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Can Vies' celebra 
el seu nove 
aniversari enmig 
de la incertesa per 
l'arribada del TAV 
[ 
[ 

En aquest temps Can Vies s'ha consolidat com a referent ] 
per als moviments socials del barri 

L'arribada del tren d'alta veloc. itat (TAV) a Sants podria ] 
suposar la desaparició de l'emblematic centre social 

El CSA Can Vies es vestid amb les millors gales per celebrar a partir del divendres 
12 de maig els seus nou anys d'existencia amb un calendari replet d'activitats: con
cert, cercaquintos bastoner, jocs infantils, dinar, passi de pel·lícules ... 

En l' actualitat, pero, el centre social autogestionat vi u pendent de l' arribada del 
tren d'alta velocitat a Sants, que podria comportar el desallotjament de !'historie im
moble. En aquest espai es reuneixen actualment més d'una desena de col-lectius, i 
ha acollit nombroses activitats: presentacions de llibres, cinema, teatre, tancades 
d'immigrants i un llarg etcetera. 

Málgrat l'amena~a, el centre social viu amb il·lusió aquest aniversari i amb la 
convicció que seguidt donant guerra durant molts anys més, comptant amb el recol
zament de gran part del vei:nat del barri. 

!lli!lila31 Entrada del Centre Social de Can Vies. 

Viuré11 el nou ealaix de Santa 

Més de 700 me!Tes o.. pi¡Ji can 
Un Sams miJs divldil _....,. 

Mes gran 5UJlOf~es. ltlilfii'S fletlt oom~ ~:~~~;~:-"' 

Un barri per plorar-hi! 

El casuuat riu 
llobretat, una alua 
veuada en perill 
La cimentació de la llera del riu 
Llobregat per fer possible l'am
pliació del port de Barcelona su
posa una altra agressió al territori. 
La llera, pero, es resisteix a des
secar-se i els pratencs no desis
teixen en la seva lluita. 
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SANTS 

IRIIIODr&l dala 
801118 ildici 
Un fotbgraf de LA BuRXA s'en
fronta a una elevada petició fis
cal acusat de participar en una 
acció que estava cobrint fo
tograficament. S'ha iniciat una 
campanya de recolzament i per 
la llibertat d'expressió. 
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EN MOVIMENT 

la llei de 
l'aadiovisaallrena 
les emissions 
alternatives 
La nova llei de l'at:Jdiovisual a Ca
talunya impedira a la practica que 
noves radios i televisions alterna
tivas puguin arribar a emetre. 
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111 lftjJilL_ 
Edscacióa 
tlllrés del 
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MIRE lA 

ARRE U 

EiVissaas 
llllliliiD Clllra 
las lllllistas 
El projecte de construcció de !'au
topista més curta i més cara d'Eu
ropa ha posat en peu de guerra la 
majoria d'habitants de l'illa pitiüsa. 
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editorials 

Per un abre 1r de maig Som el que mengem 
U n any més la manifestac 

ció que es va dur a terme 
durant la tarda de 1' 1 de 

nlaig a Barcelona, gairebé tan gran 
com la del matí, reflecteix el desen
cant i 1' allunyament respecte els 
sindicats majoritaris. Aquests han 
centrat el seu discurs en la voluntat 
de reduir la temporalitat laboral, la 
més alta d'Europa, pero a la vegada 
donen suport a una reforma laboral 
que equipara a la baixa els dret:S dels 

opinió 

treballadors temporals i indefinits. 
Es redueix encara més ef cost de 1' a
comiadament i no es posa en qües
tió el fet que els empresaris disposin 
d'una gran gamma de contractes 
temporals a la carta. La manifesta-

-. ció, organitzada pels moviments so
cials, especialment de joves, immi
grants i sindicats altematius, va de
nunciar la precarització d'aquests 
col-lectius al món laboral i de gran 
part de la població treballadora. 

Ja hi ha dos col-lectius de 
· consum ecologic i crític a· . 

Sants, i esperem que aixo 
·anirni que encara n'hi hagi més. 
Aconseguint una relació més di
recta amb les persones que pro
dueixen allo que es conslihleix, 
mirant de no menjar pomes de 
1' altra banda de 1' ocea ( evitant 
des peses innecessanes ), i _ inten
tant que tot hagi estat prodliit uti
litzant el rrúnim de productes no-

cius peral medí (incloent-nos-hi) 
hi guany<?m -totes. lniciatives 
com aquestes mostren que no tot 
passa per anar al supermercat -i 
omplir-te el rebost de plastics i 
llaunes q'ue porten algun aliment 
a !'interior que no saps ni d' on ve 
(només s'informa d'on ha estat 
emmagatzemat), ni com ha estat 
elaborat, ni que · conté. Mentre 
que abans les fruiteries posaven 
amb lletres ben graos la pro-

cedencia d'allo que venien, ara 
amb prou feines pots ttobar-ho a 
les caixes. 1 és que sembla que fi- 
nalment ens hagim sotmes a triar 
només mirant 1' etiqueta del preu. 
Els col·lectius de consum crític 
treuen de la passivitat qui consu
meix, i obren noves possibilitats 
perque no tot funcioni cercant el 
major benefici (econornic) a 
qualsevol preu ( ecologic i so
cial). 

una de tantas Marbelles catalanes · Conta la mitología que Andro
geu, fill del reí Minos de Creta, 
havia estat mort mentre estava a 
Aterres participant en uns jocs. 
Minos va acudir a Aterres bus
cant el culpable _de la mort del 
seu fill i, en no trobar-lo, va sa
quejar tota la regíó i va imposár 
als atenencs el tribut següent: ca
da nou anys, la ciutat d' Aterres 
havia d' enviar set nois i set noies 
a Creta per ser menjats pel mons~ 
tre anomenat Minotaure, que vi
vía en un laberint. En una d'a
questes ocasions, Teseu es va 
oferir voluntari per anar a Creta a 
matar al monstre. Ho va aconse
guir gracies a Ariadna, filia de 
Minos, que se n'havia enamorat. 
La noia el va ájudar oferint:'li un 
cabdell de fil que li havia donat 
!'inventor Dedal i que tenia el 
poder de rodar indicant la sortida 
del laberint, després d'haver 
mort el monstre. 

SALT DE PLENS ens xucla la sang des de fa segles. 
Necessitem Dedals i Dedales que 
inventin andromines que_ siguin 
capaces de mostrar-nos la sorti
da, que existeix. Necessitem 
moltes Ariadnes i Ariadnos que 
s'enamorin bojament de nosal
tres i que ens ajudin amb els seus 
ftls. 1 sabeu el millor de tot aixo? 
Que és possible! 

JORDINA 

L'(antiga) llera 'del riu Llobregatja 
esta sent cimentad~. El setembre de 
2004 van comenc;ar les obres per 
reconduir les aigües del riu i fer 
possible el creixement del port de 
Barcelona, construint damunt d' a
quest un macropolígon (bé, aixo no 
és cap novetat al delta, que aviat 

· sera tot ell un polígon) i una estació 
ferroviaria. 

A efectes legals, pero, resulta 
que el riu Llobregat encara és 
aquell que du
rant anys ha anat _ 
dibuixant el seu ¡ .. -+ · ' ' • 'W" ..... ..,.........,., •••••••••. '! 

propi carrú: el 
desviament va 
ser declarat il·le
gal pel Tribunal 
Suprem, encara 
no s'han fet els 
tramits per a la 
requalificació 
dels terrenys i 
no s'ha fet l'ex
posició pública 
de la nova obra. 

Iaixonoim
porta a gairebé 
ningú, excepte a 
alguns pratencs 
que s' es tan mo
bilitzant des del principi. Pero el riu 
és qui s'ha queixat de la manera 
més borrica i molesta per a aquells 
que volen veure tot el delta cimen
tat. La llera s'ha resistit a dessecar
se, i fins fa poc era una llacuna ben 
rica en tota mena d'especies· ani
mals i vegetals. 1 die "fms fa póc" 
perque, durant la darrera Setmana 
Santa, s'ha estat omplint de runes, 
amb tra'idoria i noctumitat. Són 70 
hectarees de zona humida de que 
ens desprenem en nom del progrés 
(terme queja hauria d'estar ben se
pultat, i no pas la llacuna), perque 
totes aquestes infraestructures són 
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la BurxC: 
Periodic de Comunicació 

Popular de Sants 
i barris ve'ins 

necessaries perque Barcelona con
tinlii sent el mótor economic de Ca
talunya. 

Barcelona esta fagocitant tot el 
seu voltant. Estem veient quin trae
te rep el que 1' Ajuntament es vanta 
d' ano menar el pulmó de Barcelona 
en els seus nombrosos fulle~ons pu
blicitaris (si tractéssim els nostres 
pulmons com tractem Collsero
la ... ). L' ampliació del port fa que les 
platges vefues estiguin patint una 
regressió brutal. I 1' anunci que la 
tercera pista de l' aeroport del Prat 

no ha satisfet les 
expectatives po
sa en alerta les 
poques llacuñes 
que queden al 
delta. A veure 
quan ens anun
cien la construc
ció de la quarta 
pista... Per no 
parlar de la pa
gesia que, entre 
autovies i urba
nitzacions, se les 
veu magres per 
mantenir vives 
les terres delt:al
ques, tan riques i 
bones per al 
conreu pel fet 

d'haver anat acumulant sediments 
del Llobregat durant segles. 

Quan parlem de casos com el 
de Marbella, Marina d'Or i simi
lars, ens és tacil veure com 1' espe
culació ho arrassa tot. Pero quan 
ens atansem a la gran urbs, sembla 
que la cosa jala veiem coma inevi
table i, de fet, necessana. Pero tot i 
que les. formes són diferents, lama
nera mafiosa amb que ara es dedi
quen a enterrar la· llera (per posar 
només un exemple) els retrata. Ara _ 
bé, 1' aigua sempre retroba el seu 
carrú, i quan ho fa, s'endú tot allo 
que troba. 

Bé, no cal ser massa llarg per 
saber qui és Teseu i qui el mons
tre, i més si sabem que el Mino
taure tenia ·cos d'home i cap de 
toro. De toro d'Ejpaaaanyaaaaaa. 
De toro d'en Bono, d'en Guerra, 
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CARTES A LA BURXA 

Matara -Tesen 
el monstreil 

lo El 
til d'AriadnaJ 

QUEL NESS 

d'en ZP (zero patatero), d'en Za
plana ... i de tota la caspa hispam
ca haguda i per haver. Fa poc va 
ser Sant Jordi, una altre mite que 
mata 1' aran ya. Pero ni 1' aran ya ni 
el Minotaure són morts, .sinó que · 
tenen una salut envejable. 1 no és 
cada nou anys que hem d'enviar 
el millor de casa nostra a Creta
Madrid. No. Sinó que és cada 
día, hora, minut i segon que pas-

. sa que 1' espoli fiscal i moral con
tinua a nivells inaudits. 

Necessitem amb urgencia 
una munió de Teseus i Tesees Ga 
que amb el Jordis ja hem vist que 
no ens en sortirem mai) que aca
bin amb la bestia hispamca que 

Ells ho saben molt millor que 
nosaltres i a les proves em reme
to. L' ofensiva político-viscero
mediatica-reaccionana de la im
mensa majoria de ~a societat es
panyola, contra un estatutet, 
pobret, que només volia aixecar· 
una mica el cap, podría passar als 
annals de la historia com 1' exem
ple més dar del que se'n diu ma
tar mosques a canonades. Els 
Jordis, com sempre, es van arron
sar a les primeres de canvi, aju
dats pel Caün de tom, que de 
moment encara no ha bufat la cu
llera de les llenties. La mosca ja 
esta mig morta, el Minotaure esta 
més .viu que mai, pero en!i tenen 
por, forc;a por. La por dels qui sa
ben que la raó no esta de la seva 
banda. 

Envia'ns el teu escrit a laburxa@laburxa.org o a Can Vies (c. Jocs Florals, 42. BCN 08014). 

la Segona República ANNA Rus1o 

Aquest any celebrem el 75é aniversari de la anomenem l'estat del benestar. D'altra banda, va 
proclamació de la Segona República. Els valors tractar el tema territorial aplicant els estatuts 
republicans són vius encara. Molts deis ideals que d'autonomia elaborats per cada territori aspirant al 
ens van ser llegats formen part de les aspiracions seu autogovem, i es va proclamar renunciant a la 
de la ciutadania actual: la llibertat i la la'icitat, la guerra com instrument de la política internacional. 
igualtat entre homes i dones, l'escola pública, la Cree que és essencial estudiar i divulgar aquest 
virtut cívica i l'honestedat, el federalisme, la pau i el període historie per comprendre la societat en que 
respecte deis drets humans... . , vivim. En aquest sentit, saludo l'important esfor<; 

La Segona República va ser el primer régim que entitats i institucions estan fent per recuperar la 
realment democratic en la nostra historia, ja que va memoria histórica d'aquells anys i la reivindicació 
implantar mesures tan decisives com el sufragi d'aquelles persones que, identificades amb els 
universal i el dret de vot pera les dones. També va valors republicans, van ser assassinades, 
abordar el reconeixement de drets socials i empresonades o represaliades per la dictadura 
económics que són la base del que avui franquistá. 

L A BuRXA és una revista editada per un equip de redacció que 
es troba cada dilluns al CSA Can Vies (c. Jocs Florals, 42) 
Periodicitat: mensual 

En aquesta BURXA hi han coHaborat: Roser Benavent, Toni Gonzhlez, Gemma Parera Al
varez, Guillem Sanchez, Pau Canela, David Positiu, Soto, Jordina, Laia i Meritxell Sánchez 
Amat, Mireia Pui, Jou, Carme,' Ester de Pablo Rams, Anna Farré, Helena Olcino Amigo, 
Marc, Isaac, Albert Alonso, Miquel Darnés, Agus Giralt, Yol, Marc Faustino i Vidal, Casal 
Independentista, Comissió de Vei'ns de la Bordeta, Assemblea de Can Vies, lmma, Guillem 
Valle, Elba Mansilla, Claudia Prat, Col·lectiu Drari, Lluc Miralles i Guillem Colom. 

Telefon de contacte: 93 422 16 13 · 
Adre~a electronica: laburxa@ laburxa.org 
LA BURXA no es fa responsable deis articles d' opinió. 

~ 



u• 
MAIG 2006 

Nou anvs,·construint 
alternativas · 

[ Del '12 al 20 .de maig tindran ·noc diversos actes per ] 
celebrar ~ls in~en~os _nou anys de vida de l'emblematic 
centre social autogestionat 

ALBERT ALONSO • SANTS 

El cercaquintos bastoner donara 
el tret de sortida al nove aniver
sari del centre social 'autqgestio
nat de Can Vies. L'assemblea 
del . centre social ha programat a 
partir d 'aquest dia. un calendari 
ple d'activitats que culminara 
amb el tradicional concert a la 

'pla~a Malaga el dü¡sabte 20 de 
maig. Lluny queda ja la mítica 
data del 10 de maig de 1997, 
quan una quinzena de joves pro
cedents de diferents col·lectius 
antagonistes del barri van entrar 
a 1' edifici del carrer Jocs Flo
rals, números 40-42, després 
d'una cercavila antiespeculati
va. Després d'uns inicis difícils 
en els quals el centre social, 1' e
difici del qual és propietat de 
Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB), va haver d'a
frontar diferents amenaces de 
desallotjament, Can Vies es va 
consolidar de mica en mica com 
un referent i en punt de trobada 
de .multitud de jo ves inquiets del 
barri, de col·lectius anticapita
'listes, d'associacions i platafor
mes vei:nals. 

En l'actualitat, el centre so
cial dóna cabuda a diversos 
col-lectius de base com el má
teix col·lectiu de Can Vies, 
Construint, Negres Tempestes, 
LA BURXA i BarriSants, Txinor
ris, un grup de teatre-i un de ci
nema, 1' AJS (Assemblea de Jo
ves de Sants) i la Colla Bastone
ra del barri, entre molts d'altres. 
D'altra banda, la inaguració de 
la Capelhi la primavera de 2005 
ha donat un important impuls en 
la d:inarnització del centre so
cial. Des de !'obertura d'aquest 
espai, s'han celebrat passis de 
vídeo, dinars populars, presenta
cions de llibres, xerrades multi
tudinaries, cafetes solidaries, a 
més de servir de local d'assaig 
per a col·lectius com la Colla 
Bastonera de Sants i el grup de 
teatre de Can Vies. 

Aquest ·nove aniversari, en . 
que per primera vegada podrem 
disfrutard'un cercaquintos ame-

nitzat per la Colla Bastonera de 
Sants, i per una cronoescalada 
popular, arriba en . un moment 
marcat pt:<r la incertesa del fufur 
del centre social. La imrninent 
arribada del TAV ·a l'estació de 

· Sants podria posar en perill 1' e
xistencia d'un dels centres so
cials autogesti<;mats més respec
tats pel vei:nat i més inserits . en 
el teixit associatiu del barri. 

lncertesa par l'arribada del TAV 
La construcció del que molts 
consideren el calaix de la ver
gonya, que servira per tapar les 
vies que en l'actualitat parteixen 
per la meitat el barri, podria po
sar en perili de retruc la conti
nui:tat del centre social. En con
tra del que molts puguin pensar, 
la construcció del calaix al seu 
pas per les vies que ara passen 
descobertes per Sants no afec
tara l'edifici que pcupa el centre 
social autogestionat. Can Vies 
esta afectat per un pla urbanístic 

[ 
Es preveu l'enderrooam9ot de l'edifioi en un pta urbanistic qtJe ] 
,també afecta _immo~les de la carretera de Sants i deis carrers 
de Jocs Florars, Campmany i B~naventur~ -Pollés . , 

' ) 

diferent del que portara la cons-
trucció del calaix, conegut amb 
el nom de polígons d'actuació 
urbanística (PAU). En concret, 
el centre social esta inserit en un 
PAU que afecta també tres habi
tatges adjacents del carrer Jocs 
Florals, així com un parell d'im
mobles del carrer. Bonaventura 
Polles i alguns edificis del car
rer Campmany i de la carretera 
de Sants. Com adverteix Josep 
Maria Domingo, membre del 
Centre Social de Sants, aquesta 
sera una operació urbanística "al 
més pur estil especulatiu", ja 
que només persegueix el lucre. 
La part més sucosa del pastís es , 
vendra als edificis situats a la · 
carretera de Sants, que a més 
també ocupen alguns comer~os 
situats entre pla~a de Sants i el 
carrer Jocs Florals. En el seu 
lloc es podrien construir pisos 
d'alt.standing a preus desorbi
tats, més si tenim eri compte que 
estan a la mateixa carretera de 

Sants. Pel que fa a Can Vies, el 
projecte urbanístic al qual ha 
tingut accés LA BURXA fa evi
dent la voluntat de 1' Ajuntament 
d'especular amb el sol per cons
truir pisos d'alt nivell. Com de
nuncia Domingo, "aquí [al solar 
que ocupa Can Vi es] no hi haura 
cap benefici per als ciutadan~, 
com pot vendre 1' Ajuntament 
amb el cas de la reordenació ur
banística de l'entorn del calaix 
de la vergonya, sinó pura espe
culació perque els propietaris 
dels terrenys es lucrin". L' acti
vista vei:nal veu "molt difícil" 
que desallotgin Can Vies abans 
de les eleccions municipals de 
maig de 2007 pel "merder" que 
aixo podria ocasionar. A més, 
creu, que el gran pilotasso d'a
questa nova operació especulati~ 
va es jugara, més que a 1' edifici 
que ara ocupa Can Vies, als edi
ficis. de carretera de Sants (nú
meros 111-119) afectats per 
aquest PAU. 

Aquella dol(:a 
primavera de 

1991 
Són les dues de la matinada, 
estic nerviós, per ti ha arribat 
el dia esperat! Només tinc 16 
anys i per decisió de l'assem
blea no puc entrar a l'edifici 
abandonat del <;arrer Jocs 
Plorals, 42. Llavor~ entren un 
grup d'unes 15 persones, 
s'enfilen agilment cap al tor
ricó i. .. ja són a dins! Unes sis 
persones ens quedem a tora i 
comencem els torns de guar
dia per si venen els malos. 

Després d'una llarga es
tona als silenciosos carrers 
del barri, marxo a casa deis 
pares conscient que a les set 
torno a tenir permanencia al 
punt de vigilancia (les anti
gues escales d'entrada del 
Centre Católic). 

Arriben les primeres ho
res de sol, que ens animen a 
menjar una miqueta per ma
tar el cuc de la pánxa. De dins 
l'edifici, res de res; segueix 
aparentment tan buit com 
sempre. A mesura que s'apro
pen les deu els nervis van 
apareixent, ja que a les onze 
hi ha convocada una cercavi
la a I'Espanya Industrial con
tra l'especulació per. donar 
suport a l'okupació, que des- · 
prés sera el CSA Can Vies. 

. S'ha inicial ja la cercavila i al 
futur centre social s'hi comen
cen a sentir sorolls sospito
sos. Ens comencen a preocu
par, i sense poder evitar-ho 
ens apropem a l'edifici i acon
seguim xerrar amb una de les 
companyes que ens comenta 
que tenen problemes per 
obrir la porta i que cal allargar 
la cercavila una estona més. 

Després d'una angoixant 
estona sentim per fi com la 
cercavila enfila pel carrer 
Sagunt. En pocs minuts, la · 
marxa es troba davant de 
l'edÍfici del número 42 de 
Jocs Florals. Les pancartes, 
els crits, els somriures i les 
emocions, de cop, omplen 
de vida el futur centre social 
autogestionat Can Vies. El 
primer pas ja estava fet; a 
partir d'aquí comen<;:arem un 
camí pie d'il·lusions, projec
tes ... en el qual encara hi se
guim creient, vivint i sentint 
dia a dia. 

IMMA 

General d'Instal·lacions BCN, s.l. 
EL TEU DENTISTA DELBARRI 

hórari 
matins¡ de'~JJñatts a 
divendres de 10.30 a 14h 

,.<.tardes1 de d'lflul)s a 
v ,;,;, dissabtes de;~ra 21h 

.. c/d: ·¡; Ceri'1bis0S001 Barc:loria 
Teli 93 329 06 43 'fax: 93 329 08 58 

· ellokai@Parigea;org 1 
· ellokai@Sindominio.net 

Al GUA • LLUM - , GAS 

Instal·lacions i reformes 

Galileu 87-08028 
Tel: 93 511 12 34 

Dr. Mar¡yaJ Solanas í 
Esquerra . 

ODONTÓLEG CoL n\ 2~25 

Carrer d'Oizinelles, 96, ler. Tel. 93. 332 04 19 
08014 BARCEUlNA 

<.-~mail: ms'olamJ->dent.i~t@infonled.;~s 
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.11 sants 

A PEU DE CARRER 

Avant:aral 
mateixpunt 

1 aquell dia tan esperat en 
_qué vaig acabar la male"ida 
carrera va arribar. El cor se 
m'omplí de goig pensant 
que finalment havia deixat 
enrere aquella fosca etapa 
de la meva vida. Tremolava 
d'emoció quan pensava en 
totes aquelles hores de tre
ball mal pagat que passa
rien a la historia. Treball que 
a dures penes em permetia 
pagar el lloguer d'un pis 
compartit on les rajoles tre
molaven al meu pas i les cu
ques ballayen el mambo 
quan oblidilVem un tros de 
formatge damunt de la taula 
de la cuina. Per ti havia arri
bat el dia del canvi d'esta
tus: ja era !licenciada. 

Heus-me aquí dos anys 
després, i ves per on, sí que 
hi ha coses que han canviat. 
Ara no tinc una feina, en tinc 
tres: una beca per a la con
selleria de 12 hores a la set
mana, una altra de nou per 
a la universitat, i !'última d'u
nes quantes més per a la 
Diputació. El sou és més o 
menys igual que el d'abans 
de tenir títol, o com a mínim 
aixo posa al meu contracte, 
·perqué de I'Administració fa 
sis mesos que no veig ,un 
euro; com a mínim Telepiz-· 
za pagava al dia. 

Ara tinc · més compa-
. nyes de pis, !'única solució 

a l'augment del preu de l'ha
bitatge. Les cuques ja no 
bailen mambo sinó hip hóp, 

. tothom acaba modernitzant
se, sobretot després de 200 
generacions~ Aixo sí, les ra
joles ja no tremolén, pero a 
canvi !'escalfador fa un mes 
que es va espatllar; el técnic 
li va diagnosticar una- mort 
sobtada i irremissible. Al pis 
seguim de dol, plorant la 
. seua mort cada cop que en
cenem la dutxa. Tal com es
tan les coses ( escalfadors 
pels núvols, salaris pel ter
ra), seguirem de dol sota 
l'aigua freda preguntant-nos 
si pot ser no hauria estat 
més intel·ligent (o coma mí
nim, més practic) estudiar 
per a lampista. 

Alícia Sóller. Socióloga 
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Noia agredida. i vexad;~ pels Mossos 
a la comissaria de Sants-Montiu·ic 
[ Una jove de 18 anys ha denunciat als juljats que un Mosso ] 

d'Esquadra li féu tocaments sexuals amb !'excusa d'un escorcoll 

HELENA OLCINA 1 AMIGO • SUTS tres llars, a la cornissária de 
Sants-Montjulc, a la Zona Fran
ca. 

Una altra denqncia passa a en
grossir la llargá llista que en uns 
pocs mesos han anat acumulant 
els Mossos d'Esquadra. Aquesta 
vegada, pero, resulta tan esgarri
fosa com amoral: t9caments se
xuals á una dona de 18 anys. Tal 
com anunciavem en el darrer nú
mero de LA BURXA, els fet ocor
regueren molt a prop de lesnos-

Maria Ángeles Paredes va ser 
detinguda la nit del 18 de marc;: 
quan tomava cap a casa després 
de la famosa nit del macrobote
llón. Els Mossos d'Esquadra que 
la detingueren la traslladaren junt 
amb quatre arnics més a la co
rnissaria de Sants-Montjulc. En 
arribar, va ser escorcollada/ per 
una agent femenina, cqm exigeix 

El PSC reacciona davant 
una concentracií 
antitaurina 

REDACCIÓ • SIIITS 

El dimecres 26 d'abril es va 
realitzar una primera con- . 
centració-cacelorada . anti
taurina a la. seu del PSC de 
Barcelona, al carrer Nicara
gua. 

El motiu era la negativa 
d'aquest partit a ampliar la 
llei de protecció animal, to
lerant les corregudes de 
braus -a Catalunya. 

La cacelorada va gene-

rar una rapida resposta per 
part del PSC: el dimarts 2 
de maig es reuneixen re
presentants del partit amb 
associacions de defensa 
animal per tomar a parlar 
sobre la postura del PSC 
davant la proposta d'ERC 
i IC-Verds de modificar la 
llei de protecció animal a 
Catalunya, que té com a 
principal objectiu abolir 
les curses de braus al Prin
cipat. 

[ 
Afers interns ha obert una investigació per aclarir els fets ] 
· ocorreguts a la comissaria de la Zona Franca . 

la legislació vigent. Tanmateix, 
un copa la cel·la, un dels Mossos 
d'Esquadra comenc;:a a mostrar
se molt amable amb ella. Segons 
la jove, l'agent li va "permetre 
veure el seu xicot" i en un mo- . 
ment donat li. va "acariciar la ca
ra". 

Amabilhat o abás de poder;t 
Mentre estava a cornissaria M.A. 
Paredes va rebre la visita de la 
seua advocada. Va ser llavors 
quan, sota !'excusa que calia tor
nar a escorcollar-la per si l'advo
cada li havia donat "algun objec
te prohibit", la va portar a una 
cambra lluny de les cameres de 
videovigilancia. Una vegada dins 
de la cambra, i aprofitant-se de la 
innocencia de la jove, 1' agent li 
va fer treure la roba. Maria Ánge
les obeí i es queda en roba inte
rior, pero quan 1' agent li introduí 
la ma sota les calces, aquesta li 
va advertir que "tenia la regla", 
fet que el dissuadí de continuar. 

Sembla que l'agent no en tin
gué prou i repetí 1' escorcoll quan 
la van deixar en llibertat, abans 
de marxar, per comprovar si 
"s'enduia alguna cosa de la 

ce Ha". Segons va deClarar a un 
programa ·de TV3, "no sabia que 
no la podien escoreollar agents 
masculins". 

Actuacioas familiars 
Una vegada fora de cornissaria, 
la jove li explica els fets a la seuá 
farm1ia i aquesta, davant la gra
vetat de la situació, realitza tot un 
seguit d'actuacions. Primer pre
senta una denuncia al jutjat i des
prés es posa en contacte amb la 
consellera d'Interior, Montserrat 
Tura. Aquesta, 1' endema dels 
fets, va fer un anunci oficial on 
declarava que s'havia obert. una 
investigació interna a més de ga
rantir-ti al pare de la jove, Juan 
Antonio Paredes, que s'esbrina
ria "el que havia succei:t aquella 
nit". 

El pare de 1' afectada tenia 
certs contactes que li oferiren la 
possibilitat d'arribar fins a la 
consellera d'Interior, i és aquest 
detall el que deixa en l'aire una 
pregunta angoixant: quants casos 
com 'el de Maria Ángeles s'han 
prodult fins ara i han caigut en 
l'anonimat per ocórrer en farní
lies sense cap tipus d'influencia? 

--~--~-- --· -- --·~-
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Judici contra un totilgrat de la Buau 
ESTER DE PABLO RAMS • SAifJS 

L' Albert, un deis fotografs de LA 
BuRXA, s'enfronta a una demanda 
fiscal d'un any de presó, 18 mesos 
de pena· multa i una indemnització 
de 660 euros per danys i coaccions 
denunciats per la constructora In
tegral de Aparcamientos SA. 

Els fets de que se 1' acusa es re
munten al febrer del 2004 i estan 
relacionats amb una acció pública 
de denúncia contra 1' esmentada · 
constructora, que vá contractar uns 
pinxos perque amenacessin, agre
dissin i fessin fora, de manera to-

. talment iHegal, els habitants d'una 
casa okupada del bani. 

Com en moltes altres ocasions, 
!'Albert va ser present a la protesta 
per tal de cobrir-la fotograficament -
per a LA BURXA; pero el fet que les 
seves empremtes fossin trobades 
en una de les riombroses octavetes 
repartirles en 1' acció l'ha posat en 
el punt de mira policial. 

El 19 de maig de 1' any passat 
va ser detingut pel Grup VI de la 

Brigada Provincial d'Informació 
de la Policia Nacional, especialit
zada en moviments socials, per tal 
"d'investigar" la seva participació 
en 1' acció contra la constructora. 
(vegeu LA Bl!RXAnúm. 86) · 

En sortir de comissaria la seva 
advocada va declarar que la deten
ció del jove era una mesura total
ment desproporcionada, ja que la 
investigació del cas es podia haver 
resolt amb una citació judicial. 
També es manifestava optimista 
preveient 1' arxivament del procés 
per ht poca rellevancia de l'út)ica 
prova presentada per la policía: 

Pero gairebé un any després la 
causa continua oberta i s'ha cone
gut 1' elevada petició fiscal, aspec
tes que han motivat l'inici d'una 
campanya de suport al fotograf i en 
favor de la llibertat d' expressió. 
Membres de la campanya assenya
len que el cas de 1' Albert no és un 
fet aillat, i que diversos fotografs i 
periodistes dels moviments socials 
han patit agressions, pressions molt 
fortes per part dels cossos policials 

Fotografía realitzada per Albert Garcia en l'acció conlra la constru¡:tora Integral 
de Aparcamietos SA el febrer de 2004. 

i fins i tot han estat detinguts men
tre intentaven fer la seva feia, po
sant entredit a la llibertat d'expres- -
sió. Per la seva banda, des de la Co
missió Antirepressiva de Sants 
s' afirma que aquest és un cas que 

demostra la persecució que patei
xen el mitjans de comunicació po
pular i els moviments socials en · 
general, alhora que visibilitza la 
impunitat .amb que treballa la Bri
gada d'Infomiació. 

Absolts els acusats d'atacar la comissaria de Sants 
ESTER DE PABLO RAMS • SAifJS 

Els tres joves acusats del Ilanc;a
ment de coctels molotov a la co
missaria de Sants van ser absolts 
el passat mes de ruare;. 

La manca de proves i les con
tradictories versions policials van 
fer que el Jutjat Penal número 22 
de Barcelona absolgués els joves.; 
malgrat que la fiscalia demanava 
més de vuit anys de presó pe.J; a 
cadascun dels imputats. Tot i l'ab
solució dels joves pér 1' atac a .la 
comissaria, un d, ells ha estat con
demnat a. pagar una muíta de · 40 
euros pelllanc;amentd;un objecte 
als contenidors de davant de la 

seu policial. , 
Els fets es remunten a !'octu

bre del 2004, quan uns descone
guts van atacar la comissaria. Mo
ments després es van detenir tres 
joves, dos dels quals van ser em
presonats preventivament, basant
se en les declaracions autoincul
patories fetes en dependencies po
licials. Dos mesos després sortien 
en llibertat amb una fianc;a de 
2.000 euros. · 

Cal recordar, també, que els 
tres detinguts van presentar de
núncies .per tortures, de les quals 
només·una va ser admesa a tramit 
i per la qual hi ha una investigáció 
judicial oberta. 

Grup de Consum Crític a 
-sants 

JSA • SAifJS 

Al voltant d'unes trenta persones 
han empres aquest projecte que té 
com a objectiu consumir de ma
nera més responsable, evitant in
termediaris entre productor i eon
sumidor. L'Espai Obert acull la 
iniciativa, que esta encara en els 
seus inicis, i que dóna nom al 
col·lectiu. En els aproximada
ment dos mesos que fa que es reu
neixen, han estat buscant aquelles 
persones que poden proporcionar-

--· -------- ..!,.......;..- ...;...... -· e- .t.. ..:..-.S.. 

los productes de consum ecolü
gic, i també han organitzat el fun
cionament intern del coHectiu. 
Tot aixo amb el suport de coope-

. ratives de consum que ja tenen 
més rodatge, com Germinal Sants 
i la Gleva i 1' Aixada, de Gracia. 
Es troben cada dijous, a les vuit 
del vespre, i ja . estan rebent les 
primeres comandes de pa de Can 
Bofill, de cireres de Torrelles i 
d'hoftalisses de 1' Ametlla de Mar. 
El projecte esta obert a tothom 
que vulgui afegir-s'hi. 

Manifestació en suport deis joves acusats. TOMB 06 

Collectius del barri 
participen en 1'1 de maig 

Manifestació "Per un altre 1. de maig'. 

Diversos col·lectius del barri de 
Sants participaren, en aquesta 
diada reivindicativa, a la mani-

_ TONI 

festació que sota el lema "Per 
un altre 1 de maig" aplega més 
de 3.000 persones. 

sants a 

[PINZELLAr;>ES . - ·--] 

la CAl BRIIBIB BIS 
r Premis loan 

CBtBmiRBS B MBRiillié 
La Coordinadora d'Associa
cions perla Llengua Catalana 
(CAL) va celebrar el seu desé .. 
aniversari el dia de Sant Jordi · 
amb un sopar i !'entrega deis 
Premis Joan Coromines, que 
compten ja amb cinc edicions. 
Amb aquests guardons la CAL 
reconeix Jes persones o 
col·lectius que destaquen pel 
seu compromís ambla norma
lització de la !lengua, la cultu
ra i la nació. A l'acte, celebrat 
a ·la seu. de I'INEFC a Mont
ju"ic, hi van assistir 150 perso
nes. Enguany el premiats van 
ser el poeta Jordi Pere Cerda, 
la Comissió de la Dignitat, la 
Fundació puntCAT, el Col·lec
tiu Ovidi Montllor de Músics 
del País Valencia, el Grup 
Bonpreu de supermercats, el 
canal lnfo TV i, a títol póstum, 
Francesc Ferrer Gironés. 

CBRCBiiiiiCií IIBIIBRI 
IIB MBICBIIBRB 
Treballadores i treballadors 
de Mercadona i membres del 
sindicat llibertari CNT van ter 
una concentració davant del 
supermercat que · aquesta 
empresa té a la carretera de 
Sants. Una trentena de per
sones es solidaritzaven el 
dissabte 29 d'abril amb la va
ga indefinida deis treballa
dors de Mercado11a del cen
tre logístic de Sant Sadurní 
d'Anoia, iniciada el 23 de 
man; per l'acomiadament de 
tres delegats sindicals, l'as
setjament laboral i la perse
cució sindical, així com. per 

, les mancances en mesures 
de seguretat, la inestabilitat i , 
la precarietat laborals. 

BBSBIIBiiBméRI al 
CBI'I'Bf BBIIIf 

La matinada del dimarts 25 
d'abril els Mossos d'Esqua
dra van desallotjar un habi
tatge al carrer Begur que feia 
tres mesos que estava oku-

. pada. la titular del Jutjat Pe
nal número 31 que ha orde
nat el desallotjament és la 
mateixa que va desallotjar el 
passat 24 de gener La Quin
kalla, una casa que duia més 
de dos anys okupada. 

El desallotjament s'ha 
produ"it en la fase d'instrucció 
del cas, de manera que als 
cinc habitants de l'immoble 
no se'ls va comunicar res fins 
que es van trobar les dota
cions d'antiavalots, acompa
nyades per la secretaria judi
cial, a sota de casa seva, fet 
que els va negar el seu dret 
de defensa. 

El divendres 28 d'abril es 
va ter una concentració a la 
rambla del Brasil, en protesta 
pel desallotjament i en favor 
de les ocupacions. 
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.Jtxo Estebaranz 
Ukiniano-E!k.artea, 

En el marc del 9e aniversari del Centre Social Can 
Vies, es presentara aquest llibre, un ric rep~s al 
moviment contracultural i juvenil base de mitjan 
anys 80: el treball de construcció i organització 
d'alternatives des deis centres socials okupats ·i au
togestionats; !'escena musical des d'on es va crear 
i difoñ<;ire el missatge punk-rock; mobilitzacions an

m ú s 1 e a 

IJin. .... &atxiniJBBCatxi. ·mbes rllllllill Plouen 

Propaganda pei fel 

-La discografica de Manresa, Propaganda Pel 
Fet, bufa aquest any 2006 un total de 1 O es
pelmas i, entre altres coses, ho fa amb !'estrena 
del primer llarga durada de Plouen Catximbes, · 
també del Bages. La banda, que defineix el seu 
estil com a barreja de pop bastard i reggae 

e i n e m a 

VtlrlrPedro Almod6var 
t\ny 2006 

Obra mestra de Pedro Almodóvar,_ que torna 
contundent, més madur i treballat. Sense renunciar 
als seus ingredients humorístics de sempre 
aconsegueix · renovar-se i superar-se. Una 
pel-lícula espanyo/a teta amb gracia i serenor, una 
joieta que sens dubte es perllongara en el temps. 

La historia és la de dues germanas (Penélope 
Cwz i Lela Dueñas) que van sortir del poble per 
malviure a la ciutat i molts anys després reben la 
visita de la mare moFI:a (Carmen Maura), un 
fantasma amb comptes pendents. Yohanna Cebo, 
com a filia de Cruz; Chus Lampreave, la tieta del 
p~ble, i Blanca Portillo, més que inspirada en el 
seu paper de ve"ina, arrodoneixen un repartiment 
d'altíssim nivell. -

Almodóvar barreja fantasía i realitat en la seva 
Manxa natal, inspirat, diu, en la seva mare. El 
resultat és una més ·que recomanable pel-lícula 
farcida de vent, superstició, morts, família i 
emocions que agradara tant a incondicionals com 
a amants de la comedia en general. 

Yol 

ticapitalistes d'am
bit local i europeu, 
en un context 
económic de reces
sió; les seqüeles 
repressives deis 
Komandos Autóno
mos; la-sólida i am
plia xarxa de mit
jans de contrainfor
r:nació i el potencial 
discursiu tant de 
les feministas coni 
deis ecologistas ra
dikals i els insub
missos. El text va 
acompanyat e d'il
lustracions, fotos, 
cartells, octavetes i 
manifestos, que 

documenten el relat i li donen una dimensió grafi-
ca. · 

Recordeu el lema "Autonomía, autogestió i ac
ció directa anticapitalista" al Sants de mitjan anys 
90? Dones elllibre s'aproxima a un moviment autó
nom base de similituds i paral-lelismes amb les ex
periencias anticapitalistes catalanes. Unes expe
riencias que, curiosament, sovint s'han identificat 
més amb !'esquerra abertzale qué no pas amb els 
seus german& naturals d'anar~herria. 

, blanc, s'ha fet esperar a l'hora d'enregistrar el 
seu primer llarga durada oficialment. Aixó per
met escoltar un treball compacte i amb can<;ons 
molt rodadas que han permes que el seu nom 
aparegui habitualment en les principals agendes 
de concerts del país. La influencia de The Police 
només és una anécdota que s'aprecia en la veu 
d'Aibert Palomar; la resta, és una peculiar apos
ta que s'afegeix al gran ventall de música en 
catala. 

· Elba Mansilla · La Ciutat Invisible David Vázquez 

p o t P e t t ,, b o n a e o n f t u r a 

Educació a través dél lleure 
Molt sovint la feina deis educadors en temps de lleure, 

. els monitors de teta la vida, és infravalorada per part de 
molta gent. Algunes persones identifiquen aquesta 
feina amb una mena d'aparcament on poder deixar els 
nens durant les .hores en que no tenen classe, sense 
tenir en compte en cap cas la tasca educativa que 
aquests desenvolupen. -----: -

Des d'algunes empreses, en canvi, s'intenta fer 
negoci amb aquest temps, omplint un espai ocupat fins 
ara gairebe en exclusiva per esplais i caus, aprofitant 
alguns del - recursos d'aquests, i de passada 
precaritzant el treball deis monitors. 

Tot i · aixó, encara són molts els que resisteixen, 
treballant desihteressadament en una multitud de 
projectes educatius diferents, des d'esplais, caus i 
agrupaments escoltes. Al barrí en concret podem trobar 
més de 1 O associacions amb trajectóries ben diversas 
dedicadas a aquesta tasca. Són molts els monitors que 
arreu del barrí dediquen el . se u temps lliure als altres 

Fes-te amic o amiga de 
• • 

laBurxa 
Les subscripcions a LA BuRXA acompliran dos objectius: fer-Ia 

arribar aÍia on la seva distribució no arriba i contribuir 
económicament al seu manteniment. 

Es poi ter de diverses maneres:mitjanifant correu convencional, 
per domiciliació bancaria o manualment. 

Aixi-que ja saps! 

--~ 

sense intencions lucrativas, una cosa que en aquests 
temps que corren ja és destacable per si sola. 

Amb aquest fi, i sota el significatiu lema de "Prenem 
· el carrer", el passat 22 d'abril un d'aquests esplais, el 

Centre d'Esplai Xiroia, organitza al barrí el Xi-Barrí 
2006, una testa oberta a tothom: nenes, nens i gent no 
tan petita amb ganes de passar-ho bé al carrer. 
Esquitxets, Espumes, Trons i Hurakans, que són els. 
grups de l'esplai, juntament amb d'áltres nens del barrí, 
jugaren i participaren de les moltes activitats que es van 
realitzar, tot ballant, corrent, cantant i cridant al carrer. 

1 un cop acabat el Xi-Barrí, amb més de 16 hores de 
treball consecutiu, un només pot intentar reflexionar 
sobre per que aquestes noies i neis dediquen el seu 
temps als infants del barrí. Dones, sense cap dubte, 
amb la intenció que algun día les coses siguin diferents 
i per tal que la seva tasca sigui valorada en la seva 
mesura. Endavant, dones; encara queda molta feina 
per fer. 

ittll. 
' 

Joc de lleure on hi participen grans i petits. 

r-----~--~----~---------------noMocauoÓBAÑcAruA----,1 1 • -
N~ . 
Cognoms Caixa/Banc 1 
Carrer i número , Adrer;;a 1 
Codi Postal Població Població 1 
Teléfon DNI Nom del titular 1 
Vull rebre LA BuRXA a casa O CODI ENTITAT O O O O . : 

CODI SUCURSAL D D D D 1 
Amic amiga de 

LA 8URXA 
3 euros/mes O 

(36 euros l'any) 

Col·laboració anual 
amb 

LA 8URXA 
5 euros/mes D 

(60 euros l'any) 

Aportacions 
voluntaries a LA 

.BURXA 
___ euros 

(escriure amb claretat) 

CODI SEGURETAT D D 1 
NÚMDECOMPTE DDDDDDDDDD 1 
Es prega que entregueu fins a nova ordre els rebuts que presentara LA 1 
BuRXA 1 
Data Signatura l 

~------------~--------------------------------~ 
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Plans arbanístics 

Actualment a Sants · hi ha en 
marxa tres plans urbanístics que 
de ben segur que canviaran la fe
sornia del barri. L'únic en el que 
es pot dir que 1' Ajqntament de 
Barcelona ha comptat amb 1' opi
nió i les necessitats del ve:inat 
santsenc és el pla especial de re
forma de !'interior de Can Bat
lló. Aquesta antiga fabrica textil 
va deixar de funcionar l'any 
1964, quan va ser adaptada per 
donar cabuda a petites empreses, 
part de les quals estan encara 

avui en actiu. Pero des de poc 
després els ve'ins i ve:ines de la 
Bordeta el van estar reclamant 
per construir-hi equipaments, 
molt mancats al barri. L'últirna 
campanya engegada per la Co
rnissió de Ve:ins de la Bordeta 
data del 1996 en una assemblea 
de 200 persones a l'església de 
Sant Medir. 

El20021' Ajuntament va pro
posar requalificar el sol del re
cinte de Can Batlló per fer-hi 
576 pisos i un gran hotel, oferta 
que la immobiliaria Lles, pro
pietaria del complex, va rebutjar. 

A hores d'ara hi ha un nou 
projecte de 1' Ajuntament, que la 
Cornissió de Ve:ins de la Bordeta 

ha acceptat (amb matisos), que 
preveu la construcció d'un CAP 
(que aglutinara els actuals CAP 
de la Bordeta i el de Consell de 
Cent), dues escoles bressol, una 
escoJa de primaria i un institut 
de secundaria. També es creara 
una residencia, un centre de dia, 
30 habitatges per a la gent gran, 
una residencia per a disrninu:its 
psíquics i una altra per als físics, 
i un centre d'acollida d'uns 600 
m2. 

Uns 1.000 m2 de sol seran 
destinats a construir un gran 
centre cívic que constara d'un 

casal per a la gent gran i per al 
jovent del barri, a més d'espai 
pera les entitats ve:inals i una bi
blioteca de barri. Al projecte 
s'inclo:ia també la construcció de 
942 pisos d~ regim lliure i 469 
de protegit, 16.000 m2 per a l'e
difici de la Conselleria de Medi 
Ambient i 7.600 m2 peral camp 
de futbol de Magoria, a més dels 
62.000 m2 de zona verda i 7.200 
de carrers (amb circulació tanca
da als cotxes). 

L' Ajuntament s'ha com
promes per escrit a complir amb 
els equipaments d'aquesta últi
ma proposta, i preveu que les 
obres de remodelació de Can 
Batlló finalitzin el 2009. 

Els dos plans urbanístics res
tants, que són els que causen tant 
de rebuig al barri i que, curiosa
ment, tenen a veure directament 
o indirectament amb el pas del 
tren d'alta velocitat (TAV) per 
Sants, són el pla de 1' estació i la 
construcció d'un calaix que aca
bi de cobrir les vies que esquar
teren el barri, en contra de les 
demandes dels ve'ins de soterrar
les. 

L'ampliació de l'estació de 
Sants ocupara 1' actual aparca
met que hi ha a banda i banda de 
1' estació i tindra una al~ada- de 

22 plantes (no sobrepassara 1' ac
tual hotel que hi ha a sobre de 
CEstació). El parquing i !'esta
ció d'autobusos seran soterrats, i 
tots els voltants de 1' estació pas
saran a ser zona verda. 

L'interior de la nova estació 
comptara amb uns cinemes, un 
centre comercial i d'oci i una 
gran superfície per a oficines. 

Aquesta ampliació és el que 
els polítics diuen que necessita 
1' estació de Sants per fer front a 
l'augment de viatgeis amb !'ar
ribada del TAV, pero el resultat 
per al barri sera la perdua pro
gressiva del petit comer<;: i de la 
identitat de Sants. 

Una altra conseqüencia ne-

gativa per als ve:ins i ve:ines és ' 
l'expropiació d'indústries del 
carrer Viriat i d'habitatges i pe
tits negocis del carrer Vallespir. 
En total, 1' expropiació afecta 
més de 60 ve:ines, botigueres i 
empresaris i, indirectament, uns 
70 treballadors. A més del que 
pot significar haver de marxar 
del lloc .on has viscut sempre, 
s'hi ha d'afegir les baixes in
demnitzacions que ofereix 1' A
juntament, tenint en compte que 
la gran majoria d'habitatges, co
mer<;:os i indústries són de renda 
baixa i que la informació que 

han rebut per part de 1' Ajunta
ment ha estat pope clara i, fins i 
tot, enganyosa. 

Un altre projecte hiperbarce-
loní que 1' Ajuntament de Barce
lona ha planificat per a Sants és 
el cobriment de les vies de tren 
amb un calaix que a 1' al<;:ada del 
carrer Riera Blanca arribara als 
14 metres d'alt, equivalents a un 
3r pis, i el seu mínim el té en 7 
metres a l'al<;:ada del carrer Jocs 
Florals. Es tracta del que el ve:i
nat santsenc anomena calaix de 
la vergonya. 

Malgrat que es podria creure 
que a causa de 1' estricte radi de 
corbatura del TAV aquest no es 
pot soterrar, sorpren que segons 

1' Ajuntament, la Generalitat i el 
Govern central, el TAV es pugui 
soterrar pero les actuals vies de 
Renfe i metro (vuit en total) si
gui "tecnicament impossible" 
soterrar-les. Dones així sera; les 
obres per soterrar el TAV ja es
tan molt avan<;:ades i 1' Ajunta
ment ha omplert el barri amb 
propaganda del futur calaix que 
dividira encara mfs el barri en 
dues parts; aixo sí, amb una 
magnífica "rambla enjardinada" 
a 14 metres d'al<;:ada. 

El projecte compta amb unes 
rampes per pujar a la rambla i 

passos subterranis per travessar 
el calaix d'un cantó a l'altre. 
Passos que seran font de brutícia 
i inseguretat. 

No obstant totes aquestes 
graos construccions, el ve:inat de 
Sants aspira a viure en un futur 
de tranquil·litat i, per aixo, ara es 
mobilitza en contra de projectes 
imposats i fets a 1' esquena deis 
interessos i necessitats del barri. 
La lluita veYnal es pot veure en 
les nombroses manifestacions, 
actes de tota mena i, cal desta
car-ho, la tancada a l'església de 
Sant Medir que es va fer el juny 
passat ~mb el lema "Salvem 
Sants tots els dies, Can Batlló, 
1' estació i les vies". 
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roen a - --- ' -1ss1 -enc1a 
És public i notori: 1' ordena~a del 
civisme, anomenada així des del 
tripartit Barceloní, ja ha co
men~at a caminar, una orde

-nan~a que neix amb la dis
crepancia interna de la hipocre
sía del grup municipal d'ICV, i 
el rebuig de bona part de la ciu
tadania; una ordenan~a que con
solida el model de ciutat espec
tacle, pensada més comuna ba
se logística al servei del turisme 
i els negocis que no pas al servei 
de les persones i les seves neces
sitats, tant socials com perso
nals. 

de les prostitutes, que nega l'es- nals que, aglutinades sota el sembre, una mobilitiació massi-
pai públic, que penalitza i multa nom de Víctimes del civisme, va que obria una escletxa en el 
la llibertat d' expres- discurs oficial de 1' Ajun-
sió i com~a~ amb m~- "La nova defensora del tament i frenava les ansi~s 
sures polic1als reah- de retallades encara mes 
tats socials degrada- cintada acumula més drastiqu.es que es ~!_?ana-
des. Pro va d' aquest ven des de 1' opos1c10. 
~lim extrem és la p~- de 1.000 queiXeS de la , Una altra prova de foc 
tlda pressupostana la va provocar l'anomenat 
adjunta~a a la nova nova reglamentació i macrobotellón, que, va 
normativa, que per- ' acabar amb macrocarre-
I?etra doblar el con- és que de motius en gues policíaques pels car-
tmgent dels UPA de rers del Raval a mans de 
la ciutat. sobren" la policia autonomica, per 

L' ordena~ a, per la tal de mantenir la clausula 
seva naturalesa anti- de l'ordena~a que nega la 

Aquesta és una ordenan~a 
que criminalitza el dret al treball 

social, ha generat un gran rebuig 
al si de les entitats socials i ve!-

van organitzar una· respost¡1 
col-lectiva el passat 17 de de-

c_an.-a. on_ us 
semblanue 
anemil 
Habitatue a Barcelona · 

Que l'habitatge és un negoci ho sabem 
tots. De fet ho és ara i ho era abans. La 
gent no adinerada ha patit sempre per te
nir un habitatge digne i una minoría s'ha 
fet d'or promovent, construint, fi
nan~ant, venen i llogant. El que és més 
preocupant, pero, és el fet que 1' endeuta
ment de les famílies per adquirir un ha
bitatge superi el 57 % de la totalitat de la 
seva renda familiar (segons dades del 
2003), sabent que dedicar-hi una renda 
superior al 30 % és una situació de veri
table alarma social. 

Tot aixo esta provocant una situació 
socioambiental nefasta, com ho demos
tra el fet que, ens els últims 25 anys, de 
_Barcelona han marxat for~adament 
250.000 habitants, majoritariament pro
vinents de col·lectius precaris (basica
ment joves amb incapacitat per adquirir 
un habitatge); fet que ha provocat el 
subsegüent consum expansiu i la cons
trucció segons un patró de baixa densi
tat, de sol agroforestal i espais lliures. 

És hora d' assenyalar els usurers. Els 
pisos són cars perque els propietaris del 

* 1 

sol i els promotors s'estan forrant amb 
la complicitat d'un sistema financer, la 
banca, que també en treu uns suculents 
beneficis, a partir d'un credit hipotecari 
que supera els nivells superlatius d' en
deutament de bona part de la població. A 
més a més, 1' Administració (tot i tenir 
recursos limitats per la manca de sol pú
blic que dissortadament s'ha anat venent 
als lobbies de la.promoció) és complice 
del foment d'una dinamica expansiva 
del mercat lliure, com ho demostren les 
gairebé nul·les i ineficaces polítiques de 
promoció pública d'habitatge protegit. 

Per aturar 1' especulació és impres
cindible conscienciar-nos que el de l'ha
bitatge és un problema estructural de la 
nostra societat i que difícilment podra 
canviar mentre el sol i la residencia si
guin pures mercaderies i no siguin con
siderats p~ovisions basiques per satl.sfer 
els drets fonamentals de totes les perso
nes. Hem de comen~ar a exigir la reo
rientació de la despesa pública, dirigida 
al foment de l'habitatge social i de llo
guer, a la preservació dels espais lliures 
i a la garantía d'uns servei.s socials dig
nes per a tothom. 

possibilitat de beure al carrer i 
que, per tant, obliga la gent que 

ho desitgi a consumir en els es
país privats, en bars -i discote
ques de l'alienador cercle d'oci 
de la ciutat. 

Els mesos van passant i la 
nova defensora del ciutada acu
mula més de 1.000 queixes de la 
nova reglamentació, i és que de 
motius en sobren. És per aixo 
que des de la FAVB i un col·lec
tiu d'advocats s'esta intentant 
rebocar el caracter penalitzador 
de 1' ordena~ a, amb base a la 
nul·la capacitat que tenen els 
ajuntaments per sancionar, ja 
que segons el-grup d'advocats, 
aquesta és tasca dels jutjats i no 
de 1' Administració municipal. 

~~ ~~-.-,~ -.~ ........... '~-~~"~~-~=«"----w~-- __ _:g 
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o'ntro 
la lallacia de la inseuuretat ciu
tadana 

El control socialja no s'ha d'en
tendre només des de la perspecti-· 
va de la visualització dels cossos 
de control públic. El desenvolu
parnent en els últims temps d'or- · 
gans com les iaulés' i les j'Untes 
locals de seguretat impliquen al
tres agents en 1' exercici del con
trol i faciliten la feina als cossós 
policials. A_aquestes hi poden as" 
sistir entitats vei'nals ' i escolars 
(entre d'altres) per elaborar un 
pla conjunt d'acció i ·control de la 
ciutadania i establir informes de 
seguiment i vigiHmcia de col·lec
tius locals. Es crea un vincle en
tre part de la ciutadania i les for
ces de seguretat, implicant els 
primers en les accions de control 
dels segons . i fomentant la des
confian~a i la divisió entre els -
mateixos ciutadans, de manera 
que es facilita la destrucció del 

. teixit social. 
L'ús abusiu i tendenciós del 

discurs de la inseguretat ciutada
na, la ereació 'd'una alarma gene
ral, serveix de justificació per 
crear aquests organs i elaborar 
conceptes com el de la policia de 
p,roximitat i el de les zones cívi
ques. S'estableix una relació di
recta entre seguretat i presencia 
abundant de policies, de manera 

que es veu ~om a positiu l' aug
.ment d,el nombre d'agents als 
carrers. El control i la vigilancia 
exhaustives de certs grups socials 
(focalitzant la desconfian~a de la 
ciutadania en aquests), legisla
cions com 1' ordenan~a cívica 
(que tipifiquen com a delicte ac
tuacioris que no ho eren i que es
tan directament relacionarles amb 

·l'ús social de l'espai públic) iles 
· actuacions policials arbitraries 

són acceptades, en nom d'una 
falsa pau social, per la immensa 
majoria de la població. 

-Totes aquestes mesures i la 
construcció del ciutadá que con
trola la resta de ciutadans, ens 
allunyen de l'ús i de l'articulació 
de 1' espai públic, i funcionen 
com a cortina de fum 'que oculta 
o desvía 1' atenció de la ciutada
nia de la precarietat que genera el 
seu model de ciutat. Esdevé més 
important una inseguretat indui'
da que no pas la falta d'equipa
ments educatius i sanitaris, el 
preu de l'habitatge i la précarietat 
laboral. 

Es genera la sensació que 
l'augment del control resulta im
prescindible i es crea un model 
precaritzant, individualitzant, ge
nerador i reproductor de males
tars, destinat a 1' aparen~a exte
rior sense comptar amb la ciuta
dania. 

ocia 

es relacions socia1s 
Dinamisme de l'espai Públic 

La ciutat no és només un con
junt d'infraestructures. A tota 
aquesta estructura física s'hi 
afegeix el vessant social, com 
les relacions entre els ciutadans 

· en espais públics, fent de 1' es
pai urbanístic un lloc digne de 
ser visitat i viscut. Així, 1' espai 
públic és un lloc de trobada i 
intercanvis de tota mena, que 
tranforma les places i els car: 
rers en llocs dinamics i focus de 
reunió de ciutadans. La xarxa 
de carrers hauria de ser un espai 
inequfvocament públic per tal 
que la ciutadania estructurés 
l'ús dels espais de la ciutat evi
tant 1' existencia de zones priva
titzades i de guetos, ja sigui eli
tistes o marginals. Per tant, 
aquest no hauria de ser coilcé
but com un lloc de pas de qual
sevol ciutada en el seu transit 
diari d'un -barrí a un altre. 

Anant més enlla, és un lloc per d'anar en comunió ambla seva nes públiques es creen espais 
gaudir coma escenari compartit voluntat de crear teixit social i semiprivats per a unes mino-
on desenvolupar els esdeveni- !' existencia d'infraestructures ríes, s'estableix un model en 
ments que conformen la vida que ho permetin. Aquesta dico- mans dels grans centres comer-
quotidiana, som els cials que dinamita la vi-
ciutadans els que hem da de barrí i aboca els 
de fer-lo funcionar " L d petits comer~os a la des-
com a marc per a la a xarxa e carrers aparició. 

festa i altr~s esd:veni~ hauria de Ser Un _ espai . En el s~u mode~ no 
ments soctals. L espa1 • , , • h1 cap la lhbertat s1 no 
forma part de les IneqUI~OCament - pub he és controlada per 1' Ad-

. vivencies dels ciuta- ' 1 . t d • ministració, és aquesta 
ctans, els Uocs esdeve- perque -a CIU a ama la que ctecideix quin ús-

nen ~ign~ficatÍUS Í' ~S estructurés l'ús.. deis espais h~ d.e _tenir l'~spai pÚ-
constltUe1X la memona • - • bhc 1 per a que, negant 
col·lectiva dins del seu de )a CIUtat evttant . a la ciutadaiüa tota po- . 

espai urba. Per aug- )'existencia de ZODeS testat ~e relacionar-se: 
mentar les xarxes de convertmt els carrers 1 

.relació entre els ciuta- privatitzades i de guetos" places en espai adminis-
dans, per tal d ' evitar tratiu sota la se va juris-
l'augment de l'indivi- dicció. 
dualisme i la desapari- L'esp-ai públic, en 
ció de la solidaritat entre els in- tomia entre espai públic i rela- tant que espai, és abstracte, 
dividus, cal dinamitzar l'espai cions socials és aquella ·amb -pero la seva propietat és 
públic. La ciutadania ha d 'en- que el model de ciutat imperant col·lectiva perque és .compartit 
tendre que 1' espai exterior ha pretén acabar. Davant de les zo- per tots i totes. Com que la pro-

pietat és de tots i · de ningú en 
particular, no és controlable, és 
ric en possibilitats i dotat de po-

- tencialitats. Si no entenem 
aquesta riquesa i ens en fem 
partícips les institucions priva
titzaran l'espai públic homoge
nei'tzant la ciutat i convertint-la 
en un mer aparador turístic. 
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Ciudadano ejemplar 

Es el típico ciudadano ejemplar 
se levanta pronto para ir a trabajar. 
Es el típico ciudadano ejemplar 
un eslabón más de una cadena sfn final. · 
Es el típico ciudadano ejemplar 
que cumple en el trabajo y en su vida familiar. 

Por el tiempo que pase 
nunca se dará cuenta 
de que es un esclavo más 
de lln engranaje infernal. 

Es el típico ciúdadano ejemplar 
que sin darse cuenta es un número más. 
Es el típico ciudadano ·ejemplar. 
Se ha convertido en una máquina, 
sólo piensa en tra,bajar. 

Se preocupa de su familia, 
eso es lo principal. 
Comprará un ramo de rosas, 
hará feliz a su esposa. 
Él está orgulloso 
de su brillante camino. 
Inculca a sus hijos 
que ése será su destino. 

Es el típico ciudadano ejemplar. 

Subterranean Kids 

un t o m b pel diccionari 

~ Aquest mot pot referir-se tant al mascle 
de l'ovella com a un verro, és a dir, un 
porc destinat a cobrir la truja. En el dar
rer cas, la paraula ens arriba gracies al 
contacte de molts segles amb els arabs 
islamics. De fet, la manera d'anomenar 
el porc en arab Uinzírun) no té res a veu
re amb aquesta paraula. 

Els arabs, molt amatents al compli
ment de les lleis d'AI-Ia, quan veien un 
porc, feien sempre referencia al fet que 
els era privat de menjar-ne, mitjan<;ant 
una paraula que s'assembla a marra: 
máhram ('cosa prohibida'). Per aixó, no 
és estrany que els parlants catalans, ens 
sentir-los, confonguessin la prohibició 
amb el nom de !'animal. 

r a e ó h istoric 

l . 

El primer pas de !'Olimpíada del 36 a Barcélona fou la · 
creació del Comité Organitzador. La idea va 
engrescar malta gerit i coma mostra podem veure la 
quantitat d'entitats d'ambits diversos que, només a 
Sants·, hi van participar: Ateneu Enciclopédic Sempre 
Avant, Foment Republica de Sants, Ateneu Marxista, 
Acció .Catalana Republicana, USC, Joventut 
Unificada, · PCC, Centre d'Esquerra d'Hostafranchs, 
Unió Esportiva de Sants, Centre Ciclista Santsenc, 
Centre Excursionista Atlant, Avene; Republica, Xics 
Futbol Club i Partit Esquerra de I'Eixample. · 

Montju"ic hava d'esdevenir el Poble de !'Olimpíada, 
i l'hotel de plac;a Espanya, l'allotjament per a molts 
deis atletes que hi participaven. Ca,talunya, Galiza i 
Euskadi es veien representádes per prímer cop en un 
esdeveniment internaCional. Les delegacions 
comenc;aven a arribar desde molts !loes. L'expectació, 
pero, es va veure frustrada quan el dia de la 
inauguraCió es va produir l'aixecament feixista. 

Les olimpíadas es van suspendre i gran part deis 
atletes van tomar .als seus pa"isos, el 23 de juliol, 
enmig d'actes de comiat. D'altres, pero, ja fos per 
conviccions polítiques o pel fet d'ésser exiliats, es van 
quedar al país. Molts italians i alemanys marxaren al . 
front d'Aragó, aquests últims formant la unitat Emst 
Thaelmann. Pero no foren únicament esportistes 
foranis els que participaren a les milícies. El setembre 
del 36 la Unió Esportiva de Sants va form¡;¡r la 
columna Els Esportius, que va marxar al front, i molts 
socis de la UEC-Sants es van unir a les Milícies 

Pirinenques. 
La guerra, pero, no va aconseguir aturar l'esport 

del tot, i el 1937 es va celebrar a Anvers una 
Olimpíada Obrera. Per tal de poder enviar una 
delegació representant la República, es va fer una 
selecció d'esportistes celebrant un acte a l'estadi de 
Montju"ic. Seleccions de Sants, Gracia, el Poblenou i 
del FC Barcelona Amateur s'enfrontaren el 3 de Julio! 
amb aquest motiu. 

Amb la derrota, .l'any 39, l'esport popular va rebre 
un fort cop. Es van canviar noms, escuts i banderes 
per no deixar enlloc reminiscencias d'aquell potent 
esport popular deis anys 30 i de la catalanitat deis 
clubs. La Unió Esportiva de Sants va veure 
desapareixer l'éstrella de cinc puntes del seu escut; el 

· Club Esportiu Mediterrani va ser obligat a canviar la 
fc:>rma del seu escut, triangular, ja que alió tenia 
connotacions mac;óniques, i el color de les quatre 
barres pel verd i blanc; el Club de basquet 
Renaixement BB no pagué jugar amb aquest nom, 
per la qual cosa ho féu amb el nom i la indumenana 
de la UE de Sants, abans d'esdevenir el Basquet 
lnstitució Montserrat. 

Evidentment, eren molt més del gust del dictador 
els festivals gimnastics com el que el 1941 les 
Joventuts Hitlerianes van celebrar en una Espanya 
Industrial engalanada amb esvastiques que no pas 
les activitats que empraven l'adjectiu popular. 

Agus Giralt 

La crema del Ponton 
El 30 d.e 
setembre de 
1868, poc 
després de la 
revolta, 
la Junta va 
decidir cremar 
públicament 
aquest vaixell al 
port de la ciutat. 
Durant molts 
anys havia estat 
una presó 
política, motiu pel 
qual era forc;a 
odiat i temut · 
pels barcelonins. 
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~ IMMIGRANTS 
en rimera ersona 

En primera persona 
Tot i sentir-se del Bierzo, el meu 
avi va néixer a !'Argentina. Els 
seus pares havien creuat I'Atlim
tic cercant la plata de les Améri
ques. lnvertiren tots els seus es
talvis en un somni de prosperitat, 
pero la prosperitat, com mo~es 
a~es coses, és un privilegi a l'a
bast de poques persones. Així, 
tomaren uns anys després tan 
pobres com quan havien marxat i 
amb uns quants fills per alimen
tar. 40 anys· després el meu avi 
enviava les seues dues filies al 
País Valenciá una, a casar-la 
amb un enginyer; l'altra, a estu
diar una carrera. Mentre estudia
va, ma mare es descobrí immi
grada en un poble amb cultura i 
llengua propies ofegades pel 
franquisme. 

El pare de mon pare, molt 
abans de conéixer la seua dona, 
emigra als EUA. Buscava una ei
xida a la difícil situació economi- _ 
ca que vivia la seua famma i, amb 
el cor en un puny, deixa enrere la 
seua estimada comarca, el Com~ 
tat. En morir el seu germa, hagué 
de tomar per fer-se carrec de les 
terres familiars. Anys després, la 
familia del meu avi vivia de nou 
una greu crisi económica; era -
l'any 65 i la postguerra ofegava -
les animes i els estómacs del po
ble. Aquesta vegada, pero, foren 
els seus fills i no ell qui hagueren 
d'emigrar a I'Estat francés. Mon 
pare només tenia 16 anys i esde
vingué de cop i volta un immi
grant treballant d'i/1egal a una fa
brica francesa. 

Si vos fixeu un poc, la histO
ria de la meua familia no dista 
gens de moltes altres: un oncle, 
la ve"ina de baix, el caixer del sú
per o la nostra companya de fei
na podem haver viscut una situa
ció semblant. Els motius poden 
ser diversos: economics, senti
mentals, familiars o polítics. Ca
da_ persona immigrada amaga 
una historia d'enyorances; desit
jos, incerteses, penes o alegries. 
N'hi ha 'd'absolutament integra
des, d'altres que no ho estan gai
re i, fins i tot, n'hi ha que han 
aconseguit trobar l'equilibri entre 
cultures. Per _a totes aquestes 
persones, s:enceta aquesta co- -
lumna a LA BuRXA, donant així 
veu a aquestes ve"ines i ve"ins de 
Sants que a partir d'ara ens ho 
cont~ran en primera persona. 

HELENA, coordinadora d'En moviment 
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¿ Una llei de 1-'audiovisual 
que ens tapara la boca 

EL RACÓ DEL CASAL 

Jovent, oci i ús de 
l'espai públic 

No se n'ha sentit a parlar, i ni els mateixos miljans 
de comunicació convencionals expliquen gaire en 
qué consisteixen l'aparició de la televisió digital 
terrestre (TDT) i la nova llei de !'audiovisual. Si la 
digitalització comportara que tinguem molts més 

canals i que gaudim de millor qualitat técnica, com 
regulara la llei tot aquest nou espectre 
radioeléctric? Qui tindra dret a emetre? Qué -
passara amb els canals que ara són alegals? 1 en 
definitiva, com afectara tot aixo a la ciutadania? 

El jovent és el grup d'edat que 
més pateix les agressions del 
sistema. Format per estudiants, 
que sovint han de compaginar 
estudis amb treball (contradient 
el topic deis "ganduls que no 
pensen en a~ra cosa que embo-

ClAUDIA PRAT 
MEMBRE DE L'ASSEMBLEA PERLA 

, COMUNICACIÓ SOCIAL 

_- rratxar-se"), demostrem dia a dia 
que som un element dinamitza
dór necessari a 1~ nostra ciutat. 

1 despertem un gran interés. 
Som, al cap i a la fi, consumidors 
potencíals per a les eltts empr~ 

_ ..sarials i per a la classe política 
. ·dirigent. Únic interés deis que 

mai ·~·han interessat per nasal-
tres. 

Ja fa més de tres -anys que l' As
semblea per la Comunicació So
cial (ACS) ha volgut crear una te
levisió i una radio dels moviments 
socials. El projecte de radio no ha 
acabat tirant endavant, pero LaTele' 
ja fa un any que emet a Barcelona 
pel canal 52 de la UHF. La recep
ció del senyal és. ba'stant baixa, 
pero amb una antena individual, de 
les de banyes, i sintonitzant entre 
Cuatro i Teletaxi, és racil de veure. 
Tot i aixo i depenent de la zona de 
la ciutat o de si hi ha edi:ficis molt -
alts,' costa de rebre. La Televisió de I'ACS fa més d'un any que emet ACS 

El jovent, abocat a la preca
rització, desenvolupa les seves 
formes d'oci en l'espai públic. 
Des de jocs malabars a esports 
de pilota o sobre rodes, passant 
per les més diverses expres
sions artístiques. Encara que, 
ben pensat, de tata la vida els 
carrers han estat de les perso
nes i els nens sempre han jugat 
a pilota. LaTeÍe ja fa, un l)UY que emet 

material _produil per 1' ACS o que 
diferents persones o entitats ha Jet 
arribar i que possiblement no apa
reixeria· mai en d'altres mitjans. _ 
P~ro LaTele no és simplement una 
manera d' emetre material una .mi
ca alterr;atíu, · sinó també una roa- _ 
riera de canviar _les bases del que 
sempre s'ha entes per televisió. La 
Televisió ja no considera 1' especta
dor coin un simple receptor passiu, 
sinó ·coro _un -subjecte actiu. ·Un 
subjecte que p<)t fer tele, que pot 
pensar i disse1;1yar qÚina t~levisió 
vol. 1 una televisió coro a sinonim 
d'eina, real, de comunicació entre 
.persones. 

Fins ara, la lleihavia deixat en 
Uñ buit ' legal eJs _ nous -canals -que 
havien anat apareixel:¡,t en els es~ 
país que no estaven sent iitilitza~:
tarot, predicad9rs, canals genera
listes, emissóres lliures ... Pero ara, 
amb 1' aparició de la llei, tot 1' es
pectre radioelectric ·quedara regu
lat i molts canals coro LaTele seran 
considerats il·legals i, per tant, se
ran obligats a tancar. 

Arreo del món els estats són els 
encarregats d'administrar les fre
qüencies de radio i tele i des de 
sempre s'han tingut en compte dos 
sectors: el públic i el privat. La no
va llei de 1' audiovisual catala, en 

- aquest sentit, reconeix 1' existencia 
d'un tercer sector; el de platafor
mes, associacions, ONG i cintada-

nia en general. Pero a l'hora de do
nar les llicencies només s'han re
partit entre els dos sectors de sem
pre: empreses i Administració. 

A més cal tenir en compte que . 
la llei deixa de considerar les acti-

. vitats audiovisúals privades coro a · 
servei públic. És a dir, aquí a Cata
lunya les emissores comercials 
deixaran de regir-se pels principis 
de servei públic i, per tant, es fo~ 
mentara encara més que els contin- · 
guts es regeixin en funció del mer
cat i de les audiencies. No s'estara 
oférint cap servei al cintada, sinó 
que ~plement s'oferiran contin
guts a' uns -consmidors que després ' 
serap. utilitzats per vendre's en for- · 
má de .números d' audiencia a res· 
agen~i~_s de'publicitat. 

<-.- • ,\.. 

o reaarlineÓI de leS 11iciua• , 
El repart:irllent de canals esta fet 
segons la cobertura estatal, nacio
nal i local. En l'ambit estatal i pú
blic, RTVE tindra cinc canals. En 
1' ambit privat, Antena 3, Telecinco 
i Sogecable (la Cuatro) tindran 
tres canals cadascuna, mentre que 
VeoTv (del grup El Mundo i Re
coletos), La Sexta i NetTV (del 
grup Vocento) tindran dos canals 
cadascuna. 

A escala nacional, aquí a Ca
talunya·la Corporació Catalana de 
Radio i Televisió disposara de vuit 
canals: TV3, el3-24, el K-3; el33, 

teterid mdled s.c.c.l 
esmorzdrs i berendl:S, cctssolons .i ecologics 

dfrí~, 16 sonts(bcn) 
telf. qffil2.0)0 

el 300 (de ficció), un canal d'es- Pero arran de l'aprovació de 
· ports,'un canal Cintada i un canal .l'ordenant;:a cívica, a Barcelona 

Eirr'otegió Mediterrama. - s'han· multiplicat ·les agressions 
En l'ambit privat, !'empresa que patim el jovent, en castigar 

Emissions Digitals de Catalunya, _ les nostres expressions (mala-
formada en· un 80 % pel grup Go- bars, pqtinatge, graffitis) i en po-
dó , (La Vanguardia, Mundo De- -sar en perillla convivencia entre 
portiv9, RACl .. ,) emetra també en ' fes persones. Per una_banda,_ef 
quatre Cé!Ilals: un de gep:eralista, jovent no pot, sovint, assumir 
un oe II\U~ical, -un d~infantil i un economicament sortir a fer una 
sobre '-'estils qe vida". · - -copa en determinats -indrets i, 

A escala locaí hi hauri 96 éa- ' perl'altra, hi ha uná manca d'in-
nals i:epartits entre diferents mtim- · traest¡-uctures destinades a solu-

- cipis; d' aquési:s, 56 seran privats i cionar les necéssitats. mé,s. b~si-
la résta, publics. Enc·ara s' estan re- ques, des d'espais .esp9rtius fins 
partint les llicendes, pero el que a urinans (que I'Ajuntament'ha 
esta dar. és que no quedara cap es- fet desaparéixe'r, inclosos els de 
,paireserv:atper al tercer secto~. per'; pagamen~). , 
-a ia cíutadanía en-generál. És a dir, _ - ,Per tant, censurem una poli-
-per: a emissións q!-1~ :r,;o· depehiuin · · · ·- _ tica qué fomenta:· la conflictivitat 
de pressions p<Írtidistes o 'interes- . ·- ·· social i"obliga a uoa convivencia 

- sos cqmercials. , · · · falsa' sota pena de multa. Perqué 
· El 30' de juny, totes les televi- el problema l'han generat ells per 

sions locals que no tinguin una manca d'interés en el jovent, tan-
llicencia per eí-netre coro LaTele cant el ulls a la creativttat i al di-
estaran obligades a tancar. A partir namisme. No se'ls ha de perme-
d' ara i fins al juny, 1' ACS engega tre fer de les nostres activitats 
una campanya per pÓsar les ba- una marca registrada _ i cal re-
nyes a tots els televisors (posar les bel iar-se. Perqué Ser jove no és 
antigues antenes individuals per cap delicte i el teu cinisme suma. 
sintonitzar bé LaTele) i per posar 
les banyes a aquesta llei de l'au
diovisuál que a l'hora de la veritat 
no dóna veu al ~ercer sector. 

MÉS INFO: 
WWW.OKUPEMLESONES.ORG 

ASSEMBLEA DE JOVES DE 
SANTS - CAJEI 

CASAL INDEPENDENTISTA 
DESANTS 
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ESPAI DE TREBALL 

En període de prova 
oermanent llll 

En la columna d'aquest mes 
continuarem descrivint les 
característiques del període 
de prova regulat en l'article 
14 de I'Estatut deis Treballa
dors. 

Una d'aquestes caracte
rístiques és que no es podra 
·establir un nou període de 
prova quan el treballador 
hagi desenvolupat les ma
teixes funcions o equiva
lents amb anterioritat a !'em
presa sota qualsevol moda
litat {le contractació. 

Un deis problemas més 
habituals del període de 
prova és no haver-lo supe
rat i posteriorment voler per
cebre la prestació d'atur. 
Per poder cobrar l'atur cal 
que no hagis plegat tu vo
luntariament i que !'última 
feina _(anterior a l'acomiada
ment durant el període de 
prova) hagi finalitzat per al
guna de les causes legals 
d'atur. Si no es compleix al
guna d'aquestes condicions, 
l'atur es pot cobrar si han 
transcorregut tres mesos o 
més des de la data de baixa 
de !'última feina fins a la da
ta de no superació del perí
ode de prava, que s'áeredita 
amb la comunicació escrita 
de~l'empresari resolent el 
contracta. 

Existeixen- nombrases 
formes de vulneració de la 
regulació del període de 
prova en els contractas de 
treball. Per exemple, molles 
persones són acomiadades 
per no superar el període de 
prova després del seu se
gon, tercer, quart, etc. con
tracta continuat amb una 
mateixa empresa (situació 
de per si denunciable). Una 
altra forma de vulneració és 
que moltes persones - són 
contractades verbalment, 
amb contractas de durada 
determinada, i estan en pe
ríode de prova abans d'a- 
conseguir un contracta per 
escrit o bé indefinit, de ma
nera que tornen a comenc;ar 
el període de prova. 

MARC FAUSTINO 1 VIDAL 
Consultes: 

/aburxa@laburxa. org 

....... ~---
f 1 

.~ 
oristerta 

vallesp ir,16 
08014 bcn . 

te! 93 490 29 83 

Collectiu Drari -.)JIJ~ 
d'investigació ac·ció participativa 

pels drets de l'inlant · 
El nom explica bastant bé qué son i a qué es 
dediqtJen: són un col iectiu _de participació 
ciutadana, plural, interdisciplinar i assembleari. Es 
diu Drari (que vol dir 'nois' en arab marroquí) 
perqué la situació deis nens, adolescents i joves 

marroquins en situació de risc i no acompanyats 
són el grup huma que més els preocupa i ocupa 
actualment, i també perqué el col iectiu busca que 
aquests joves hi participin activament en igualtat 
de condicions 

COL -LECTIU DRARI 

El maltractament institucional que 
empara des de fa anys el col-lectiu 
de nens; nenes, adolescents i joves 
no acompanyats, en situació de 
risc i de desemparament, ha estat 
1' espuma que ha propiciat la crea
ció del Col·lectiu Drari. El conei
xement sobre aquesta realitat en
torn la guetificació i la discrimina-

, ció que el sistema de protecció 
catah1 exerceix sobre aquest -
col·lectiu; la manca d'acompanya
ment més enlla de la majoria d'e
dat; les repatriacions que es succe
eixen sense garanties, així com un 
llarg etceteta de vulneracions, fan 
que la participació activa d'a
quests adolescents i jo ves a 1' asso
ciació, en el seu funcionament ha
bitual i en les seves activitats i 
projectes, en igmiltat de condi
cions (de manera que les se ves 
opinions, voluntats i desitjos si
guin escoltats, recollits, incorpo
rats i 'difosos), sigui un dels eixos 
basics d'aquest nou projecte que 
esta actualnient en fase de germi
nacíó. 

Drari parteix d'un concepte 
enriquidor per encarar el fenomen 
dels menors i els joves immigrats, 
considerant-los coma experts co
neixedors de la seva realitat. Si a 
aquesta forl(a 1i surnem el conei
xement que aporten educadores, 
educadors i professionals que han 
compartit el fenomen dins el siste
ma de protecció a la inf'ancia ca
tala; aixo dóna llicencia a 1' asso
ciació per promoure la defensa 
dels drets de la inf'ancia i 1' ado
lescencia mitjanl(ant la sensibilit
zació i la -conscienciació sobre 
aquesta realitat, així com la de
n4_ncia activa de la vulneració, 
conculcació o violació dels drets 
de l'infant i l'incompliment de les 
legislacions d' atenció i protecció 
especifiques per part de les Adrni
nistracions públiques i d' altres. 
D'aquesta forma es pretén trencar 
amb la forta criminalització que 
aquest grup de menors i joves han 

patit des de diferents fronts_ i fer la 
volta al que s'ha anat observant 
frns ara, que és el fet que les rni
nories són escassament utilitzades 
com a fonts informatives princi- ' 
pals i que, encara que siguin les 
protagonistes de la informació, no 
se'ls vegi coma j>ortadors d'infor
mació fidedigna. 

Observar la situació de les ne
nes, nens, adolescents i joves no 
acompanyats i en situació de risc, 
de manera regular i rnitjanl(ant 
projectes d'investigació, estudi i 
analisi, és un altre dels eixos fona
mentals del Col-lectiu Drari, de 
manera que esdevmgui una fo11t 
dé coneixement, d'informació i de 
creació d'opinió i de cultura dels 
dr'ets dels infants. La investigació 
acció participativa (IAP) és la tec
nica metodologica que -empara 
aquests projectes d'investigació. 

Des d'aquesta associació, s'a- -
posta per l'intercanví, la col·labo
ració, la cooperació i el treball en 
xarxa amb altres col-lectius, asso
ciacions i entitats ambles quals es 
puguin trobar punts de connexió. 

Actualment, Drari es 'troba en 
plena gestació, partint d'un pro
jecte d'investigació acció partici
pativa sobre la realitat dels joves 
irnrnigrats no acompanyats extute
lats pel sistema de protecció ca
tala. Així mateix, participara pro-

perament en les jornades sobre 
rnigracions, ciutadania i globalit
zació "Destruint les . fronteres, 
construint moviment", amb unta
ller sobre els drets de la inf'ancia 
en un context de maltractament 
institucional. Des de 1' associació, 
hi ha una tasca constant d'orien
tació, assessorament i acompa
nyament a nenes, nens, adoles
cents i joves en procés de realitza
ció dels seus projectes de vida. 

La seu del Col-lectiu Drari esta 
ubicada al Centre Social de Sants 
(c. Olzinelles, 30) i les assembles 
són obertes a la participació de qui 
estigui interessada. Així mateix·, el 
col·lectiu esta obert a noves pro
postes i col·laboracions. Per con
tactar amb nosaltres dirigiu-vos a: 
drari @ravalnet.org. 

wr~~ - ~ ·~· 

La investigaclg acci~ partici~·'' j 
tiva (~P) é& 1a nletodologia :l 
que hjn é$COtlit per desenvo.!~ ·~ 

, par fa sev~ .. faSCl i els seus pr~ m 

1 Jectes. 'pe_fque c(euen en e! 1 
. ~ protag6ni$Jtléi i la · participació:; 
l ...... infantil i juVeni~ i perqlJ! vOten '·· 
ÍfiV que la.Ls.eva ' ~na tlngÚÍ una 

aptlcaéió concreta que' CO[ltfl.: 
bUebd a millorar la situaci6. ·· 

······ .. :?:;: 
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LA BORDETA, MON AMOUR 

-No hi ha 
res a feril 

r 

Aquesta pregunta és la que els 
companys de la Comissió de 
Ve"ins ens fem darrerament, 
quan parlem de les obres que 
s'estan executant per !'arriba
da del tren d'alta velocitat 
(TAV) a l'estació de Sants. 

Pel que hem pogut deduir 
a través de la informació que 
ens ha arribat a les mans, deis 
planols del projecte, de les ma- , 
nifestacions deis técnics impli
cats en l'operació i de l'obser
vació in sitq de la marxa de les 
obres, el soterrament total de 
les vies del tren i del metro ha 
quedat descartat per un motiu 
que sembla irreversible: el . 
TAV, al seu pas per !'Hospita
let, va soterrat pel costat sud; i, 
a partir de Santa Eulalia, pas
sa al costat nord de través per 
sota del trac;at actual del tren i 
del metro. Aquesta solució re
presentara per als barris de 
Santa Eulalia, Collblanc, Sants 
i la Bordeta el manteniment de 
l'a"illament urbanístic entre 
aquests barris que ha existit 
des de finals del segle XIX. No 
en tenim cap dubte, les Admi
nistracions estatals, autonómi
ques i ciutadanes han escollit 
la pitjor solució. 

No hi ha res a ter? Els 
companys de la Plataforma pel 
Soterrament de les Vies i con
tra el Pla de I'Estació, des de 
fa molt de temps, estan treba
llant per mobilitzar el ve"inat, 
per informar tothom del desas
tre que representara per als 
nostres barris !'arribada del 
TAV, de l'operació especulati
va que es prepara amb l'am
pliació de l'estació de Sants i 
del seu entorn i del gran nyap 
del calaix de la vergonya amb 
el qual pretenen amagar les 
vies no soterradas. 

És ciar que hi ha molt a ter: 
donar suport a la gent de la 
Plataforma i junt amb altres 
entitats compromeses en mo
viments ve"inals reivindicatius, 
mostrant a la ciutadania que el 
que es pretén realitzar al nos
tre entorn és un greu error ur
banístic i que no s'hi val a es
perar que el temps ens doni la 
raó. 

COMISSIÓ DE VE"iNS 
DE LA BORDETA 

LA TETE 

TETER!A ~ BA~ 
¡;, Co1nt essa de Sobr(diet 4 
08002 Bnn:dom. 
td, 93 268 45 33 
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Els esplais prenen el carrer 
durantla vioília de Sant Jordi 
. MARC G. PUIGARDEU • SANTS 

El passat 22 d'abril, vigilia de Sant 
Jordi, l'Esplai Xitoia va realitzar 
una jornada d'educació en el Ueure 
al carrer, Xi-Blun 2006. · 
. . Aquesta era 'la primera edició 
d'un festival d'oci infantil que pre
teni;;t, d'una. banda, doriar a conei-

. xer la intensa activitat dels esp~ais 
del barri i, de 1' altra, aconseguir're
captrr diners .per tal que tots els 

. nens que ho vulguin puguin ariar de 
colonies, independentrnent de les 
s'eves possibilitats fainiliars. La jor-. 
nada es va fer a la rambla de Badal, 
a 1' al<;:ada del carrer Casteras (per 
sotá de la carretera de Sants), i va 
durar tot el dia. 

Poc després de les onze del ma
tí comen<;:ava una gimcana pels car
rers del barri, on pares i nens parti
cipaven conjuntament. En acabat, 
hi va haver l'actuació d'Oriol Ca
nals, cantant dels Kumbes del 
Mambo, que va fer hallar el públic 
i va animar encara més una rambla 
ja viva de per si. 

A la tarda es van apl~gar més 
d'un centenar de nens de diversos 
esplais del barri, que van participar 
als jocs organitzats, i van degustar 
una més que merescuda xocolata
da. Mentre la pillen · va actuar Txe
take, una pallassa coneguda al barri 
per la seva participació al grup de 

-teat:r:e de Can Vies, que va aconse
guir sorprendre el seu jove públic 

amb la revisió d'un dels seus nú
meros. 

La festa es va allargar fins a 
l'hora de sopar, i l'apat va donar 
pas al concert. En contra del que 
deia el cartell, no van actuar The 
Benders (un dels grups revelació 
del barri), sinó que els assistents es 
van trobar amb Els Espectres. El 

duet poppy (un discjoquei i un gui
tarra i cantant) va fer el seu debut 
davant d'un públic atonit, que no 
s'esperava aquesta incursió en una 
festa infantil. Finalment tothom 
se'n va anar content a casa, amb el 
regust d'haver gafidit d'una jornada 

· d'allo més entretinguda i d'haver 
pres el carrer per un dia: 

• 

u· 
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Arnau: Espai Alliberat 
_per la cu,tura-

JSA • PDilE SEC 

El teatre va obrir-se un 
altre cop, després de sis 
anys acumulant ·excre
ments i cadavers de co
lom, per acollir els éo
lors i 1' alegria de la cul
tura · lliure, gratuita i 
sense intermediaris. El 
vesyre de divendres 7, 
centenars de persones 
entraven al teatre i re
bien la . prognimació 
d'activitats per als cinc 
dies següents (que in
cloi:a, entre xocolates 
amb xurros i concerts, 
projeccions, recitals, Agents de les UPAS al teatre. CULTURALLIURE 
desfilades, cabarets, 
etcetera). Pero la Guardia Urba
na va interrompre l'espectacle. 
Tot i aixo, va reprendre's el di
marts següent, aquesta vegada 
davant de El Molino. Les agres .. 
sions de la Guardia Urbana (un 

altre cop) no van evitar que du
rant cinc hores l'Espaj Alliberat 
per la Cultura burlés les orde
nances que vcilen acabar amb 
els espais culturals crítics, auto-
noms o dissidents. · 

la Rosa deis Vents, un 
non butlletí llibertari 

MIREIA PUl • SANTS 
El passat mes d'abril apareixia 
una nova cap<;:alera en l'ambit de 
la comunica~ió popular. La Rosa 
dels Vents neix amb la voluntat 
de ser una publicació de ~ebat lli
bertari als ·Prusos Catalans. El 
butlletí inclou diverses "seccions 
que pretenen tocar tant temes 
d'actualitat com recuperar el pas-

sat, presentar lluites sectorials o 
tematiques o oferir documents de 
lectura. En aquest número zero, 
'la publicació s'estrena amb la 
participació de coHaboradors de 
renom com Mathew..::rree o Ri
card de Vargas-Golarons. Aquest 
21 d'abril es va fer la presentació 
al CSA Can Vies on el butlletí té 
la seva seu. 

l' etcétera), fent possible, aixi, un model social 
basat en economies de petita escala i una 

demanda que, pér tant, pot augmentar el 
marge de guany d'uns béns que es 
comercialitzen en botigues elitistes, on es pot 
comprar salut a preus prohibitius. L'agricultura ecologica va néixer als anys 70 

com una eina de conservació del medí ambient 
i de transformació social, en resposta al model 
capitalista agroindustrial (aparegut als 60), 
violent tant amb !'ecosistema com amb la vida 
rural. Les explotacions agroindustrials són 
extensives i intensives d~ monocultiu: 
exigeixen una mecanització (de producció, de . 
reg, de recolecció) que només poden 
ainortitzar tes grans explotacions, i una 
quantitat creixent d'insums químics als 
conreus (adobs, plaguicides, herbicides). Com 
a resultat, aquest model agrari anul·la i redueix 

· totes les formes de vida (támbé les humanes); 
totes menys la que proaueix. _ 

L'agricultura ecologica aparegué 
per integrar en !'ecosistema 
tant la població com els 
cultius, i preservar les 
biodiversitats vegetal, 
animal i humana. Va néixer 
perqué es pogués seguir 
treballant la terra 
diversificant cultius en 
petites parcel·les, recu-
perant · usos éulturals i 
coneixements transmesos de 
generáció en generació 
(alternatives i associacions de cultius que 
es retroalimenten, métodes de poda i d'adob, 

terra prou rica i sana com per no haver
la d'asfixiar amb química. 

Pero progressivament la 
naturalesa de !'agricultura 

ecologica va anar canviant: 
el capitalisme se l'havia de 

menjar i per digerir-la 
havia de buidar-la de 
continguts, de manera que 
queda redu'ida 
estrictament a un sistema 

de produccio agríc·ota lluire 
de toxics, un argument de vida 

sana i un concepte ambiental 
fa9ana que decora (o emmascara) un 

sector economic · prosper i creixent en 

Un concepte superficial, despullat del 
component de transformació social, que ha 
general molts nous consumidors, pero que 
n'ha exclos la majoria que no pot pagar-s'ho i 
la minoría que no s'hi conforma. Aquesta 
minoría que ara parla d'agroecologia, la 
paraula que recupera els desitjos. i la 
complexitat originals de !'agricultura ecologica, 
pero que a més l'actualitza i l'acosta a la ciutat. 
L'agroecologia és respectar el medí i l'altre, el 
rural o la metropoli; és anar amb bici o 
organitzar-se en cooperatives de consum, 
crear un banc de temps o de llavors, reciclar, 
autoabastir-se, escoltar. 



1 

u* rr 

* En aquest aparta! volem apropar-nos a la realitat del nostre 
país, des de Salses a Guardarmar i des de Fraga a Maó. Des 
de LA BURXA volem contribuir a la coneixen({a del nostre 
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passat immediat, de les problematíques actuals, tant socíals 
com ecológiques i económiques, í deis moviments populars 
que ens fan avan({ar. 

Resistencia popular a l'illa 
d'EiVissa 

[ Les protestes i bloqueigs a les maquines per part de les ve'ines ja duren 
gairebé dos mesas, amb un balanº de 25 detingudes i desenes de ferides ] 

GUILLEM COLOM 
MEMBRE DE MAULETS 

• llllliRCI metres. 
Durant aquest 

temps els actes han es
tat de molt diferénts ti
pus, entre els quals una 
berenada popular i una 
diada que va aplegar 
gairebé 2.000 perso
nes. El passat mes de 
febrer van realitzar la 
tercera manifestació, la . 
més multitudinaria de 
totes, amb una as
sistencia de quasi 
25.000 persones; xifra 
que significa que un de 
cada quatre eivissencs 
sortí al carrer a protes
tar contra els projectes. 

Així, la lluita de la 
plataforma ve d'anys 
enrere, pero les notícies 
impactants les hem vist 
des del día 15 de gener, 
quan es van bloquejar 

La Plataforma Antiautopistes va 
néixer fara gairebé tres anys .• 
quan els polítics populars entra
ren al Govem balear i anuncia
ren els desmesurats projectes 
viaris, consistents en tres noves 
autopistes que tenen com a punt 
de partida el 2n cinturó i comu
nicaran la vila d'Eivissa,J'aero
port i el poble de Sant Antoni, 
plens de turistes cada estiu. La 
plataforma esta formada per "or
ganitzacions ecologistes, con
servacionistes i culturals, i tots 
els grups i persones contraris a 
aquest tipus de desenvolupa
ment". Els motius per oposar-se 
a les autopistes són nombrosos: 
des de la destrucció de la natura 
i el patrimoni fins .a la corrupció 
generalitzada que ha dominat tot 
el procés. De fet, el primer pres
supost era de 12 milions d'euros, 
que finalment s'ha incrementat 
fins als 516 milions. A causa 
d'aixo ens trobam davant l'auto-

les maquines per pri- Manifestants antiautopista enfrontats davant la Policia Nacional 
mera vegada. Aquest 

PLATAFORMA ANTIAUTOPISTA 

- pista més cara d'Europa, a més 
de la més curta, només 21 quilo-

simbolic acte ha esde-
yingut una autentica revolta po
pular a la petita illa pit:iusa: per-

Concentracíó davant les maquínes destructores PLATAFORMA ANTIAUTOPISTA 

HERBOUSTERIADE SANTS 
JlOTIGA· CJOLZ!h'ELLES. 19 Te( 93 4JJ fV 77 

•ET SOBREN ALGUNS QUILETS? . 
•ET TROBES CANSAT, FATIGAT? 

Truca'ns o acostat a consultar-¡tos 
el teu problema. 

T'ajudarem a posar-hi remei. 

sones de totes les edats i classes 
socials han bloquejat maquines, 
s'han manifestat, s'han fermat a 
arbres que serien destru:its, han 
escridassat polí!ics, han ocupat 
diverses vegades la seu del Con
sen Insular, han fet vagues als 
instituts, van preparar una vaga 
general de tres hores a l'illa per 
al día 27 d'abril (que va tenir un 
seguiment massiu en el sector de 

. l'ensenyament) i més de 5.000 
persones es van concentrar al 
migdia davant la seu del Consell 
Insular d'Eivissa. A causa de tot 
aixo, Eivissa és actualment una 
illa ·ocupada policialment: més 
de 140 guardies civils han arribat 
des de Valencia, Ceuta i Madrid, 
unint-se als 100 policies espa
nyols enviais des de Mallorca. 

· Actualment, les activistes es-

tan patint una guerra de desgast 
enfront les autoritats. Tot i així, 
a més de la lluita als carrers, la 
plataforma té un altre front obert 
als tribunals de justícia, ja que, 
·coí:n han denunciat centenars de 
vegades, les expropiacions són 
il·legals perque no han estat no
tificarles als propietaris. El pro
blema és que la justícia funciona 
fent tombs, i un día su_spenen les 
obres i al cap de quatre dies un 
altre jutge aixeca la suspensió. 
Ara per ara, els tríbunals han 
afirmat que Ca Na Palleva, sím
bol de la resistencia antiautopis
tes, pot ser esbucada; pero com 
va dir la propietaria, na Margali
da Palleva, una dona de quasi 80 
anys, "nosaltres no pensam anar
nos-en sense oposar ~esisten~ 
cia'\ 

"PEiXOS NOLI J\ '' 

Nlcn:at d~ &\nt>, par;1d.~s Jül ;¡ 306 i 340:.341. 

Te.Ir: 93-339<'>5-57 
SANTS 
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Una maragallada acomiada 
.sobtadament sis consellers del 

Els 3 de Gracia. 
Punt i final · 
L'Audiéncia Nacional espanyola va 
arxivar el passat 24 d'abrilla causa 
contra els tres de Gracia, que no 
seran jutjats. Els joves van ser de
tinguts l'any 2002, arran de les de
claracions d'un menor detingut per 
ter esclatar un artefacte incendian 
en una oficina bancaria. Se'ls acu
sava de formar part d'un grup que · 
feia aquesta mena d'accions, pero 
la Fiscalia ha demanat que s'ar
xivés la causa per la manca 

, d'indicis de delicte. Els tres de gra
cia van denunciar que el menor els 
va delatar seguint les ordres deis 
policies que el torturaven, i que ells 
mateixos van ser torturats més 
tard. Durant els més dé quatre anys 
que ha durat el procés judicial, els 
joves han rebut el suport de 
nombrases entitats, i el passat 8 
d'abril es va fer una manifestacio a 
la vila de Gracia que va aplegar 
més de 1.000 persones. 

Des de la Coordinadora Antire
pressiva de Gracia se celebra la · 
resolució judicial i es fa una crida a 
~eguir lluitant per la dissolució de 
\'Audiencia Nacional i del Grup VI 
de la Brigada d'lnforrnació de la 
Policia Nacional, origen i embrió 
d'aquesta persecució. 

www.tresdegracia.net 

... BAIXA EL NOMBRE DE 
COTXES NOUS 

Q o 

La fi del petroli, cada vegada 
més a prop. 

L 
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Com va sorur la ideait 
Nosaltres tres som companys i farru1ia 
(jo, la meva dona i el meu cunyat) i a tots 
ens agrada molt la muntanya. En aquest 
món s'acostuma a anar pujant de nivell 
de mica en mica; comences als Pirineos, 
després fas els Alps, i després ja te n'has 
d'anar als Andes o a l'Himalaia. La idea 
va néixer d'aquí, un cop superat el Mont
blanc fa un any i mig vam decidir provar 
amb 1' Aconcagua. 

Quant de temps va durar l'ascenci6il 
Estava previst que durés 21 dies, pero en 
vam tenir prou amb 20. Es triga tant per
que s'ha de superar un desnivell brutal, 
de 2.700 metres a gairebé 7.000, i el cos 
necessita temps per acostumar-s'hi. L'ú
nica manera d'aclimatar-se és pujar a 
poc a poc, arribar a una al9ada i llavors 
tomar a baixar a dormir una mica més 
avall perque el cos es vagi acostumant. 
En el cas de l' Aconcagua, que és una 
muntanya tecnicament facil , hi ha molta 
gent que vol pujar amb presses i després 
hi ha problemes d'edemes, congela
cions .. . 

vosaltres vau tenir aluun problema de 
salutil 
Sí, pero no van ser gaire greus. Jo vaig 
ser el que vaig patir més perque saturo 
mep.ys oxigen. Al camp base hi ha un 
metge que ho compro va i jo sempre esta
va allímit en que el metge et pot prohi
bir pujar. La baixa concentració d'oxigen 
a la sang es tradueix en insornni, cefale
es, mal humor. Si se't passa en 24 hores 
pots seguir pujant, que és el que em va 
passar a mi. A més, vam tenir problemes 
de descomposició perque l'aigua d'alla 
té molt de magnesi. En alguns moments 
ho vam passar magre, jo vaig arribar a 
dubtar de si podría fer el cim. 

entrevista· 
Alex Rodríguez 
Alpinista 

"la sensació d'estar al sos
ue d'America és increillle, 
tens America als peus, des 
d'Aiaska al cap d'Hornos" 

FOTO:ALEX 

Alex Rodríguez, juntament amb Mireia ·¡ Jordi Llop, van 
sortir cap a !'Argentina el passat 8 de febrera fer el cim de 
I'Aconcagua, de 6.962 metres. Els tres membres de 
l'expedició, ve'ins de Sants-Montju'ic i membres de la UEC 
de Sants, van fer cim al sostre d'América el passat 24 de 
febrera les 14.50 hores. 

En aauests moments ís imponant fer 
pinva. noil 
Nosaltres ho vam notar molt, que érem 
tres i érem farru1ia. A més, els tres hem 
fet molta muntanya i ens coneixem molt. 
Quan un té un dia dolent els altres inten
ten compensar, és una qüestió d'equili
bri. Quan un té mal humor els altres han 
d'aguantar i no entrar en discussions i 
l'endema et tocara a tu. · 

E124 de febrer feo el cim, que se sentit· 
Vam sortir 17 persones des del campa
ment de Berlín, a 5.900 metres . Vas pu
jant i vas veient que els teus companys 
d'éxpedició, amb qui has passat penúries 
durant 20 dies, gent molt forta físicament 
i molt preparada, van claudicant. És molt 
difícil perque tens un fred terrible i l'ú
nic que mires és cap amunt i desitges te
nir sort i forces per arribar. Vam estar 
nou hores per arribar al cim i les últimes 
quatre van ser molt dures. 

Un cop al cim et passen tots els mals, 
l'esgotament físic i la manca d'oxigen et 
fan estar com amb una borratxera lleu. 
Nosaltres vam arribar els primers de la 
nostra expedició. Un cop a dalt ens vam 
abra9ar amb la meva dona i el meu cu
nyat. Va ser molt emocionant esperar els 
al tres sense estar segurs de quants havien 
claudicat abans. La sensació d'estar al 
sostre d' America és increible, tens Ame
rica als peus, des d ' Alaska al cap d'Hor
nos. La vista és espectacular: a 1' oest, 
cap a Xile, es veu com s' acaben les mun
tanyes t.amb una mica d'imaginació pots 
veure el Pacífic. 

1 desprís has de baixar •. 
Després has de baixar i desmontar els 
campaments. La baixada no és un pas
seig. Has passat molta gana, has passat 
fred, tens llagues als peus, tens mal de 
cap, tens mal humor i a sobre has de des
montar, carregar el pes i baixar. La mun-

tanya no és només arribar al cim. Quan 
estava alla, en alguns moments pensava 
que no hi tomaría mai més, pero avui 
tomaría a marxar. 

ls molt lmponant la concentraci6il 
Has d' estar molt alerta, qualsevol pro
blema a 5.000 o 6.000 metres és un pro
blema molt gran: una llaga, un mal de 
queixal, un principi de congelació, una 
caiguda. S'ha d'anar amb els cinc sentits 
alerta tot el día i cuidar molt la hidratació 
i 1' alimentació. Qualsevol problema et 
pot fer anar 1' expedí ció en orris, quan 
t'has deixat tants diners, esperances i 
il·lusions de tants anys. 

1 els diners de l'eXJedici6il 
En un principi vam intentar implicar el 
barri. Vam anar a la UEC de Sants a veu
re que podíem fer, pero vam trobar les 
portes tancades. Malgrat aixo vam anar a 
parlar amb el principal eix comercial del 
barrí i ens van atendre, pero ni tan sols 
ens van respondre. En aquest aspecte es
tic una mica decebut .pel tracte. Al final 
ho vam fer igualment, l'únic que vam fer 
van ser unes samarrete¡; que es van esgo
tar de seguida i la resta ho vam pagar tot 
nosaltres. Nosaltres estem contents, ja 
estavem contents arribant un dels tres, i 
vam arribar els tres. Pero em sap greu 
que no es recolzin aquestes iniciatives. 

Teniu alguna eXJedici6 pensadail 
Ara el següent pas per superar aquesta 
altitud és l'Himalaia i és molt car. Si no 
és amb una expedició amb patrocinadors 
no es pot assumir economicament un 
8.000. També hem parlat últimament del 
Kilimanjaro, que és el sostre d' Africa 
(pero que és mes baix que 1' Aconcagua). 
A mi un projecte que em sedueix molt és 
el Mont Vinson, que· és el sostre de 
1' Antartida. L' alpinisme és un món infi
nit. 
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Autogestión en la España 
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Ciutat Invisible 
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20 h: Ateneu Llibertari .... 

19.30 h: a Can Vies, a ca.rrec de 
l'autor Jtxo. Estebaranz 
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lss8llllllea da llant 1 de fiSl8s 
20 h. Centre Social 
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19.00 h: Cotxeres de Sants 
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[Can Vles Jocs Fiarais, 42 ] [Centre Social de Sants Olzinelles, 30 ] [Casal Independentista Premia, 31 ] [ Espal Obert VIOioot d'Hongria, 71 ] [ La Clutat Invisible Riego, 35 ] [ Terra d'escudella Premia, 20 ) 
[ Teteria Malea Riego, 16 ] ( Plm Pam Filma valadolid, 25 J [ Castellens de Santa vaklspir, 28 WMN.borinols.org ] [ Diables de Sants WMN.diables desél11s. org ] [Ateneu Uibertari de Sants Maria Vdilria, 10 ] 




