencia del seu poble. En arribar a Brasilia hi hagué alguns 
inéidents a!flb la policia, pero no hi va haver ferits greus. 

Més de 5.000 persones del Principal i la 
Catalunva Nord es manitesten contra la 
iíñia· de moli aii&. iensió 

Mobilitzacions 
estudiantils 
contra Bolonia 

REDACCIÓ • IElliTEBBA 
REDACCIÓ • ll JONQIERI 

Més de 5.000 persones es van 
manifestar el diumenge 22 de 
maig a la Jonquera en contra de 
la línia de molt alta tensió que 
esta ·ptevist construir des del 
Rosselló fins al Girones. Ja fa 
mesos que els ciutadans de la Ca
talunya Nord i del Principat es 
mobilitzen en contra del projecte 
dels govems frances i espanyol 
de fer passar una línia ~e molt · 
alta tensió (MAT), probablement 
de 400.000 volts, per terres cata
lanes. Aquesta línia serviria per 
abastir, entre d'altres, el tren 
d'alta velocitat (TAV). 

Entre els participants hi havia 
batlles dels municipis del Princi-

. pat i la Catalunya Nord, associa
cions de yei'ns i moviments eco
logistes com Salvem l'Emporda, 
un dels convocants de la mani
festació juntament amb les plata
formes No a la MAT i Non a la 
THT. Els participants es van con
gregar al matí a 1' antiga duana de 
la Jonquera i van maixar cap al 

Portús per després tomar al punt 
de sortida, on es van fer els par
laments. Lluís Llach va destacar 
la necessitat de preservar el medi 
i els pobles del Pirineu. 

Els diferents actes que des de 
la Plataforma s' han impulsat te
nen com a finalitat mostrar la 

gravetat de les conseqüencies 
que el projecte de la línia de mol
ta alta tensió Sentrnenat-Besca
nó-Baixas comportara. També es . 
volia fer evident la manca de ver
semblan~a de les justificacions 
que esgrimeixen els defensors 
d'aquest projecte. 

www.borlnots.org 
is d'assaíg : 

s: 19 a 2011 Taller de canalla 
20h a 21.30h TOTHQM 

dres: 21. 30'11 a 24h TOTHOJ<il 

d'assaig : 
de Beli-l!oc, 84 

Practiques I) 

Els estudiants de la UAB s'han 
sumat a les últimes · mobili,tza
cions europees contra 1' anomenat 
procés de Bolonia. El12 de maig 
es va convocar una manifestació 
contra el procés de Bolonia al. 
campus de Bellaterra. La declara
ció de Bolonia del 1999 imple
menta un model totalment privat a 
les universitats europees. Amb les 
consignes "No a Bolonia" i "No a 
la privatització", es van manifes
tar 100 persones que van decorar 
tot el campus amb les reivindica
cions. En arribar al Rectorat, van 
llegir un manifest on reclalllaven 
tenir més veu en aquest procés en 
que la -universitat patira una forta 
mercantilització deis seus estudis, 
i també van deixar clars els seus 
objectius a curt i llarg termini: la 
construcció d'una universitat pU
blica, popular i de qualitat, sense 
privatitzacions, ni competitivitat · 
ni criteris de rendibilitat dels estu
dis. Després de la lectura del ma
nifest, es va fer una xerrada sobre 
el tema. 

TETERIA • 8AR 
t ivendres: de 18 a 21h 

despn~s de l'assalg 
a 21h 
12 a 14h 

c. Comtessa de Sob'caie: 
08002 Barcelona 
M 93 2684533 
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* En aquest aparta! volem apropar -nos a la realitat del nostre 
país, des de Salses a Guardarmar i des de Fraga a Maó. 
Desde LA BuRXA volem contribuir a la coneixenc,:a del nostre 

passat 'immediat, de les problematiques actuals, tant socials 
com ecÓiógiques i económiques, i deis moviements populars 
que ens fan avanc,:ar. 

David contra Goliat 

arruo 11 

.... A RUTINES 
ESTABLERTES 

breo histOria de cinc anvs de lluita Camps i Pla es posen rapidament 
d'acord sobre la reforma del nou 
Estatut valencia. PLATAFORMA SALVEM EL • CAmLLO 

. · DESERT 

L' any 2000 es van iniciar. les 
obres que, amb la trampa del 
progrés, unien !'interior amb la 
costa de Castelló: el vial Caba
nes-Órpesa. El tra<;at triat afecta 
al paratge natural del 
Desert de les Palmes i el 
seu entom. En danya la ~ 
flora i la fauna, destros
sant muntanyes i boscos, 
i la construcció obliga a 
dinamitar sobre l'Ullal 

. de Miravet, habitat que 
alberga especies troglo
bies, de més de 100 rni
lions d'anys, enderni
ques i algunes de les 
quals són úniques en el 
món. 

Al principi la lluita 
es va centrar en la defen
sa de tots aquests valors, 
amb la creació de la Pla
taforma Salvem el De
sert. Era impossible de 
comprendre 1' aberrant 
elecció d'aquest tra<;at. 

Després de tres perí
odes de desocupacions 
de maquines, encadena
ments, acampades per
manents (nit i día) du
rant mes.os impedint les 
obres, i de desallotja
ments per antidisturbis, 
vagues de fam, llocs in
formatius permanents en 
la .cápital, recollida de 
signatures, manifesta
cions, demoresjudicials, 
amenaces, detencioiis, 

Marina d'Or Ciudad de Vacacio
nes. Són evidents la megaloma
nía del president de la Diputació, 
Carlos Fabra, i els interessos dels 
seus arnics. 

D'altra banda, és la columna 
vertebral dels PAI (pla d'actuació 

de més de 200.000 persones. De- · 
senes de rnilions de metres. qua
drats que conformaran Las Vegas 
d'Europa. Tota una destrossa de 
boscos, aigua_molls i entoms his
toricoambientals únics. 

Ja yeiem claí:, ara, per que hi . . 

vant la destrucció i les demandes 
del se u poble .. Tot un sistema 

. provincia al servei qel lucre im
mediat a c'osta de la naturalesa, 
que és la riquesa heretada dels 
pobles. . 

En l' adualitat estem lluitant 
en la vía judicial rnit-

Auressió-d'un 
·guardia de 
seuuretat del 
metro 
El passat dimecres 11 de maig una 
vintena de persones . es van 
concentrar a les portes del metro 
de S¡:mt Andreu per protestar contra 
les agressions cor'neses pel 
guardias de seguretat del metro 
contra ve'ins 'i ve'ines del barri. 
Durant la , concentració· es van 
repartir octavetes informativas tant 
a dins com a tora de l'estació. 
També es van abrir les portes del 
metro convidant els passatgers a 
entrar· gratu'itament. · En cap 
moment cap guardia de seguretat 
va apareixer per l'estació. 

Nouinlorme 
sobre la 
realitat de la 
tortura a· 
I'Estat espanvol 

judicis contra membres Accló raalltzada par la Plataforma Salvam Bllllls8rt 

j an<;ant l' aportació de 
f10US informes, desenes 
dels quals estan realit
zats per especialistes i 
universitats de tot el 
món. També lluitem per 
la paralització de les 
obres i estem pendents 
del judici per delicte 
ecologic als culpables de 
l'espoli. Seguim reunint
nos en assemblees, in
tentem obtenir fons per a 
la lluita, hem presentat 
al·fegacions als PAI, i 
ens donem suport mú
tuament davant les seves 
ofensives. El dilluns dia 
30, vuit membres de la 
plataforma són jutjats 
per les denúncit!s que 
l'empresa Necso vafor
mular perla paralització. 
Els defensors estan al 
banc dels acusats; men
tre que el coriseller de 
Territori i Habitatge 
(abans Medí Ambient), · 
Rafael Blasco, que té 
l' obligació de vetllar per 
la protecció dels espais 
riaturals, declara sense 
enrogiment que els 
camps de golf es podran 
incloure en els paratges 

PLATAFORMA SALVEM EL DESERT naturals. És posar la gui-

Un nou informe sobre la realitat 
de la tortura a I'Estat espanyol 
es presentava a finals del mes 
d'abril a Madrid. L'informe '
documenta 793 denúncies, 113 
de les quals a Catalunya. En 
total 160 denúncies als Pa·lsos 
Catalans. La Coordinadora · per 

de la Plataforma ... En fi, 
després de cinc anys de resisten-
cia, hem pogut constatar la veri- integrada), fórmula legal exclusi
table intencionalitat del que ini- va de la Comunitat Valenciana 

ha tant interes que aquest vial es 
realitzés per un tra<;at que té com 
a imputats per delicte ecologic 
alts carrecs de la Conselleria, i 
que esta deixant al descobert les 
vergonyes, si és que en tenen, de 
diversos carrecs públics, d'un 
sistema judicial de dubtosa equi
tat i d'alguns polítics sords da-

cialment es va vendre com una 
vía rapida al servei dels pobles. 
Durant tot aquest temps ha anat 
emergint un entramant entom de 
dos eixos. 

D'una banda, el vial uneix el 
futur aeroport de Castelló amb 

(, 

que permet a qualsevol promotor 
modificar els usos del sol, i que 
implicara la construcció d'hotels, 
camps de golf, macrourbanitza
cions i: un altre somni de Fabra, 
el•parc tematic Món Il·lusió. 

Estem parlant d'una població 

~-Quiromassatge 
Refiexologia 
Metamórfic 

<Perqu e ef.s massatges 
.IJP són un fu.'(! ... 

Tractament de 

contractures,_ 

dolors lumbars i 

cetvicals, 

migranyes, 

esguin~os, varius· 

-~~ 

~ 

e/ (){zineffes, 30 

93.331.10.07 
(j){[..(J)v 18-21fi . 

. neu a cura de les galli-
nes. 

Davant aquesta situació de 
desídia per part d'aquells que es
tan obligats a ser els seus defen-

a la Prevenció de la Tortura 
enceta una iniciativa perqué 
I'Estat espanyol signi i ratifiqui 
el nou Protocol Facultatiu 
contra la Tortura de les Nacions 
Unides. En aquest sentit s'es
tan preparant un seguit 
d'activitats per al proper 26 de 
juny, Diada Internacional contra' 
la Tortura 

. sorS, només les constants vi- · 
giUmcia i participació activa de 
la població civil pot impedir la 
destrucció de la naturalesa. 

Canl.panlents. al Pare Nacional 
a•A:ioües.tortes i Esr.tany de Sant 
~~ 4 u.t 1$ dt~ .. hs:l~l. Y.~· a :•us:-ut .i ~e"l#l:.~t "'"' 1 ~ a t.~~"~"-- l"'"·<l'Jr•.• 
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Abans que res, cal felicitar-vos per 
l'espectacle de I'Espanva Industrial. 
Gracies, realment molta gent ens esta 
dient que els ha agradat molt. Ens ale
gra, perque hi. h~m invertit molts es
for<;:os i el resultat ha estat reconfor
tant. De fet, ha estat possible gracies a 
la col·laboració de moltíssima gent: 
geganters, castellers, els velns que es
pontaniament ens oferien les fotos que 
havien pres, etcetera. 

/Enmig dB I'BIIItBIIiSia Ulllleí del batti s'a
tansa DBtiBiicitar-les, s'llallia ouetlat im
Dtllssionat perla solidesa de l'actel 

El drac, el llac,etc. confiuuraven un 
entorn perfecte per a un espectacle 
de diables. 
Ens va costar aconseguir actuar al 
pare. Pares i Jardins no deixa que es 
faci res relacionat amb el foc en 
aques'ts espais. Pero vam demostrar 
que l'arquitecte havia concebut el pare 
per a aquestes ocasions. Alguns de 
nosaltres vam assistir de petits a 1' es
pectacle de focs que es va fer per inau
gurar-lo! 

la vostra és una de les eones més an
tiuues de Barcelona ... 
És la segona, després de la del Clot, 
que de fet és qui ens va batejar el 1980 
(són els nostres padrins). 

Quin vocabulari tan reliuiós 
És que !'origen ho és. En unes celebra
cions sortien representacions de dimo
nis i foc, i fins i tot es recitava. Algu
nes colles de Tarragona (les més anti-

Anna i Mireia 
Diables de Sants 

"la· nostra és una 
altra manera de 
divertir-se" 
Els Diables de Sants estan celebrant el seu 25é 
aniversari. En el Fes-te al carrer van fer-hi coincidir un 
deis actes més importants de la celebració, l'espectacle 
de focs a I'Espanya Industrial. És per aixo que hem 
volgut xerrar amb l'entitat, i tot i que en principi ens 
havíem de trobar amb la cap, finalment per causes dé 
salut d'aquesta, hem conversat amb la Mireia i I'Anna, 
membres de la colla des de fa set i quatre anys 
respectivament. 

gues) encara conserven aixo, fan el que 
es diu versots. 

Quants sou;- Coñl funciona el urup;
De persones fixes en som 35, més poc 
menys de deu tabalers [timbalers]. Ens 
reunim un cop cada 15 dies, encara que 
l'hivern és temporada baixa. A les reu
nions decidim el que farem, entre tota 
la gent que hi assisteix. Pel que fa a les 
actuacions, normalment es posen en 
contacte amb nosaltres, ja siguin altres 
colles, cüm també llocs a qui ens han 
recomanat. Es fa difusió, pero sobretot 
funciona el boca a boca. 

ltot el que és adquisició de material 
com el vestuari, la Pirotecnia, elcete
ra;l 
El bestiari el fa un de la colla, en Pitu, 
que cada un o dos anys hi afegeix un 
nou perso~atge . És un artista, en tenim 
sort, d' ell. Pel que fa a la resta, 1' es tal
vi del que es guanya a les actuacions és 
ei que fa possible comprar-ho tot, a 
més que a vegades també es té alguna 
subvenció. 

En quin es1a1 trobeu la salol de la cul
tura popular al barri;i 
Esta adquirint molta for<;:a. Hi ha mol
ta sinergia amb altres col·lectius, com 
els geganters i els castellers, i molta 
afinitat amb d'altres com el Centre So
cial, ori ens reunim. Tot aixo configura 
una situació molt propícia per a 1' apa
rició de nous projectes. 

Considereu que desenvolupeu una 
acció social més enlla de fer una acli-

vital d'oci;i 
Tot i que els que hi participem som per
sones molt di verses i amb inquietuds dis
tintes, i per tant no ens definim en una 
postura concreta, el mer fet d'estar en un 
projecte no majoritari ja significa fer 
quelcom: La nostra és una altra manera 
de divertir-se, creant un nou espai on 
passar-s'ho bé, evitant el consumisme. 
És una manera diferent d'entendre el 
lleure. A més, es crea un teixit social a 
través de tot el barri molt maco. 

Com veieu el futur;-
El futur passa per aconseguir definitiva
ment un local. Portem molts anys darre
re d'aixo. Perles nostres característiques 
necessitem un lloc estable, on tenir la se
guretat de poder guardar la pirotecnia, el 
vestuari i la resta de material. Pero~ ara fa 
dos anys ens van fer fora momentania
ment de les Cotxeres per posar el sistema 
refrigerador on estavem. Encara no ens 
han dit res. En aixo també caldria fer 
for<;:a entre tots. 

1 el futur més immedial;i Perque de fet 
l'aniversari és a l'agost. 
Hem fet l ' espectacle fent-lo coincidir 
amb el Fes-te al Carrer, perque era una 
ocasió bona, a més d'una aposta per 
aquesta festa, i que no fa més que con
firmar el que deiem sobre. el bon estat 
de salut de la cultura popular. Pero la 
celebració s' allarga durant tot 1' any, i 
dins d'aquest marc encara hi ha per fer 
una exposició i un sopar de germanor 
amb totes les persones que han anat 
passant pels Diables, entre moltes altres 
actuacions. 

altres. 
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Contra la llei 
d'e~trangeria 

JORNADA DE llUITA EUROPEA 
CONTRA LIS llEIS O'ESTRANGERIA 

. EL GOVERN HA PERDUT 

ELSPAPERS 
ALS IMMIGRANTS 
NO ELS HI DONEN 
NOSALTRES NO EN VOLEM 

@ 
C.arnpanya fR'r lAt l>ESl >UEDIENCL\ C IV! L 
contra la llei d · estrangeria 

ADRE CES 
Can Vies Tancada SaiVem sams lots els dles 

asamMedir 
Divendres 3 de juny 

16 h: xerrada sobre urbanisme per Jaume 
Matifoll. 

9 h: tot el matí exposició de fotos i tallers. 
14 h: dinar popular {cuscús). 

c/Jocs Florals, 42 

CSdeSants 
c/Oizinelles, 30 

19 h: penjada de pancartes i repic de campanes. 
20 h: lectura del manifest. 
22 h: passi del vídeo El Forat. 

Dissabte 4 de juny 
10 h: muntatge de la paradeta de La Plataforma i 

al tres. 
11 h: presentació de la proposta no de llei per 

PepAndreu. 
12 h: xerrada sobre mitjans de comunicació per 

Vicent Parta!. 

17.30 h: berenar popular. 
18 h: xerrada sobre !'experiencia de la Bachillera, 

Sevilla. 
18 h: passi del vídeo Salvar el Pumarejo. 
19 h: passi de vídeo sobre l'assetjament 

immobiliari. 
20 h: lectura del mariifest. 
22 h: espectacles: yitelles, pallasso, contacontes. 

Diumenge 5 de juny 
9 h: muntatge de la paradeta de La Plataforma i 

Cinema Rebel lcine forumJ 
Dijous 10 de mar~ 
19.30 h: La cuadrilla, de Ken Loach. Per parlar

ne vindran sindicalistes de Rente i 
membres de la Xarxa contra la precarietat. 

Revedla 
23dejuny 
22 h: sopar i revetlla a la pla~ta d'Osca. 

Casal Independentista 
c/Premia, 31 

Espai Obert 
c/Biasco de Garay, 2 

ACArran 
c/Premia, 20 




