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Clos asseuura que el 
"Calaix''. ia és detinitiu 

L'alcalde de Barcelona fa les habituals promeses 
virtuals per intentar "que coli" una obra ampliament 
rebutjada pel ve'lnat 

La majoria de mitjans de comunicació fan de 
portantveus municipals i ignoren !'amplia oposició al 
calaix que hi ha tant a Sants com a L'Hospitaiet _ 

En Clos va visitar el bar
rí, per presentar el "me
raveliós" calaix. Amb un 
gran entusiasme, mostra
va les fotos de la realitat 

. virtual creada per el seu 
consistori. 
Pero el que no va expli
car va ser que el que han 
comen~at són les obres 
de l'entrada de l'AVE a 
Barcelona, no la cons
trucció del calaix, pospo
sada en principi pera ini
cis del 2007 i que té a tot 
el ve!nat en contra. 

Des de l'ajuntament s'han 
dedicat a esbombar que 
el calaix és magnífic, que 
solucionara tots els pro
blemes del barrí, i fins i 
tot han gosat dir que la 
comissió ~urbanisll!.e, 
formada per ve!ns del ba
rrí, ha donat el seu visti
plau a les obres. 
-El calaix encara no és 
una realitat, per molt que 
l'alcalde ens ho vulgui 
vendre així. 
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Especial 
sobre 
l'arribada ., 
delsmossos 
asants 

La guerra arriba 
a Londres 
Les guerres colonials d'avui dia 
ja no són com les d'abans, i no 
es queden circumscrites a la 
colonia. Avui en dia arriben 
també al cor de la metrópoli 
portant el seu rastre de mort i 
destrucció. 

la Burxa viada 
a la 11 
Acampada 
d'Acció Social 
de la CGTa 
Montcortes 

Assemb.lea 
deiovesa· 
I'Ait Urgell 
El jovent d'aquesta comarca 
pirinenca s'organitzen per 
recuperar i potenciar tot alió bo 
de qué gaudeix la seva cultura 
per a construir una realitat 
menys individualista i més 
activa. 

David, 
unveíde 
I'Occitania 
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editorial 

Quan la Solidarbt tam.bé 
molesta 

Un cop més, ens trobetn de solidaritat en tota la seva mag
amb un nou cas de re- nitud. Per ells, és una mercadería 
pressió. Aquest cop, la que serveix .més per netejar imat-

Barcelona del disseny i .del Fo- ges o fer boniques campanyes pu
rum ha reprimir la solidaritat del blicitaries que no pas un senti
moviment anarquista barceloní, ment de companyonia o· relació 
el qual es llen~a al carrer en veu- de fraternitat. Confiem en 1' es ti u, 
re la situació deis seus companys en el sentit que esperem que totes. 
i companyes anarquistes d'ltalia. aquestes persones que governen 
Les consl!qüencies de les mani- rescatin antics llibres i dicciona
festacions deis dies 25 de juny i ris o . idees. Malauradament, tot 
16 de ju~iol· demos'tren, una vega- - sembla indicar que hi ha coses 
da més, que els governs d'avui en que ni l'estiu poden canviar. Han 
dia no acaben d'entendre el valor calat massa. 

opinió 

No als bombardeios contra-civils 
GUILLEM SANCHEZ 

Aquest hauria de ser el lema, 
Í'únic lema, per condemnar els 
atemptats que van · sacsejar Lon
dres elpassat 7 de juliol. És evi
dent que aquests van ser uns atacs 
indiscriminafs contra civils, que 
no tenen cap justificació militar i 
que estan fets amb la voluntat de 

. causar el m.a
jor nombre de 
víctimes inno
cents. Aprofi- -
to per con
demnar ro.tun
dament ·els 
fets (i per tant 
que aquest ar
ticle no pugui 
servir per 
clausur&r 
aquesta revis
teta, que tots 

· sabein que co
rren · temps 
molt durs), 
pero també 
per recordar 
que Londres 
no és l'única 
ciutat · recentnient bomba:rdej a da 
ni els londinencs són els · únics d
vils assassinats. Ni tan sois els 
que. més han pati~ aquests mals . 
Perque no p'odém oblidar que en~ 
cara -avui es bombardeja Bagadad 
a diari,j Kandahar, i que Fal·lujah 
va ser arrasáda fa tant sois uns 
mesos, i que les tropes invasores 
estan portant a la mort a milers i 
milers de civils a Irak i Afganis
tan, civils tan innocents i tan im
portants com els de Londres. Ni 
més, ni menys. 

I totes les personalitats i insti
tucions que han corregut a con
demnar els atempats amb altres le-

mes, oblidant que en aquets m:o
ments 1& Gr&ri Bretanyaés un país 

. declarat oficialment en guerra i 
que les seves trapes realitzen dia
riament fets comparables (si no 
pitjors) a. l'Irak, tota aquesta gent 
esta entrant dins de la lpgica de la 
guerra ( els nos tres morts · són 
bons, els de l'enemic no) i justifi-

cant futurs 
'• atemptats ' en 

qualsevol altre 
moment. Perque 
aquest no és un 
atac de la barba
rie contra la civi
lització (de fet, 
els angloameri
cans van assaltar 
i saquejar una de 
les civilitzacions 
més antigues de 
la terra), ni una 

· acció salvatge 
protagonitzada. 
per unes besties 
ferotges. És un 
acte de guerra, 
immers en la 
mateixa logica 

de guerra, aquesta logica assassi
na i despietada, d'aqQells que ara 
corren en massa a condemnar-lo. 

I la ciutadania no hauríem de 
caure mai en aquesta trampa. Hem 
de solidaritzar-nos amb els londi
nencs, pero també amb els ira
quians. _I sobretot hem de conti.: 
núar la lluita per acabar amb la 
guerra, recuperant l'esperit de l'in
ternacionalisme obrer que va en- · 
cunyar lemes tan clars i contun
dents ccim el de "ni guerra entre 
.pobles, ni pau entre clas,ses": Per
que l'única batalla que valla pena 
guanyar és la que ep.s portara-a la 
fi de totes les guerres. 
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Invertir la tendencia 

~
e la manca d'esp<li.s públics per jo
es i pel moviment associatiu de 
ants és un mal endemic del barri és 

una p a tan evident com alhora preocu
pant. Pero el. més paradoxal és que les admi
nistracions locals s'omplin la boca parlant de 
participació ciutadana per després passar olím
picament de les demandes deis i les ve'ines. Ho 
hem tomat a veure amb el local del carrer Mi
que! Angel. En aquest cas, el Districte va fer 
just el contrari del que demanava el ve'inat; és 
a dir, -desentendre's de l'espai, malgrat que des
prés va reconsiderar la seva posició. És evident 
que la cessió del local de Miquel Angel a un 
col·lectiu com l'Esplai Turons· és una molt bo
na notícia, pero fins i tot en aquest cas podem 

observar fins on arriba la desidia i la manca 
d'interes del Districte ·pels joves.El cert és que 
el Districté no s'ha interessat en cap q¡oment ni 

. per aquest local ni per aconseguir que eljovent 

L'executiu catala és d'esquerres, 
n9més faltaria, ja s'ha vist amb 
les no-actuacions en els preus 
deis habitatges, en la inversió en 
barracons de disseny per als es
tudiants, en les dimissions au
toinculpaltories en la tragedia 
del Carmel, en les autocrítiques 
de la superTura ... En fi, que són 
tan d'esq1,1erres com catalanista 
és én Francino. · 
Per6, vés per on, ara es treuen de 
la maruga una llei que en ,el seu 
moment era "tan" d' esquerres 
(la terra per qui la treba:lla) que . 
els bornes d'ordre de la Lliga 
. Regionalista (la pela abans que 
la terra) la van boicotejar fins 
aconseguir que fos declarada 
anticonstitucional pel . Tribuna 
de Garanties Constitucionals. 
Estem parlant de l<i moderada 
llei de contractes de conreus del 
1934, que beneficiava els par
cers i arrendataris de les terres 
de pages, en detriment deis 
grans propietaris. Tot plegat va 
desembocar en una greu crisi 
política i social que va portar ais 
dissortats fets d'octubre on van 
mórir, entre d'altres, en Jaume 

. Comte i en M. González Alba, 

que forma part del teixit associatiu del barri 
' disposi d'espais on pugui donar cabuda als, seus 
interessos i a les seves inquietud!~. I per si no 
fos prou, éls centres socials que com Can Vies · 

. intenten trencar amb aquesta situació es traben 
amb l'amena~a d'unes administracions que cri
minalitzen i menyspreen tot allo que ·no poden 
controlar. En vista de !'actitud del Districte, els 
joves han de buscar.solucions perdonar res
posta a aquesta situació, ja sigui ocupant im
mobles en desús o mitjan~ant altres fórmules 
que ajudin a invertir aquesta tendencia. 

SALT DE PLENS 

Eltros per 
q_.¡ el sotreix 

, QUELNESS 
' 

dirigents del Partit Catala Prole
tari. 
Quina és la diferencia amb ara? 
Dones que llavors a Espanya hi 
havia un govem de dretes, i ara 
n'hi ha un d'esquerres,, tan d'es
querres que no ha mogut ni un 
dit per frenar l'especulació galo
pant en l'habitatge, que continua 
donant veu a mamarratxos car
petovetcinics com l'Alfonso 
Guerra o en ·Rodríguez Ibarra, 
que no deixa presentar-se a lés 
eleccions a un partit perque no 
condemna les accions del seu 
bandol al País Base (hi ha algú 
que ho faci, de condeninar el seu 
propi'bandoJ?). 
Pero malgrat tota aquesta mise
ria política, els pagesos potser 
podran aixecar una mica el cap 
arrib la versió moderna de ra llei 
de Contractes de Conreu que 
s'aprovara perla tardar, si és que 
. encara en queda algun alesho-

res. Esta per veúre. De fet, pot
ser perque veuen que les coses 
van maldades (sequera, cost del 
gasoil, baixada de preus deis 
seus productes), les tres princi
pals orgahltzacións agracies del 
Principat, Unió de Pagesos (UP), 
Joves Agricultors i Ramaders 
(JARC) i l'Associació de Joves 
Pagesos (Asaja), han comen~at 
a actuar per primer cop de forma 
conjunta ambla campanya "Sal
vem els pagesos" i amb els gas
sos de Tura rep~t-los llenya. 
Mentre, el conseller d'esquerres 
d'Agricultura Antoni Siurana 
respon que el departarnent no té 
la culpa de· lá crisi del sector, 
que atrjbueix á la gestió de ciu. 
~é, nbmés han passat .620 dies 
des que en Siuraneta, que és de 
la broma, mana a la conselieria. 
Temps de sobraperque els page
sos hagin pogut fer unes quan
tes . collites, hagin pogut tenir 
unes quantes vedellades (de ve
dell), i perque s'hagin adonat 
que continuen sense interessar 
gairebé ningú, ni a dreta ni a es
quemi.A la tardar en tomarema 
parlar. 

En pie estiü estic passant més fred .que en 
els me sos hivemals. Vaig a la feina i e m trobo 
que he d'abandonar les sandai.ies a l'armari 
perquel'aire condicionat em transporta a altres 
epoques de l'any. De fet, _passades unes 
.setrnanes acabo sense tolerar ni una mica de 
calor al meu lloc de treball. Quan en surto, 
caminar. pel carrer em posa nerviosa, perque 
els aifes condiCÍonats que em vaig creuant pel 
camí m'escupen un aire calent insuportable. 

\ persones que veig en cotxes amunt i avall, amb 
lés finestres . pujades, i el seu cli~a siberia.' 
intem. I llavors llegeixo que volen construir un 
aparcamen( a tal pla~a, i penso en els arbres 
que h~urán ·de treure per á ·fer u:qa altra 
d'aquelles places dures, i m'adono que si vull 
poder amir en cotxe a tot arreu; bé que hauré 
de necessitar garatges! Segurament ni els 
gasos emesos pels cotxes, ni els productes de 
l'aire condicinat produeixen l'efecte 
hivernacle,i jo m;estic sacrificant per no res ... ' ' ' Estic plantejant-tne fer com totes aquelles 

laBurx~ 
LA BuRXA és una revista editada per un equip de redacció que 
es troba cada dimecres al CSA Can Vies (Jocs Florals, 42) 
Periodicitat: mensual 

En aquesta BURXA hi han coHaborat: Roser Bena.vent, B~rnat Costa, Toni Gonza
lez, Ivan Miró, Gemma Parera Alvaiez, .Guillem Sanchez, Pau Canela, David Positiu, 
Sóto, Jordina, Laia i Meritxell Sánchez Amat, Mireia Morifort, Jou, Carme, Miquel 
Darnés, Yol, Irina Llopart, Casal Independentista, Comissio de Ve'ins de la Bordeta, 

Periodic de Comunicació 
Popular de Sants 

i barris ve"ins 

Telefon de contacte: 93 422 16 13 
Adre~a electronica: laburxa@laburxa.org . 
LA BURXA no es fa responsa,ble deis articles d'opinió. Assemblea Can Vies, Creación Positiva. · 
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comencen les obres ·de.I'AVE a •. .- - .• - . . 

Sants · 
BERNAT COSTA. • SANTS · el problema de les vies de Sants, 

sirió que es maquilla. 
Els pi~ors presagis de part del ve!- Des de la web de l'ajunlillrient í 
nat santsenc es .van confirmar di- la se va oficina ·cíe premsa, s'han de
marts 19 de juliolamb la presenta- cticat a esbombar que el calaix és 
·ció per part de !'alcalde de la ciutat · una 'bona ·solució que ha tingut el 
del projecte de cobertura de les vistiplau dels vems en la coriússió 
_vies de metró.í de Renfe al seu pas . · d'urbamsrrie del districte, classifi
pel barrí, entre el carrer Riera cant-J;lo com una idea excel·lent. 
Blanca i la zona ja coberta propera Aquesta fuformació és · totalment 
a l'estació de Sants. falsa. Membres de la comissió con-

El calaix de la vergonya servira sultats ens han informat de que en 
per tapar les vies de metro i quatre ella mai s'ha elogiat el calaix, sinó 
de Renfe, mentre que el TGV en- que s'ha criticat i demanat que es 
trara soterrat. Aquest calaix en al- soterrin totes les vies, n9 només les 
guns punts del barrí arribara a tenir de 1' AVE. S' ha demanat que expli- · 
fms a 14 metres d'als;ada aqibant a quessin amb dades quines.raons 
tapar alguns pisos que quedaran (tecniques, economiques o políti
soterrats amb el calaix. Sobre ques) hi ha perno soterrar les vies 
aquest calaix, l'ajuntament preveu pero el districte no ha respost mai. 
construir-hi una rambla elevada, Veient cem estan soterrant el 
amb accesos per ascensor i escales, transit de cotxes . a la Gran Via 
i mantenint els passos subterranis · (plas;a Cerda), el que es pregunta el 
que hi ha ara per creuar les vies. . ve"inat és pels motius que hi ha per 
D'aquesta manera no. es soluciona no soterrar totes les.vies a Sants. lnlcl do les obr8s do 1'~ do I'AIIE a sants 

la ,CGf~·promou~l!aooií social a -la 
riba de l'estanv de Montcortes 

MERITXELL SÁNCHEZ-ÁMAT • MONTCORTlS 

L'idíl-lic estany de Montcortes, 
al Pallars Sobira, va acollir ia 11 

_ Acampada d'Acció Social, órga
nitzada per la CGT de Ponent i el 
Comite Confedera! de Catalun

. ya del 8 al 1 O de julio l. 
Aquestes jÓrnades pretenen 

ser un punt de trobada · entre 
membres de la CGT i d'altres 
col·lectius i moviments socials 
per a potenciar la discussió i la 
formació. · 

. Enguany, LA BuRXA hi f9u 
· , convidada per participar en la 

. taul¡( rodona sobre mitjans· de 
comunicaéió alternatius de Ca- -
talunya, juntament amb eÍs por-

:tals d'interntit El sud.org de Gi
rona i Suportponent de Ueida i" 

. els periOdics Catalunya ·de la 
CGT, El Pesol Negre de l'Alt 
Llobregat i el Cardener i Lo 
Gargall Fer del Pallars. 

·En la xerrada es va explicar 
cadascún dels projectes i les se
ves característiques diferen
cials, posant de manifest l'in
teres que desperten els mitjans 
que informen des de la proximi- . 
tat i la necessitat de coneixer-se 
per compartir experiencies i in
formacions. 

L'altra taula rodona va reu
nir experiencies i projectes de 
lluites en defensa del territori. 

mades més recentment, coin As
sumpta Codina:chs, de la plata
forma Vall Fosca Activa · i 
Sebastia · del Clos de Salvem 

· l'Emporda van intercanviar ex
periencies amb veterans com 

·Manolo Tomas de la Plataforma 
en Defensa de l'Ebre, Pep Riera, 
excoordinador de la Unió de Pa-

Integrants de plataformes for- Moat dala xarrada a Mlntcortils. 

#" •• 

gesos i Agapit Borras, arquitec
te. 

Divendres a la tarda, Emili 
Cortavitarte, de la CGT, va fer 
una xerrada sobre la pedagogía 
llibertaria al primer ters; del se
gle XX i diumenge al matí diver
sos coUectius van compartir 
experiencies sobre la repressió a 

/ 

Cata:!ynya. 
Aprofitant l'entorn, lesparti

cipants van sortir a passejar per 
coneix.er les plantes medicinals 
dels voltants de l'estany i van 
passar la vetllada _acompanya
des per les criatures de les lle
gendes pallareses. 

BERNAT 

A PEU DE CARRER 

TANCAT PER VACANGES 

Un dilluns al níatí; sona el 
despertador pero la calor ja 
m'ha despertat abans... Es 
agost, pero toca treballar. Sí, 
sóc una de - les poques 

. persones que treballem a 
· l'estili. Vaig a comprar el pa i el 

diari, tardo mitja hora ·més del 
normal buscant un male"it forn i 
quiosc que no hagin plegat per 
vacances ... Vés corrent cap a 
-la feina. Arribes a la oficina i 
gairebé tots els companys són 
de vacances ... quina merda ... 
Ets l'únic "pringat" a qui li toca 
treballar ... En tomar cap a casa, 
per sort, un deis avantatges és 
que hi tia poc transit... Alg"una 
cosa bona havia de tenir ... 

A la tarda intentes quedar 
amb alguna amiga o amic, pero 
tots estan tora.... Per fi en 
trobes un, i quedes per anar a 
ter un cate al lloc de sempre ... 
En arribar us trobeu un reto! 
molt maco: "Tancat per 
vacances fins al 31/8". Ja hi 
tornem a ser... . Mitja hora 
buscant un bar obert, i 
mentrestant, 40 guiris fent-se 

· fotos i preguntan-te com 
s'arriba a la Sagrada Familia. 

. .. 

Per sort, en arribar la nit, 
tenim les testes majors... a 
mitjans de mes comencen les 
teloneras testes de Gracia a 
Barcelona, per finalment 
acabar amb les Festes de 
Sants, si no tos per les testes, 
cree que .deixaria la feina i 
maixaria tora tot l'estiu. 

Bernat Costa 

'· 

•· 
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El darrer número de la revista 
CONTRAPODER es presenta, el 
passat 16 de juliol, a La Ciutat 
Invisible. Aquesta publicació de 
debat des de i sobre les practiques 
polítiques autónomas, sórgí a 
Madrid a finals deis 90 a la calor, de. · 
les lluites per 1'okupació, la 
insubmissió al servei militar i civil, i 
del teminisme radical, entre d'a
ltres. Al llarg deis s!ms sis anys 
d'existéncia, ha abordat amb 
protunditat tenomens contempo
ranis com la guerra global perma
nent, la precarització de l'existén
cia, els moviments migratoris o la 
privatització . del coneixement. 
http://revistacontrapoder.net. 

La Teteria Malea (nom que vol dir 
mala.herba) va celebrar el9 de juliol 
la testa d'inauguració del local, situat · 
al carrer Riego. En un espai molt 
acollidor, es poden degustar · tés, 
gelats, tapes doltes i salades i, si cal, 
alguna intusió amb les plantes 
medicinals que tan cn:iixer al pati. Per 
a dotar de contingut social la 
injciativa, una part deis beneficis es 
destinarán a ter obra social. Així, 
disposa d'una sala polivalent que 
s'oferira per a ter xerrades, . cursos i 
tallers de manera gratu'ita. Els 
components de la Teteria posen 
émfasi en . la importancia del 
coopérativisme per crear alternativas 
laborals i economiques i poder cobrir 
les necessitats basiques al mateix 
temps que ¡es polítiques. 

Ha esta! ·la Festa . Major del Poble- . 
sec. Des del .16 al 24 de juliol s'ha 
pogut gaudir d'activitats i concerts al 
carrer. Destacar les actuacions de 
Pirat's sound sistema, Shanty town, 
Radio Raheem i Kumbes del 
Mambo. Cal remarcar que s'han 
consolida! les activitats programadas 

Saltó. 

El 25 de juliol va comengar el judici 
contra Santiago Rayuela, acusat de 
fabricar un artefacte explosiu, junt 
amb altres joves d'ultradreta, que 
pretenien llengar al:ians de la ce- 
lebració d'un concert de Fermín Mu
guruza a les Cotxeres de Sants. Els 
acusats es coneixien per la seva mi
litancia a l'associació de caracter 
patriotic espanyol Timbalers del 
Bruch. Estan acusats d'un delicte 
de terrorisme i es sol1icita una pena 
de set ánys· per a cadascú. D'altra 
banda, éls advocats defensors de
manen que se'ls condemni només 

-per una falta contra l'ordre públic. 

la coral la 
Floresta seuueix 
sense espai propi 

La Coral ·la Floresta · segueix sense solució al seu 
problema d'espai després del sobtat desnonament del 
seu local del .carrer Jocs Florals ara fa un any (vegeu 

· !'entrevista a LA BuRXA 75). Amb 127 anys d'historia a 
.les seves esquenes, la coral assaja actualment al 
poliesportiu de la parroquia de Sant Medir, on va ser 
acollida des del primer moment. 

MERITXELL SÁNCHEZ-AMAT • liBORDOI 

Malgrat el temps que ha passat 
·des que la Coral La Floresta va. 
ser desallotjada del carrer Jocs 
Florals número 135, cap institu
ció pública s'ha compromes a 
oferir-li un espai en condicions, 
tot i que a nivell extraoficial 
s'havien donat esperances que 
finalment no es materialitzaren. 
L'única ajuda que ha rebut per 
part de les institucions ha estat 
un armariet cedit pel Districte i 
un espai a l'hotel d'entitats de To
rrent Gomal buscat per Benestar 
Social on pot guardar amb segu
retat allo que van poder salvar 
del desnonament. Es tracta, pero, 
d'una solució temporal i poc 
practica donada la distancia del · 

barri. 
La deml).Ilda que la coral va 

interposar contra el propietari va 
ser desestimada pel jutge, pero 

. aquest mateix va indicar els pas- . 
sos per iniciar els trií.mits de nou. 
La Floresta cerca un rescabala
ment econornic i moral pel mate
rial que es va perdre i que forma
va part de la seva llarga historia i 
del patrimoni del nostre barri. 

Asseuament immobillari 
La seu de la Coral la Floresta es
ta va al carrer Jocs Florals núme
ro 135 des del 1921. El 2003 l'e
difici va ser adquirit per Cons
·trucciones Abad. Poc després, va 
comen<yat l'assetjament immobi-

liari, que va durar mesos. No els 
volien cobrar els rebuts, ei mate
rial de les obres els barrava el 
pas, van tallar l'aigua i la Hum, 
se'ls va reduir l'espai durant les 
obres i finalment van ser desno
nats. L'escut legal del propietari 
era que el rebut de lloguer anava 
a nom de Sebastia Cuyas, un an-

tic secretari de la coral. 
Quan Abad va adquirir l'edi

. fici; la coral li va demanar que 
posés -a nom. d'ella els rebuts de 
lloguer, pero no ho va fer. Des
prés d'una cerca difícil, s'ha tro
bat el certificat de defunció de 
Cuyas, fet que pot ajudar la cau
sa de La Floresta. 

Nou local per I'Esplai Turons 
... 

BARRISANTS.ORG • lA BORDOI 

L'esplai Turons ha trobat un 
nou local per desenvolupar les 
seves activitats. Es tracta d'una 
petita oficina situada al carrer 
Miquel Angel. La notícia arriba 
després que el passat mes de 
desembre el col·lectiu hagués 
abandonat el local del passatge 
Serra i Arola a causa de les de
sorbitades· exi,gencies economi
ques que la immmobiliaria pro
pietaria pretenia· imposar sobre 
el local que havien utilitzat i 
gestionat durant més de vint 
anys. 

Pero l'esplai no es va rendir, 
i després d'intenses mobilitza
.cions reclamant un local on de

. senvolupar les seves activitats 

han aconseguit en part la seva la recent creada Taula de Joves, 
reivindicació amb la cessió van mostrar també la seva in- ' 
d'un espai al carrer Miquel An- dignació pel fet que es perdés . 
gel. un altre espai públic pel barri, i -

El local estava llogat per van pressionar perque el Dis
l'Ajuntament des de feia molts tricte reconsiderés la seva posi
anys, i . anteriorment s'hi guar- ció. Les entitats es preguntaven 
dava la documentació de l'Ar- perque l'adrninistració abando-· 
xiu Historie de Sants. L'any nava un local com aquest mal- · 
passat es va encetar la polerni- grat l'alarmant falta d'espais pel 
ca quan el DÍstricte. va decidir moviment associlltiu del barri. 
no renovar el contracte del lo- Finalment, el Di.stricte es va 
cal i va enviar l'árxiu al sote- veure obligat a renovar el con
rrani de la se u del Districte de · ' tracte i a oferir el local a qui 
Sª'nts, fet que va motivar les ·. presentés un projecte adient a 
protestes de diverses entitats les necessitats de l'espai. 
ve!nals, que es queixaven per La Taula de Joves, que en~ 
les males condicions del nou globa diferents entitats i 
empla<yament de l'arxiu. Aques- coHectius juvenils de Sants 
tes entitats, entre les· que es tro- cóm Tija, Maulets, Agon o Ar
baven el Secretariat d'Entitats i tixoc, va pressionar al Districte 

per reclamar que els cedissin· el 
local. 

Després de diverses reu
nions, pero, la plataforma juve
nil va renunciar-hi a causa de la 
.manca d'interes de l'adrninis- · 
tració pei: l'espai i per fer una 
política social orientada al jo
vent; i finalment es va concedir 
a l'Esplai Turolls. 

Pero el Districte només ha 
cedit l'espai, quedant al marge 

. de ia gesÚó- del local (ni tan 
sols han proporcional mobilÍari 
pel local). D'aquesta manera, 
posa al descobert una vegada 
més el seu desinteres pels joves 
i la seva poca predisposició per 
corregir l'alarmant manca d'es
pais públics per joves al barri. 

• ~ ! • . • • • -.: • • ~- • ' ~ • ' , • 1 , . , ,; . ~ . 
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arriben elements perillosos 
_als barris de· Sants-Monuu·ic 
Botiflers, torttiradors, mercenaris, 
lacais de l'Estat espanyol... Els M os sos 

. d'Esquadra poden ser qualificats de tot 
aixo i més, no sols perque sigui cert, 
sinó perque cal recordar que són una 
pe~a més de la maquinaria. Aquest cos 
policiac que se'ns presenta com una 
policía proxima i de tots i totes les 
catalanes, és, com qualsevol altre cos al 
servei de l'Estat espanyol, un conjunt 
de funcionaris que fan la seva feina tant 
bé com poden. lla seva feina no és res 
més que ~antenir un ordre concret que 

· estableixen les institucions: la 
Generalitat i els Ministeris d'lnterior 
(per posar uns exemples). 

La Generalitat és un apendix més de 
!'estructura estatal i, com. a ens 
supeditat a aquest, representa els 
interessos de les classes dominants 

- estatals i catalanes; la Generalitat com 
a tal, dones, rendeix pleitesía a tot el 
que ve de l'Estat. Les ordres directes 
que reben de la Generalitat i les menys 
directes que re ben de l'Estat espanyol 
·representen, donc·s, les ordres d'una 
estructura creada per a mantenir lligats 
els pobles sota el jou del sistema 
economic capitalista. Per tant, com a 
guárdian~ de la Generalitat, els Mossos 
no són més que un altre cos policiac 

- més. La única diferencia entre ells i la 
Policía nacional, a part de l'estetica, és 
que en voler-se vendre comuna policía 
catalana, · els M os sos · esdevenen la 

maxtma representació del terme 
botifler, ja ·que són funcionaris la feina 
dels quals és reprimir i perseguir el 
poble que diuen que protegeixen. 

Com a mostra de la protecció 
que ofereixen esam tots els casos 
repressius que s'ementeh · en 
articles següents i l'assassinat 
d'un marroquí sota 
circumsamcies extranyament 
ocultarles. Aquestes mostres de 
"protecció" parlen per elles 
soles. 

· Tot i que ens vulguin enganyar 
ainb discursos que confonen la . 
seguretat ciutadana amb Ja 
cultura de la por i la repressió. 
Els Mossos seguéixen essent 
mercenaris de l'Estat espanyol i 
de la burgesia regionalista. 

Essent un cos policiac que no té 
· cap diferencia substancial amb 
els altres . que ocupen el nostre 
poble, els Mossos són forces 
d'ocupació i com· a tals, no són 
benvinguts ni a Sants, ni a 
Barcelona ni enB.oc dels Pa'isos 
Catalans. Cap T caserna dels 
Mossos que construiran a .Sants i 
cap dels Mossos que patrullaran 
pel barri seran ben rebuts perque 

la seva presencia més que donar 
seguretat és una ofensa i un perill. 

L'origen deis Mossos d'Esquadra 
El cos dels Mossos d'Esquadra, la 
policía de la Generalitat de Catalunya, 
és un cos en essencia botiflei des dels 
seus orígens. Al llarg de la seva 
historia i des del seu naixement els 
Mossos han protagonit:?at irnportants 
ratzies contra les classés populars 

. catalanes esdevenint, . dones, un cos 
polic$ac al servei dels intei.-essos de les ' 
classes del poder. 

regim que buscava anul-lar gualsevol 
vestigi de cultura catalana i 
s'assegurava la repressió de les elasses 
populars catalanes. Aquesta tasca es 
tradu"ia en la persecució constant de 
tots els focus de resistencia catalana 
(sobíetot contra personatges 
destacables com el cap~enc Carrasclet 
o · el vallenc Joan Serra) contra 
l'opressor -borbó i la seva conquesta. 
El manteniment' d'aquestes esquadres 

---.---------__;.----.anava a carrec dels ajuntaments del 
Els Mossos esdevenen, Priricipat per assegurar-se així, la 

dones la catalanidad bien vigila~cia del maxim. de po_blacions, 
' • • establmt un control exhaustm de les 

entendida . ' armes, dels moviments de la població, 
----------------els bandolers i la prostitució. La 
Els Mossos d'Esquadra apareixenja al poblaciq catalana, dones, estava 
1719. Els documents d'aquella epoca constantment vigilada per les 

, expliquen que els Mossos són un cos · esquadres i, aquestes, feien la feina a 
al servei de la família Veciana, una l'exercit borbonic. Seguiren en 
farm1ia noble de Valls. Durimt molt de . funcionament fins que el 1868 el 
temps s'ha cregut que fou Pere Anton general Prim les dissolgué. Aquesta 
Veciana qui va crear els Mossos, pero dissolució no durara gaire, ja que de 
el cert és que les Escuadras de seguida, amb la restauració de la 
Paisanos Armados foren creades pels~ monarquía borbonica a qui tant havien 
borbonics. Aquestes esquadres eren -~udat el~ Mossos, els torna a establir. 
petits gr.ups armats que servien Es a partir d'aquesta epoca que es 
d'ajuda als exercits borbonics contra comencen a crear cada cop més seus 
els miquelets i, tot i que estaven sota dels Mossos alllarg del Principat. 
les ordres direétes del batlle de Valls, 
foren creades per Don Francisco Pío 
de Sabaya; representant directe de 
Felip V al Principat, per combatre els 
antiborbonics. Les ordres qué rebien 
eren les de vetllar peljusto derecho de 
conquista producte del nou regim de 
Nova Planta establert pels borbons, 

' • • , 4. ~ f • • • t • • • • • • •· • • 

Al máteix temps,. és una epoca de 
grans mobilitzacions obreres . i 
camperoles que són durament 
reprimirles pels · M os sos d'Esquadra, 
que eren els encarregats de "restablir 
l'ordre" en aquestes protestes. Les 
.carregues de caballería 

indiscriminades contra les classes 
populars provoquen més recel del que 
ja provocaven per ésser un cos al 
servei de la monarquía qué havia 
conquerit el Principat. 

La majoria de les detencioris 
. realitzades en aq~ella epoca foren 
realitzades pels Mossos d'Esquadra. 
Prova de la seva funció i el seu vincle 
amb l'Estat espanyol, és que Primo de 
Rivera en diverses ocasions elogia els 
Mossos i la seva funció; titllant-los 
d'exemple pels catalans i catalanes. 
Els Mossos esdevenen, dones, la 
catalanidad bien entendida. Essent 
els-guar.dians deis interessós de l'Estat 
espanyol i .de les classes burgeses, 
Franco fins i tot permeté que una seu 
deis Mossos es conservés al Principat. 
A mesura que passen els anys durant 
el franquisme, es permeten més seus 
de Mossos. En aquestes seus la 
majoria deis integrants seran policies i 
guardies civils que canvien de cos 
policíac, pero no tenen plenitud de 
competencies en ésser considerats un 
cos-regional que ha d'estar -a les ordres 
de FrancO. No és fins al final del 
franquisme que els Mossos recuperen 
lentament · totes les seves 
competencies i es van multiplicant les 
seves seus al llarg del Principat, fins 
avui día. 

Actualment, tot i que discursivament 
. se'ns parla d'uha policía catalanista i 
de proximitat, ~ls Mossos. continueq 

acomplint el seu paper de cos militar 
que vetlla pels interessos de l'Estat. 1 
és així; no només perque dins dels cos 
deis Mossos hi hagi un alt percentatge 

· de policies nacionals i guardies civils, 
sinó també perque són un cos de 
merceri.aris que vigila, com abans, que 
regni l'ordre dins del Principat. Estan · 

al servei d'una Generalitat que no és 
. res més que una delegació de .I'Es.tat 

espanyol. Reprimeixen durament les 
protestes de les classes populars, 
persegueixen la dissidencia i , com la 

•resta de cossos policíacs, torturen per 
fer prevaler l'ordre del sistema 
economic, polític i social que permet 
la conservació d'aquesta estructura 
artificial i imperialista que s'anomena 
Estat espanyol, com si encara valgués 
el justo derecho de conquista. 



Oap a I DUS 
sembla que 
anemíl 
Estat del benestar 
Aquest model d'estat és -una invenc10 
europea que té el seu ori'gen a l'Alemanya de 
Bismarck d 1883, i que es va estendre per 
Europa durant el període anterior a 1920. El 
terme Estat del benestar es •consolida després · 
de la Segona Guerra MuQdial, i· s'empra per 
recollir les activitats governamentals 
relacionades amb la redistribució · de les 
rendes, la sanitat, l'educació i altres serveis· 
assistencials. · VEstat del benestar, a inés 
d'incorporar totes aquestes despeses socials, 
desenvolupa altres polítiques orientades cap 
a la reducció de les desigualtats,, la garantía 
de la subsistencia material, la integració 
social i !'eficiencia. 

Al Principat, a l'igual que altres territoris, el 
nucli de l'Estat ael benestar l'ha constitui:t la 
Seguretat Social, amb les séves arrels en 
l'Assegura!l~a Pública Obligatoria. Pero s'ha 

construi:t amb un retard important en relació. 
amb altres pai:sos europeus. · · 

Bona part de la historia de l'Estat del 
benestar ha estat explicada com una epopeia 
de les idees que cerquen la felicitat 
col· lectiva. Segons la versió sociologica més 
ingenua, · les polítiques . socials . 
contemporanies han estat interpretarles com 
el resultat d'un gran moviment altruista en 
que s'han combinat els sentiments 
huinanitaris, els aven~os científics i la 
voluntat política d'assolir el bé comú. Lluny 

- d'aixo, en ple any 2005 ens1 trobem que les 
polítiques socials no són tant fruif d'un 
projecte altruista per promoure el benestar 
de tots els ciutadans, com uils iñstruments de 
control social en benefici d'un "sistema" o 
d'un "agent social", sigui una elit, un 
col·lectiu professional, o una classe social, 
poden ser considerarles coartades 
ideologiques que responen a qualsevol tipus 
de determinisme funcional. 

A més a més, un cop desaparegut el sistema 
alternatiu socialista, i sense cap sistema que. 
pugui fer front al sistema hegemonic, el 
debat s'ha centrat en si l'Estat del benestar 
promou !'eficiencia economiCa o bé és un 
destorb per a la seya consecució, deixant de 

· banda· la part més social pera només tenir en 
compte 1' econornica. 

El nucli del debat esta centrat en si l' estat 
supleix les anomenades falles del mercat 
(tant . les falles que podríem anomenar 
"tradicional~" com les que_ han aparegut de 
no u) o si, t:n can vi, 1' acció de 1' estat les 
promou o les refor~a i/o ' en crea de noves. 
Aquest ti pus d' estat al qual mai hem arribat 
de forma plena, esta en decadenCia degut a la 
influencia del sistema economic liberal 
america. 

Estat policial . 
Resumeix la _ noció d' ordre d'estat, essent la 
policía el miija per a aconseguir-lo, entenent 
l' ordre com una entitat riecessana per al benestar 
social. L' estat poli cal no vol dir res més que un 
manteniment rígid del control social per mitja de 
la supressió de llibertats civils, forta implantació 
de les brigades socials i d'informació que actuen 
com a policía secreta; promovent l' autocensura, 
la niarginació i la pressió judicial i mediatica 
d'aquells individus contraris a aquesta forma 
d' organitzar la societat. 

Per a la seva necessana legitimació necessita la 
concepció d'un enemic, d'una amena~a que s~ha 
de combatre en funció del bé comú. 

--~-~ =~ -,--, 

Falten equipaments, 
sobren comissaries 

i la manca d'equipaments socials 
que hi ha _al nostre Districte, 
1' adrninistració pública lluny 
d'augmentar-los s'ha proposat 
construir 3 comissaries deis rnossos 
d' esquadra · per solucionar els 
problernes ~xisten'ts. La via per 
solucionar-los . no hauria de ser 
1' augrnent de l;;t despesá pública en 
qüestions socials? O és que s' esta 
optant per la via d'un Estat policial ón 
larepressió és la seva eina a utilitzar? 

o:nt.res sanit ar:is 

Escales p..lbliques 

Equipaments d= s:iveis s:x:ials 

H3bit at:g::s pr:t::ta:Jit s 

Canissaries 

L' e lit dirigenr ha de fer veure a la se va ciutadania la 
necessitat d''endurir les mesures de contro1 social i la 
-restricció de les llibertats per tal de fer frorit a les graos 
preocupacions que afecten al territori, deixant de banda 
els cada cop més importants problemes socials per a 
endinsar-se en 1' erradicació de qualsevol veu dissonant, 
considerant-la un problema de seguretat nacional 

Intervencions estatals en I'Estat del Benestar 

-Les transferencies socials (pagaments que es fan sense 
que hi hagi una contraprestació en la producció de béns 
i serveis). 
- Els serveis públics (són totes aquelle_s institucions que 
donen servei a les persones i que formen part de 
l'Estat). 
- Les intervencions -normatives (normes de protecció 
per als treballadors, consurnidors i residents). 
-Les intervencions públiques (aquesta és la intervenció 
per crear lloc$ de treball, establint condicions 
favorables pera que el sector privat les produeixi). 

Aquestes intervencions pretenen fer convergir dos 
logiques contradictories; la maximització dels beneficis 
economics del capital, que permeti una reactivació de la 
producció i del treball i la satisfacció de les necessitats 

dels individus, que p()ssibilitin la creació d'un clima de 
pau. De forma clara, el ·model d' estat actual ha purgat 
una d'elles per tal d'enfortir l'altra, desmembrant i fent 
ineficients aquestes intervencions, donant cada cop més 
protagonisme al sistemá -privat i a les mesures de 
control social en .detriment de les 'mesures d'ajuda a la 
població.necessitada. 
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una Festa. Maior per al nostre barri, 
un barri pe_r a la ~nostra Festa Maior 

en, com cada agost, les 
ts. Llavors, durant una 
s ·dedicarem a hallar, 
endre el . carrer 

t -lliure de cotxes ), 
b els nostres Y 

sortidt a · 
.J~'-'-'111-g.l(,!JH~a.L 1 segur 

de ,..,.;.~-

el que dirigeix l'Administració 
(basicameiÍt municipal) que no creu 

· en les festes i que intenta ofegar-les 
a poc, sigui per desídia o per 

· fe, escanyapt-les 
nancerament, permetent · que 

'espyculació vagi eliminant els locals 
de ·les _ cdmissions, descuidant la 
neteja i sols preocupant-se de multar 
carrers o bars que t?Xcedeixin els 
estrictes Iímits horaris. Per no parlar 
de les festes · alternatives, que .... són 
reiteradament amenac;ades d'il·.Ié:..¡ 
galitzªció.-

front el · "de bai~ii'', ~sta ' . . 

per una part del nostre ve!nat 
qui molesten les festes . Fins ara es 

les preferencies de cadascú, pero si 
bé sobre gustos . no hi ha res escrit, 
sobre alguns bé se' n podria_ escriure. 

És evident que . aque\Sta segona 
amenac;a és, a la llarga, la més 
perillosa 'i destructiva. I sembla que 
l'única forma de contrarestar-la és 
estendre el sentiment de barri, les 
xarxes ·de convivencia, associatives o 
no, les ganes de coneixer i compartir 
quelcom amb la gerit que vi u a la teva 
escala o amb qui et creues quan vas al 
forn. Pero també és enfortir la festa, 
fent-la més popular, ínés 
participativa, fer-hi entrar molta gent 
quy fins ara s'hi hagi pogut sentir 

tenia en silenci, pero any rere w· 

augmenta la seva pressió · en 
de queixes a l'Ajunt~ment (que 

ósa. Perque la millor defensa és 
atac, el que cal contra els que 

voleo aigualir les festes, és 
isament més , festes, r amb· més 

)ij pressurós ), i ja ha fet una nova 
···· de clau amb la ve!na del carrer -

:jas que recull signatures per 
una de les ~omissions · més · 

, ves. Aquesta gent prefereix passar 
áinb · el ·cotxe que sortir a sopar al 

queata~6~~i:-f f.!:!e~~t\~e~:S~~uki ~~o~r!uq~~ 
d'ofendre a algú. El pfimer fi~fi( el.1 •• ,..Qái:X'ar a bailar al so _d)un~ orquestreta. 
que podríem dir que ve "de daltn/és S"Q.poso que no· som ;pingú oeriutiar 

vitats, . més car"rers i · més 
· · pants, i també amb menys 

aris, .. menys intervencionisme· 
titucional i menys por a molestar. 

i que al cap i a la fi; les festes són 
i!ic..r..,ri es facin notar. I sempre ens 

un argull)ent tan simple com 
¡ d " 1 ~ ' tun ent: tota .,rwi;es.. una setmana 

'-"'-
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Depilació 15 miouts·i laser 
sense demanar hora 

No tanquem al migdia 

-;~~ll_:~- . . Massatges, n<>taja·cutis, 
: depilacló clcctrica, 

... : ·._...- pressoterapla, refiexoterapia, 
; Engonal¡ • manicurll, pedicura 

Carnes ··. -' 
/,, ./ · DONES 1 HOMFS 

Uorarl: de JQ,a 20 h. Dlmobte de JO a f5 h. 
~/l'~'Biii 2Z • 'Jelf- 93 Z96 57 26 • Barcelona 
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10.30 h If.¡rc;}nfantil 
17.00 h Xorolatada 

·.Lliurament de premis t: 
}9.00 h Bingo 

'' :Z2.30 b.Orquestra Orgue dlj 
Traca' i fi de festa 



:emis ~·' 
ra Orgue d~ Gats 
:a 

Pallassos .. 'furu-rut 
h Tómbola; ' 

21.30 h Sopar de la c:ervesa 
23.00 h Karaoke 
Dijous 25 
10.00 h Esmorzar 
11.00 h Taller de circ 
Durant ~1 dia repartiment _dels regals 

Cursa atletica dels JUbi)ats _ 
~,Jampionat de paoús iÚfantil , 14.00 h Graellada 

):l ~ampionat ·de panús · 18.00 h Concurs de postres 
· 21.00 h Passatge del tettor 

h Ball de disfressoo 
JYi!lldres . .,26'J.• "'"p;;.; 
).9\1 tJ. !3Sll:lorzái: al 

·~ 
c/Riego 16, .baixos 

08014 Santa 

Tel: 93 331 20 30 

PLAftA ¡:jsgA, 8 

Fusteria d' endurec i 
mobles a mida. 

'.t 

¡ 

' ':l. 



Els dos 
cartells de ·les . 
Festes de 
Sants, a' la 
dreta el 
cartell 
guanyador 

J 

·pera les 
Festa Major 
de Sants 

(oficial), a l'esquerra eJ ~artell de les 
Festes Alternatives 

.:::;::;: 

Motsrebels 
.,,.,., b: 

L 
í ll 

l. Carrer qué fa dos ánys va guanyar el concurs de carrers · 
engalanats i que l'aiÍy passat es va decorar·per celebrar l'any ; 
Dili 1• 

. ' i '' 
3. Espai que aquest any acollira els concerts més importants ; ij 
de la Fésta Major Alternativa. - , f 

·. r• 
6. Curiós personatge que tot arrossegant un carretó fa negoci ' ~ 
amb les nostres festes . ; i . m 
8. Centre social okupat del barri de Sants que va ser desallotjat ' i 
l'any pass¡tt en aquestes dates. No ho oblidarem. · ,,.,, 
2. Grup mestís que l'any passat va tocar al concert unitari de 
les fes tes "oficials" . 

4. Carrer guanyador·del concurs de carrers eng~limats de l'any 
passat. 

5. Barri que, a diferencia del ·nostre, té una Festa Major 
considerada "d'interes nacional" . .. 

7. Unitat de la Guardia Urbana que no volem veure ni en 
.. , pintura durant l~s festes (plural). 

·Mf~flt·JNdl .. · ~·~;~:x :- : ~ :· h:.~-: · .. g~· .• · • 

-~~. 

C,~rrefd'5 
espect""cle5 ~ júc 

c/de laCera 1b;~'Ó&001 Barcelona 
Tel: 93 329 1)6 43 Fax: 93 329 08 58 

ello~at@pangea.org 1 
ellokal@sindominio.net 

6(mtPvc.te.: ¡,;:.rO+ !:A-+f 
Ww?W'. c{.if.\-P.te.sc{.esf.\-nts . (7r, 

•• '·' 1 •.• 



1 

t:::= 

f~ 

Et districte de Sants~Mongmc i tot el femtor,i catala• 
páteix un gran <:Jeñcit en el grau de desenvolupament 
de V Estat del Benestar. Tan sols observant el personal 
destinat.f\llPrincipat a treballarenels anibits de sarutat, 
educacíó i serv~is socials, ja podem veu.t:e una gran 
diferencia ambla UE: 

- Princípat: hi treballa el4,9% 4e la població adulta .. 
- UE: hí treballa de mitjana ell2% de la pobla<;ió 

adulta . 

~n altre indicador significatiu són les despeses · 
publiques socials, extret del percentatge del Pffi. Amb 
dades del1999, veiem que: " 

- Principat: 17% -~e despeses públiques socials 
- UE: 27,6% de despeses públiques socials 

Sanitat 
Quant a sanítat, elPrincfpat esta molt polaritzat 

- El 37,2% .. de la població catalana utilitza 
principalmeht la ·sanitat privada. Aquest 
petcentatge coincideix amb la població de renda 
§\lperior a Catalunya;'que té una enoone influencia 
en l a cultura medicinal i política del país i es 
desentén del deteriorament relatiu de la sanitat 
pública. 

- El sector de la població que més re.<¡uereix els 
equipaments destinats fl sé!lut ~ la gel}t gra,.q. Al 
Principat, actualment es calcula que mes de 
500,000 d'aquests ancians es !roben ensituació de 
pobresa severa. Només un 2,5% de la població de 
.més dels 65 anys té algun tipus de cobertura de 
serveís domiciliaris de 3,7 hores setmanals, iirisori 
comparat amb el pe,rcentatge de pa!sos 
socialdemücrates, coro Suecia, o Dinamaréa; que 
tenen un 39% i un 20% respectivament o fins i tot 
amb conservadors éom Franc¡:a, amb un 7o/o i 
RegneUnit amb un 9%. 

Per una població riíajor 4e 6S anys ~'~:93?'~~2~t;s 
elbarri taos ~ls disposa de 2 ceí:ltreSde dí~J situata? 
rEspanya Industrial ir~ a la playa Bonet iMyixí. 
~ •. ~.1~~44 hpbitaiits s?nmaj~ de75,ariys, s~ 
n.9mes aquesta¡part .requens. aten<¡to di:irant el día 1 
considerant que cada centre " tingu~ la capacitat 
.d'atendre 100 ;persones/dia, cada pefSona 'nom~s 

' podría ser atesa jina vegada cada 75 dies,~ ' 

Ed ·' ., · .·· ucac1o ·.·. "' 
La despesa pública d'educació va ser del 2,7% 
respecte el Pffi l'any 2003, molt méj; baix gue 
l'espanyol que estava en un 4,3%, 'i encara més baii 
que l' e;uropeu, ' 
Només el 9% deis infants de O a 3 anys van a escoles 
públiques, comparat amh el40% de Suecia i el44% de 
Dinamarca. el 30% de Belgica, el 23% de Franya, el 
21% de Finl.andia i el ... 12% .. de'' Portugal (l'Estat 
espanyol té només un 8lfo). Tant els pa!sos de tradició 
socialdemocrata, com; democratacristiana, com 
conservadora, han previst un major. número d' escotes 

d'inf'ancia que Cataluñya. 
( ' 

Al Disiricte de Sants-1ylontjmc, per a un total de 
pobla,.ció'de 22.835 persones en edat escolar disposa 
de: 

- 3 centres públics per a nens de O a 3anys. Per un 
toW de 5.130 9ens d' edats compres~ entre .els O i 
els 3 anys, a cada centre hi hauóen d'anar1.710 
nens. "' 
- 6 centres públics d' educació infantil i prúnana. 
Per un tothl de 9.651 nens d' edats compreses entre 
els 3 i els 12 anys, a cada centre hrhauríen d'anar 
1.608 nens. 
- 4 centres públicS' d'educació secundaria. Per un 
total de 8.054 nens d'edats compreses entre els 12 
i els 17 anys, ñi haruíen (ranar2.013 nens. 

-~ 

• J?el que fa a servéis socials al bani, les dádes parlenper 
El Disiricte de Sants-MongUic, pernn total de,població' ~Lmateixes: 
de 166.747 habitants, disgosa de: . ..,.,/ • " 156 places d:habj~t~e prqte~~ ~ un total ~ 

-O centres de Salut mental. 32.580 pefSol)..es el:)edatd'emanqtpacló (ent:rel8t 
- O hospitals geriatqcsi mala!ts' cr<'mic~ 30 anys ). . . . " !,. 
-O centreí¡. d'l.ll"genci~bo~pi~~~ ' "'~O ce~tres d~~~ a:Ia?el?~ ·;per,P;n tQthl ~e 87~977 
- 1 centre de drogodepende\lcle& doi).es, ~.sellt la VIolencJa dog¡.esoca u.P qels gr,:ans 
- 8 Centres d'AtencióPrimaria problemes actuals. ¡i .·· . ": •.... · m: 

,;:~· 

Taules i Juntes de Seguretat 
Els Mossos d'Esquadra participen, juntament · 
ambla Policía Nacional i la GuardiaUrbana, de 
les juntes i taules Locals de Segure_tat. Aquestes 
SÓ!l reunions a nivell de districtes i/o ajuntaments 
entre aquests cossos, els regidor ( i els carrecs 
que aquest cregui convenients) i, quan es 
consideri, la Guardia ·Civil, la judicatura, la 
fiscalía, les AMPAs, les Associacions de Ve"ins i 
eixos comercials per acordar una línia de 
"seguretat" local i coordinar les accions 
policíaques, així coro assegurar un millor 
seguiment dels grups i/o persones considerarles 
perilloses. Així, implicant els i les ve"ines, fan de 
les persones, part integrant de la policia. 

Policia de Nova Generació 
Els Mossos d'Esquadra és un dels cossos 

. policíacs amb millors sistemes de localització . i 
comunicació interpolicíac ( a més de comptar 
amb una estructura molt complexa que implica 
totes les institucions i cossos de l'Estat espanyol 
i de comptar emb brigades propies d'investigació 
prou prepararles ). Per aquest motiu, aquest cos 
policiac va entrar en contacte amb l'Europol -de 
seguida, fins i tot amb iués intensitat que no pas 
la Policía Nacional de l'Estat espanyol. Cal 

:il:~~ii=i~t~lr~~~~:~: 
:;ppllotle$ .. )V . .,,,, ••y••' ··· ,, . ,., 

~~~t~~§ d'aten~ó ,~r;W~~ ~li• 

destacar, entre aquests "aven¡;;os", que el sistema 
de tortura i els . metodes d'interrogatori són molt 
més sofisticats que no pas els de la Policia 
Nacional i, per tant; més efectius. Aque~ts són 
apresos de poicies tant "populars" com·les SS, el 
Mossad etc. Podriem dir que, als Mossos, no· els 
falten ni recursos ni formació. 

La policia de proxbnitat 
Aquest model policíac molt practicat pels 
Mossos; no és res més .que el resultat de les 

' Taules i Juntes de Seguretat. Els Mossos 
mantenen reunions amb associacions amb la 

, intenció d'inseiir-se en el teixit social i rebre 
informació. De fet es tracta de fer una: vigilancia 
molt més proxima de tot allo que es mou en un 
poble o barri. El contacte directe amb el ve"inat 
dóna a als Mossos més llibertat de moviment i 
actuació. De fet, tot . i que s'assocü el terine 
policia de proximitat amb l!!s patrulles a peu al 
carrer, no hi té res a veure. Es una estrategia més 
dins de les Taules i Juntes de Seguretat. · 

/ 

• . 

P'oliéla catalana·~ 
La idea d'una policía •: autoctona" és una vella 
estrategia que pretén dissimular l'ocupació 
inilitar a que · esta sotmes el nostre poble. Un 
exemple del maquiavelisme d'aquesta proposta 
ens remonta al darrer ter¡;; del segle XIX, en ple 
període c9loni,al angles en que la metropoli 
arriba a usar ·forces locals, ara hindús ara 
musulmarÍs en funció delmoment i dellloc, coro 
a for¡;;a d'ocupació. D'aquí el concepte de "sipai", 
mot que sembla derivar de l'urdú "sipahi", 
soldat, i que troba una encertada segona 
accepció en el diccionari de la "Real Academia 
Española": des'pect. Secuaz a sueldo. 

Malgrat ser una idea vella i de manual Ía de 
combatre als locals amb forces locals, cal que 
vagi acompanyada d'una acurada operació de 
marqueting per tal de fer-la empassar abona part 
de la població. 1, d'entre totes les estrategies 
emprades, la de fer passar, per part d'aquells qui· 
malden per un autogovernet de plat de llenties, 
la idea que hi ha una policí& bona ("la nostra" 
??!!, la "d'aquí a Espanya" . dels telenotícies??) 
per part de jlistificar-ne la seva presencia. Tot 
aixo, és clar, acompanyat de la creatió d'un estat 
d'opinió creat per exprogres d'aquells que 
s'omplen la boca dient que corrien davant dels 
grisos, en aquest trosset de país on sembla que 
tothom ha tingut un paper i_mportantíssim en la 
lluita antifranquista, i en un context que 
afavoreix la retallada de llibeitats en nom de no 
se sap ben bé quina seguretat. 

Unes :t'oic~s paramilitars, els mossos i mosses 
d'esquadra, _at servei de l'Estat espanyol i de 
l'ordenament jurídic que _se'n despren,. cosa que . 
de ben segur topa i topara, si es vol per princi'pis, 
amb aquells i aquelles que vulguin transformar 
la realitat vigent. Aquells i · aquelles que, 
conven¡;;uts que una societat més justa no passa 
per incrementar el nombre de policies ' al carrer 
(sigui dit de passada, en el període d'Aznar, 
Mayor Oreja, d'amarg record juntament amb la 
senyora Júlia, -arriba a ser el ministrt{ més ben 
valorat, amb la · tristor . que hauria d'haver 
compm;tat en una societát madura, coro 
voldríem, l'espanyola. Ara, en el-nostre tros, 
sembla que el nom de Tura sona per al carrec 
de president del Principat! !), sinó per detectar 
les mancan ces ( ccim si calgués, én el sistema 
capitalista o societat de lliure mercat coro ara 
s'anomena éufemísticament), i combatre-les 
amb mesures socials valentes i reals. 

Mesures valentes i réals pero que, per tal de ser 
efectives, han de partir d'un altre concepte de 
política. Concepte de política avui en dia a anys 
Hum de la gent i de la realitat. · 

1 heus ací i per ara la voluntat d'exposar diferents 
ideés amb l'única voluntat d'encetar debats 
fructífers. 

-· 

----
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Mossos:una 
·nova Policia · per 
a un vell obiectiu 
. Fa 20 anys, eren un cos policial 
folkloric, amb més agents a la pla~a 
Sants Jaume que a la resta del país, 
amb els anys i fruit de les 
negociacions entre l' estat i la 
Generalitat convergent, els mossos 
d'esquadra han eixamplat el seu 
ambit d'aciuació i competencies, 
penetrant a la Catalunya interior, 
Lleida, i Girona que faja anys en 
pateixen les conseqüencies. 

Ara ens toca a la metropoli, aixó sí; 
amb una estrategia dissenyada al 
mil·límetre, on primer s'actua és a 
barriades o poblacions conflictives i 
amb grans capes de marginació. La 
Mina o !'Hospitalet en són clars 
exemples, on fruit d'una campanya 
medüttica de primer ordre ens 
presenten el cos policíac catala com 
la millor eina per a combatre amb 
contundencia la petita delinqüencia 
o el mercadeig de droga, sempre al 
costat d'una camara de . TV3, "la · 
seva," per publicitar detencions 
d' ordre menor pero que rentabilitzen 
a nivell d'imatge. 

La realitat pero, . ens ofereix una 
aitra visió allunyada de cameres i 
reportatges, una realitat de .control 
social diari, - intimidacions 

prepotencia, amb la finalitat de 
· continuar recollint el maxim 
d'informació, dones la metodología 
del cos . policíac cataia difer~ix dd 
tradicional metode espanyol en . 
mólts aspectes, pero segurament on 
es fa més evident és en les formes. 

Lluny de negar els fets ón la policia 
autonomica es veu esquitxada, 
sovint el conseller d' Interior o el 
comandament policíac de tom surt 
a la palestra justificant cada acció, o 
en casos alarmartts, fins i tot es diu 
que des de dins la propia policía es 
veu amb molts mals ulls certes 
practiques (abusos policials, 
torures, drogues, morts 
inexplicables . . . ) minoritanes ai seu 
parer, que no han d' embrutar 
l' excel-lent. full de servei d' !fquest 
cos. 

La realitat pero és que cada cop són 
més els casos .on els mossos 
d' esquadra han de donar 
explicacions de les seves 
actuacions, aquí en tenim una petita 
m ostra: 

Pancarta penjada durant la rnanifestació a Barcelona del Tornb antirrepressiu del 2005 · 
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Trencant el setge 
a Vene~uela ·. 

• u• 

D'ON VENIM 
- -------

Detestes i 
lluites . 

Les Festes del nostre barri són 
conegudes arreu, també les al
ternativas, que cada cop tenen 
més renom i una assisténcia de 
plíblic cada cop més gran. Pero 
aquest ti pus efe testa no s'ha fet 
sempre, sinó que és una inicia
tiva que "només" té 11 onze 
anys, i que depén de la parti~ 
cipació i esfor9 de moltíssima 
gent pera fer-Ia possible. 

L'invent sorgíTestiu del 94, 
seguint l'exemple d'altres mo
dels de testes alternativas com 
les de Gracia, encara que a 
l'inici el plantejament era molt 
més "neutre" políticament: 
s'anomenava "Festa Jove", es 
trobava dins el programa .oficial 
de les testes i juntament amb 
gent deis moviments socials i 
participaven persones de grups 
de música, col·lectius culturals 
etc. 

· El model tingué tant d'éxit 
que rapidament morí d1ell. En 
sois tres anys s'havien donat 
dos elements contradictoris, 
per una banda la creixent aflu
encia de públic 'feia qie l'espai 
de cotxeres quedés rapidament 
saturat; per l'altra, l'organitza
ció en ·forma de plataforma 
puntual de col·lectius (sovint 
amb interessos divergents) era 
totalment inefica9 per organit
zar un event de característi
ques cada copmés grans. L'es
tiu del 98 es dóna un triple can
vi: d'escenari (el pare de Can 
Maniega), en la forma or
ganitzativa (assumida total
ment per un sol ''col· lectiu", 
I'Assemblea de . Barri, que 
llavors representava basica
ment la gent que es movia al 
voltant deis centres socials 
okupats) i en el plantejament, 
que pass~ria a ser el de crear 
un veritable espai alliberat, més · 
polititzat i independent de les 
institucions, amb més activitats 
i durant més dies í franges 
horarias i · amb l'objectiu 
declara! de ser una via de 
finan~tament de les lluites 
socials; copiant el model de les 
festes de Cornella. · 1 que ha 
estat basicament el que ha 
perdura! fins avui. 

GUILLEM SANCHEZ 

Els mitjants informatius de masses van 
defensar aferrissadament !'arribada demo
cratica del president Hugo Chavez al Govern 
venec;ola. A mida que van anar passant els 

' ·..-· 

la revolució bolivariana, · va ·trene.ar el 
bloqueig amb Cuba i, sobretot, es va 
enfrontar a les multinacionals nordame
ricanes lasimpatia cap Chavez ha donat -un 
gir del tot esperat. anys i el President es va anar implicant amb · 

PAU CANELA 1 BARRULL 

La solidaritat catalana vers als 
moviments revolucinaris a 
l'America Liatina . no es nova. 
Una gran tradició de ,brigades 
catalanes han anat a ajudar i han 
donat cobertura a moviments 
socials del Nica
ragua, Salvador, 
Guatemala, Cu
ba, Mexic i un 
llarg etcetera. 
L'última incor
poració na estat 
la creació de la 
Brigada Catala
na-Vene~olana 
Alí Primera que 
es realitza per 
primera vegada 
l'estiu del 2004. 

Coneixer la rea
litat vene\:Oiana 
La presencia · 

de caracter socioeducatiu i so
cioproductiu de caractergrattlYt) 
pero demana implicació a les 
comunitats, ja sigui acollint . 
personal medie, participant en 
els comités de salut o de terres, 
habilitant espais per fer-hi clas-

da i l'oligarquia dominant que 
fa tot el possible per fer fora al 
President democratic, acusant
lo de dictador i fent una misera
ble campariya mediatica inter
nacional comparable a la que 

· pateix el líder revolucionad Pi
del Castro. 

la solidaritat 
ha de ser recí
proca 
La Brigada Ali 
Primera té com 
a objeetius do
nar a coneixer 
als Pa'isos Ca
talans la relitát 
Vene~olana ai
xí com inter
canviar amb la 
comunitat de la 
Vega les dife
rents experien
cies les les llui ~ 
tés d'aquÍ i d'a- · 
questa manera 
contribuir en 
aquest procés 
de transforma-

d'Alicia, una mi
litant de base del 
barri de la Vega 
de Caracas, el 
mes de Juliol al 
nostre país va 
propiciar l'apro

• ''•~ • - ' · · ! i&ill'l-~ . ció real de la 
societat. Ja que 

la Revolució :{3olivariana ha 
confirmat que només amb l'or~ 
ganització, la mobilització i ~a 
unitat del poble és possible un 
a.utentic procés rupturista. 

pament de les lluites populars 
vene~olanés amb les catalanes. 
Al barrí de la Vega hi . viuen 
200.000 persones, esta situat a 
un dels "cerros" (turons molt 
elevats i inaccessibles on s'hi 
troben els barris pobres sorgits 
de 1' autoconstrucció d' habitat
ges)· que envolten la capital i és 
un dels bressols del treball co
munitari. La parroquia (tal com 
s'anóril.enen els bartis) de la Ve
ga esta molt impliCada en el ' 
procés revoluci.onari que es viu 
al país. I és que una de les gra
des de la revolució bolivariana 
.és que el Govern impulsa i fi
nan~a les missions (polítiques . 

ses, etc. Aquesta implicació de 
la gent de la parroquia no es ba
sa només en el treball, sino que 
també hi participen tant en les 

· decisions de base assamblearia 
com en denunciar les necessi
tats que hi manquen i maneres . · 
de resoldre-les. 

L'intent de cop d'estat l'abril 
de 2002, l'aturada petrolífera o 
el referendum l'agost de 2004, 
que pretenien derrotar el procés 
revolucionad, han tingut l'efec
te contrari; s'ha _polaritzat el pa
ís entre les classes populars que 
han vist en la figura d'Hugo 
Chavez una sortida cap a la vi-· 

Finalm~nt un cita d'un deis 
interlocutors d'aquesta historia, · 
Rugo Chavez: "Hauríem perdut 
el temps miserablement si al fi
nat de tot aixo qu~dés intacte el 
tnodel economic capitalitsta i 
·neoliberal que porta la pobresa 
a la majoria dels vene~olans. 
Hauríem perdut el temps i la vi
da. I no estem disposats a per
dre la vida sinó a donar-la en 
benefici de les grans majories i 
la se va esperan~a de dignitat". 

EL RACÓ DEL CASAL 

Cap Estatut ens 
tara lliures 
Parlem d'Estatuts. 1 comencein 
pel que superficialment sem
blen beneficis. · El nou Estatut 

· aportara certs aven~tos formals 
respecte al del79 (senzillament 
no en sera piljor). S'hi diu que 
som una nació, preveu que hi 
haura una relació cultural amb 
altres territoris de parla catala
na, traspassa alguna compe
tencia a la Generalitat i millora 
el finan~tament. Pero aquest 
Estatut no aborda els temes 
cabdals de l'autogovern d'eixa 
part del país. No és valid pel 
que fa al tema lingüístic (que 
saber el catala sigui un deure 
no n'assegura l'ús social 
perqué no es dota de mecanis
mes que ho faci~ possible); no 
és valid en temes socials i 
laborals (no reconeix el marc de 
relacions laborals catala). Pel 
que fa al finan~tament, la Gene- . 
ralitat continuara retent comp
tes amb el govem espanyol de 
toni; l'espoli deixara de ser molt 
sagnant, pero continuara vi
gent. Com a molt s'introduira el 
dret a l'autodeterminació al 
preambul (paragraf sense cap 
valor jurídic) i en cap rnoment 
s'aposta de forma contundent 
per la relació · amb el País 
Valencia, les \\\es i \a Cata\unya 
Nord. 

1 és que el debat de fons no 
és Estatut nou o antic, del Prin
cipal, el País Valencia (ni les 
mínimas formes han guardat 
allí) o les llles. El debat de debo 
s'ha de centrar a veure si el fet 
de ten ir un Estatut ens fara més 
lliures, nacionalment, social i 
individual. 1 aixo ho hem de 
tenim ciar: cap Estatut ho fará 
Perqué I'Estatut és una llei 
organica, que emana de la 
Constitució espanyola, de la 
qual depén i esta supeditada. 

És més, .el nou Estatut 
suposa uh entrebanc en la lluita 
per aquestes llibertats. El fet 
d'acceptar-lo és legitimar el 
sastre que el limita, la Cons
titució; claudicar davant I'Estat 

• espanyol, possibilitar-li la renta
da de cara i deixar-li les rñans 
lliures per fer i desfer-durant 25 
anys · més per continuar-nos 
oprimint com a poble i com a · 
classe treballadora. 

CASAL INDEPENDENTISTA 

EL TEU DENTISTA. DEL BARRI 

"PEIXOS NOLLA" 

Mereat de Sants, pararles 301 a 306 i 340-341. 

Telf: 93-339-55-57 

SANTS 

Dr.Man;al Solanas i 
E.squerra 

OD()N'fÓLEG Col. n~. 2325 

Carrer.d'Oizinelles, 96, ter. Tel. 93.332 04 t9 
08014 BARCELONA 

e-mail: nlSt)!amt<;demist@Hnthmed.v"S · 
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BENVINGUTS ... 

Peris i Cinta canvien Sant 
Andreu pel nostre barri 

Vuit detinguts 
en un desallot
iamenta 
Vallcarca 
Dimarts 19, á les 10 del matí, vuit 
furgonetes 'deis antiavalots de la 
policia nacional van desalloijar els 
números 5 i 9 del carrer Argenters 
del barri de Vallcarca. Les dues 
vivendes portaven uns quatre 
mesos okupades. A l'interior.de les 
cases s'hi trobaven vuit persones 
que van ser detingudes i portades 
a la comissaria de Lesseps on els 
van. fitxar. A mitja tarda del mateix 
dia, aquestes vuit persones van 
sortir en llibertat amb el carrec 
d'usurpació. D'altra banda, el 
carrer Argenters va estar tallat per 
dues furgonetes deis antidisturbis 
que demanaven la.documentació a 
tothom que volia pasar. 

.Campanva. 
contra 
I'Estatut 
L'organització independentista 
Endavant va realitzar dijous 21 
de julio! un seguit d;accions silil~ 
bóliques contra la reforma deis 
estatuts· i en defensa del dret 
d'autodeterminació per als 
Pa'isos Catalans. L'acció va 
consistir en l'abocament de fems 
davant les seus de les torces 
autonomistes com PSC-PSOE, 
CIU, ERC, i ICV-EU, que han tirat . 
endavant les diferents reformes 
estatutaries. Un cop abocats els 
fems es van col ·locar rétols on es 
podia · llegir: "Sense Auto
determinació I'Estat,ut fa pudor". 
L'objectiu és denunciar !'actitud 
deis partits que ignoren les 
demandes de la ciutadania i els 
drets nacionals d~l poble catala. 

Florlsterla 
Vallesplr, 16 

AGOST 2005 

ll dignitat hu mala· 
JClRDINA • BARCELONA . 

Ja fa temps que la repressió vers 
el mo'viment anarquista de l'Es
tat italia és una dura realitat, 
pero a Barcelóna tot comen9a el ' 
passat 11 de maig ambla deten
ció de Francesco Gioia, un noi 
que s'havia fugat quan· esta va en 
arrest domiciliad. Al dia se
güent s'efe·ctuaren a l'Estat italia 
25 detencions més, 150 regis
tres i el tancament de la web de 
Cruz Negra Anarquista (una or
ganització de suport a 
presos/es), Com a resposta, el 
25 de juny es va fer a Barcelona. 
una manifestació que acaba 
amb una [?rutal carrega policial 
i 7 persones detiilgudes, 3 de les 
quals empresonádes, Concen
tracions solidaries ·es ·re pe tiren 
totes les setmanes i el 16 de ju
liol es va fer' una altra manifes-

era l'única de les detingudes el 
25 de juny que encara es troba
va a la presó (i d'on finalment 
n'ha sortit el 28 de juliol), sota 
el lema: "La dignitat humana 
no es pot empresonar. Alberto 
llibertat". La setmana abans de 
la manifestació es va viure amb 
molta tensió: la prepotencia po
licial, les pallisses, detencions i 
empresonaments que s'havien 
dut a terme després de la mani
festació del dia 25 portaven a 
pensar que la situació es repeti
ri~. A més a més, la policia, a 
través dels mitjans de comuni-
cació, s'havia dedicat a éri:rhina
litzar tot possible moviinent de 
solidaritat arran de l'explosió de 
dos artefactes casolans aquella 
mateixa setmana (uri a l'Institut 
italia de cultura i l'altre a un 

tació contra la repressió policial concesionari Fiat). I com era 
i judicial i per la llibertat d'Al- d'esperar, . els voltants de la 
berto, un noi de l'Estat italia que · Pla¡;a: Universitat estaven rode- · 

jats de furgonetes d'antidistur
bis (de la Polic'ia nacional, els · 
Mossos i la Guardia Urbana) i 
una munió de secretes de la bri
gada d'iri'formació intimidaven i · 
escorcollaven a la gent tant als 
carrers propers com a !'interior 
del metro. Finalment, unes 300 
persones sortien en un bloc ro
dejarles per tot · arreu d'antidis
turbis que no deixaven entrar ni 

Allau d'accions contra el GB 

DatiiQits a la cl11181'8 dal GB a Escilcla 

MIRE lA M ONFORT • ESCOCIA 

La cimera del G8 celébrada a 
Escocia aquest mes de juliol 
aplega va els líders de la política 
mundial per atansar posicions 
sobre la pobr.esa i el canvi 
climatic. Albor a s' aplegaven 
també milers de persones per 
mostrar el seu rebuig a les polí
tiques marcarles per aques~s lí
ders de la política mundial. 

Les mobilitzacions es van · 
caraáeritzar per la diversitat 
tant dels arguments com de. les 

INTERNET 

formes dels activistes per una 
banda. Per altra banda també es 
van caracteritzar per una dura 
repressió i l'ús abusiu i indiscri
minat de mesures de control po
licial. 

tes protestes . 
Les mobilitzacions van girar 

entorn a temes diveresos; des 
del canvi climatic a la precarie
iat o la immigració, temes que
estaven damunt la taula en la ci
mera· oficial. 

Les protestes comen9aren el 

cap de setmana anterior a la ci
mera amb una manifesta¡;;ió a 
Edimburg en la qual van parti
cipar unes 200.000 persones. 

Al llarg de tota la setmana 
les protestes es· van anar repro
du'int, pels volts de la seu de la 
cimera oficial. Una .de les més 
destacades es va dur a terme el 
dilluns 4 de juliol, el Carnavál 
contra la precarietat aplega mi
lers de persones. Aquesta acció 
acaba amb disturbi's que es van 
allargar fins la-nit i es van sal
dar amb un centenar de perso
nes detingudes. Destaquen tam
bé els diversos bloquejos que es 

-van dur a terme alllarg ·de tota 
la setmana i en els quals' tambés 
es va patir una dura repressió. 

A més arreu del món " es 
duien a terme accions i mobilit
zacions relacionarles amb la ci
mera. A Barcelona es va feia 
una acción contra . el can vi 
climatic en una centrica benzi
nera de la multinacional Rep
sol-YPF. 

Les protestes se saldaren 
am:b més de 700 pe'rsones detin-
gudes i amb un tesso mediatic 
gairebé nul després dels atemp
tats de Londres. 

o a o 1 4 s a n t 's , B e N 
93 490 29 83 
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sortir de la manifestació ni tam
poc repartir octavetes. I tot i la 
situació d'excepció que s'estava 
vivint, els crits no van aturar-se 
i la manifestació va poder aca
bar. La fotc¡:a col·lectiva demos
tra que la solidaritat pot fer pin
ya enfront la-repressió i les pors 
que aquesta provoca. Més infor
mació: http:/ /presosalacalle.tk, 
barcelona.indymedia.org 

1-J un altre 
·dia neure 

JOU • LONDRES 

El 7 de juliol de l'any 2005 pas
sara la historia com l'll-S de No
va York i 1'11-M de Madrid. Un 
altre cop, van esclatar diferents 
explosius en llocs molt concorre
guts. Tot i que la naturalesa dels 
tr~s atemptats són molt diferents, 
els episodis posteriors són for9a 
semblants en· els tres. Aquestes 
coincidencies, responen de tres 
maneres diferents. El primer és 
d'economic, el president del Banc 
Central Europeu de tom tran
quiHitzant els inversos estrangers 

· i manteilint els tipus basics d'in
teres. · Després, · reben el cop els 
nouvingtits que coincideix la s~va 
naciq_nalitat amb la dels terroris
tes. Per últim, les retallades dé lli
bertats individuals en nom de la 
s~guretat. Mai sorgeix cap dubte 
sobre l'acuial sistema establert i 
de la política internacional. Les 
últimes mesures són: més carne
res i policia als metros i ferroca
rrils; controlar les trucades telefo
niques, missatges a mobils i co
rreus electronics i la suspensió de 
Schengen a Fran~a. No obstant, la 
més important és l'arma de la por. · 
Italia ja prepara els setis ciutadans 
amb titulars cóm: "Ara ens toca a 
nbsaltres" . · 
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* En aquest aparta! volem apropar-nos a la realitat del nostre 
~aís, des de Salses a Guardarmar i des de Fraga a Maó. Des 
de LA BuRXA volem contribuir a la coneixenl(a del nostre 

passat immediat, de les problematiques actuals, tant socials 
com ecolbgiques i económiques, i deis moviments populars 
que ens fan avan~tar. 

Al P,iJineu hi ·ha gent aue 
encara esuernega 

ARNAU OBIOLS 1 CAMPI PÍRINEU 

El Pirineu viu encara avui, una rea
litat social i cultural diferent · a la 
resta del país. El cáracter majorita
riament introvertit dels pirinencs, la 
falta de recursos i de serveis que 
pateixen molts pobles, el fet que 
molts pirinencs lían patit més el te
rritori que no pas l'han gaudit, . el 
nou turisme p~c respéctuós amb 
l'entorn, l'abandonament institucio
nal que pateixen les comarques de 
muntanya, el despoJ?lament i molts 
altres aspectes fan que al Pirineu 

· visquem una realitat diferent. 
A l'Alt Urgell, des de fa gairebé dos 
anys, tina part del jovent ens orga
nitzeni per mantenir la culfura, la 
llengua, les tradicions i els trets 
identitáris d'una societat rural que 
esta desapareixerít a marxes for~a
des. Pero també ens organitzem per 
canviar tot allo que creiem injust i 
soviñt intolerable, per evitar que l_a 
globalització (de tot ti pus) se'ns 
acabi de . cruspir .del tot. ·Aquesta 
part del jovent que tot just comen
cem a treballar de manera col-lecti
va i a organitzar-nos ens aglutinem 
a l'AJAU (Assemblea de Joves de 
l'Alt Urgell) que és l'eina per ·a co~ 
ordinar les feines que es realitzen 
des de diferents punts de la comar
ca, ja sigui coordinant eis nuclis de 
cada poble o persones a títol indivi
dual q~e treballen des del seu poble . 
(donada la manca de gent als po
bies. i sovint unes vies de comuni~ 
cació for~a lentes). 
Per tant, des de l'Assemblea, d'a
questa realitat n'intentem mantenir 
les coses que crei.em valides i tren
car amb les que no. 
L'Assemblea va sorgir de la unió de 
dos col-lectius que des de feia dos 
anys .(van néixer a la mateixa epÜ~ 
ca, de fet) treballaven paral·lela~ 
ment, fins que l'any passat van de-

cidir.ajuntar-se sota una sola coor
dinadora. Un, la Fal~, esta forinat 
per gent més jove i de caire més in
dependentista, i l'AJAU és més pi
rineista. Pero com que la base ésla 
mateixa, la' idea de reorganitzar-se i 
forimir uña assemblea . conjunta ha 
anatendavant. 

mostrar a la gent (que ho desco
neix) de l'Alt Urgell, que arreu dels 
Pa'isos Catalans hi ha gent i col·lec
tius que Uuiten per a construir un 
país diferent, i a la inversa, volem' 
que la gent que pugi sapigui que al 
Pirineu hi ha gent que encara es
pernega i no es queda de bra~os 

. 

. 
' 

rF 

barres més grans que suposen les 
' nostres terres, la distancia (respecte 

la resta dels Pa'isos Catalans i dins 
del Pirineu mateix). Mitjan~ant 
aquestes iniciatives podem abrir
nos a altres marieres de veure i viu
re la vida, sense renunciar, aixo no 
obstant, als nostres trets identitaris, 
diferents respecte els Pa'isos Cata
lans. 

A~ t' . . 
. 
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Pel que fa a la resposta de la .gelit, 
tenint en compte. les caracteristi
ques dels pirinencs, és bastant bo
rra. L'AJAU no és desconeguda, i a 
aixo hi contribueix el fet que els 
initjans de comunicació, al contrari 
del que passa a zones més pobla
des; es fan molt resso d'aquest tipus 
d'iniciatives (per poc que facis ja et 
treuen a la premsa). Al Pirineu, en 
general, no hi ha un teixit associa- . 
tiu i combatiu estable. De tant en 
tant, quan hi ha algun problema, 
sorgeixen plataformes, que per 

. 

i\ ss-etnblea -de ]+o, res 
~ ·· 

del' ¡A..lt Uroell .. . .... ·•· b · .... 
· cansament o per reeixirnent dels 

objectius, pleguen. Es pot dir que el 
que impera és el passotisme, pero 
tot i aixo és innegable que veure 
una part del jovent actiu és ben vist. 
Tanmateix, el pragmatisme, l'altra 
gran caracteristica de la zona, tani
bé desperta certa conmiseració (o 
burla, directament), perla incapaci
tat d'entendre que es faci quekom 
sense buscar a canvi un benefici 
material. 

En el temps transcorregut, tant de · 
forma separada com en Assemblea · 
conjunta, hem realitzat ja diverses 
activi~ts: com a núnirn un cop al 
mes fem una xerrada sobre qual~e~ 
vol tema ( ecologisme, patrirnoni 
comarcal, a tall d'exemple), hem 
organitzat alguns concerts de grups 
locals, coH(!borarem en el Corre
llengua de l'any passat, etc. També 
vam convocar una manifestació 
antifeixista, en motiu d'uns inci
dents feixistes a la Seu. 
Una de les últimes activitats que s'
ha organitzat des de la Seu d'Urgell 
ha estat el "Som-hi 2005", una de 
les activitats festives i de formació 
més irnportants que s'organitza des 
del nucli la Fal~ de la Seu i la resta 
de gent de la coordinadora. Corisis
teix en unes jornades. on volem 

plegats. Tot aixo en un ambient fes
tiu on la música, les tradicions, el 
poble, el carrer i les places són els 
protagonistes. 
Al cap i a la fiel "Som-lii" no dei
xa de ser una alternativa festiva i 
una oportunitat on la gent de l'Alt 
Urgell intercanviem i .compartim 
opinions . amb gent de tot arreu i 
amb joves com nosaltres que treba
llen des de col-lectius i assemblees 

· de joves pels i des dels seus pobles 
i barris. Personalment, a nivell de 
l'Assemblea, el Som-hi ha resultat 
molt fru~tífer, ja que hem pogut 
sortir una riúca del nostre marc ha
bitual. A més, ha resultat molt sa~ 
tisfactori el suport rebut, coro el de 
la CAJEI, de la qual formem part 
des de Uavors. En conjunt, tot aixo 
ens ajuda a superar un dels entre-

En conclusió, la tasca que duem a 
terme a l'Alt Urgell consisteix en 
inforinar, formar, escoltar, actuar, 
entendre, repondre, treballar, esti
mar, resistir, viure ... en un territori 
on la passivitat i l'individualisme 
ens passa factura. 

http:/ /www.somhi2005 .tk 
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. BON VENT 1 BARCA 
NOVA ... 

Vigileu! A partir de setémbre, en 
Sergi i Ramon passejaren p~ls 
postres carrers 

Manicontra 
l'ee.speculació · 
alixona 
El passat dimarts 5 de juliol més 
de 2000 ve·ins de la localitat de 
Xixona es manifestaren en contra 
deis fUturs projectes especulatius 
per al poble: Concretament, s'han 
presentat diferents propostes que 
promouen construir grans 
urbanitzacions als paratges del 
Vergeret, Espartal, la Sarga i 
Abió, amb més de 10.000 
vivendes. Aixó, suposaria passar 
deis 7.500 habitants a més de 
30.000, amb els consequents 
desequilibris ambientals, socials i 
económics. 

Ataccontra 
I'Ateneu de 
_I'Eixample 
Poc després d'haver finalitzat un 
acte a I'Ateneu, el 14 de juliol, es 
va produir el primer deis incidents 
.Aiguns assistents es trobaven al 
passatge, davant de I'Ateneu, 
quan els habitants de la casa del 
costat els van comen9ar a increpar 
i finalment els van agredir. Des
prés d'un enfrontament es va deci
dir marxar amb calma i . tancar 
l'espai. Minuts després · els 
individus van saquejar la sala gran 
i van robar la caixa i material 
divers. En adonar:se de la 
presencia de gent a I'Ateneu, . els 
individus van repetir l'agressió 
amb encara molta més violencia. 
Enmig de la baralla va arribar la 
Policia Nacional que va procedir a 
identificar la tfentena de persones . 
que estaven alpassatge -i als 
carrers deis voltants i el 061 va 
assistir als ferits. La nit va acabar 
sense gent detinguda. 
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JORDINA SANCHEZ AMAT • SANTS 
JOU 

Que és Anaram au patac;t 
Significa que anirem a l'enfrontament, és 
una expressió més de l'Occitfmia dels Pi
rineus, empleada tant per jugadors de 
rugbi com per la gent en rivalitat entre 
pobles. Es tracta d'un moviment revolu
cionan de !'esquerra occitmüa. Aparegué 
fa més de deu anys. El moviment per la 
insubnüssió de l'epoca va afavorir un 
ambient combatiu, antifeixista. Va co
menc;:ar com un grup de suport a presos 
bases, per la proxinütat . entre nosaltres. 
Després s'ha diversificat, ha esdevingut 
un moviment més occitanista, des de 

. Pau, pero solidaritzant-se ambla resta de 
lluites de l'Occitania [Pau és a la zona 

_ dels Pirineus més occidentals i és al de
partament anomenat Pirineus Atlantics, 
que engloba la cultura occitana i basca]. 

Ara. dones. auines són les vostres llui
tes;t 
Ara estem tocant molt lluites ecologis
tes, com ara !'autopista que es vol cons
truir (eix París-Madrid, per ara paral-lit
zat), també el tema nuclear, transg~nics, 
la pagesia, la reconversió turística de la 
zona. Són temes que toquen molt l'Oc
citania... Perque l'Occitania té molts 
quilometres de costa i de muntanyes. 
Funciona a l'estiu i a l'hivem. La indús
tria s'ha acabat, l'econonüa es basa en el 
turisme. 

Quins són els vosues milians d'acció;t 
Fem material, samarretes, enganxines, 
on posem un nüssatge reivindicatiu. Tre-

. ballem des d'un punt de vista més politi
cosocial, la part cultural també, pero ho 
deixem inés a les entitats culturals. So
bretot incidim en la contrainformació. 
Fem una revista, Har!Far, que significa 
fer en les variants gascona i llenguado
ciana, i que súrt quatre cops a l'any. Vo
lem donar el nostre punt de vista. Inien
tem donar a eonéixer el nostre treball, 
perque si no ho fem, ningú no treballara 
per l'occita. 

Peraue llavors. no tots els moviments 
d'esauerres tenen assumit el tema de 
l'occita;t 
Ara la Lliga Comunista co.men~a, i tam
bé amb el tema del presos ~ases, pero 

David 
Membre d'Anaram au patac 

... Occitania la nostra 
enuua no té 
econeixement 

oBicial" 
Estan apareixent a Sants uns colorits cartells que ens inviten a 
una manifestació a Carcassona per I'Occit~mia. Per tal d'atansar
nos a la realitat d'aquelles terres, que van des de I'Atlantic a la 
Mediterania, fa frontera amb el~ Pirineus, puja fins a Burdeus, 
agafa una .zona de l'estat italia i baixa fins a Nir,:a, hem volgut 
parlar amb en David, un occita qu~ des de fa dos anys que viu al 
barri, i que tot i la distancia, com a membre d'Anaram au patac, 
lluita per I'Occitania. Les seves explicacions són d'alló més 
convincents perqué ens decidim a anar a donar suport, el proper 
22 d'octubre, a aquesta lluita perla lenga occitana, una llengua 
que vol viure. 

sembla més una ope
ració .política. De fet, nosaltres treba
llem for~a amb organitzacions france
ses, pero també ens hi discutim molt. És 
greu la situació a l'estat frances perque 
no reconeixen res del que ha passat i 
passa a l'estat, amb les colonies, amb les 
guerres imperials, etc. 

Dios d'aquest moviment tambe es tre
balla el tema de la llengua. 
Tractem el tema cultural, d'identitat, de~ 
reconeixement de la cultura, d~ la llen
gua. A nosaltres ens falta un reconeixe
ment oficial de la llengua. A la gent li 
agrada allo folkloric, la música, la ma
nera de viure ... Pero en ambits més po-. 
lítics, reivindicatius, la gent passa, i no
més la gent conven~uda ho té en comp
te, la més afrancesada, no. 

la manilestació del 22 d'octubre és 
precisament per la llenuua occitana. 
Qui la convoca;. 
Diversos col·lectius: l'Institut d'Estudis 
Occitan, felco (sindicat de professors 
d'occita), Calandreta i Óc-BI (escoles 
que d'ensenyament immersiu i bilingüe, 
respectivament) i el Conselh de Joventut 
d'Óc. Anaram au patac participa en 
aquest consell, que és una cosa nova a 
l'Occitania. És una coordinadora de mo
viments d'~squerres. _De moment no han 
tingut una campanya ben bé forta, no
més la creació. 

Quin és l'estat de la llenuua occitana;. 
L'estat · frances no reconeix més que el 
frances, és la llengua de la República, 
dels nütjans de comunicació, de l'adnü
nistració. Aixo posa un problema en l'e
ducació en altres llengües. En una esco
la de l'educació nacional en pots fer dues · 
o tres hores a la setmana, optatives. Tota 
la generació passada ha sofert una discri
nünació amb la historia del patues, que 
és una invenció de la Revolució France
sa per unifornützar la llengua a l~estat. 
Aquest terme per anomenar les llengües 
de l'estat frances no oficials és molt des
pectiu, com si no fos una llengua, sinó 
quelcom parlat ai camp. Als anys 50, en 
comen~ar la política agrícola europea i la 
necessitat de molts funcionaris a l'estat 
frances (nülitars, administrafius), s'inicia 
un exode rural, la geht del camp puja cap 
a París per a treballar, i tot l'aparell ad-

nünistratiu utilitza el frances . 

Tu, per exemple, on l'has apres;a 
Jo l'he apres amb la farru1ia, pero no 

· vaig comen~ar a parlar-la habitualment 
fins que no vaig trobar-me amb gent 
conscienciada. Aquest fenomen s'esta 
estabilitzant amb el treball que fan els 
nütjans culturals, més a nivell festiu i 
cultural. Es tomen a fer mailifestacions 
populars, com el Carnaval. D'altres nüt
jans són les escoles, les calandretes. 

Que són les calandretes, són com l'es- · 
cola Bressola de Catalunva Nord;t 
Similars, sí. Van apareixer fa més de 25 
anys a Pau. Són escoles immersives en 
occita. Comen~a a nivell de bressol, i 
per ara només hi ha dos instituts. Utilit
zen el metode Freinet, de pedagogía ac
tiva, que demana més de la participació 
del nen, dek seusinteressos. 

Estan reconeulides per l'estat trances~ 
Des de fa poc n'estan. Els professors es
tan reconeguts amb un estatut de profes
sors funcionaris, tot i seguir una forma
ció propia. L'educació també és oficial, 
és a dir que després poden entrar a la 
universitat, etc. Les escoles . no són pri
vades, tenen un estatut d'associació, en 
que alguns dels treballs són remunerats · 
(educadors, tasques de menjador, etc.), 
pero després demanen el voluntariat 
dels pares i de la gent, etc. Sempre es 
demana un munt d'iniciativa. Les muni
cipalitats sovint donen ellloguer gratu'it. 

Tot aixo dé la llenuua passa per l'edu
cació, doncs;t 
Nosaltres no canviarem gaire, potser 
amb els nanos les coses canviaran, a ni
ven de l'educació, dels punts de vista di- -
ferents. 

Dones llavors, ens veiem a carcasso
na! 
Sí, esperem que vingui molta gent. La 
manifestació comen~ar~ a les 14 h (nü
llor venir dinats) i després hi haura ac
tes fins a la matinada. 1 per a conéixer 
una nüca més d'Occitania, a les Pestes 
de Sants també se n'hi trobara quel
com . .. Actua un grup de fanfarra di
vendres 26, i el dia següent toca el grup 
occita . Goulamask (que significa ko
mando patós). 
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ADRE CES 
· Can Vies 

el Joes Fiarais, 42 

CS de Sants 
·el Olzinelles, 30 

Casal Independentista 
el Premia, 31 

Espai Obert 
el Blaseo de Garay, 2 

ACArran 
el Premia, 20 
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