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Pollmica per 
les testes maiors 

La Federació de Carrers va arribar a amena9ar amb 
no fer les testes si I'Ajuntament no augmentava les 
ajudes económiques 

Les Festes Altematives es faran enguany en dos espais, l'aparcament 
de la pla9a de Sants i la pla9a d'Osca, tot i que el Districte, un any més, 
s'endarrereix en donar els permisos 

De nou Sants comen~a a escalfar de les festes no vagi amb ell. Així, mena~ar amb no fer les festes si no banda, el districte ha tomat a pre
motors de cara a la seva Festa Ma- la desídia municipal ha fet que les hi havia un augment de les ajudes tendre renegociar els permisos de 
jor. Aquest any, pero, el clima est:a relacions amb les comissions de públiques. Cal recordar que el les Festes Altematives, que des de 

· una mica enrarit perla postura del carrers s'anessin degradant, fms al pressupost de les festes dels barris fa 7 anys es fan a l'aparcament de 
Districte, ja que sembla que aixo punt que aquestes van ha ver d' a- és un 3 % del de la Merce. D' altra la pla~a de Sants. [ p8!jna 41 

la tancada a Sant Medir acompleix 
els seos obiectius 
Si els objectius d'aquesta acció 
eren donar un cop d'atenció al 
barrí sobre els reptes que afron
ta per als propers anys, aquest 
ha estat acomp!ert, ja que han 
estat moltés les entitats i perso-

nes que s' e8tan sumant a aquest 
debat arran de la tancada. · 

Si 1' objectiu era aconseguir 
despertar l'interes dels mitjan~ 
de comunicació i fer saber 
quins són els problemes que es 

plantegen des de Sants, Hosta
francs i la Bordeta, també es pot 
dir que s'ha triornfat, jaque ha 
estat impressionant el forat rea
litzat en la complicada agenda 
dels mitjans. 

I si 1' objectiu era construir 
un espai en que la gent que 
sornnia un barrí rnillor es po
gués trobar i coneixer més bé, 
també aqúesta ha estat una fita 
assolida. lllililaal 

parilntasi 
Temps de 
reedicions 

Llegendes 
d'arreu 

Patentso 
coneixement 
La unió europea aquest mes ha 
de votar a favor o en contra de 
les patents de programari. 
Analitzem el que signifiquen, i 
per qué són un perill per al 
desenvolupam!')nt tecnol6gic. 

[pigma2l 

Els centres 
socials 
'okaen' 
I'Espanva 
Industrial en 
unaiornada 
festiva 

Bergasota 
maxima 
pressió. 
La mort d'un jove durant les 
festes la Patum ha. destapat 
l'altra cara deis Mossos 
d'Esquadra: incompetencia i 
persecució del jovent, especial~ 
ment aquel! implicat en les llui
tes socials. 

Electrica 
Dharma, 
roe k 
del bo i 
delbarri 
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Les 
dones 
d'aigua 
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aditorial 

Cal ter créixer i comoanir la 
_ illusió·per les F~stes 

Les comissions dels car- fa .que rninvi la gent dispbsada a or
rers que organitzen l~s ganitzar les Pestes. I malgrat tot, 
festes majors de Sants s'- som encara moltes les pérsones que 

han. plantat a l' Ajuntament per re- ens les estimem i seguim treballant 
clamarcli més diners, denunciant el per muntar-les, ja siguin les oficials 
greuge comparatiu respecte de Gra- ·o les altematives. Som nosaltres 
cia. Pero el problema de les nostres · qui hem de buscar la manera d'en
festes va més enlla de la qüestió grescar-nos i cercar noves propos
monetaria. A principis del segle tes per fer atractives les Pestes: rni
XXI els costums han canviat i aixo llorar l' oferta, diversificar-la, apro
afecta la manera de relacionar-se . i , fitar les places per fer actes unitaris, 
de divertir-se. Som en una societat · buscar que es reconegui el valor 
més individualista, ens costa partí- d'aquestes celebracions. I llavors, 
cip!if en projectes comunitaris i no exigir que les institucions paguin 
es valora el treball voluntad. Aixo el que els toca. 

opinió 

Coneixement .global o privatP 
BERNAT COSTA 

Situem-nos en plena edat . de 
,pedra, en . l'edat en que l'ésser 
huma va descobrir el foc, i com . 
encendre una foguera. Ara 
imaginen-vos que · aquest 
individu, . . després del 
descobriment que fregant dos pals 
podia fer foc, se n' anés -a una 
oficina de patents i ho patentes. 
Actualment, hauríem de pagar als 
descendent.s d'aquest ésser diners 
cada cop que · encenguéssim ·un 
encenedor, o poséssim en marxa 

·un vehicle. Absurd, no? Imaginen 
• el mateix amb la roda, amb la 

primera embarcació, amb 
1' electricitat, amb la llei. de la 
gravetat ... 

Tot aixo són descobriments 
científics que han ajudat el nostre 
desenvolupament tecnologic. I 
aquest desenvoluparp.ent, des de 
sempre, s'ha compartit amb tota 
la humanitat, amb el merescut 
reconeixement del seu inventor:. 
Isaac Newton va formular la llei 
de la gravetat i Benjamín Pranklin 
Vil descobrir 1' electricitat amb el 
seu cometa. 

Pero en cap cas a aquestés 
persones se'ls va passar ·pel cap 
de patentar aquestes descobertes, 

· ja que la ciencia, la tecnología 
sempre s'han basat en compartir 
el coneixement, en la cooperació 
entre tota la humanitat. . 

No té sentit voler ptivatitzar 
els descobriments o la tecnología 
o el desenvolupament, pero en 
canvi la societat actual es mostra 
permissiva amb les patents de 
medicaments, o amb le's patents 
de les llavors transgeniques, o 
amb les patents sobre el 
programad informatic. 

Si algú descóbreix una 
medicina que pot curar el cancer, 
no hauria de ser un bé de · la 
humanitat? Qui és una empresa 
farmaceutica per apropiar-se una 
idea? 

Si una empresa de software 
inventa el doble clic del .ratolí, té 
sentit que la patenti? I que 
qualsevol informatic que hagi 
d'usar aquest doble clic hagi de 
pagar una patent i si no estara 
acusat de delicte? Dones l'em
presa Microsoft vol patentar el · 
doble clic als EUA. 

Un exemple: recordeu el 
famós efecte 2000? Aquell .en que 
els ordinadors confondrien er 
4000 amb el 1900? Dons bé, 
imagineu que una persona ha de 
canviar les dades d'un ordinador i 
li diguem: "Si la data és inferior 
al 40, estarem en el segle XXI, si 
és superior al 40, ens referirem al 
segle XX", Dons bé, si aixo ho 

· tradu!m a un llenguatge de 
programació, pel fet que ho faci 
un ordinador éstarem cometent un 
delicte, ja que s' esta · violant una 
patent de 1' empresa d' aviació 
McDonnell Douglas. 

Les patents de programad, les 
patents sobre · la indústria 
farmaceutica, els transgenics, 
etcetera, són una forma de pri
vatitzar el coneixement. El desen
volupament ha de ser patrimoni 
de la humanitat, ningú lé dret a 
privatitzar-lo. Una persona té dret 
que el seu treball es reconegui, 
pero aixo no vol di! que sigui el 
propietari del coneixement; el 
saber és un bé comú que s?.ha de 
compartir amb tota la humanitat. 

- -- - - -- - T 
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Quan els 'dolents' posen el mort 
Els fets · ocorréguts a la. Patum dt:! 

Berga els hem sentit molt propers. 
Encara que no coneguéssim perso-

nalment en Josep Maria !santa, ell era col-la
borador del PÚol Negre, publicació agerma
nada amb LA BURXA. És una mort que ens 
dol especialment, pero no per aixo és un fet 
excessivament extraodinari. -La realitat és 
que la violencia gratuita va en augment en la 
nostra socie~at, ·és una violencia protagonit
zada per gent exclosa socialment i que col
peja a qui primer li passa pel davant (i que 
mai és responsable d'aquestes exclusions). 
Aquest és un fenomen perillós que s'ha de 
combatre amb cohesió social, i no pa~amb 

més policía. Pero el que és totalment indig
nant de la consellera d'Interior Tura és que 
per amagar un cas d'incompetencia policial 
(la pregunta és per que la tan habitual in
competencia policial mai no es pot reconei
xer?) intenti fer passar les víctiines p.er bot
xins i responsabilitzi d' aquesta mort el jo
vent -de Berga més organitzat i acriu ( els 
companys del Josep Maria) i fins_i tot afirmi 
que el problema de Berga és que hi ha mas
sa ateneus llibertaris i independentistes. És 
així com els nostres democratics governants 
entenen el pluralisÍn~ polític. El que hauria 
de fer la consellera Tura és deixar d'ame
na<;:ar i dimitir. 

Sociologia delturisme JORDINA 

Amb l'estiu, arriben els dies prescindible coneixer cada racó El cas és marxar. I, sobretot, 
llargs, la calor ·i la realització d'allo que les guíes turístiques gastar molt. No en termes eco
deis projectes col·leccionats ens descriuen com a destins nornics, que també, sinó en 
durant els mesos ·més freds i turístics obligatoris. I així, sense termes eñergetics. Encara que 
apatics ... Sembla que durant tot - voler, · ens convertim en les vacances siguin curtes, com 
1' any estíguem fent de colonitzadors modems. Duero que ara els viatges són encara 
forrniguetes en prévisió de els nostres habits i les .nostres més curts, no hi ha cap 

... l'estiu: llavors, la cigala que tots preguntes ja amb respostes problema. L'avió .ens duu alla 
portem dins s' allibera i gastem (preguntes que, taÍunateix, he m on vulguem. En pocs di es es pot 
tots els estalvis i l' alegria en els de plantejar per semblar que sÍ. visitar tot el sud-est asiatic. El 
15 o (en el cas d'alguna gent que estero conven<;:udes que el valor esta en la distancia que es 
afortunada) 30 dies que ens que pensem és fruit de recorri, i no en allo que es pugui 
donen de llibertat. l'exercici del viat-ge) a llocs on . aprendre, ja que ... que es pot 
. Des de la més tendra in- se'ns veu coma persones amb . aprendre de cultures que no 
fantesa se'ns inculca que hi ha un estil de vida envejable. . permeten viatjar tant com la 
una part de les nos tres vides que I en ·tomar a la . monotonía nostra, que ens obre les portes a 
hem de dedicar al' esfory, al tre- de la forrnigueta que emma- aprendre tant? · . 
ball. Durant borra part de l' any gatzema béns per a la me- Potser només penso i escric 
una ha de treballar ambla suor tamorfosi de l'estiu següent, els aixo" des de la rabia d'haver de 
delseufront,suorqueliserare- anhels d'aventura han estat treballar tót l'estiu per tal de 
compensada podent suar encara satisfets. Tant se va). si allo. que poder anar de viatge d' aquí a 
més en platges llunyanes o en s'ha vist es té, eri facsímils a tres o set ·anys. Pero és que 
selves desconegudes. Perque, si !'enciclopedia de casa que no rnirat des de la fredor d'una. 
bé fa poc la gent s'acontentava s'ha fullejat mai, ni si les persona que es queda en una 

· amb anar a passar uns dies al piramides i torres eiffels que ciutat buida de companyia i 
poble . que havia hagut s'han fotografiat estan en rnilers plena de guiris pro~inents de 
d'abandonar per anar a buscar de calaixos arreu del món, des pa'isos on precisament hari anat 
fortuna a la capital, o amb poder del mateix angle i només ambla les arnistats a fer-hi turisme, tot 
anar a les fes tes majors dels variant de la cara dé la persona plegat sembla ben absurd. 
pobles ve!ns, ara és im- que esta davant de la camera. 

CARTES A LA BU RXA 
Envia'ns el teu escrita l'e-maillaburxa@laburxa.org o a Can Vies (e/ Jocs Florals, 42 
BCN 08014). 

cana arran· deis fets de Berua 
Amb rabia i de pressa i corrent escric aquestes 
quatre ratlles, encara impressionada pel que 
ha passat a la Patum. Cal dir que al tet tragic i 
terrible de [a mort d'una persona s'hi ha d'~tegir 
una nova agressió a uAes altres testes alterna
tives, arnb les paraules deis polítics tent veure 
que són baralles entre bandes i amb mitjans de 
comunicació manipulant a tort i a dret. 

Cal també posar en quarentena l'actuació 
deis Mossos · d'Esquadra que, malgrat haver 
estat avisats molt de temps abans, es van ter 
l'orni fins que s'havia consumat l'agressió. 
Potser ja els anava bé aixo? ' .. 

ROSER BENAVENT 

. Cal dir també que el creixement del nombre · 
de testes no controlades pel poder i de la gent 
que hi participa i hi assiteix preocupa, tothom 
ho sap, al poder. 1 justament en aquest moment 
comencen a aparéixer .pseudotatxes i pinxos 
que ataquen les testes. 

Després deis tets.de Castellar, de Gracia i 
. ara -de Berga potser ens cal comen9ar a exigir 
responsabilitats polítiques . . No cal veure la 
darrera entrega de la Guerra de les Galaxies 
per p~nsar que potser algú esta tabricant 
arguments per acabar prohibint justament les 
testes atacades. 

·la ·Burxa: -LA BURXA és una revista editada per un equip de redacció que 
es troba cada dilluns al CSA Can Vies· (Jocs Flórals, 42) 
Periodicitat: mensual 

En aquesta BURXA hi han coHaborat: Roser Benavent, Bernat Costa, Toni Gonza
lez, Gemma Parera Alvarez, Guillem Sanchez, Pau Canela, David Positiu, Soto, Jordi
na, Laia i MeritÚll Sánchez Amat, Mireia Monfort, Jou, Carme, Albert, Marc, Miquel 
Darnés, Yol, Casal Independentista, Comissió de Ve!ns de la Bordeta, Assemblea de: Periodic de Comunicació 

Popular de Sants 
i barris veW1s 

Telefon de contacte: 93 422 16 13 
Adre<;a eiectronica: laburxa@ laburxa.org 

LA.BURXA no es fa responsable deis articles d'opinió. 

Can Vies, Comissió Antirepressiva de Sants, Xarxa d'Educació Lliure i Pep. 
Fe d'errades: la foto de portada del núm. 86 de juny era de Domenec Sos i Valles. 
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Tancada per -'diunitat 
[ 

Sota el lema "Salvem Sants. tots els di~s •. Can Batlló, l'es.tació i les vies" membres del moviment vernal de Sants, Hostafranc~ i la Bordeta 1i 
es van tancar durant tres d1es a l'esgles1a de Sant Med1r · · · H 

J --

GEMMA P. A. · • LA BORDRI 
i cate o compartir estones amb la · 
gent tancada De fet, la participació 
a la tancada va anar creixent dia a 

Un seguit d' entitats i col-lectius de · dia. Les xer'rades, els apats.i els di
Sants, Hostafrancs i la Bordeta es versos actes van aplegar de 40 a 50 
van tancar durant els dies 3, 4 i 5 de persones, amb c¡rres sempre dife
juny a Sant Medir en protesta per rents. 
tres actuacions urbanístiques ·que .... Des dels tancats ·es vol donar 
esta duent a terme 1' Ajuntament en agfaünents atots aquells vefus, ve1-
aquests barris: 1' ampliació de 1' es- nes, col-lectius i_ persones que · van 
tació de Sants, que tindra un im" donar suport i que vari. participar en 
pacte negatiu sobre el comer~ i el la tancada: a la parri'>quia, al consell . 
teixit social de la zona i que impli- pastÓral i al rector de Sant Medir; 
ca 1' expropiació de diversos pisos i als Txinorris i els seus titelles; a la 
negocis; el cobriment o el calaix de contacontes Lide; al músic Josep 
les vies, que no resol els problemes Maria Vaque; a la cantant Núria Fe
de comúnicació del barri ni dels pe- liu; a la gent del Raval i del Forat 
rillosos passos de sota les vies i de la · Vergonyá; a Vicen~ Partal i . 
que, a més, tapiara les finestres dels . Jaurne Matifoll; a la Plataforma 
pisos de les dues o tres plantes més 1' AVE pel Litoral; als ciclistes de la 
baixes, i, per últim, el pla urbanís- Massa Critica; a la gent del CSO 
tic de Can Batlló, que prioritzara Can Vies i les cases okupades, de 
els pisos per sobre dels equipa- 1' Arran i de la Ciutat Invisible; a 
ments i la zona verda. Darrere Pim Pam Films; el Secretariat i al
aquests projectes conflueixen els tres entitats; a Sants 3 Radio i, so.-

. mateixos problemes: el caracteres- bretot, als vefus i les vefues que ens 
peculatiu dels plans urbanístics i la van reeolzar cada dia. 
mimca de participació del ve1nat en 
la seva formulació. 

En aquesta tancada també es va 
· aprofitar per denunciar la potencia

ció del gran comer~ en detriment 
del petit del barri, la criminalització 
deis moviments juvenils de Sants i 
1' arraconament dels immigrants. 

Pero sobretot es va tractar d'u
na lluita per la dignitat, per no res
tar en silenci davant d'aquestes 

. operacions urbanístiques i tots els 
problemes que envolten el model 
urbanístic que s' esta imposant: 
"No· volem ser gent passiva davant 
el deteriorament del barri". 

D després de la tancada 
La tancada es pot valorar com un 
exit en molts sentits. D'una banda, 
van ser uns dies de visibilització 
del rebuig a les moltes operacions 
urbaiústiques fetes d'esquena als 
vefus del barri. D 'altra·banda, es 
pot entendre com una experiencia 
que ha enriquit a tothom, als parti
cipants i al conjunt del barri, i que 
ha arribat a remoure algunes cons
ciencies. 

Alllarg dels tres dies es van fer · 
xerrades, espéctacles, passis de 
pel-lícules, dinars i sopars popu
lars ... Lés pancartes a 1' església i 
1' expÜsició de fotografíes a 1' exte
rior mostraven les reivindicacions 

Un altre dels aspectes positius 
de la tancada és que va assolir un 
elevat resso mediatic i va resituar 
en 1' agenda política les tres grans 
operacions urbariístiques que ame-

. nacen el barri: el cobriment de les · 
vies, la remodelació de 1' estació de 
Sants i. el futur de Can Batlló. 

vies i s'hi va decidir presentar una nant una exposició clara i concisa 
al·legació al Districte de Sants de- deis motius que impedeixen dura 
manant el soterrament i sol·licitant terme el soterrament. 

. dels tancats. 
Cal destacar un alt niveU de so

lidaritat i suport per part del ve1nat, 
que contínuament es va acostar a · 
Sant Medir per tal de portar menjar 

· La Coordinadora d'Urbanisme 
celebrada uns dies després va arri
bar a conclusions favorables a les 
peticions deis tancats a: Sant Medir. 
Per primera vegada es va posicio
nar a favor gel soterrament de les 

una explicació de les causes recni- Endárrer lloc, des deis tancats i 
ques i econorniques que el Distric- · tancades es considera que les reper
te i 1' Ajuntament esgrimeixen per cussions de 1' acció han ~at més 
no soterrar les vies. A la Cornissió enlla, jaque s'ha arribat a tocar la · 
de Seguiment del Districte celebra- fibra a entitats que amb 1' arribada 
da el dia 1 de julio! es va tomar a de la democracia havien quedat 
fer emfasi en ·aquest punt, dema- . adorrnides. . 

Arran del pla urbanístic de Can Batlló es plan
teja quin sera el futur de les empreses que ara 
ocupen aquest espai i de les persones que hi 
treballen. Darrerament hi ha hagut empreses 
que ja han marxat de Can Batlló. Es tracta de 
negocis grans per als quals no era rendible 
invertir en maquinaria que després hauria de 
traslladar-se. En el seu lloc han arribat 
empreses petites amb poca infraestructúra, 
preparades per fer front amb més facil~at al 
canvi de local. El major problema el tenen 
aquelles empreses· intermedies per a les quals 
el trasllat sera enofmement costós. És per aixó 
que demanen ajudes per afrontar aquest 
moment i reclamen que durant el temps que duri 
el trasllat no hagin de pagar dos lloguers. Una 

altra de les reivindicacions és que les empreses 
que ho vulguin puguin continuar juntes, a causa 
de les xarxes que s'han creat durant anys. 

. El mes passat I'Associació d'Empresarts de 
Can Batlló es va reunir amb I'Ajuntament de 
Barcelona. La promesa feta des de I'Ajuntament 
consisteix en reservar sol industrtal i facilitar el 
trasllat de les empreses. No obstant aixó, 
!'oferta no es va formalitzar per escrtt. D'altra 
banda, no hi ha hagut cap tipus de dialeg amb 
els treballadors. Segons el president del Comité 
de Treballadors de Can Batlló, ni I'Ajuntament ni 
la Conselleria d'lndústria han negociat mai amb 
ells: "No comptem per a res.". Malgrat que des 
deis mitjans de comunicació es cita 
repetidament els treballadors i les 1.200 famílies 

afectadas, cap administració s'hi ha dirigit per 
conéixer el seu problema. 
· Des del Comité de Treballadors es reafirma 
la necessitat de donar ajudes a ·les empreses 
per fer front al trasllat. Tot i aixó, cal controlar el 
destí de les ajudes per tal d'evitar que hi hagi 
empreses que tanquin, que acomiadin els antics 
treballadors i que · tomin a obrir contractant 
treballadors amb p~jors condicions laborals. La 
solució seria la creació d'una comissió conjunta 

· de treballadors, empresaris i Administració que 
gestionés les ajudes a les empreses. 

Finalment, no es descarta la necessitat de 
dur a terme accions contundents si no 
s'escolten les reivindicacions deis treballadors. 

GemmaP.A. 

.. 
A PEU DE CARRER 

ENSTANQUEM 

Després de moltes. setmanes 
preparant la tancada, al darrer 
moment t'entra una . mica el 
vertigen. Quelcom semblant a 
l'actor de teatre el dia de 
!'estrena. Ens anem aplegant a 
l'església i comen9a l'activitat 
trepidant: uns pengen la 
pancarta del campanar, d'altres 
la frontal, i la resta prepara 
l'espai de reunió al pati de 
!'olivera. · La primera crisi 
esdevé quan es toquen les 
campanes anunciant la tan
cada. Sembla que per un pro
blema de coordinació el 
mossén no n'esta assabentat i 
s'emprenya una mica. Li de
manen disculpes. Fem el pri
mer sopar assemblea. Una 
visita· inesperada són la gent de 
la Massa Crítica, que des de 
les seves bicis ens llaneen la 
seva solidaritat. 

La miljanit és l'hora de la 
.veritat. Ens quedem els que 
dormirem a l'església. Cadascú 
es busca un lloc i·comenGa la, 
inflada de matalassos. Quan 
m'acostumo a la foscor veig a 
sobre meu un Crist penjat a la 
paret que sembla que, solidari, 
em piqui l'ullet. A la matinada, 
els rones pugen per les parets i 
donen a la sala un aspecte · 
fantasmagóric. El terra fa olor 
de cera. L'endema, cares de 
son i cossos dolorits. Ce
meneen a arribar ve'ines amb 
cafés i pastes. El dia se'ns 
passa entre. activitats i tertúlies 
polítiques ? les quals s'en
ganxen molts ve'ins deis que 
ens visiten. És important i 

. engrescadora la quantitat de 
' gent d'entitats i grups que van 
passant afer-nos costat. Tam
bé són significatives les ab
séncies. Al barri, ens agradi o 
no, ens coneixem tots. 

La tarda ens passa amb 
més activ~ats i reunions. És 
una mena d'activisme non- · 
stop. Al vespre, hi ha festival 
d'espectacles, amb amics i 
companys que han insistit en 
venir a fer-nos costartins a la 
matinada. El dia següent 
segueix el seu ritme, amb la 
pancarta del campanar tren
cada pel vent, el cus-cus que 
ens preparen uns amics immi
grants, i la recollida i neteja de 
l'espai. L'objectiu de donar a 
conéixer les animalades 
urbimístiques de l'estació, del 
ca/aix sóbre les vies i del 
projecte de Can Batlló ha estat 
cobert. 

Diu un grup anarquista 
america que la revolució sera la 
generalització d'un seguit de 
moments en qué assagem una 

. nova forma de viure. 1 que 
aquests moments no són tari 
excepcionals cqm algú pot 
pensar. De segur que nosaltres 
n'hem viscut ?lguns durant els 
tres dies. de tancada. Tres dies 
que ens han servit per créixer 
personalment. Fins a fer-nos 
gairebé indestructibles. 

J. Soler 
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Trabada-de > 

l'okupació á 
I'Espanva . , 
Industrial 

ALBERT • SANTS 

Paradetes informatives, jocs d' allo 
més diversos per als més menuts, 
exposicions fotogratiques, i sobre
tot, molta gent treballant amb il·lu
sió per mostrar a tothom que ho 
desitgés la plasmac!ó del seu tre
ball diari, eren. algunes de les co
ses que van trobar els ve1ns que · 
van visitar el pare de l'Espanya In
dustrial el passat dissabte 18 de 
juny. Per un dia el pare va deixar 
de banda la seva rutina diana i es 
va convertír en un espai en que di
ferents centres socials i habitatges 
okupats d' arreu de la geografia ca
talana van poder mostrar els seus 
projectes de vida i lluita. La joma
da, batejada amb el lema "Defen
sem 1' okupació, estenem les re
sistencies", i organitzada per 1' As
semblea d'Okupes de Barcelona, . 
pretenia esdevenir un punt de tro
bada de diferents centres ·socials i 
cases okupades tant de la ciuiat 
comtal com dels voltánts, i on 
també hi van tenir cabuda ateneus 
populars, casals i altres col·lectius 
com e~ zapatista. La trobada també 
volia fer visibles a la ciutadania les 
diferents' realitats -existents en el 
moviment okupa de Barcelona i 
rodalies. _ 

A més de les parades informa
tives i de les exposic!ons fotogra
fiques que es van exhibir al llarg 
de tota la jornada, al matí es van 
realitzar activitats dirigides a la 
quitxalla i es van disputar partits 
improvisats de futbol i basquet. 
També es va plantar un hort biolo
gic al mig de la gespa del pare que 
va ser arrasat diumenge al matí 
pels treballadors de Pares i Jar
dins, jaque segoris la Guardia Ur
bana allo "era il·legal". 

El dinar popular del migdia va 
donar pas a les xerrades de la tar
da, on es van tractar temes colh el 
cas Frallki, la repressió contra 1' a
narquisme a Italia i la lluita dels 
immigrants, entre d' altres, i es van _ 
fet diversos passis de vídeo, entre 
els quals va destacar el relacionat 
ambla Quinzena d'Okupació de la 
tardor de 2003. La jornada va cul
minar amb un concert, amanit 
amb 1' actuació ' dels Diables de 
Sants. Els beneficis d'aquest es 
van destinar a •rautogestió de 1es 
~ctivitats i despeses de 1' Assem
blea d'Okupes de Barcdoná. 

-; Futur incert·::.d.e ··.les 
Festes MaiorS · · 
populars a· Sants 

MARC • SANTS 

A principis de juny, al voltant del 
80 % dels carrers que es vestei
xen de gala durant la Festa Ma
jor ·de Sants van amena<;ar de 
deixar de fer-ho. El moti u: les di
ficúltats amb que es troben per 
tirar endavant les Pestes. Se sen
ten discriminats sobretot pel que 
fa al pressupost respecte de les 
Pestes de Gracia, que a més te
nen la categoria de "Festa d'ln
teres Nacional". 

La crisi l'han donat per t(!n
cada des del Districte amb un 
lleuger augment . pressupostari 
que els carrers han acceptat, pero 
queden encara molts problemes 
per solucionar abans que es pu
gui garantir la continultat de les _ 
festes en els propers anys. 

Si fa poc hi havia 23 carrers 
engalanats, enguany s'ha passat 

a 12, que podrien ser cada cop 
menys a causa de la manca de re
lleu generacional en les comis
sions. "Fa anys en alguns cariers 
hi havia molts joves a les .comis
sions, la majoria fills de gent que 
ja hi participava, pero ara som 
molt pocs"; es lamenta una de les 
organitzadores, que augura que 
"queden tres anys de festa" 
abans de perdre definitivament 
els carrers guamits. Altres pro
blemés amb ,que es troben són el 
vandalisme nocturn ("Alguna 
gent a la nit va passada de voltes 
i ens destrossen les portaládes", 
es queixen) i els cada cop més 
freqüents .problemes amb els 
permisos ocasionats perles quei
xes d'alguns ve1ns i les reticen
cies a tallar els carrers. 

"Els avis de 80 anys no po
den muntar sols la decoració, 

pero elsfills de la gent de sem
pre han hagut de marxar pels 
preus dels pisos". Només a Va
llespir i Robrenyo hi queden al- . 
guns joves amb ganes de tirar 
endavant la Festa Major. · 

També es queixen de .la mala 
gestió economica que fan alguns 
carrers, que en posar en mans 
dels bars des farmlies de sempre 
les barres de les fes tes contri
bueixen a la depenqencia de les 
subvencions. "El finan<;ament el 
rebem sobretot de la Federació 
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de Carrers (que rep els diners de 
1' Ajuntament), .dels bingos, de 
les activitats que cobrem,- dels 
sbrtejos i dels patrocinis, pero 
aquests darrers no ens donen di
ners, sinó coses que després po
dem aprofitar". Així dones, s'im
posa una seriosa reflexió en les 
Comissions de Pestes del nostre 
barri, que hauran de trobar lama
nera d'atreure els joves si novo
len perdre una tradició que ve de 
lluny, i que depen sobretot de la 
gent que li dóna vida. 

Nou cas ·d~asoeculació .a ·l'emoara 
de, I~Aiuntament 

Flll;lll8 daf..m:l dBIIÚIII'O 113 di Jocs lb'als. MERITXELL S. A. 

JORDINA SÁNCHEZ AMAT • SANTS 

El ve1nat de l'edifici del número 
103 de Jocs Florals esta bata
llant per aconseguir aturar les 
obres en aquest immoble, ja que 
assegura que no compleixen la 
llei. Membres de 1' Administra
ció donen la raó a la part de
mandant, pero les obres han fi
nalitzat i la venda segueix el seu 
curs. 

Des de fa dos anys aproxi
madament el ve1nat de la zona 
assisteix a les obres de la casa 
del103. Tanmateix, aviat es van 
despertar els recels, quan es va 
veure que el que es presentava 
com uná rehabilitació era una 
remodelació completa. ·Aiesho
res van comen<;ar les denúncies 
a 1' Ajuntament, les cartes al . 
Districte i les peticions de revi
sió del cas. · 

Les obres no s'ajustaven a la 
llicencia que se'ls havia atorgat. 
L'edifici, per la seva . profundi~ · 
tat, per 1' amplada del c·arrer J ocs 

Florals i per la zona on es troba, 
només pot tenir una planta baixa 
i un pis, amb un rriaxim d'al<;a
da de 7,55 m. Si bé la fa<;ana 
respecta aquesta al<;aaa, cap a 
l'intérior de l'illa va augmen-

- tant, jaque en ambd9s pisos s'hi 
han constru1t dúplexs. 

Aixo comporta problemes 
als ve1ns més propers (d'il·lumi
nació, entre d'altres), péro a inés 
dóna exemple de la ·política ur
banística de 1' Ajuntament. En 
un dels infonnes en resposta a 
les queixes ve1nals, 1-'inspéctor 
suggeria: "Se debería requerir al 
interesado para que legalice, si 
es posible, o se adapte a la li
cencia concedida". No ha fet 
res, i dos pisos .ja han estat ve
nuts, arnh uns guanys per ara 
quatre -vegades rnajors a la des
pesa de la compra de l'irnmoble. 
Cal tenir en cornpte que les mul
tes a que s' ex pos á la constru.cto
ra amb aquestes 'practiques . són 
de 300 a 6.000 euros. 
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No u proiecte autoUestionari 
al barri 

MIREIAMONFQRT • SINTS 

La Ciutat Invisible obria les se
ves portes el passat 11 d~ juny 
presentant-se com un espai on 
conflueixen diversos projectes, 
tots els quals amb 1 'anim de fer 
visibles les lluites i les relacions 
que avui resten ocultes pel. po- . 
der. 

En aquest local, situat al nú
mero 35 del carrer Riego, com
parteixen espai una·llibreria crí
tica associativa, un punt de ven
da de roba urbana amb dissenys 
propis, una distribuidora de ma
terial pera punts de venda i au
togestió de coJ.lectius i un taller 
de serigrafia, aixf com un centre 
de documentació i un espai de 
recerca, sobre formes de vida ur
banes, precarització, espai pú
blic i migracions, entre altres 
temes. També inclou una zona 
media amb tota mena d'infraes
tructura per a la comunicació. 

Aquest vol ser un projecte 
cooperatiu i autogestionarí que, 
a més de la recerca d' alterna ti
ves al treball precari assalariat, 
impulsi les practiques de la po
lítica autonoma: 

ClmmQIIa .,._ ~ D:al ~ Cll'l'll'-
La Ciutat Invisible nei:~ a 

partir de la dissolució de 1' As
sociaci9 Cultural Arran, que di-

vendres 1 de juliol tancava les 
seves portes., En aquest local 
del carrer Premia, 20 s'hi inau~ 

gurara la propera tardor un bar 
restaurant que es proposa recu
perar la cuina catalana. 

El Firum Social de -la Mediterrinia 
passa sense pena ni glOria 

GUIILLEM SÁNCHEZ • Mlmi[C 

El Forum Social de la Mediterra
nia ~s la versió regional del Fo-. 
rum Social Mundial de Porto Ale
gre, i aquesta primera edició es va 
celebrar al recinte frral de Mont
julc entre els dies 16 i 19 de juny. 
Aquest és un espai que neix amb 

. la voluntat de construir ponts de · 
dihleg i de col·laboració entre els 
moviments sociais· · i . populars 
d'ainbdues ribes del mar. Les xi
fres formals són for9a positives, 
amb la participació de. més ·de 
5.000 delegats d1una.·vintena de 
palsos i la celebració de quasi tots 
els tallers i conferencies previstes. 
Pero la veritat és que fonts que hi 

D~r 

van part:1c1par també destaquen 
altres aspectes que no conviden 
tant a 1' optimisme. Per una banda, 
destaca que tot i estar gairebé dos 
anys preparant el Forum, aquest 
ha tingut una escassíssima 
presencia a la ciutat, a penes s'hi 
han vist cartells ni s'han realitzat 
activitats fora del recinte ( excepte 
la manifestació de cloenda que va 
fer una volta sirnbolica per 1' es
querra de l'Eixample); a més, la 
participació del teixit associatiu i 
dels movirnents socials catalans 
ha estat baixíssirna,ja que no s'ha 
aconseguit engrescar ni tan sols 
aquella part de la ciutadania ja di
rectament ihlplicada en les lluites 
socials a les· que el Forum prete-

nia donar veu. 
Ja en un pla més intem, el pri

m~r balan9 negatiu ha. estat la bai
xa participació de gent, tot i que 
tampoc es pot considerar un 
fracas; la ·irnatge de les sales de 
conferencies amb 300 cadires, i 
només 60 de les. quals ocuparles 
sirnbolitza la diferencia entre les 
expectatives i els resultats finals. 
Una de les causes d'aixo fou, pro
bablement, el fet que per inscriu
re's al Forums'havia de pagar20 
euros. Sembla que aquesta mesu
ra va venir imposada per la direc
ció de la Fira, pero molta gent es 
pregunta per que no es va buscar 
un lloc altematiu. També era molt 
evident l'intent de · grans ONG i 

altres organitzacions de monopo
litzar políticament 1' acte, iunb la 
feina facilitada per 1' absencia dels 
moviments socials reals; era fins i 
tot agressiva la invasió propagan
dística de CCOO i Intermón, per 
posár .dos exemples, i les parades 
d'ERC i ICV, que contravenien 
els ·estatuts del FSM, els quals 
prohibeixen la participació direc
ta de partits polítics. 

Finalment també cal destacar 
la baralla que el dissabte a la tar
da es va donar entre els represen- · 
tants saharians i alguns marro- · 
quins d' entitats progovem!!ffien
tals, que tot i 1~ seva actitud · 
clarament .boicotejadora no van 
ser expulsats. 

General d'InstaHacions BCN. s.l.· 

Al GUA ~ , LLUM . - GAS 

El passat 2 de juny els 
habitants de la Quinkalla (casa 
okupada del carrer Masnou) van 
saber que el desallotjament del 
seu habitatge ha quedat suspés 
temporalment. El motiu que ha 
esgrimit el jutge d'instrucció que 
porta ·el cas per aturar el de
sallotjament és que cal esperar 
que !'Audiencia Provincial de 

· Barcelona resolgui el recurs que 
van presentar els. habitants de la 
casa. Per tant, la Quinkalla es 
queda, de moment, al barri. 

Des del passat 9 de maig un 
grup de quatre joves, tres nois i una 
noia, han okupat un immoble situat al 
número 39 del carrer Alcolea. La 
casa dura el nom de El Rastro a 
causa de la peculiaritat d'aquesta 
okupació, ja que el seu antic 
propietari era un ancia que patia una 
malaltia mental que li feia em
magatzemar totes les deixalles i tot 
alió que podía a casa seva. Per 
aquest motiu van caldre · dues 
setmanes de treball intens per tal de 
deixar la casa habitable abans que 
s'hi pogués comengar a viure de nou. 
Els okupes han comptat amb la 
simpatía .d'alguris · ve'ins, que la
menten no haver vist óbrir ni una sola 
finestra de la casa en molts anys, i 
que a~a hán descobert que el seu 
antic veí utilitzava la casa com a 
magatzem i la mantenía en con
dicions insalubres. 

El projecte inicial deis nous 
ocupants de l'immoble és únicament 
rehabilitar l'habitatge, tot i que ja 
comencen a discutír els possibles 
usos deis baixos de redifici, als quals 
els agradaria donar un ús social i 
obert al barri. 

Un centenar de persones es van 
manifestar el ·12 de juny davarit 
del consolat marroquí situat al 

. carrer Béjar. L'acció es feia eri 
solidaritat amb els habitants del 
Rif, area al nord del Marroc, que 
davant la situació de devastació 
generadá pel terratremol d'AI 
Hoceima s'han organitzat per tal 
de reclamar ajudes del govern, 
el qúal només ha respost amb 
repressiÓ, de manera que ja hi 
ha desenes de detinguts. 

tJM V.r¿rJ.. 
Génesis · DISTRIBUCIO PRODUCTES ECOLOGICS 

c/olzinelles,20 
Sánts (Bcn) 

Instal.lácions i Reformes. 

• 
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I DE COMER<; JUST · 
· COOPERATIVA AUTOGESTIONÁRIA 
· ECONOMIA SOCIAL ALTERNATIVA 

e/. Avila, 71·75 atic 
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Tel: 93.485.5596 Fax: 93.485.5609 
monverd@retemail.es 
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Les dones d'aigua 
En di verses fonts, estanys, salts d' aigua i torrents dels Pa'isos Catalans hi viuen unes 
dones misterioses, fugisseres als ulls humans. Nue~. o cobertes amb vels, les pÜdem 
trobar banyant-se, vetllant les nostres aigües, rentant roba ... De fet, es diu en alguns 

• llocs que si se n'aconsegueix una pe~a de roba, aquesta donara sort mentre es mantin~ 
gui. Tot i F esfor~ de l'Església per acabar amb elles (en diversos concilis es vatractar 

• el tema per aconseguir esborrar-les de les nostres ments), han arribat fins als nostres 
dies els testimonis antics d'aquells que asseguraven haver-les vist. Són encara vestigis 

. • del culte a 1' aigua, de les ~vini~ts ?e la_ na~a que abans ho infestaven tot, i que s'
.han conservat en el nostre unagman tot 1 els mtents de fer d'aquesta natura una cosa · 11 Uunyana per als humans, quantificable, etiquetable i summament avorrida en compa
ració amb les meravelloses creacions de 1' ésser huma. De fet, d' aquestes dones en co
neixem la versió grega, les sirenes, les nimfes.-.. Pero en realitat en sabem d'elles des 
de sempre, i s'han denominat de moltes maneres. Per exemple, al Pirineu occidental 
ens parlaran de-les encantades, on contemplar-les pot suposarésser encantat i conver
tir-se en pedra (de fet, hi ha alguns noms geogriífi.cs que ens ho recorden). Només la 
nit de Sant Joan poden ser vistes sense cap perill. A ses llles hi ha alguna dona d' aigo 
que, vivint al'fons dels pous, s'endú aquells que baden massa . .. També hi ha qui par
la de goges, aloges, llufes i estunes. Aquesta darrera és la manera com les anomenen · 

R* 

~~ 
a Banyoles, on tenen un palau al peu de la seiTa que hi ha a la vora. '' "" ,,,, .. 

Mots encreuats .,..., 
l. PeriOdic de comunicació popular de Sants i barris· vei:ns. 
2. Complex industrial de la Botdeta situat on hi hauria d'haver 
equipaments (una Conselleria no és un equipament, conté un espai). · 
3. Per poc ens en quedem sense per culpa del poc interes de 
1' Administració . i per la manca de relleu generacional. 
6. Els qui malauradament himran de seguir treballant explotats i vivint 
amagats malgrat 1' opereta mediatica de fa uns me sos. 
7. Tren que pretenen fer passar pel cor del nostre barrí. 
8. Se'n va fer una a Sant Medir per salvarSants. · 
9. Els qui sempre tenen la culpa de tcit segons 1' Ajuntament són els ... .,.,.. 
4. Portal d'internet que va. iniciar fa poe una estreta col·laboració ambLA 

_BURXA. 
5. País europeu govemat per un capo mafiós que ha Íniciat una ofensiva 
reptes si va contra 1' anarquisrrie. 
10. Anys que·ha acomplert el Casal Independentista de Sants (en lletres). 
11. Nou espai celestial que Can Vies ha obert al· barrí. 
12. Superfície comercial i de comunicacions que s'ampliara per fer 
rendible aixo del calaix de les vies. 

Memo.riOs··uratiü_ü_es: 
,_,;:;:¡;~; 

L'Espany~ Industrial, 1929 
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Quatre 
cavallers ~ · 

(Jau.me Amella i Marcel Casellas) 

Quatre cavallers, · 
quatre camarades 
s'han anat a trabar 
per robar una dama . . 

Véneri de molt lluny, 
de quatre contrades, 

· a tots els uneix 
la mateixa parla. 

L'un de Guardamar, 
l'altre n'és de Salses, 
de Maó és el tercer 
i el quart és de Fraga. 

Han deixat a part 
rencúnies passades 
i ara busquen junts 'CD Una nova albada. a.., Quatre cavallers, 
quátre camarades 

• s'han anata trabar 
~ . per robar una dama. 

- Valen el que és seu 
el que és seu, res d'altre, .... alió que els pertany 
i és cosa obligada. 

És la llibertat, 
que els va ser. rol>ada 
fa una pila d'anys 
sois a punta d'arma. 

, És la llibertat, · 
és la seva dama, 
no els la valen dar 
i hauran d'agafar-la. ,:(¡;,._· ·, 

No pidolen res, 
no valen engrunes, 
alió que els pertany 
ho valen tot, i ara! 

. Van én so de pau, 
que no valen guerra, 
peró van decidits, 
no es faran enrere. 

Que la llibertat 
on tothom iguala,· 
no es pot demanar, 
simplement s'agafa. 

Mesclat 

. J 
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Potancialllardcore 
L'any 1984 neixia a Comella de Llobregat 
una de les bandes amb més personalitat de 
1' escena hardcore i punk .de Catalunya. La 
seva música va recórrer Europa i també, 
van ser nombrosos els concerts arreu de 
l'Estat. El dia a dia deis Menstruación 
anava compaginat ambla militancia activa 
d'una bona part de la banda en diferents 

. col·lectius i projectes de 1' emergent escena 
autonoma i !libertaria_ de l'epoca. No es 
poden considerar un grup productiu pel 
que fa a gí:avacions. Només van deixar un 
parell de treballs en el record, la mítica 
maqueta Camella, ciutat d'Africa i l'LP 
Insubmissió tqtal, de l'any 1993 i que ara 
han reeditat. Es per aquest motiu que par
lem d'ells, per recordar-los, pero també 
per reivindicar-los. Ara podeu ~entir el 
disc dels monstru en versió CD, ámb qua-

. tre can~ons _inedites. en directe de regal de 
la darrera etapa i al preu de sem)Jre. Que 
més P?dem demanar? 

Skamots Hare H.are 

,.,.,.,.,.,._----'----. 
Un tomb .PBI 

·· diccionari 
. El mot assassins, otiginariament. 

prové del mot-has has hin, que en els 
seus orígens significava consu_midors 

·de hash, haixix. La col.ncidencia entre 
els deixebles del doctor Fumantxú i eh¡ assassins que ara 
coneixem ve donada per un gnip d'assassins que en plena edat 
mitjana es dedicaven a matar· pet encarrec, després de consumir 
una bona dosi d'haixix. D'aquí va derivar gue els qui mataven 
eren consumidors de. cannabis 

• ••• • • .•.. . : .. 
• • •• 

·· Fes-te amic o amiga da 
· .r-----=--- ~ --~-=-- ~ :------------~---ño'M:iCiLiACióBAÑcARiA----,1 1 .· . . 

1 Nom . " Caixa/Banc 1 

laBurx~ 
Les subscripcions a LA BuRXA acompliran dos 

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

ecoriómicament al seu manteniment. 
Es pot fer de diverses maneres: 

mitjam;ant correu convencional, per domiciliació 
bancaria o manualment. 

Aixi que ja saps. 
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1 (36 euros l'any)· (60 eurós l'any) (escriure amb ciaretat) Data Signatura 1 
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lnsubmissióll 
Aquest crit, que avui sembla ja 
una mica passat, va marcar un 
abans i un després en les lluites 
socials a I'Estat espanyol, i va 
ser, al meu entendre, l'única 
campanya radical capag de 
posar·l'estat contra les cordes i · 

. aconseguir victories concretes 
des de la Transició. 

Tot comenga el1989,.quan 
el llavors decreixent moviment 
pacifista (molttocat després de 
la derrota del referéndum de 
I'OTAN) mantenia l'estratégia 
d'objectar al servei ¡nilitar 
obligatori. Per resoldre aquest 
conflicte el govem socialista va 
optar per la solució estandard 
. europea i va crear la Prestació 
Social Substitutoria. A partir 
d'aquell moment es podria fer 

. la mili, la PSS o anar a la presó. 
La resposta va ser inajús

cula quan un petit i plural movi
ment (sumava tendéncies paci
fistes, llibertaries i part de !'ex
trema esquerra) va engegar 
una campanya de desobedien
cia civil consistent en no anar a 
cap deis dos serveis i assumir 
l'empresonament com a forma 
de denúncia. 1 va deixar tothom 
amb la boca oberta (fins i totals 
mateixos promotor5) quan la 
iniciativa va comengar arrelar 
fortament el')tre la gent jove i 
milers i milers de nois van co
men9ar a fer-se insubmissos. . 

Cal pensar que aquest era 
uri moviment quasi espontarii, · 
sense una infraestructura ni 
una .orgariització fortes·, ar:rib· 
l'oposicó de la , majoria de 
!'esquerra, tant reformista (que · 
no volia enfrontar-se amb 
l'estat) com radical (que encara 
somniava amb allo d'anar a 
l'exércit a infiltrar~s'hi). Pero 
segurament aquesta frescor i 
l'existéncia d'un senzill i con
tunderit programa (que consta
va d'un sol punt: nó a la mili) 
van contribuir a l'éxit. 

De la insubmissió no no
més ens ha qúedat la desapa
rició de l'odiada mili, sinó també 
!'experiencia col1ectiva de la 
impOrtancia que pot arribar a 
tenir un 'NO!'. Llavors vam 
aprendre la torga transformado
ra de la desobediencia. 

GUILLEM.SANCHEZ 

en,moviment JULIOL200S 

Preinscriució i 
"' . 

uualitat educativa 
El cap de setmana del 9 i 10 de julio! la Xarxa 
d'Educació Lliure (XELL) celebra les seves 
primeres jornades de formació al nostre barri. La 
XELL pretén ser un espai de trobada de totes 

aquelles persones i col·lectius que treballen per 
crear ún model d'educació diferent a !'actual. Un 
model més participatiu, menys excloent i, sobretot, 
menys competitiu 

XARXA D'EDUCACfO LLIURE . 

Com cada any, milers de fann1ies 
afronten la tasca d'haver de selec
cionar un~ escola, tasca complexa 
·a que són moltes les opcions a 
valorar: ideari ·educatiu, currícu
lums, profes;;orat, horaris, 
instal-lacions, preus i en definiti
va, qualitat educativa. Des de la 
XELL volem aportar unes breus 
reflexions sobre acjuest tema. 

•1Com més peUta, millor 
En igualtat d'altres condicions, 
els centres educatius petits i poc 
massificats acostumen a permetre 
una major coórdinació entre el 
proféssorat i una relació més fa
miliar í indívidualitzada amb l'a
lurnnat i les fann1ies. 

Ni cale ni sopa pera tolhom 
Cada nen o nena té necessitats, 
,interessos, ritmes" i capacitats di
ferehts. Que els nens i nenes de 
primer, per exemple, . tinguin la 

. . mateixa edat no significa que si
. ,guin iguals. Com e~ pot aconse
guir, dones, que u·na única perso
na, la docent; atengui alhora les 
di verses necessitats i ritmes de les 
altres.25 persones? Álgunes esca
les ho intenten a través de les me
sures d'atenció a la diversitat: 

. . grups de refor~, desdoblaments 
de classes, racons amb materials 
diferents o treball en grups. 

Unes altres, les conegudes 
com a escales vivenci¡us, actives 
o lliures, ni tan sols ·ho pretenen, 
ates que educar no significa im
posar un mateix contingut i ritme, 

··sinó respectar les necessitats i 
motivacions de cadascú acom
panyant-lo en el seu procés de 
construcció de coneixements. En 
aquests centres l'alurnnat s'agru
pa en .funció del seu interes, cre
ant múltiples ocasions perque els · 
més grans ajudin i aprenguin de i 
amb els més petits, desenvolupant 
valors de solidaritat, col·lectivitat 

i responsabilitat en detriment de 
competitivit¡:¡ts absurdes i injus
tes. 

Els llibres de text pesen massa 
1 no només a les esquenes, sinó a 
tot el sistema educatiu. Fer cinc 

( 

temes de cada assignatura per tri-
mestre per-tal d'acabar el llibre 
significa cobrir un tema cada dues 
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se~anes. Amb dues hores a la 
· setrnana per assignatura, és evi
dent que poc aprofundiment s'hi 
pot fer. 

A més, impartir iots aquests . 
temes implica deixar de treballar 
altres aspectes molt més impor
tants, com les estrategies de pro- . 

· cessament de lá informació i de la 
comunicació, el pensament crític 
i . reflexili i la implicació en pro
jectes comt.Jnitaris. 

Hi ha escoles que entenen el 

llibre de text com un recurs més, 
poden demanar als ahirnnes que 
adquir~ixin. llibres diferents, i fins 
i tot no tenir-ne. Alguns centres 
opten per l'aprenentatge globalit
zat i el treball per projectes, un 
enfocament eh que els continguts 
se seleccionen en funció d'un te
ma. Es cerquen llibres, pagines 
d'intemet i documents sobre 
aquest. Es conviden ~xperts, es 
realitzen experiments, enquestes, 
etcetera, i finalment es presenten 
els resultats de tota la recerca. 

El mar no és només H20 
També és aventura, esperan~a, 
passió, por. El món és interessant 
perque tenim sentiments. Aquests 
són els motors· del nostre compor
tament. Tradicionalment, pero, 
l'escola s;ha concentrat només en 
dos tipus d'intel·ligencies: lama
tematica i la lingüística, obviant 
altres dimensions de l'ésser 
huma. Des de fa pocs anys alguns 
centres han comen~at a incorpo
rar 1' educació. emocional. S' acos
tuma a adoptar algun programa 
editat per formar el professorat, 
com a pas previ a la incorporació 
d' aquesta nova sensibilitat. 

Doña Orsula_ Tercer A 
L' estabilitat del professorat (bai
xes, substitucions, mobilitat) és 
un altre dels criteris de qualitat, ja 
que per desenvolupar una escola 
cal un nucli de persones próu co
hesicinades. Pero sens dubte el 
millor indicador és la il·lusió que 
el professorat ens transmeti i la 
manera de relacionar-se amb els 
nens i les nenes. · 

En fu,nció dels valors perso
nals, podem estar o no d'acord 
amb aquests criteris, pero és ne7 
cessari tenir una opinió· sobre 
aquests. Així que, en visitar els 
centres, pÓt resultar útil formular. 
pregun~es que ens ajudiri a definir 
quin concepte de qualitat educati
va predomina en cad~scun. 

o• 

> r3'*3·1·19.,, 
. una democracia 
de tireta 
Els resultats deis re~éndums 
holandés i francés, al marge del 
seu contrast amb els resultats 
als Pa'isos · Catalans (a 
Espanya ja ni en parlem) i els 
efectes que tindran per al futur 
del procés de construcció 
europea, .posen en evidencia 
de manera demoledora la 
,qualitat de la democr~cia a 
I'Estat espariyol. Evidencien 
amb molta _cruesa el baix.nivell 
de. participació social . en els 
ptqcessos democratics i la 

· mediocritat deis discursos polí
tics, així com un grau preocu
pant de segrest del debat ciuta
da per part deis poders politico
mediatics. Més que. el resulta! 

·. en sí, ja desencisador, allo real
ment inquietant es la lleugeresa 
i potineria amb qué processos 
de decisió política d'aquesta 
magnitud es traslladen a la 
ciutadania. Tot plegat dibuixa 
un escenari molt pobre i que 

· ens situa a la cua d'Europa pel 
que fa a la qualitat del sistema 
polític. Pero hi. ha quelcom que 
encara esboriona més, i. és la 
sospita qúe si ara es repetís el 
referéndum els resultats serien 
molt diferents i el no podria 

· guanyar i tot. lla constatació de 
tot el que hém dit adquiriria una 
dimensió més estere"idora. 

Aquest plebiscit, tal i com 
ha anat, ha suposat per als ca
talans haver fet cert ridícul . 
davant d'Europa i sobretot sim
bolitza dues oportunitats perdu
des. La primera, no haver-lo 
aprofitat per revitalitzar la de
mocracia i el debat de base, 
reivindicant el sistema de refe
réndum com a instrument, avui 
proscrit per la legislació espa
nyola. La segona és no haver 
rebuqat una constitució neo-

. liberal que ens esborra del 
mapa i ens condemna a ter de 
tontos útils d'Europa. Vaja, que 
no hi ha res més trist que ser 
una autonomia de tontos útils 
el) una .monarquia parafran- . 
quista diris una Europa que t'ig
nora i et fa dir "amén" a tot. 
Pero com que els · catáianets 
soin del morro fort i ens agrada · 
veure el porró mig pie no es pot 
dír que· la partida s'hagi acaba[ 

CASAL 
. INDEPENDENTISTA 
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Arriba la calor, 
puja la 
temperatura ... 
Ja fa unes setmanes que ha 
arribat la caloreta -al barri. 
Sants torna a ser tropical. 
Hem fet sortir de l'armari la 
roba lleugera: tirants, 
faldilles, pantalons curts, 
sandali'es ... La pell vol aigua i 
sol de dia i recollir qualsevol 
bri a'aire frese al vespre. El 
temps es fa lax quan es pon 
el sol i les places i terrasses 
s'omplen de gent que 
conversa a ritme de canyeta 
fresca. Deis balcons oberts 
arriba el so d'una televisió 
que sembla fora d'época i si, 
amb · curiositat, ens hi 
aboquem, podem veure 
siluetes despreocupades que 
s'obliden de la finestra 
indiscreta . .La xafogor se'ns 
enganxa i gairebé fa mal 
pensar en el contacte amb un 
altre cos , pero, tot i que 
sembli paradoxal, les altes 
temperatures creen un 
ambient sensual i voluptuós. 
Potser és per l'excés de suor, 
amb la qual es dispersen per 
l'aire testosterones, fero
mones, tot tipus d'hormones i 
altres ones. Així que ens cal 

· comen<;:ar buscar estratégies 
que ens permetin combinar 
el desig i la fogositat 
desfermades per aquest 
clima quasi car.ibeny amb la 
calor énganxosa deis estius 
barcelonins. 1 com que no hi 
ha r.es millor ni més excitant 
que els contrastas, la roba 
desapareix i combatem la 
calor amb l'ajuda de l'aigua 
freda de la dutxa, del gel que 
es fon i regalima, de !'aire 
d'un ventilador que refreda la 
suor... 1 així, amb molta 
imaginació, amb cap mica de 
vergonya, amb companyia. o 
sense i, aixo sí, amb molt . 
altes temperatures trobem 
mil .. maneres de fer més 
ag[a~d¡:¡bles els llargs die~ 
canicúlars, · les eterne·s 
migdiades i, sobretot, aques- ··· 
tes interminables nits 
d'insomni provocat per la 
sufocant calor eslival. 

....:;-.. ... ~ 
M. _ZERLENDI 
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un altre·coo, hem de· 
.. parlar .de··tortura 

•.[ Cada 14 de juny se celebra el Dia Internacional 
per la Prevenció de la Tortura. A pesar del co
foisme oficial, que ens vol presentar el tema 

com un problema de pa'isos del tercer món o de ] 
Guantanamo, la veritat és que les denúncies per .• · 
tortura augmenten també a casa nostra 

. . 

COMISSIÓ ANTIREPRESSIVA DE SANTS 

Recentrnent.s'ha constitu'it als Pa'i
sos Catalans la Coordinadora, con- · 
tra la · Tortura, formada per dife
rents entitats i impulsada, sobretot, 
per l' Associació Memoria contra la 
Tortura, que al seu torn ha estat 
fundada pels independentistes de
tinguts l'any 1992 i que l'any pas
sat van aconseguir la fita histórica 
que el Tribunal Europeu dels Drets 
Humans d'Estrasburg condernnés 
l'Estat espanyol per no investigar 
les denúncies per tortura. 

una practica invisible 
Pero, si en aquest estat ja no 
es tortura, i a més hi ha du
ríssimes lleis que prohibei
xen . i castiguen aquesta 
practica, per que aquest és 
un tema que sorgeix un i al
tre cop en les denúncies 
dels moviments socials i de 
les entitats de drets hu
mans? 

Dones . molt senzill, 
aixo succeeix simplement 

• .,... •• ·V ·-' 

perque "aquestes coses" no 
només continuen passant, sinó que 
ara per ara encara són una practica 

· sistematica dins els modus operan
di policials, sobretot de les briga
des de repressió política, pero no 
només. 

1 el que és realment preocupant 
· no és sols que continui havent-hi 

tortures, ni tan sols la impunitat 
dels torturadors, sinó el consens so
cial aixeca,t al voltant de .la negati
va constant a admetre aquesta rea
litat. Així, els jutges mai investi
guen les denúncies, els periodistes 
mai les publiquen, els polítics sem
pre defensen l' honor de les forces 
de seguretat. 1 qui denuncia o dub
ta? És clar que ho fa qui segueix el 
·~manual terrorista" o té foscos in
teressos en desprestigiar la policia .. 

· 1 problema resolt. 
Aquesta impenetrable xarxa de 

silencis, negatives i complicitats 
s'ha anat teixint amb els anys sota 
l' empara ideologica del conflicte · 
base. Així, en una situació de Jora 
micras no és estrany trobar perlo~ 

distes o polítics que reconeixen que 
"aquestes coses" passen "a vega
des", i que ''jase sap com és lapo
licia;', pero que és clar, d'altraban
da hi ha els "terroristes" i reconei
xer aixo seria donar-los "balons 
d'oxígen". 

ArUumeniS de uuena. per8 per a 
QUina guerra;J 
Tots aquests arguments, no per ser . 
coneguts deixen de fer f'astic .. A 
bancta que des d'una posició 'cons
titucional i antiterrorista. es wdria 
argumentar que el que realment 

dóna arguments al terrorisme és 
precisament l' existencia de la tor
tura, que no per negar-la aquesta 
desapareix (ans al contrari), i que 
precisamént aquest patiment és el 
que al País Base justifica la lluita 
armada entre importants capes so
cials. 

Pero des del punt de vista de la 
gent que pateix la tortura, els argu
ments són molt més contundents, i 
sorgeixen moltes preguntes: com 
pot ser que un estat que es conside
ra democratic utilitzi aquesta prac
tica de forma tan sistematica? 1 
com 'pot ser que havent-hi tanta 
gent col-laborant-hi o amagant-la, 
no surti ni una sola persona amb 
mala consciencia a dir queja n'hi 
ha prou, que s'ha d'acabar'? 1 si 
aixo es justifica en el context del 
conflicte base, com pot ser que hi 
hagi tantes denúncies també a Ca
talunya? ' O que les denúncies a· 
Euskadi hagin augmentat en quan
titat i esfereünent, ara que sembla 
q{.e el conflicte ha entrat fi.Üalment 

en una fase de resolució? 

Acabar ambla tonura 
Darrerament hi ha hagut dos casos . 
especialment flagrants de tortures. 
Un és el cas del base Unai Roma
no, la foto del qual il·lustra l'article 
i a la qual no li calen ni comentaris. 
L'altre és el cas d'un jove de Tora 
on UR Informe medie provava que 
va ser drogat mentre es trobava so
ta áillament en una cornissaria dels 
Mossos d'Esquadra. Són casos tan 
evidents que semblava que la justi
cia no tindria cap més remei que 

investigar d'una vegada 
que esta passant a les co-

. rnissaries. De nou vam tor
nar a pecar d'innocents, 
ambdós casos han estat ar
xivats abans, fins i tot, de 
les investigacións previes. 
L'Estat espanyol es refer
ma justament en allo pel 
que fa sols uns mesos va 
ser condemriat a Estras
burg. 

Es _evident que des dels 
canals de la justicia or

dinaria no hi ha res a fer; encara 
que . és important coptinuar denun
eiant els casos, sembla gairebé im
¡)ossible que mai s'arribi a donar 
una condernna efica~ . 

1 llavors que? Aquesta és re
alment una pregunta difícil de 
respondre, . pero des dels col·lec
tius de drets humans i antirepres
sius no ens hem plantejat llen~ar 
la tovallola, pero és evident que 
·sera necessaria una gran mobilit
zació social per aconseguir tren
car aquesta omerta, que no no
més implica, coin ja hem dit, els 
policies, sinó que s'estén a met
ges, periodistes i polítics, molts 
dels quals són molt progressistes . 
i democrates. 

Pero per aconseguir aquest ob
jectiu, el primer que s'ha de fer és 
fer visible el problema, i que la ciu
tadania s'enfronti a la dolorosa re
alitat que en aquest país, en cornis- . 
saries _dels nostres barris, es conti
nua torturant talment com passa a 

, les dictadures. 

1 

En Jaume Matifoll, arqui-
. tecte del.col·lectiu del Fo
rat de la Vergonya, ens ex
plicava en una xerrada a la 
tancada de Sant Medir que 
avui .dia,, quan esclata un 
conflicte vei:nal, el primer 
aspecte . a resoldre és com 
desactivar el conglomerat 
de persones i entitats que 
sota una estetica de movi
ments .socials o associa
cions són en realitat una 
mena de for~a de xoc para
oficial. Són els que fan la 
feina brut;:t . quan el. poder 
no s ' atreveix a fer-Ia direc
tament, o els que, en el mi
llor dels casos, intenten fer 
caure lá gent que lluita en 
una tei'anyina de discus
sions esterils. Són el que a 
la guerra freda algú titllaria 
d ' agents dobles, i a banda 
de patetics són realment 
perillosos. Ará -sembla que 
emergeixen moviments 
contra les festes alternati~ 
ves d'arreu, entre les quals 
les de Sants. Se sap que els 
socialiste's i Iniciativa han 
estat treballant sobre_ com 
neutralitzar aquest focus .de · 
dissidencia que no contro- . 
len i que cada cop creix 
més i, sobtadament, co- · 
m:encén a circular escrits de 
suposades· vei:nes, .o de su" 
posades entitats demanant 
que pel bé comú no s 'auto~ 
ritzin aquestes Jestes . Es 
tracta de simPles submarins 

'o de quelcom més? 
/' 

EL TEU DEN'f lSTA DEL BARRI 

"PEIXOS NOLLA" . 

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

Telf: 93-339-55-57 

SANTS 

Dr.Man;al Solanas i 
Esquerra 

Ol:X.:,lNTÓtEG CoL n° 232.) 

Carrer d'Oizinelles, 96, ter. Tel. 93. 332 04 19 
08014 BARCEWNA. 
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DE LA POCA FEINA ... l'EZlN pro posa un. moviment-· civil obert. 
per ·una· nova Constitució mexicana 

' . 

Milers de persones surten als 
carrers madrilenys per defensar 
la familia tradicional, institució 
en estat terminal.· 

Ciclista 
agredita la 
Massa Crítica 

MERITXELL SÁNCHEZ-AMAT • MWC 

L' Exercit Zapatista d' Allibera
ment Nacional (en castella, EZLN) 
ha aprovat massivament la iniciati
va política de deixar la lluita ex
clusivament indígena per unir-se a 
altres sectors socials que pateixen 
carencies. L' objectiu és formar un 
moviment civil pacífic per aconse
guir una nova . Constitució me
xicana. Aquesta decisió és la cul
minació d'una consulta interna que 
va comen<;:ar amb una alerta roja 
general, decretada com a mesura · 
de precaució defensiva. D'aquesta 
manera es -volia evitar el que va 
passar en la darrera consulta inter
na, el feprer de 1995, quan el go
vern va aprofitar_per atacar el terri
tori zapatista. 

campanva zapadsta a MeXic 
El 26 de juny es va publicar el re
sultat i el contingut de la consulta 
que es va fer en reunions i assem
blees en les més de mil comunitats 
indígenes del territori rebel. El 

98% dels participants va aprovar el 
nou pas proposat per la direcció 
zapatista. A la Sisena Qeclaració 
de la Selva Lacandona, l'EZLN 
explica que volen buscar un acord 
amb persones i organitzacions 
d'esquerres per resistir i lluitar 
contra el neoliberalisme de la glo
balització capitalista. Així, els za
patistes cómencen una nova etapa 
en la qual no es dedicaran només a 
la lluita pels drets dels pobles indí
genes sinó que l' ampliaran a al tres 
sectors socials que pateixen l'ex
plotació i la repressió com a treba
lladors, dones, joves, gais i l~sbia
nes, transsexuals i rnigrants. 
L'EZLN fa un gir. significatiu en 
encarar el seu discurs c~p a Mexic 
i la resta de pa'isos llatinoameri
cans i · deixar Europa en un segon 
pla. El primer pas proposat és una 
campanya en l'ambit mexica. Una 
.delegació zapatista viatjara pel pa
ís buscant aliances amb organitza
cions i moviments no electorals 
per impulsar una nova constitució. 

La reacció del president me-

ACiil da crlda a 1' Alllrta R$ a la Plaza dala Cllnatllli:II'Jn da Milxlc 11 IMC-CHIAPAS 

xica, Vicente Fox, ha estat rapida i 
"s'ha posat a les ordres del senyor 
Marcos", al mateix temps que feli
citava l'EZLN per optar per "l'ac
ció política i deixar la via armada". 

· Tot i aixo, la intenció déls zapatis
tes rio és deixar les armes, sinó re
for<;:ar la via pÓlítica. 

llena roia desconcenant 
Tot va comen<;:ar amb un comuni
cat fét públic el19 de juny en que 
l'EZLN va dernanar als membres 

de la societat civil nacional i inter
nacional que s' esta ven al territori 
rebel que l'abandonessin tot deslli
gant-los de les seves accions futu
res. Les tropes i les bases de suport 
van ser cridades per fer una con
sulta de la qual es desconeixia el 
contingut. Aquest fet va generar 
diferents especula~ions, i · fins i tot 
es va arribar a pensar en una ofen
siva militar davant de la proximitat 
de les eleccions presidencials me
xicanes. 

Divendres 3 de juny, com cada 
primer divendres de mes, la 
Massa Crítica es troba a la pla9a 
deis Pa'isos . Catalans per e m- . 
prendre la seva ruta reivindicativa. 
Un cop al carrer Valencia, al Clot, 
un esportiu vermell va decidir ter
se lloc entre les bicis. Un deis 
cicíistes va reaccionar i va posar 
un peu al capó per tal d'allunyar
lo: El conductor va reaccionar en
vestint-lo per darrere. El resultat 
fou que la bici es va trencar i el 
ciclista va patir lesions a la cama 
esquerra. Diverses unitats de la 
Guardia Urbana i una ambulancia 
deis bombers van arribar 
rapidament a l'indret. 

La intilada-sahariana ~ ·agressií 
teixista a 
Vinaros 

Material de la 
CNT contiscat 
La tarda del divendres 27 de juny, 
I'Ajuntament de B¡1rcelona . ·va 
confiscar la taula i el material de 
difusió de la histórica parada de la 
Rambla, de la qual es té cons
tancia que funciona des de 1931. 
Els fets es van produir tot i que la 
CNT fa més d'un any que omple 
els formularis burocratics que 
I'Ajuntament exigeix per poder 
instal ~ar la paradeta de la Rambla 
de Canaletes i malgrat que s'han 
demanat en incomptables oca- · 
sions moltes entrevistes amb els 
resP.onsables d'area del consistan. 
El 27 de maig un desplegament de 
diverses furgonetes i cotxes · 
patrulla que va aplegar una vintena 
d'agents va procedir a confiscar la 
paradeta i tot el material inforrnatiu. 
També van ser identificades 
diverses persones, tant-del sindicat 
com simpatitzants. 

Florlsterla 

REDACCIÓ • sAllARA 

El passat 5-de juny, una delegació 
de carrecs públics madrilenys i re
presentants d' organitzacions so
cials van viatjar a Aaiun (Sabara 
Occidental) en una rnissió d' obser
vació per coneixer in situ la situa
ció dels drets hurnans al Sabara 
Occidental. 

Les autoritats marroquines nó . 
van pérmetre !'arribada d'aquesi:a 
delegació a Aaiun. Els van impedir 
baixar de l' avió i els van fer tomar 
a l' aeroport de Las Palmas de Gran 
Canaria. Aquesta maniobra és de
guda al fet que el viatge ha coinci
dit amb un moment en que la re
presa dels incidents ha trencat el 
període de tensa calma que es vivia 
entre el Front Polisari i l'Estat mar
roquí. 

En aquest context, s'han pro
dwt marxes i protestes als territoris 
d' Algeria en que els saharians es
tan refugiats, com S mara, i a les zo- · 
nes frontereres amb el mur de la 
vergonya, i en concret a la ciutat 
marroquina de Tan Tan. El més 
destacat és que també· es van pro
duir a Rabat, capital marroquina on 

· Vallesplr, 16 
08014 Sants, BCN 
tel. 93 490 2 ,9 

els estudiants sa
harians van pro
tagonitzar una 
manifestació de-

. nunciant la re
pressió contra les 
protestes inicials, 

. la qual també va 
· ser durament re

primida per la 
poliCía marro
quina, que va .fe-

rir 11 persones. MIDfliStlDó • 31 da malO a'* 
A les marxes 

IMC-CANARIAS 

s'han: sentit crits demanant la des
'colonització del seu país, lemes 
com "No hi ha altra alternativa que 
l'autodeterrninació", "No ens sot
metrem a l' ocupació" i "Visea la 
lluita del poble sahram"'. 

Aquesta protesta i la seva viru
lenta repressió han estat qualifica
des pel Front Polisari coni la intifa
dá sahariana per les semblances 
existents amb el conflicte palestí, ja 
que esta protagonitzat pels joves i 
es produeix a prop del mur cons
trult per separar els territoris saha
rians ocupats del territori marroquí. 

Davant del que qualifica com,a 
gravíssima situació, el president de 

la República Arab Sahariana De
mocratica (RASD), Mohamed Ab
delaziz, .ha demanat la intervenció 
de la Unió Áfricana i ha criticat 
l'actitud ambigua, entre d'altres, 
del ministre d' Mers Exteriors es
panyol, Miguel Ángel Moratinos. 

De fet, la situació política ha 
tingut molts daltabaixos, amb un 
context internacional que no és 
precisament favorable a la ·posició 
sahariana ja que el Marroc és un 
gran aliat nord-america i frances i 
el poble saharia compta amb pocs . 
suports. Entre aquests, hi ha el 
d' Algeria i el cada volta menys in
tens de l'Estat espanyol. 

www.bodnot:s.org 
d'assalg: 

19 a 2011 Taller de canana 
20h a 21.3üh TOTHOM 

21.30h a 24h TOTHOM 
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L' agressió es va produir el día 6 de 
maig. quan el jo ve sortia de l' esta
ció del poble, la qual esta als afo
res. El noi ha estat ingressat més 
de 10 dies a la unitat de cures in
tensives de !'hospital de Castelló 
en .estat molt greu, pero · ~ hores · 
d' ara ja se li ha donat 1' alta. 

El jove feia poc temps que re
sidía a Vmaros i sembla que els 
agressors han estat identitlcats per 
ve'ins i veiiÍes, que han afirmat que 
la seva actitud i la seva esretica es 
relacionen amb grups d'ultradreta. 

Darrerament, l' Assemblea An
tifeixista de Vmar9s ha-convocat 
una concentració de rebuig davant 
1' ajuntament i una manifestació a 
Castelló en protesta pels fets. 

Les forces de seguretat han de
tingut diversos joves com a pre
surnptes autors de 1' agressió. Re
cordem que no fa molt s'ha cele
bmt el judici a un grup de feixistes 
de Vinaros, acusats d'amenaces, 
que .van increpar un jo ve en un bar 
de la localitat. 

TETERIA • BAR 

/ 

li•~"!ndres: de 18 a 21h 
despres de fassalg 

a 21h 
12 a 14h 

c. ComtessG de Sobradie!. 
08002 Barcelona 
tel. 93 268 45 33 
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* En aquest aparta! volem apropar-nos a la realitat del nostre 

país, des de Salses a Guardarmar ¡des de Fraga a Maó. Des 
de LA BuRXA volem contribuir a la coneixen~a del nostre 

passat immfodiat, de les problematiques actuals, tant socials 
com ecológiques i económiques, i deis moviments populars 
que ens fan avan~ar. 

Que va oassar a Berga;» 
PEP 1 TU • BERGA 

Per Patum els col-léctius lliber
taris i independentistes munten 
barraques al carrer per autoges
tionar-se i també un con~ert. Di
vendres a les 12 de la nit estava 
tocant el darrer grup, hi havia 
poca gent i l' ambient era molt 
tranquil. Un Iioi va ser agredit 
gratui:tament, ens ho va explicar 
i va decidir marxar. Els agres
sors també van marxar. Minuts 
després van tornar amb més co
lla i van comen~ar a passejar-se 
per alla. Poca estona més tard 
van comen~ar a exhibir armes 
blanques. Algunes persones van 
truéar als Mossos d'Esquadra. 
Encara no eren quarts d'una. 
Poc abans de · la una van co
men~ar les agressions. Van ferir 
diverses persones, una de les 
quals · era el Pep Isanta. Va ser 
aleshores quan van arribar els 
Mossos d'Esquadra: més de mit
ja h9ra després de la primera 
agressió i vint minuts · després 
que els agressors exhibissin les 
navalles i que se'ls donés· avís. 
En saber que . hi havia alguns 
company ferits per armes blan
ques es van tancar les barra
ques. Minuts després de saber 
que un dels ferits era el Pep, ens 
deien que era mort. Vint minuts 
de silenci i rostres paralitzats i 
vam deCÍdir anar a !'hospital on 
la desesperació es va alliberar. 
La mateixa nit- vam convocar 
concentracions i assemblees per 
a l'endema. · 

· Els Mossos d'Esquadra, com 
en cada Patum, havien estat di
mecres i dijous alla amb actitud 
arrogant i provocativa (algun 

· any fins i tot ens havien arrencat 
alguna pancarta). Divendres, en 
canvi, no hieren, o no eren visi
bles. El divendres el concert era 
l'úniC acte nocturn. El cap dels 
Mossos de Berga, va afirmar 
qu~ al concert hi havia dos se
cretes, pero que en aquell mo
ment havien.anat a ~opar (durant 

dues hores). Al principi també 
van negar que ningú truqués, ara 
diuen que no van entendre les 
trucades. La Tura diu que van 
anar alla un quart d'hora abans . 
de 1, assassinat i que ningú no els 
va dir res. Pero us asseguro que 
alla no es va fer visible · cap 
Mosso. A tot plegaf cal afegir-hi 

Cllncllltracló daVIIII dais ]UtJats da Barga 

els controls d'alcoholemia rea
litza_ts a persones que havien es
tat apunyalades i que anaven a 
!'hospital i el fet que barregessin 
víctimes i agressors durant les 
rodes de reconeixement. 

Després hem sabut que en un 
altre punt de la ciutat hi havia 
hagut agressions ja a le.s 10 de la 
nit i que dos di es abans havien 
agredit un noi marroquí. Dues 
setmanes abans els mateixos in-
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dividus havien apunyalat una al
tra persona. Tot aixo no ho die 
perque pretengui que els Mossos 
hagin de protegír-nos, ho die per 
aclarir tota la polemica entorn 
de la policía autonomica. Els 
mossos sabien millor que ningú 
el que passava .. Les raons de. per 
que van fer cas ornís de les tru-. . 

INTERNET 

' cades de la gent donen peu a es
pecular tant com es vulgui. 

Ja sigui per vendre (els mit
jans), per justific¡¡r les irregula
, ritats . de l' actuació policial 
(Mossos, polítics i els St!US mit~ 
jans) o per fer martirs (alguns 
moviments polítics miserables), 
el cas és que s'ha dit de tot. La 
veritat és que no va ser cap ha
ralla, va ser una agressió sense 
sentit, no bi va ha ver cap mobil 

polític ni cap enfrontament per
sonal ni cultural. 

La compareixen~a de la . se
-n y ora Tura ens va fer fastic, va 
mentir exageradament. Pot- en
ganyar molta ge.nt pero no els 
que estavem aquella nit alla. 
L' afany de voler tapar els M os
sos i la demagogia per acusar ·de 
la ·mort del nostre amic els 
col·lectius que organitzavem el 
concert va ser repugnant. La 
consellera va quedar retratada 
en cOnsiderar una anormalitat la 
llibertat d' associadó i . expres
sió, en ·considerar excessiva l' e
xistencia de casals indepenckn
tistes, ateneus llibertaris i 
col-lectius anarquistes a Berga. 
Segons elia hi ha una quota ac
ceptable de col-lectius que va en 
funció del · nombre· d'habitants 
de cada ciutat. Aquesta és la se
va democracia. 

Pel que fa al rebuig de la pÓ
lici_a autonomica a Berga, com a 

· la resta de Catalunya que els pa
teix, és fniit dels seus reiterais ' 
abusos d'autoritat. No és una 
qüestió ideologica, ja que una 
majoria de berguedans estan en 
contr:a dels Mossos i de moment 
no tots són antisistema. 

· L' !santa és mort i l' especta
cle judicial ja ha comen~at. Pero 
nosaltres no creiem ni en la jus
tícia ni en les presOns. A sobre 
pOrtaran més Mossos, que se
guiran comettmt abusos d' auto
ritat o negant l'auxili, segons els 
interessi. Les entitats que s' au
togestionen a través de les bar
raques de Patum han perdut un 
company, no han fet ni un duro i 
a sobre han de fer front a l' aug
·ment de la repressió. 

Quan els anims i el dolor es 
calmin haúrem de reflexionar i 
·organitzar la defensa, ja que . 
l'autogestió també ha de ser un 
fet practic i real pel que fa la se-

. guretat. No es pot dependre de 
la policia perque no ha estat cre-
ada per defensar-nos sirió per re
primir-nos. 

arruo 111 

... A LA MAL FETA 

Francesc de Carreras i 14 
intel·lectuals redacten un ma
nitest pie d'errors, aberracions i 
_gens contextualitzat 

Acampada 
d'agrupaments 
Quatre ágrupaments de jovés 
del barrí de Sant Andreu van 
acampar a la pla9a de Can 
Fabra per protestar per la 
reubicació que esta tent -el 
districte de les seus d'aquests 
col·lectius la nit del 4 al 5 de 
juny. L'acampada va comptar 
amb un elevat nombre de 

· participants i s'hi van ter un 
seguit d'activitats d'alló mes 
diverses. Aquesta reubicació ha 
atectat els agrupaments i més 
de 50 educa.dors i 250 intants i 
joves, amb els seus pares i 
mares, en patiran les 
90nseqüéncies. 

Rebuiu 
popular al nou 
Corte Inglés 
Nou Bar~is i Sant Andreu mos
traren el divendres 17 de juny la 
seva indignació per !'obertura del 
Corte Inglés de Can Dragó, 
constru'it en terrenys destinats a 
equipaments públics.'AI matí, un 
grup d'unes 20 persones va 
entrar dins del centre comercial 
denunciant l'especulació a la 
zona. Després de ser desallotjats 
a cops i empentes per un exércit 

. dé guardes de seguretat, van· 
·estar concentrats a les portes. A · 
la tarda, es va ter una cercavila. 
Els ve'ins de Nou Barris van 

·• denunciar que s'han constru'it 
dües plantes il ··legalment i que 
s'han robat més terrenys públics 
per ter els accessos. També van 

. recordar la complicitat deis 
polítics, especialment algun de · 
Nou Barris que s'atrevia a 
qualificar el Corte Inglés com ·a 
equipament públic. 

" .. 

.• 
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Pep, Joan i lluís Fonunv 
Me~bres de la Companyia Electrica Dharma 

"la nostra música és 
la bandera d'una 
manera de viure" 

Estima com vulguis 

Un deis grups de música més veterans del nostre país, la Companyia 
Eléctrica Dharma, té les seves arrels al barrí de sa·nts. LA BuRXA va 
conversar amb tres deis seus components, el Pep, el Joan i el Lluís 
Fortuny, que juntament amb la se_va germana Maria formen part del 
nucli de la banda. Al voltant de la taula del menjador del seu local del 
carrer Sagunt, vam parlar sobre els seus més de 30 anys d'historia. El 
grup es va formar poc abans d'anar a viure a la Dharma-comuna. 

· D'aquí ve el seu nom, inspirat en el llibre Els pirats del Dharma, del 
beatnik Jack Kerouac: 

l'llp, lüs. .blll Mll1a fii1IIIY 1 Cll'l8s vw JUAN MIGUEL MORALES 

MERITXEtL 1 JORDINA 
SÁNCHEZ AMAT " SANTS 

la vostra lamília esta molt lligada al 
barri de Sants. 
L: Tota la fann1ia és del barri i molts par
ticipen en la vida associativa. Un tiet va · 
participar a muntar els Castellers de -
Sants, 1' altre els Diables. 
J: Els nostres pares, la nostra avia, les 
nos tres ti e tes canta ven a 1' Orfeó de Sants, 
el nostre avi feia teatre al Centre Catolic. 
Hem viscut la rivalitat que sempre hi ha 
hagut entre ells per veure qui feia les co
ses millQr. A les Pestes moltes vegades 
hem sopat al carrer, tenim bastanta relació 
amb el barri. Tothom ens coneix i nosal-

. tres coneixem practicament tothom. 

llavors hi heu viscut sempre. 
P: No, no sempre. Els nostres pares a me
sura que naixien nens (7 en total) anaven 
fent una peregrinació per Barcelona. Pri
mer per Sants i després a Horta, on vam 
comen<;:ar el grup. A finals dels anys 70 
vam estar en algunes comunes a Girona i 
fmalment vam tomar a Sants. Estem al lo
cal del carrer Sagunt des del1981. 

Així que vau viure en comunes. Ira una 
aposta torta. 
L: Sí, buscavem una alternativa total a la 
societat, a la fann1ia i a tot. No volíem sa
ber res del sistema dels pares i de la gent 
gran. Vam decidir automarginar-nos i co
men<;:ar una vida nova. 
P: Era un projecte de vida globai. Pensa
vem innocentment que tot el món acaba
tia ple de coinunes. Feiem 1' amor llime, 
vivíem de la venda ambulant d'artesania 
de cuir. Tot formava part d'una historia al
ternativa, en deiem "comuna alternativa a 
la fann1ia". 

Que va nssar;t 
L: No ens seguía ningú, la gent plegava i 
cada cop ens quedavem més sols. 
P: Teníem un horitzó ampli al nostre abast 
i es va restringir. Ara la Dharma és músi
ca i mantenim una mica 1' esperit de la co
muna en la música, pero cadascú viu a ca
sa seva; cadascú té els seus fllls ... 

1 el temps ha passat, l'anv passat vau 
celebrar els 30 anvs. · 
P: Sempre hem viscut molt al día. Si ens 
haguéssim plantejat arribar a 30 anys se
gurament no hi hauríem arribat. 
L: La valoració més positiva és que estem 
vivint de la música, que segÚirn fent dis
cos, que hi ha gent que ens segueix, que 
podem fer el que ens agrada i la música 
que volem sense haver-nos de prostituir. 
J: El moti u inicial pel qual vam comen<;:ar 
a fer música és el mateix, sobretot és pas
sar-nos-ho bé. Mantenim les ganes de dir 
coses i comunicar-nos ambla gent. 
P: Per nosaltres la música és una bandera 
d'una manera de viure. Ara la música s'ha 
convertit en un espedacle, sirnplement és 
una diversió. Nosaltres intentem que sigui 
alguna cosa més. Musicalment seguim en 
la línia del principi, hem fet incursions en 
la música cantada pero ens basem en la 
música d' arrel, pensem que pode m fer de 
diferent que no facin els altres. Aportem 
la nostra visió mediterrania a la música 
amb moltes influencies de jazz, de blues, 

· de la música dels 60. · 

la situació ha canviat moh des que vau 
comen~ar. l'esperit deis 10 va desa-. 
pareixer. • 
P: Són batalletes d' abuelo, pero als anys 

70 amb 'la mort de Franco 1' alegria 
col·lectiva es va apoderar dels carrers. 
Semblava que tot era possible i que la uto
pía es podria realitzar. Després van venir 
les garrotades. Elliberalisme s 'ha apode
rat de tot. Llavors no es parlava de nego
ci de la música, eren el mateix els de dalt 
de 1' escenari i els de báix. A les Pestes Al
tematives es mañté aquest esperit. 

les lluites socials també van patir una 
atorada. 
L: El comen<;:ament dels 80 va ser horro
rós, una decepció molt gran. Ara la situa
ció esta molt millor. Hi ha movirnents as
sociatius, durant una epoca no hi havia 
res. Als 90 va sorgir el moviment de.l'ob
jecció_pe consciencia que va ser molt fort. 
Després, la lluita contra 1' especulació 
amb les cases okupades. Sense els okupes 
ningú diria "Ja n'hi ha prou''. Penso que 
la joyentut d' ara dóna molta esperan<;:a. 

In aquest aspecte Sants és un barri 
mohactiu. 
P : Aquest barri sempre _ha estat un barri 
molt reivindicatiu i amb molta for<;:a. Re
cordo quan vam tocar per salvar les Cot
xeres p~rque volien especular i construir
m edificis. Es va fer el "Quan volem sal
vem Cotxeres'.'. Entre totes les · 
associacions del barri es va aconseguir 
ql!e fos un centre cívic. Hi ha un poema 
que diu "Sóc filia de Sants, tinc les males 
sangs i les tares de la llibertat". 

b un barri que marca_ 
J : És que més que un barri Sants és com 
un poble. Encara ara, quan anem al cen
tre, diem "Anem a Barcelona". 

Festes Maiars alternativas 2005 
Del dilluns 22 al di01ecres 24 

al carrer Pre•ia i la ola~a d'Osca 
Del diiaus 25 al dissabte 21 a 

l'auarcan~ent de la pla~a de ·sants 
Hi haura sopar popular, ball amb orquestra, pregó, AMC-POLI, xerrades, gimcana, 
marató d'espectacles,dia de les migracions, jocs infantils, cercacarrers, cursa de 
'arretons, concerts i punxadiscos. 

ADRECES D'INTERES 

Can Vies 
el Joes Florals, 42 

CSdeSants 
el Olzinelles, 30 

Casal Independentista 
e/ Premia, 31 


