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Les obres delTA V obren un;:¡ gran forat als voltants de l'estació de Sants. 

El model de 
ciutat que volem 
Definir el model de ciutat que 
volem pot ser facil, pero dur
lo a la practica implica pren
dre decisions complexes. 
Quins límits cal posar-hi? 
9om es regulen els conflicc 
tes? Qui i com estableix les 
regulacions? . 
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EN MOVIMENT 

l'Estatut s'allunva 
de les demandes 
de la societat civil 
L'Estatut, després de les reta
llades sofertes pel Parlament i 
el Congrés deis Diputats, no té 
res a veure amb I'Estatut pro
posat per la ciutadania: 

[pilgina81 

ARREU • 

llarga lluita per 
aturar el pla 
cantee 
Ja fa més de 15 anys que les as
sociacions de velns d'Esplugues 
de Llobregat s'oposen al pla 
Caufec pel seu impacte ambien
tal. 

[ PiUIBB 111 

Pol8mica entorn 
el tren ·d'alta 
velocitat 
[ Personal i usuaris del poliesportiu de I'Espanya ] 

Industrial atribu'ien a les obres del tren d'alta 
velocitat (TAV) les esquerdes de la piscina 

[ 
5.000 línies de t~léfon avariades perles obres ] 
del TAV a les vies de Mercat Nou 

El divendres 5 de maig els usuaris de la piscina del poliesportiu de l'Es
panya Industrial van ser evacuats després que s'esquerdés el terra i se'n 
desprenguessin diverses rajoles. Una setmana més tard alguns dels edi
ficis situats entre la parada de metro de Mercat Nou i el carrer Riera 
Blanca van estar quatre dies sense telefon com a conseqüencia de les 
perforacions a la platja de vies. . · 
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Demanda de desalloliament 
per a Can Vies 

AtureJD 
la demanda 

Cartell de convocatoria a la manifestació per defensar Can Vies. 

Coincidint amb la celebració del nove aniversari de Can Vies, ·el centre so
cial autogesitónat ha rebut una demanda de desallotjament per precari. 
L'empresa pública Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona (que pertany a 
TMB) exigeix recuperar la propietat de l'edifici situat al carrer Jocs Flo
rals, 42 per tal d'enderrocar-lo per construir-hi blocs de pisos, i no pas, com 
es pensava, pel pas del TAV. . [pi1Ui1851 

Xesco Boix: un 
idealista maltractat 

V de Vendetta 
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editorials 

Que s'aturin les maquines! · El vot de la_ dignitat 
L es pagines de LA. Bl1RxA 

tomen a recollir les pole
miques entom • el tren 

d'alta velocitat (TAV), una faraoni
ca i milionana infraestructura que 
. aixeca polseguera per alla on passa. 
1 segurament aquest no sera el da
rrer cop que aparegui aquest tema, 
ja que el rrwdus operandi de 1' Ad
ministració genera for~a suspica
cies: manca de transparencia, ex
propiacions per sota del preu de 
mercat, tra~ats de dúbtosa segure-

opinió 

Quina ciutat 
ANNARUBIO 

Resulta relativament facil defi-
, nir el model de ciutat que vo
lem. Pero és una tasca difícil de
tallar totes les accions necessa
ries per tal que les nostres 
actuals ciutats s'acostin a la ciu
tat que desitgem. 

D' entrada, caldria acordar 
que cal canviar. En aquest últim 
període, hi ha un debat obert so
bre la regulació de 1' ús de 1' es
pai i s'h-a res
tat importan
cia al · debat 
sobre en base 
a quins inte
ressos es re
gula i quins 
s~étors de la 
societat in
tervenen en 
aquesta regu-

.lació. 
Te ni m 

Ciar que les 
solucions . no 
són simples, 
ates que la 
realitat . é¡> comple?'-a, i també 
que no hi ha un úni~ acord per 
als diferents conflictes que es 
poden donar en l'ús de l'espai i 
en els te¡:nps en que aquest s'uti- · 
litza. 

Acceptem que el fet de con
viure implica establir límits, 
punt on. s' acaba una facultat. 

. També que alguns d'aquests lí
mits no són negociables, per 
exemple aqpelles accions que 
atempten contra la integritat i la 
dignitat de les persones. 
Aquests límits han d' estar clara
ment especificats i hom ha de 
saber que repre~·enta no respec
tar-los. 

Pero hi ha lírtüts que han de 
ser negociables, i en alguns ca-

laBurx~ 
l?eriodic de Comunicació -

Popular de Sants 
i barris ve'ins 

J 

tat, requalificacions de terreny que 
només beneficien les grans cons
tructores ... 1 tot plegat per fer-nos 
arribar un tren que ctifícilment res
pondra a les necessitats de la r'Iiajo
ria .de la població, que s'emporta 
totes les inversions que la xarxa de 
rodalies necessita i que té uns ele
vats impactes ambientals i socials. 
Malgrat que pugui semblar utopic, 
possiblement la millor solució no 
és que el TAV passi pellitoral, sinó 
que s'aturin les maquines! 

sos caldra un no educatiu, pero 
un no. Hi ha activitars que no és 
adequat limitar-les simplement, 
sinó que han de tenir un espai i 
_un temps on poder realitzar-les, 
dins de les ciutats. 

D'altra banda, cal diferen
ciar que és una activitat ·que ín
terfereix en la convivencia i que / 
és una conducta que només posa . 
de relleu les conseqüencies del 
sistema social i econoinic en . 

que vivim. 
Freqüent

menf hom té 
una visió ide
alitzada de 
1' ordre i hom 
no vol veure 
que la societat 
no és ho
mogenia. S'a
dopten solu
cions com 
amagar, cul
pabilitzar · i 
sancionar. 1 
per que no 
s' amaguen to

tes aquelles canipanyes publi¡
citaries que també' ens recorden, 
fins i tot de forma violenta, que 
no totes les persones som 
iguals, i que no tenim la mateixa 
pos~ibilitat d' accedir a aquells 
béns materials que la societat 
del capital planteja coma indis
pensables per ser feli~? 

Vivim uns moments de can
vis molt rapids i el model auto
ritari no serveix. Les polítiques 
municipals han de ser més ela
borarles, més complexes, ja que 
la realitat ho és. Calen més pro
fessionals pensant i escoltant la 
ciutadania, més disciplines en 
joc, més recursos, més altemati
ves, més capacitat de negociar 
la resolució dels conflictes. 

' 

~
. er ens feren creure 

e la nostra opinió se
. na escoltada: "L'Esta-

tut és de tothom", digneren, i co
men~a una llarg procés de -con
sulta ciutadana. En . aquest 
procés, centenar d' entitats de tot · 
tipus, repá:sentants directes de la 
societat civil, treballaren de va
lent i presentaren les seves pro
postes perla cieació d'un Estatut 
més just i coherent amb la socie-

Canallesca: mot despectiu amb 
que els franquistes denominaven 
la ·premsa durant els anys de la 
denominada transició. 

Tinc un -gran respecte peral
guns professionals dels mitjans 
de comunicació. Alguns. Peral
tres, un profund menyspreu. Ve
gem-ne uns exemples. En el Te
lenotícies vespre de TV3 de 1' en7 
dema del referendum 'a 
Montenegro, el brillant enviat 
especial va confegir una notícia 
que es podria posar a 1' antología 
d'informacions tendencioses mál 
fetes ( com en tot, · de manipular . 
també se n'ha de saber). Deia el 
cretí, veu en off, que-"Montene
gro ja era independent, pero que 
1' endema de la independencia 
continuarla patint atur, crisi i in
flació". Com si pel fet de ser in
dependents de la nit al dia tót 
s'hagués de solucionar! De'sprés 
va venir la roda de preguntes a 
gent del poble. La primera que va 
triar, d cretí, va ser una noia de
pendenta d'un bar que deia no sa
ber perque havia votat que sí. 
Quina manera més intel·ligent de 
ridiculitzar 1' opció independen
tista! Quin nivell! Un altre exein
ple relacionat amb la mateixa no-

tat catalana. Mai sabrem si algú 
arriba a llegir-se aquesté's aporta
cions de la ciutadania, pero la ve- · 
ritat és que en el text final, apro
vatpel Parlament el30 de setem
bre, no era ni_tan sols l'ombra 
d'aquell esfor~ coHectiu. Uns 
mesos després, el ja més que re
tallat Estatut toma a rebre la tiso
rada al Congrés espanyol, i l 'Es
tatut de to~hom, queja només era 
d'uns pocs, ~s convertí a Madrid 

SALT DE PLENS 

la 
canallesca 

QUEL NESS 

tícia és el d'un notori articulista 
de La Vanguardia (espanyola), 
que venia a dir que reclamar la 
mateixa solució que la de Monte-

-negro per a Catalunya o Euskadi 
era esperpentic i obsce. Sí, se
nyor! Pero coma mínim aquest 
no se n' amaga, del seu espanyo
lisme furibund i militant. 

1 que dir dels brams i del es
garips per la nacionalització dels · 
hidrocarburs a Bolívia. Quin 

- abrandament a l'hora de defensar 
1' economia capitalista, la llibertat 
d' empresa i tot el dogma neolibe
ral. Cap· d'aquests defensors no 
ha dit mai ni piu sobre la miseria 
i l"xplotació del bolivians, en 
part a causa de la presencia de les 
multinacionals, les quals no han 
destinat ni un sol centim dels mi
lionaris guanys a pal·liar la po
bresa del país andí, en tots els 
anys dellloat lliure :m:ercat. Tam-

en l'Estatut de ningú. Per si fos 
, poc, ara demanen la nostra apro
vació. Ens demanen que formem 

·part · d'aquesta pantomima, de
mostrant, un cop més, que la 
classe política esta més allunya
da de ~a ciutadania que mai. Hi 
ha moltes raons per dir no al re
ferendum, pero Ja més contun
dent és, tal com han anat les co
ses; que el no representa el vot de 
la dignitat. 

poé han dedicat molts esfor~os a 
informar de les declaracions d'E
vo Morales, pel que fa a la pro-

. mesa incompleta de Zapatero 
d'augmentár l'ajuda a Bolívia 
(en coínpleix alguna, de prome
sa, ZP?). 

1 per acabar, una de Goebbels 
televisiu. En la fmal de la Cham
pions, als realitzadors de TVE 
només els preocupava una cosa~ 
que no es veiessin banderes cata
lanes. Van. fer mans i marngues 
perque els plans que posaven en
focant el públic fossin o molt ge
nerals o bé molt curts. Els gen'e
rals impedeixén apreciar els de
talls i els curts els amaguen. La 
qüestió era minirnitzar el senti
ment nacional catala que arrosse
ga el Bar~a. 

En fi, que no n'hi ha un pam 
de net. La canallesca continua 
fent de les seves. Tot . allo del 
quart poder esta molt bé per ex
plicar a les facultats, pero a l'ho
ra de la veritat tothom sap per a 
qui treballa (fins i tot els qui es
crivim a LA BuRXA). Més que un 
quart poder, els mitjans són els 
palanganers del poder. . 

*Dedicat a un·bon amic i bon periodista 
d'una agencia de notícies_ 

P_oder · JSA 

estona. No sense quedar-se abans uns minuts 
mirant-me, primer imperterrit i després (atenció!) 
amb cara d'estranya sorpresa. 

Michael Moore descriu al seu llibre Estúpids 
homesp/ancs la relació que té amb els cotxes el 
poble deis EUA, alió que significa en el seu 
imaginari: és llibertat, la seva parcel·la de poder, 
el benestar absolut. Reconeix que ell mateix sent 
tot aixó respecte al seu vehicle, i que, de fet, el 
cotxe pot ser considerat un símbol nacional. 

L'altre dia, un senyor; en el seu cotxe tot lluent, . 
va anar-se a aturar tot posant en contacte el seu 
parafang amb la roda del darrere de la meva 
bicicleta. Ho va fer amb molta suavitat, aixó sí. En 
queixar~me, no va recular fins al cap d'una bona 

Aquí no tenim cap Michael Moore que párli de 
la relació del nostre poble amb el cotxe, pero no 
cree que se'n difer~nci'i gaire de la deis EUA: el 
cotxe és poder; la velocitat, potencia (o més aviat, 
prepotencia), i els vianants i vehicles menors som 
els bitxos rars i un aut~ntic destorb que impedeix 
als conductors/es d'automóbils experimentar la 
meravellosa sensació de llibertat que es ven 
insistentment a través de a publicitat. 

LA BuRXA és una revista editada per un equip de redacCió que 
es troba cada dilluns al CSA Can Vies (c . .Jocs F1orals, 42) 
Periodicitat: mensual 

En aquesta BURXA hi han coHaborat: Roser Benavent, Toni Gonzhlez, Gemma Parera Alvarez, 
Guillem Sanchez, Pau Canela, David Positiu, Soto, Jordina, Laia i Meritxell Sánchez Amat, Mireia 
Pui, Jou, Carme, ,Ester de Pablo Rams, Anna Farré, Helena Olcina i Amigo, Isaac, Marc, Albert 
Alonso, Miquel Damés, Agus Giralt, Oriol, Yol, Marc Faustino i Vidal, Casal Independentista, Co
missió de Vefus de la Bordeta, Assemblea Can Vies, Cooperativa Germinal, Anna Rubio, Xe(les, 
Alícia, Harnid, Alex Tisminetzky, Josep Vicent, Roger Pala i Jose. 

Teletón de contacte: 93 422 16 13 
Adrel(a electronica: laburxa@ laburxa.org 
LA BURXA no es fa responsable deis articles d' opinió. 
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les obres del 
tren d'alta velocitat 
alerten el velnat 
[ 

La piscina restara fora de servei fins a ] 
mitjan juny, període durant el qual es 
canviara l'enrajolat 

[ 
Testimonis presencials asseguren que es van] 
aixecar les rajoles, d'uns cinc metres . quadrats, 
del terra de la piscina · . 

ESTER b¡: PABLO RAMS, • SAm 

L' esquerda apareguda el passat 5 ' 
de maig a la piscina del poliespor
tiu de l'Espanya Industrial va fer 
saltar totes les alarmes. Els escas
sos lDO metres que separen l'equi
pament del gran forat que s'ha fet 
davant de 1' estació de Sarits per 

. construir-m un nou aparcament 
quan hi arribi el tren d'alta veloci
tat (TAV), van fer arribar a Sants el 
que es podria anomenar la síndro
me Carmel. El mateix dia, el ge
rent del poliesportiu va decidir 
buidar la piscina, tancar-la i sus
pendre els cursets. 

' Diverses. fonts consultades per 
LA BURXA afirmen que aquell cap 
de setmana, i fins al dilluns 8 de 
maig, els treballadors de l'equipa~ 
ment, en ser preguntats pels usua-· 

· ris, relacionaven les obres del TAV 
amb l' esquerdament de la ·piscina, 

versió que es va estendre entre els 
ve'ins del barrí. Fins i tot, des de la 
gerencia de la instal·lació, es va 
trucar als recnics d' ADIF, 1' empre
sa del Ministeri de Foment que fa 
les obres, perque avaluessin els 
danys i n'establissin les causes., 

Els responsables de 1' equipa
ment van donar a coneixer el di
marts 9 els informes tecnics deis 

. danys, que atribueixen els desper-
fectes a l'envelliment deis mate-

rials amb que es va construir la 
piscina. Per la seva barida, fonts 
de la Gerencia d'Urbanisme del 
con.sistori van ·declarar: "En 15 
dies la piscina estara en perfecte 
funcionament, tan sois hi ha psico-
si". 

Sigüi com sigui, les obres del 
TAV aixequen polerniques i ence
nen alarmes per alla on passen; 
més encara després de l'esfondra
ment de Carmel. 

una. infraestructura pollmica 

Obres del TAV a Mercal Nou. 

ESTER DE PABLO RAMS • SAITS 

Els rumors i les avaries relaciona
des amb les obres per fer arribar 
el tren d' alta velocitat a Sants 
coincidien en el temps amb 1' o
bertura de la fase d'informació 
pública d' aquestes obres pel tram 
Sants-Sagrera. El passat 10 de 
maig s' inicia va el període per pre
sentar al: legacions, que durara 
fins al proper 15 dejuny, després. 
que el Consorci per la Gran Velo
citat (format per 1' Ajuntament, la 
Generalitat i el Ministeri de Fo
ment) donés a coneixer el recor
regut definitiu per la capital 

1 

ESTER 

catalana. 
Les estacions de Sants i Sa

grerá es corinectaran pels carrers 
- Proven~a, Diagonal i Mallorca~ 

rnitjan<¡:ant la construcció d'un tú-
. nel de sis quilometres-que costara 

234 rnilions de pessetes i més de · 
dos anys i rnig d'obres. Es deixa 
per a més endavant la construcció 
de 1' estació del passeig de Gracia, 
fet que posa en qüestió la necessi
tat de fer passar aquest túnel pel 
centre de la ciutai. 

· Alleuacions i cñUqués al tra~at 
La Plataforma Ave pel Litoral va 
exposár el 17 de maig, davant la 

Cornissió de Foment del Senat, la 
seva visió i postura sobre el tra~at 
. aprovat. La plataforma s' o posa al 
pas del túnel pel centre de la ciu
tat, que afectara prop de 55.000 . 
ve'ins, i defensa el seu pas pellito
ral o pel Valles, ja que serien re
correguts més segurs i econornics. 
Cal tenir en compte que diversos 
experts han manifestat la comple~ 
xitat d' aquesta obra, que pot afec
tar la seguretat i 1' estabilitat de 
nombrosos edificis. · 

D'altra banda, Josep Anton · 
Acebillo, cornissionat de Barcelo
na per infraestructures i urbanis
me, afirmava el passat gener, que 
"el model ferroviari que s'esta 
construint a Catalunya és absurd" 
i que "no té cap sentit construir 
diverses · estacions de 1' AVE en 
tan poc espai; ningú més ho fa". · 

Els interessos que hi ha darrere 
eiTAV 
Les declaracions d' Acebillo po
sen sobre la taula un altre debat. 
Per que ha de passar el TAV pel 
centre de Barcelona? Quins inte
ressos hi ha darrere les amplia
cions de les estacions de Sants i la 
Sagrera? 

·Di verses plataformes i entitats 
ve'inals han denunciat que la cons
trucció del TAV provoca un boom 
de la construcció amb una base 
fortament especulativa. ,1 és. que, 
per exemple, !'arribada del TAV a 
Barcelona recull inversions de 

l'ordre de 400 rnilions d'euros, 
unes inversions que interessen a 
les adrninistracions locals, al Go
vem estatal i a les grans cons_truc
tores. Una part important de les 
obres es finart~a amb fons euro
peus i amb la venda de sol públic 
a partir de la requalificació de ter
renys i el seu canvi d'ús. Els ter
renys propers a la nova infraes
tructura es revaloritzen i incre
menten l' edificabilitat, fent-los 
atractius per a les empreses cons
tructores. Aquestes inverteixen en 
la construcció de grans superfí
cies comercials, hotels i pisos que 
podran vendre a un preu més ele
vat. 

1 a Sants trobem un bon exem
ple d'aquest proc~s. Tal i com s'a
firma des de la Plataforma pel So
terrament de les Vies, les. obres al 
voltant de l'estació de Sants són 
paradigmatiques del model de 
creix~ment urbanístic qe 1' AjÍm
tament de Barcelona, gue rnit
jan~ant la venda del sol públic hi
poteca les necessitats deis citita-

• dans i ciutadanes als interessos de 
les grans constructores.. 1 és' que 
aquestes obres i les exp;-opiacions 
que les acompanyen . no són per 
ampliar 1' estació, sinó per cons
truir-m un altre hotel, un centre 
comercial i d' oci , un aparcament 
i oficines per Hogar. L' Ajunta
ment va haver de modificar el pla 
general metropolita per fer-Ies 
possibles, requalificant uns espais 

.. 

previstos per fer-hi zones vetdes 
com a equipaments. Membres de 
la plataforma es pregunten amb 
ironia si el que s' esta construint 
són els equipaments que necessita 
al barrí. . 

una inlraesuuctura necessariail 
Més enlHt deis debats entom el 
tra~at del TAV, aquesta infraes- · 
tructura ha despertat nombtoses. 
critiques. Responsables polítics 
de molts municipis per on passen 
les vies de 1' alta velocitat han de
nunciat el seu elevat i1]1pacte am
biental i es queixen de la manca 
d'informació i transparencia del 
govem. També s'han constitu'it 
nombroses plataformes que a més 
d'oposar-se a. la construcció d'a
questa gran obra pública hi propo
sen altematives. 

Una d' aquestes inicüitives és 
la campan ya engegada per l' As
semblea de Joves de· Sants, queja 
va ser recollida per LA BURXA 
(vegeu el número 94). Els seus 
impulsors denuncien que el que 
se'ns presenta com una infraes
tructur¡:t necessana no rniHora la 
xarxa ferroviaria tradicional, no 
és sostenible i no respecta la rea
litat social i. medioambiental del 
territori cataHt. Afegeixen que si 
la raó per construir el TAV .és 
guanyar velocitat, aixo es pot 
acm¡seguir rnitjall~al).t trens pen
dulars, per als quals no faria falta 
desdoblar les vies. · 



B sants 

A PEU DE CARRER 

On celebrarem 
les·festes 

· Alternativesil · 

Com cada any hem presentát 
una instancia al Distriéte de 

· , Sants comunican! que farem 
unes Festes Alternativas al barri. 
Vam demanar hora per fer una 
reunió, teoricament, per concre
tar qüestions técniques (com dis
posar de lavabos, d'escenari, 
punt de llum ... ). Pero la realitaf 
de la reunió no va ser aquesta. 
Ja fa dos. anys que faig aquest 
preces i cada any passa· el ma
teix. Cada any et posen alguna 
pega per no poder fer les festes. 
No et diuen que no directament, 
pero sempre et posen obstacles. 

L'any passat ens van dir que 
hi havia ve'ins que protestaven i 
que tenien recollides mil firmes•. 
Era cert que hi havia alguns 
ve'ins que s'havien queixat, tot i 
que no pas mil, que en lloc de 

· parlar directament amb nosaltres 
es van posar d'acord amb el Dis
tricte. Finalment, per sort, des
prés de moltes reunions a tres 
bandes (Districte, ve'ins i Festes 
Altematives) es van superar els 
problemes i vam poder celebrar 
les testes. 1 amb els ve'ins vam 
quedar mútuament contents. 

Aquest any hem tornat al 
mateix. La inventiva, pero, ha 
anat per una altra banda. Hem 
demimat la pla<{a Osea per tres 
.dies, pero en una de les reunions 
que hem tingut ens van dir que 
un dia havia de .ser per a la festa · 
unitaria, la qual ·cosa sembla in
cre'ible en una pla<{a tan petita. 
També hém demanat el parqúing 
de la pla<{a de Sants. Aquí sí que 
ens van dir que hi haviq proble
ma, com si a la pla<{a Osea no 
n'hi hagués. No sabien si el par
quing estaría disponible al mes 
d'agost a causa de les obres del 
TAV. La responsable que ens ,va 
atendre va fec una trucada molt 
teatral al gerent, dient que no sa
bia quan comen<{arien les obres, 
amb cara de nianifesta preocu
pació. Una setmana més tard 
d'haver tingut la reunió, pass& 
j~nt per la pla<{a de Sants, des
cobrim que ja han comen<{at les 
obres del parquing. 1· resulta que 
al Districte una setmana aban~ 
no ho sabien. Aixo sí, ens van 
assegurar que ens donarien la
vabos, escenaris, punts de 
llum ... Ara, la pregunta és: tin
<frem lloc on posar-los? 

~edes 

~~-
,¡~ 

floriste 
vallesp ir ,16 
08014 bcn. 

tel 93 490 29 83' 

Iniciativas llibertaries 
naixen i es consoliden 
al barri 

HELENA OLCINA 1 AMIGO • SANTS 

.. 
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En el márc de la celebració del 
nove aniversari de l'Espai Obert 
(el . primer que se celebra a1 se u 
nou local del barri de Sants), naix 
un altre projecte de cáire llibertari 
a uns pocs carrers: el Centre Cul
tural Anarquista Entropiactiva al 
carrer SÓcors, 7. El primer és un 
punt de reunió i treball de dife
rents coHectius del barri de Sants 
i d'a).tres barris de Barcelona i els 
membres es defineixen coma "lli
bertaris en el sentit més ampli, o 
sigui, assemblearis i autoge-stiona
ris". El segon, que obrira les seues 
portes el proper 2 de juny, també 
de caire llibertari, obre una distri
buidora de material no comercial 
(llibres, música, roba, etc.), a més 
d'un centre de documentació-bi-

blioteca especialitzat en tematica 
anarquista i feminista. Ambdós 
compten amb un espai gran per re
alitzar tot un seguit d' actes, xerra
des i tallers, amb sengles barres, 
pero la segona, la d;·Entropiactiva 
esta especialitzada en productes 
vegans: sucs de fruites, tes i ma
cedoni·es seran, entre d' altres, els 
productes · que podrem degustar 
mentre gaudim d'una xerrada o 
"simplement del plaer de compar
tir l' espai". Baf!a és el que li. falta 
a l' A,teneu Llibertari, un altre nou 
local que s'inaugura a fmals del 
mes de febrer i queja compta amb 
una fervent activitat, "precisament 
perque el treball d'autogestió no 
girés en tom d'aquesta". L' Ate
neu, situat al carrer Maria Victo
ria, 10, vol "recuperar l'essencia 
dels ateneus llibertaris de principis_ 

Xerrada sobre la reforma laboral a I'Ateneu Llibertari el passat 23 de maig. 

de segle, on les activitats no gira
ven .exclusivament en tom de la 
política i es realitzaven altres tas
ques positives per al barri, com 
ara cursos, tallers i actes de socia
lització". En aquesta línia, ja estan 
pensant en "muntar un aula d'in
formatica per donar classes a gent 
gran", com a dar exemple del que 
volen esdevenir, "un local per al 
barri". Per ara, ja realitzen més de 

Exit del primer 
Mercal. d'lntercanvi. 
a Sants 

un parell de libres sota el bra~ i 
. qui apareixia carregat de bosses i 
carros plens de coses per intercan
viar. A les més de 50 parades que 
es van anar muntant i desmuntant 
s'hi podia trobar des de roba, lli
bres i mús\ca fms a material in
formatic, mobles, joguines i recan
vis de cotxe. A mesura que 
avan~ava el dia, el mercat es va 
anar anirnant i es calcula que al 
llarg de la jornada s'hi van acostar 
centenars de persones. En tot mo
ment la fira va estar anirnáda amb 
música i es va oferir un aperitiu a 
tots els assistents; á més, també es 

-van poder veure diverses exposi-

Primer Mercal d'lntercanvi al barri de Sants. 

MIREIA PUl • SANTS 

Quatre cooperatives del barri van 
convocar aquest mes de maig el 
primer Mercat d'Intercanvi a . 
Sants. La Ciutat Invisible, Malea, 
Món Verd i el Pim Pam Films, 

ALÍCIA 

. amb la col-laboració de la Federa
ció de Cooperatives de Catalunya, 
van convocar la fira seguint el mo
del d' altres barris de Barcelona. 

Pels volts del migdia del diu
menge 7, el vefuat va anar arribant 
a la pla~a d'Osca; hi haviaqui duia 

cións sobre les cooperatives del 
barri. La valoració final és molt 
positiva i per aixo ja s' esta pensant -
en 1' organització de la propera edi
ció, que possiblement incloura no
ves modalitats per a'l'intercanvi 

, de béns intangibles o serveis. 
Amb aquesta iniciativa les co

operatives organitzádores tenen 
com a objectiu oferir un espai per 
desenvolupar un asp~cte de l" co
nomia social i oferir una alternati
va a la societat de consum, l' acu~ 
mulació de béns innecessaris i el 
malbaratament deis recursos. 
D'altra banda, també destaquen la 
funció ae relació social que des de 
sempre ~an tingut les frres i els 
mercats. 

' · •.• ' ' ? una gran prn~. 
tJiO!!itl " 

HERBOUSTERIA. DE SAN'TS 
BCfflG/\: CiG!.ZTNEJ .. l.f:.S. 19 Tet 9'.\ 4.1 i <\11? 

•ET SOBREN ALGUNS QUILETS? 
•ET T.ROBES CANSAT, FATIGAT? 

Tru:ca'!IS o .acostata consultar-nos 
el teu.problema. 

T ' ¡¡judarem a posar-hi remei. 

dues activitats per setrnana i'estan 
"oberts a qualsevol proposta". Des 
de LA BURXA celebrem de bon 
grat la consolid~ció de projectes -
com · l'Espai Obert 'i donem una 
cilida benvinguda a les noves ini
ciatives del Centre Cultural Anar
quista Entropiactiva i de l' Ateneu 
Llibertari. El teixit social del barri 
s' enforteix gracies a les il·lusions i 
.energies d'aquestos projectes. 

Querella pels· 
Fets de Mercal 
No u 
~ ESTER DE PABLO RAMS • Slftts· 

El mes d' abril es presenta . una que
rella contra un vigilant de seguretat 
i 1' empresa Securitas pels fets ocor-

,... reguts en les passade.s festes de 
Sants: Dos agents de seguretat pri
vada van irrompre al parquing de 
Mercat Nou amb un gos rottweiler 
sense morrió que ferí diverses per" 
sones. Poc després, els vigilants 
van tomar arnb agents de la Policia 
Nacional que Uan~aren gasos la
crimogffis i dispararen cinc trets, 
un deis quals va impactar en una . 
columna de l'estació a 1,80 metres. 

La querella l'han interposada 
els dos ferits que foren hospitalit
zats com a conseqüencia de les · 
mossegades del gos i que posterior
ment van ser detinguts. El Centre 
Social de Sants s'ha presentat com 
a acusació popular. Amb la querella 
es pret~n denunciar els responsa
bles de l' agressió, així com derna
nar indemnitzacions i>er les conse
qüencies de les ferides. Fonts de LA 

BURXA han pogut saber que el vigi
lant de seguretat denunciat ja ha es
tat jutjat per un altre fet similar. 
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Can,_Vies s'entronta a 
"\ . . . 

una >demanda judicial·. 
MARC G. PUIGARDEU • SAm 

El passat divendres 12 de mctig 
va airibar al Centre Social Autoges
tionat Can Vies una demanda de 
desallotjament per preoari. En 
aquesta, . !'empresa pública Fer
rocarrils Metropolitans de Barcelo
na (que pertany a TMB) exigeix re
cuperar la propietat de l' edi:fici si
tuat al carrer Jocs Florals, 42, per 
tal de poder enderrocar-lo. PaÍado
xalment, l' edi:fici no seria enderro
cá t per permetre el pas del TAV, 
com s'havia especulat, sinó que en 
el lloc que ara ocupa aquest el!l
blematic Centre Social s'hi edifica
tia una promociÓ de pisos. Desenes 
d'entitats del barri i d'arreu ja han 
mostrat el seu rebuig al projecte, i 
una desena d' aquestes participaran 
al judici com a part demandada. 

Des de Can Vies s'ha exigit la· 
retirada de la demanda, ja que con
sideren que s'esta posant en perill 
un dels únics centres socials del 
barri. El CSA Can Vies, en els seus 
recentment complerts nou anys, ha 
realitzat centenars d'activitats de 

tot tipus, ·i acull desenes de col·lec
tius. Per aquest motiu s'ha conver
tit en un referent al barri, i és cone
gut dins i fora d'aquest. 

La campan ya per l' aturada de la 
demanda tindra un dels seus punts 
hlgids el proper 1 O de juny, quan es 
fara una gran manifestació pel barri 
que comptara amb 1' animació de 
bona part de les .entitats de cultura 
popular de Sants. La manifestació 
sortira a les sis de la tarda de pla~a 
de Sants, i comptara amb diverses 
sorpreses. També s'han editat rni
lers d' enganxines, cartells, xapes i 
banderoles en defensa del centre 
social, i s'ha iniciat una campanya 
d'enviament de ·faxos a l'Ajunta
ment i TMB: Els faxos es poden 
descarregar per enviar~los massiva

. ment des del portal de 'noticies a in
temet www.barrrisants.org. 

Durant la tercera setmana de 
maig, Can Vies va celebrar· el seu 
nove aniversari amb nombroses i 
concorregudes activitats: cercatas
ques, bastoners, dinar, xerrada i un 
exitós concert final el dissabte 22 
demaig. 

EI.TAV. _¡.la Pre_carietat -
laboralalesJornades 
contra la Precarietat 

MIREIA PUl • SUTS 
Les jomades contra la precarie
tat són ja un classic al nostre· 
barri. Enguany el Casal Indepen
dentista de Sants les ha celebrat 
l'últim cap de setmana de maig. 
Les jomades comen~aren el di
vendres 26 amb el cinema a la 
fresca on es va projectar La cua
drilla, de !\:en Locah, film que 
posa de relleu l' agreujament de 
la precarietat laboral amb l'ex
ternalització en el sector indus-

trial. Tot seguit es va fer a La 
Ciutat Invisible una taula rodona 
sobre el TAV en que es van posar 
en coinú diferents postures i s'hi 
van presentar algunes alternati
ves. El dissabte 27 les jornades 
van seguir amb la actuació de la 
Colla Bastonera de Sants i amb 
un dinar popular en que van par
ticipar una quarantena de perso
nes. El colofó el va posar el co
nert de Katiuska i Insershow a la 

· pla~a Joan Peiró. · 

Nova operació policial 
contra membres -deis 
collectius llibertaris. 

ESTER DE PABLO RAMS • SANTS 

Pocs rninuts després de les 11 
de la nit dei dimarts 9 de 
maig, tres furgonetes de la Po
licia Nacional envoltaven la 
casa okupada El Rastro, al ca
rrer Alcolea, 39. 
Fou un important desplega

ment, . amb policies unifor
mats i de paisa i membres de 
la brigada científica, que va 
durar unes dues hores i es . va 
saldar amb un jove detingut i 
el registre de l'habitatge. 

Al llarg del mateix dia, 
tres persones més van ser de
tingudes i les .seves cases es
corcollades en altres barris de 
la ciutat, rnitjan~ant especta
culars dispositius policials. · 

El dijous 11, els quatre jo
ves van ser traslladats als jut
jats, d'on en· van sortir en lli
bertat amb carrecs de danys, 

, amenaces i tinen~a de mate
rial susceptible de ser utilitzat 

per fabricar explosius. 
·La Brigada Provincial 

d'Informació va coordinar 
l'operació i va filtrar als rnit
jans ·la su posada relació deis 
joves ámb la col·locació d'ar
tefactes explosius, una relació 
que es contradiu amb la rapi
da posada en llibertat deis de
tinguts i el fet de no estar re
collida a l'acusació fiscal. 

Aquesta ·operació, pero,. no 
és un fet aillat, ja que des de 
fa anys la Policia Nacional i 
els Mossos d'Esquadra perse-

. gueixen membres dels 'col·lec
tius 'llibertaris. El Documento 
Madrid, signat en una trobada . 
de l'Europol el 2001, posava 
en el punt de mira repressiu 
els col·lectius anarquistes. 

Nombroses operacions po
licials han tingut lloc en 
aquests anys i hi ha cinc per
sones . que participa ven en 
aquests coHectius empreso
nades.' 

sants 11 

1: ~INZEL~ADES . : . J 
Més ilistJs a can Balllí 
Sembla que cap pacte amb I'A
jun.tament és net i solvent. En el 
nou projecte de Can Batlló han 
comen~at · a créixer els nans 
quán encara ni s'ha signat l'a
cord. D'una banda, els pactes 
amb els industrials semblen es
tar acompanyats d'una intensa 
campanya d'asseljament de la 

· immobiliaria ·cap als tallers per 
estalviar-se les indemnitzacions. 
En una operació on les filies del 
feixista especulador Muñoz Ra
monet s'embutxacaran milions, 
ara regategen per quatre quar
tos. D'altra banda, malgrat estar 
pactat específicament que aixo 
no passaria, I'Ajuntament fa 
aflorar 250 pisos més que els 
acordats, passant a 1.650. Pi
sos dotacionals, diuen, pero pi
sos .en definitiva. Sembla que al
gú a I'Ajuntament només es tro
ba comede amb els ve'ins . en 
contra que manifesten que si 
aixo ha de ser així només cal 
que els ho diguin. Ells respecta
ran els acords pero no pensen , 
deixar-se prendre el pél. 

IBI'Í'IIIIa lle la ·CUA 
El passat divendres 19 de maig 
a les les vuit del vespre, el barri 
va acollir l'acte central del Bar
celonés de la Campanya Unita
ria per I'Autodeterminació, una 
xerrada i un actiu det:iat on hi 
van participar tres ponents (un 
portaveu de la mateixa campa
nya, un de la campanya "Di
guem No" i en Josep M. Terrica
bras, catedratic de filosofia de la 
Universitat de Girona) i més d'u
na cinquantena de persones. 

TBSiiBIIIRiS II'JIIBRCII 
La presencia de Marta Sostres i 
Cristina Valls, testimonis viven
cia! deis fets d'Atenco i deporta
des pel govem Mexica, deixa a 
-l'audiéncia amb el cor en un 
puny el passat 12 de maig al 
Casinet d'Hostafrancs. La xer
rada, organitzada pel Centre 
Social de Sants i el Collectiu 
Zapatista, pretenia est:larir els 
fets ocorreguts a la comunitat 
d'Atenco, on un nen de 14 anys 

·. fou assassinat per la policia i on 
hi hagueren .més de 210 deten
cions, acorilpanyades de pallis
ses i vexacions. Amb aquest ac
te es volia trencar el silencime
diatic que li fa el joc a la 
repressió .que esta vivint I'Aitra 
campanya a Méxic. 

SIIBS llil-em 
"Soles no podem i de qualsevol 
manera no s'hi val". és l'onginal 
noín d'un procés de reflexió que 
aglutina moviments socials amb 
un ideari comú. S'han fet fins 
ara tres trobades de grup$: a la 
Guineueta, a Terrassa i a Sants, 
on s'ha anat perfilant, lentament 
i no sense dificultats, el camí a 
seguir. Sembla que !'estrena pú
blica del Soles podria ser al 
2007 en una anomenada "Aitra 
carnpanya" coincidint amb les · 
municipals. Malgrat l'optimisme 
que es respira, caldra esperar a 
veure on va a parar tot plegat. 

; l 
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literatura 

Eduardo Galeano 

Recomanar aquest llibre és incre"iblement facil, 
només cal dir: "escrit per ·Eduardo Galeano". 
Amb aquestes quatre paraules en tenim prou per 
fer entendre a qualsevol la qualitat literaria del 
llibre que presentem. Com acabem d'avanc;ar, 
no és aquest una excepció de la magia a la que 
l'autor uruguaia ens te acostumades. 

A Bocas del 
tiempo les pa
raules semblen 
seleccionades 
amb una mesu- · 
ra exquisida per 
tocar a cada 
moment la fibra 
adequada. Entre 
les seves pagi
nes viatgem des 
de la tendresa a 
!'euforia passant 
per la malenco
nia, fem atura
des breus en la 
tristesa, i, a vol
tes, en el mo
ment que menys 
ho esperem, 
ens provoca la 

més sorollosa de les rialles. Tenim al davant una 
selecció d'histories curtes i molt curtes, al més 
pur estil galeanic, relats de persones (algunes 
famoses, d'altres no tant) que han creuat camí 
en la vida de l'autor. Memories instantanies sor
prenentment reals i deliciosament encabides 
dins deis vocables justos, no en sobra ni en fal
ta cap. En definitiva, tot un gaudi per als sentits. 

Helena Olcina i Amigo 

m . ú s i e a 

.,...._. 
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Los Draps són com aquells irreductibles que resistien 
a ·!'invasor a l'antiga Gal·lia, pero en comptes de la 
Gal-lia els situem a la Franja, que és d'on provenen. 
Després de portar ja uns anyets passejant la dolc;aina 
per un grapat de comarques, els del Matarranya es 
presenten ara amb una edició de luxe del seu primer 
CD. Pie de detalls i amb un disseny d'allo més re
volucionari, en el sentit més roig de la paraula, Los 
Draps defensen el rack combatiu amb arrels punks i 
dolc;aina i amb un missatge que no deixa indiferent i 
que només llegint els títols de les canc;ons ja ens situa 
per on van els trets. Una de les novetats d'aquest CD, 
i que també és una particularitat del grup, és la de
fensa de la llengua aragonesa, en risc evident de de
sapareixer, fet que provoca la reivindicació d'altres 
llengües també minoritarias, cor:n el bable asturia, a 
una de les canc;ons d'aquest disc. Personalment em 
quedo amb "Que tnés done" i "Sahara lliure", encara 
que l'himne "Matarranya" és l'autentic hit. 

David Vázquez 

pot petit, bona 

Xesco Boix: un idealista maltractat 
Era alt com un sant Pau i els seus ulls eren vius i plens 
de bondat. La seva targeta de presentació era un 
somriure capa<; d'arribar al cor més tancat. Portava els 
cabells llargs, negres, sempre tapats amb una gorra que 
li donava un aire niolt especial, molt seu. En comptes de 
firmar autografs feia petons. 

A l'espatlla sempre hi duia una guitarra; i al cor, mil 
idees per compartir. Desitjava sob.retot ser lliure per així 
ser més amic de la Terra, de les flors, deis estels i deis 
homes. Pero, com poder ser lliure en aquest món tan pie 
d'interessos? Calia abrir noves vies i anar contracorrent 
per poder canvíar les coses. 

Ben aviat s'adona que dins del món deis adults hi 
havia una altre món, alegre, confiat, senzill. Era el món 
deis més menuts. 1 amb l'amor com a vehicle de les . 
canc;ons i els cantes com a eines, se n'ana a trabar els 
seus petits i grans amics. 

lnfant entre els infants, . home entre els homes, 
demostrava dia a dia amb la seva tasca que encara és 
possible l'esperanc;a en el dema. La mainada l'estimava 
i amb ell viatjaven a aquell món on 2+2 fan 5. 

En Xesco va ser el pioner de l'animació en aquest 
país. La seva feina és encara eina de treball per a 
mestres i educadors, per aixo el seu material continua 
vigent. Al llarg de la seva vida va gravar 35 discos i 
cassettes i publicar 1 O llibres. A més, va fer més de 
6.000 cantades en directe, majoritariament per a la 
mainada. La seva feina va esdevenir una lluita pacífica, 
pero lluita. L'arma va ser una guitarra; l'eina, les canc;ons 
i la voluntat la de canviar tantes i tantes coses. 

Des de 1' Amapei volem mostrar la nostra profunda 
indignació davant del tractament que el dimarts 16 de 
maig va fer el programa "Noms" de TV3 de la figura d'en 
Xesco Boix. 

111 ACAMPADA D'ACCIÓ SOCIAL 

ONTCORTES 
30 de juny, 1 i 2 de Juliol '06 

a• 
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Anglaterra del futur, un govem feixista, repressor: toe 
de queda, por, censura als mitjans ... L'esperanc;a esta 
oblidada, adormida, el poble malviu en un fals estat 
de benestar. 

Enmig de la foscor, Every (Natalie Portman), una 
jove bonica i innocent, coneix V, un misteriós 
emmascarat que vol despertar les consciencies 
adormides deis seus compatriotes. Amb molt enginy i 
una mutació provocada pels experiments d'un 
laboratori govemamental secret, V proba d'ensenyar
los que la gent no ha d'estar temerosa deis seus 
govems. Els governs han de tériler la seva gent. 

Directament basada en el comic deis 80 d'Aian 
Moore i David Lloyd, es t~acta d'un nou intent, 
guionitzat pels germans Wachowski, de portar al 
cinema les aventures . d'un superheroi de paper. 
L'intent és bo, i esta fet sense límit de mitjans, pero el . 
tractament del missatge i la realització de la trama 
resulten anacronics i previsibles. Molt recomanable 
per als seguidors del comic, resultara, potser, un pel 
decebedora per als qui busquin acció i emocions, els 
quals hi trabaran alguna escena prescindible que 
allarga innecessariament la. pel·lícula. 

XESCO BOIX 
l' n ;.1mic. lltl nt<.-,.re 

Portada del !libre dedica! a en Xesco 
Boix. 

Yol 

Afro1:esistencies 
afrm:essonancies 
T nxífll fer a/Jru A¡t'ÍtpiU 

-. _ _____. Díchc: P. Lag:uriga: 

tínlhbre que ~epassa afguru¡ d$ aspe-ctes menys; 
conegms (~t) de: l'Africa contempa· 
rama: Ant:i(neo)colomalisme:,. Femiriisme, Medi 
Ambient, & eriptores;. Altermmrdla:!ísme, sírt:dica
lisme i anarquisme,. Islam, Fnosofia, Periodisme 
independent, Hip hop, Hamose-tat, rut, 
Internet_. 

PVP: 9' Euros. oo:tefnp,.20!l6. ISBN: 8-f-.60'9-5632-6• 
A.Smtt ttoha'l:~.úCiut:rti.rvi!iñ~ (e/ Riego, 35) 

-oozebrap.mg-

-, 



r a e ó h 1 

i 
Sants, des deis seus orígens com a mumc1p1 
independent de Santa Maria de Sants, ha viscut 
una historia ben complexa de segregacions, 
particions i creacions de barris. Aixo 
simultaniament a un canvi progressiu d'una 
economia agrícola a una . d'industrial i, 
posteriorment, a una de comercial. Tot aixo ha fet 
que el concepte actual de Sants, al marge de les 
marques de tiralínies que tan els ajuntaments, 
sigui en ocasions un concepte eteri. 

És Sants un barri, una vila o una barriada? 
Quina relació hi ha entre Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta? Per que a la Zona Franca se li diu la 
Marina de Sants? Les respostes més ciares a 
aquestes preguntes les podem trobar en la 
historia del barri. 

El primer tall al municipi de Santa Maria de 
Sants del que en · trobern constancia és el que 
amb el temps va donar origen al futur al barri 
d'Hostafrancs. L'any 1839, la Dipu!ació Provincial 
va desvincular el sector que anava del Pont d'en 
Rabassa a la Creu Coberta per passar-lo a 
Barcelona. Tot i aixo, fins al 1868 l'església de 
Santa Maria va mantenir el control sobre aquella 
zona. 

Per aquells anys s'iniciava ja el debat sobre 
l'annexió a Barcelona de tots els municipis del 
voltant. Així, l'any 1883 Sants fou annexionat, 
pero la mesura només va durar un any. La 
llibertat, el municipi, encara la va mantenir fins al 
1897, l'any de l'annexió definitiva. En un primer 
moment fou un tram més, aquell que era més 
enlla de la Gran Via, que va passar també a 

La fórma d'anomenar els diversos serveis 
d'una cambra de bany és un bon exemple 
de la globalització lingüística. 

1 

Bidet ve del trances i sembla que 
significa 'cavallet', possiblement per la 
postura amb que ens col -loquem per 
rentar-nos-hi. Water closed és clarament 
angles i indica un lloc clos, tancat, amb 
aigua disponible, per a les nostres 
necessitats fisiologiques. Dutxa és una 
paraula italiana que significa 'conducció 
d'aigua'. El mot lavabo és el primer d'un 
salm llatí incorporat a la litúrgia de la 
missa, quan l'oficiant es renta la punta 
deis dits. 1 banyera és una paraula 
catalana que ens ve de l'antigor, del 
balneum deis romans. Tota una assemblea 
d'idiomes per a unes funcions ben 
comunes de la nostra humil humanitat. 

pel futur de 
Oivendres 9 de juny 
a 2/4 de 8 del vespre 
a les Cotxeres de Sants 
lntervindran: 
Jordi Soler 

ante 

Oriol Jonqueras 
Projecció d'audiovisual 
Actuacions musícals i de l'indian punjabí group 

t o r 1 e 

Barcelona. Després, pero, tot el municipi fou 
engolit. 

Tot i aixo, aquesta historia de segregacions no 
havia arribat a la seva fi. El 1924 Barcelona 
annexiona a la riba del Llobregat terrenys . de 
!'Hospitalet i del Prat. Amb aquests, i juntament 
amb tota la Marina de Sants, hi havia el projecte 
de fér un port franc per a Barcelona. El projecte 
fou un tracas, pero tot i aixo els terrenys no foren 
retornats, i aquest és l'origen de la Zona Franca. 

El 1984 Sants perdia tot un altre tram, en 
aquest cas en benefici de les Corts. La frontera 
entre aquests dos antics municipis passava 
d'estar entre l'eix travessera de les Corts
Marques de Sentmenat a l'avinguda de Madrid, 
una de les rases que Parciales havia obert al 
barri. 1 és que no només foren aquest talls 
jurisdiccionals els que el barri va patir a la seva 
historia. La vida i la convivencia s'han vist 
tallades per grans eixos com l'avinguda de 
Madrid, la ronda del Mig i les vies. 

L'últim episodi d'aquesta constant 
segmentació és la creació del barri de ~adall'any 
2004, una part del nostre barri que, a banda de 
patir una inexistencia d'equipaments de tot tipus i 
el dit esquarterament de vies de tren i cinturó, viu 
l)na greu degradació. Badal és i ha estat part de 
la nostra historia fins a tal punt que si l'actual tall 
.del Districte l'apliquesim retroactivament 
descobriríem que el mateix ajuntament de Sants, 
no el confongueu amb l'alcaldia, no estaria al 
barri de Sants sinó al de Badal. 

Agus Giralt 

1 a e a n o ó 

T'enganaren, germa 

llesllrés d'UI 1111 ll•w ho11181111i18S a la .._.. 
d'8vidi Mondlor. amb molil del dese anivlrsart de la 
seva mon. és un bon moment per ll'eUI'e de foblt abres 
ardstes de la Nova Can\:ó que encara han comlltlt amb 
menvs supon instiQICional i menvs ress0 medi8tic que 

' el cantant d'Aicoi. 
AQuest és el cas de Guillem d'Eiall lGuinea, 1929-

Palma, 19951, lill d'una pñncesa de la Nova Guinea i d'un 
uuanlia civil de Manacor que es traslladaren a nua de 
Mallorca quan d'Eiall tenia dos anvs. AIS Pai'sos Catalans 
desenvolupa la seva polifacetica i ñca personalnat, de 
la qual destaca la seva obra poetica, musical i teatnil 
compromesa i amb una terma voluntat de denúncia. 
Coma colpidora mostra. us ofeñm aquesta can~. 

renganaren, germa, t'han duit ben enganat 
quan has vengut aquí tot travessant la mar. 
[Tomada] 

Arribares, te'n recordes?, 
just amb una maleta fermada amb quatre cardes ... 
1 feres de paleta o de qualsevol cosa 
per estalviar una pesseta. 
No volies ter nosa i anaves pels racons 
somint bocaclosa, o cantaves cangons 
d'alla dega la mar per bars i carrerons. 

Tomada 

T'amagaren el poble i t'arribaren a dir 
que cada un de nosaltres era el teu enemic. 
Tu saps a qui interessa tenir-nos desunits. 
Els mateixos per afia te mataven de fam 

són els que aquí t'escorxen i 
te xuclen la sang. 
Aquí ho tan en mallorquí, 
alla ho tan en castella. 

Tornada 

T'empenyia la fam. 
No tenia cap dret ni el teu crit ni el·teu clam. 
Amagaves la set dins un tassó de vi 
quan veies l'estret. . 
Quan arribares aquí 
te va enganar el mateix 
que em va enganar a mi. 
Tots duim el mateix feix; 
la rabia dins el pit s'infla i canta icreix, · 

Tornada 

Quan s'acabi la nit i tinguem llibertat 
Mai més no sera dit: 
"Germa, t'han enganat". 
Aquí tens la família, 
aquí han nat tos inf~mts; 
si ets treballador ets el nostre germa. 
Les Mallorques som tots · 
per propia voluntat. 
Ens queda malta feina 
i l'hem de ter tots plegats. 

<;-Ji>el~kt 

tíM V~r'"Á 
.. ~ .,.1 
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ECOLOGICS 

1 DE COMER<; JUST 
· COOPERATIVA AUTOGESTIONÁRIA 
· E CONOMIA SOCIAL ALTERNATIVA NO TANQUEM AL MIGDIA 

Pla~a D'Osca 7-11 Loca14- 08014 BARCELONA 

Tel. 93 298 83 35 

1 
: 
1 

l 



• ·en moviment .. 
JUNY2006 B 

IMMIGRANTS 
en rimera ersona 

la froniera de la 
.-diUDilal 

Vaig venir del Marroc ara fa qua
si un any i mig. Vaig decid!r venir 
quan les oportunitats d'una vida 
digna es van tancar al Marroc: a 
més de ratur i la pobresa, hi ha 
la falta de drets, de llibertat d'exc 
pressió ... Sabia que la gent d'a
quí viuen una vida una mica mi
llar, pero el que no sabia era que 

• quan ar,ribés aquí em trobaria ia 
matéixa situació del meu país 
(falta de bones condicions de 
treball, l'habitatge molt car, falta 
de drets per a les persones im
migrants, pero també per a la 
resta ... ). Aq!Jí encara estava pit-

. ,jor, perqué no tenia amics ni fa
. mília i tampoc em sentia vivint 

en un ambient pie de fraternitat, 
com al Marroc, on hi ha més re
lacions socials. Aquí, en canvi, 
tot estl'i més materialitzát, la per
sona no té cap vaJor. 

He · patit bastant temps per 
culpa de la falta de papers. 

-Quan -una persona creua les 
fronteres i no té la ta~eta simbó
lica perd el més valuós que té, la 
seva djgnitat, perqué et tracten 
com uné! cosa indesitjable. D'u
na banda, ens miren com a per
sones que empiijorem la situació 
de l'atur; de l'altra, ens miren 
amb por, com si éls anéssim a 
fer algun mal. A més, hi ha per-

. sones que ens tracten des d'una 
postura de superioritat, sense 
pensar que la situació que vivim 
nosaltres ara al Marroc s'ha vis
cut aquí a l'época de la dictadu
ra. A més, la situació actual de 
pa'isos com el Marroc esta en 
par! causada per la colonització 
que va empitjorar la situació 
económica, política i social del 
país. Moltes persones d'aquí en 
comptes d'ajudar-nos ens culpa
bilitzen, pero som víctimes del 
sistema. Espero que la gent d'a
quí intenti entendre'ns com a 
persones que hem vingut per 
millorar la nostra vida ino tenim 
intenció de fer mal a ningú. 

L'única esperan9a són els 
moviments, les associacipns, 
que intenten crear un entorn que 
afavoreixi la integració entre im
migrants i autóctons i lluiten pér 
millorar les condicions de vida 
de tothom. Com més cultures hi 
ha hagi, hi haura més llengües, 
més formes de pensar i de fer .di
ferents, és una riquesa per la so-
cietat. · 

HAMID 

'' Acomiadamentmésbarat:i 
rebaixes en les prestacions 

•' 

l Després de 14 mesos de negociacions, el Govem 
espanyol ha acordat amb els sindicats CCOO i UGT . ' 

'i les patronals·CEOE i CEPYME una nova reforma 

laboral. El 9 de maig · es va signar al Palau de la ] 
Moncloa de Madrid un acord que ha estat fortament · 
criticat pel sindicalisme altematiu 

ALEX TISMINETZKY empresaris. 
El Govern i 

els sindicats 
cedo i UGT 

El Govern espanyol, els sindicats i 
les patronals sigilants han estat més 
d'un any en negociacions. Durant 
tot aquest procés els punts ·de debat 
només van ser difosos en comptago
tes pels rnitjans de comunicació, 
pero ·el fons dell' articulat era practi
cament desconegut pels mateixos 
rriilitants de CCOO i UGT. Des de 
les centrals lhtersindical-CSC, CGT, 
CUSC (que agrupa els sindicats 
IAC, Co.bas i FfC) i la Xarxa con
tra els Tap~aments i la Precarietat 
s'ha criticat durament la reforma 
pactada i . s'ha destacat la manca 
d'informació i l'extrem secretisme 
amb que s'han fet les negociacion8:' 

. han recalcat fo
namentalment 
que la reforma 
intenta reduir la 
temporalitat, i 
que s' obliga els 
empresaris a fer 
fiXos els treba
lladors que p<;>r
tiil dos anys al 
rílateix lloc amb 
contractes tem
porals. Contra 
aquest argu
ment, els sindi

Z¡¡patero amb representatns de CCOO i UGT i patronal. ARXIU 

Les critiques del sindicalisme 
alterilatiu se centren en-el fet que és 
un acord que no retira 1' amplia gam
ma de contractes temporals i esta
bles, en l'abaratiment de l'acornia
dament i en les rebaixes importants 
en cotitzacions de que gaudiran els 

cats alternatius han destacat que _la 
nova regulació només és aplicable 
als a-eballadors que estigllin dos 
anys "en el mateix lloc de treball", i 
no en la mateixa empresa; per tant, 

· un treballador que porti dos anys en 
la mateixa empresa pero que hagi 

canviat dé cadena de muntatge o de 
tasca concreta no té dret a .ser fiX se
gons la nova reforma. Alhora, destá~ 
quen que res evitara que els empre
saris puguin acorniadar els treballa
dors quan faci un any i alguns mesos 
que estan amb contracte temporal. 

- 1984: legalització de la 1 - 1997: creació de més de 10 con- -Reduccions de les cotitzacions em- ¡ - CanÍti en el calcul de les pen-
utilització massiva ds la ¡ tractes "especials" de foment de la presarials. Des deis Pactes de la sions. En les darreres décades 
contractació temporal. contractació. Només aplicable a Moncloa diverses reformes laborals es passa de cobrar la miljana 
- 1994: legalització de les col iectius "especials" (minusvalids, han anal reduint les cotitzacions que de la cotització deis dos dar-
EH lnicialment els treba- joves,dones ... ) amb una indemnitza- paga l'empresari per cada treballa- rers anys a cobrar la mitjana 
lladors d'ETI cobraven ció per acomiadament més barata, dor, principalment les d'atur i el fons deis darrers 15 . Representa 
menys que els de l'em- ¡ de 33 dies per any i 'un maxim de 24 de garantia salarial (FOGASA), cai- un descens general de la des-
presa usuaria. . ! mensualitats. xa que paga els salaris que no po- pesa estatal en pensions que 

den pagar empresaris. es calcula sobre el 20 %. 

- Amplia gamma de con- j - Contracte indefinit ordinari com a ~ . - Exceden! en la caixa de l'atur. ~ - El govern i la patronal plan-
tractes precaris i lempo- ! general. Té una indemnització de 45 ¡ Algunes de les caixes pera sub- · tegen noves modificacions 
rals: contractes forrnatius, l dies amb un maxi'm de 42 mensuali- 1 sidis socials, com la de l'atur, te- per_ calcular les pensions ~ 
d'inserció, fixos disconti- j tats. nen excedents des d~ fa anys. Concretament estudien calcu-
nus, d~ relleu, etc. ¡ -1994: menys control judicial. A par- Tot i aquest fet no augmenten lar la pensió sobre la cotitza-
- Capacitat d'encadena- l tir d:aquest any, si l'acomiadanient els subsidis sinó . que es con ti- ció els darrers 35 anys, fet 

1 • . • 
ment il iimitat de contrae- ¡ col iectiu (ERO) ve signa! entre em- nuen reduint les cotitzaciohs que reduiria encara més la 
tes temporals. 1 presaris i sindicats no pot ser contro- empresarials. mitjana de pensions de la po-

lat pels jutges. blació 

- Mantenen els contractes ¡ -Augment i aplicaci_ó general a tots 1 -Reducció de les quotes que pa- - Paral ielamerit a la reforma 
temporals i precaris. ¡ els treballadors (no només als guen els empresaris per cada ·laboral s'esta pactan! entre els 
- Els treballadors lempO- j col iecti~s especials) deis suposits treballador: en concepte d'atur mateixos agents la reducció 
ralsquefacidosanysque 1 deis "contractes de foment" indefi- (0,5 %), FOGASA (0,2 %) i ETT en' la despesa de pensions. 
estan al mateix /loe han ¡ nits. Tenen un acomiadament més (1 %). S'augmenten els requisits de 
de passar a fixos. Han 1 barat, una indemnització de 33 la jubilació parcial i s'incentiva 
d'haver estat els dos anys 1 dies per any i un maxim de 24 men- l'edat de jubilació més enlla 
a la mateixa tasca i lloc, i , sualitats. deis 65 anys. 

LA BORDETA, MON AMOUR 

Estudisde 
oanicipació 

Aquest mes de maig va 
acabar l'anomenat Estudi 
sobre la participació ciuta
dana a Sants fet per la 
Fundació Segle XXI per 
encarrec del Districte. Al
guns de nosaltres hi vam 
participar, i amb més o 
menys entusiasme varem 
explicar als técnics de l'es
tudi _el que pensavem. El 
resultat global de. les en
questes fetes va ser que ia 
participació ~ Sants . no 
funciona, i les conclusions 
de la fundació van ser, en
tre d'altres, el baix nivell de 
confianc;;a que .té I'Ajunta
ment en les entitats, i els 
seus portaveus, i la con
vicció de les entitats que 
els processos participatius 
són una pantomima per 
cobrir l'expedient. 

L'acte final, fet a l'lnsti
tut del Teatre, pretenia 
buscar 15 propostes per 
millorar la situació. La co
sa va comen9ar a anar 
malament veient la compo
sició: polítics i funcionaris 
en amplia majoria i pocs 
ve'ins. Va continuar pitjor 
quan es va requerir que 
les propostes havien de 
ser assumibles, realistes i 
legals. Va reblar el ridícul 
quan se'ns van presentar 
un llistat de propostes per 
tema, la majoria amb tan 
baix nivell polític que calia 
mirar a sota terra per veu-
re-les. . 

El procés, Ua us ho 
imagineu, no?) totalment 
conductista, .ens va portar 
a una ficció de votació final 
(recordeu: amplia majoria 
de técnics i polítics), en 
qué les poques propostes 
de nivell que varem pre
sentar van ser derrotades 
de forma clara. 

Sap g_reu que es mal
gastin els diners de tots en 

/ aquests espectacles de 
justificació política, i sap 
greu que la nostra partici
pació els serveixi per do
nar valen9a a aquesta de
mocracia emmordassada 
que patim. 

. . 
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EL RACÓ DEL CASAL 

Podem 
votar ·no'il 

De ·I'Estatut, o de c.-m 
ignorar la societat civil 

El dia 18 estem cridats a 
votar. Aquest cop toca re
feréndum, una . contesa 
electoral on a priori tenim 
diverses opcions: el sí, el 
no, el vot en blanc i fins i 
tot el vot nul. 

N'hi ha que donaran un 
Sí critic, pero per si de cas 
ho faran amb la mateixa 
butlleta que els del sí con
ven9ut. D'altres votaran en 
blanc, per descontent amb 
ur govern incapa9 i inesta
ble; i fins i tot n'hi ha que 
s'han · plantejat votar nu1: 
nul pels Pa'isos Catalans, 
per les seleccions autono
miques de pantomima i per 
la independencia. El cert, 
pero, és que el no, vot tant 
legítim com la resta, sem
bla estar prohibit, que és 
antidemocratic, que esta 
en contra de Catalunya, 
que és una ofensa a la lli
bertat i tantes altres baja
nades. 

1 és que l'argumetari 
deis ideolegs del sí esta 
pie de demagogs, gent ins
tal ·lada en la criminalitza
ció d'una opció legitima, 
una opció que és democra
tica, que és en favor de la 
totalitat de la nació catala
na i que és una porta ober
ta a la nostra llibertat. 

La campanya del sí ba
sa més esfor9os a negar el 
no que a constru'ir el sí, ja 
que és evident que en ar
guments ja hem guanyat. 
Només els queda il·legalit
zar el no i centrar els es
for9os en assenyalar que 
aquest és el vot del PP; 
pero, · curiosament, el PP 
no fa campanya, sinó que 

• l'hi tan. L'hi fan en Saura, 
en Felip Puig i els titelles 
del PSC amb fils que es 
mouen des de la Moncloa. . 

Ara que encara podem, 
ara que encara no és il·le
gal, cal perdre la por i de
mostrar que el no és de
mocratic, majóritari, popu
lar, catalanista i que és 
l'eina que ens apropa a la 
llibertat. Després del no 
encara ens queda un pais 
per construir! · 

CASAL 
! INDEPENDENTISTA DE 

SANTS 

[ 

L'Estatut de la Moncloa no ] 
reconeix les · demandes · . 
formulades perla ciutadania .• 
en el procés de participació • 

ROGER PALA 

Després de dos anys de debat entom 
de la reforma de l'Estatut d' Autono
rnia de Catalunya, s 'ha fet pales que 
el debat generat entom la reforma 
d'aquesta llei organica espanyola 
que regeix l'autonornia del Principat 
h;;t generat un fort ·desencís entre la 
societat civil. El procés de participa
ció ciutadana que va dur a terme el 
govem catala a través de la campa
nya "L'Estatut és de tothom" ha re
sultat ser un autentic fiasco: a l'hora 
de la veritat, ni l'Estatut del30 de se
tembre i, ni molt menys, el resultant 
del pacte de la Moncloa, recullen les 

-aspiracions de caire nacional i social 
de la majoria d' entitats· que van rea
litzar aportacions al text durant la se
va fase de redacció al Parlament de 
Catalunya. 

Si comparem les aportacions i 
neguits que va manifestar en el seu 
moment la societat civil catalana 
amb el text aprovat pél Congrés el 

cionalitat en 1' articulat (igual que 
rEstatut vigent) i fa una ambigua 
menció al preambul sobre la nació. 

EducaCió 
Els col·lectius que treballen amb l'e
ducació consideraven molt inlpor
tant que la' Generalitat gestionés les 
competencies en ensenyament -en 
tots els graus, indos l'universitari i 
el de la recerca. Al Congrés li reta
llaren la com~tencia universitaria. 

passat 30 de mar~ veurem que han _. amliell 
deixat l'Estatut catala prncticament Segons les entitats ecologistes dé 
irreconeixible. Catalunya, l'Estafut ha de recollir el 

dret al medí ambient, que ha de ser . 
Uengua , un tema transversal. lgualment, es 
Les demandes de caire lingüístic, demanen competencies plenes en 
com ara _el reconeixement del catala aquest ambit. Al Parlament s 'obvien 
com a llengua oficial, nacional i pro- les demandes dels grups ecologistes 
pia; la unitat de la llengua, i el df!ure i el Congrés. espanyol afegeix dues 
dels ciutadans i ciutadanes de conei- noves esmenes que remouen un pas-
xer el catala, s'han redliit a la mini- sat no gaire llunya: les obres hi-
ma expressió. Es reconeix parado- · drografiques que afectin conques iiÍ
xalment el caracter de llengua oficial . tracomunit:aries segueixen subjectes 
de Catalunya sense exigir el deure de a "l'interes general" i, en cas de 
coneixer-la a totes les persones resi- transvasament, la Generálitat"ha d' e-
dents. A més, perla pressió del PP, fectuar un informe del qual no s'es-
s'introdueix la referencia sobre la no pecifica si éso no vinculartt. · 
discrirninació per motius de llengua, 
sobrera perque ja consta en l'articl~ 
32 de l'Estatut. 

Nació -
La majoria de les aportacions dema
nen la definició de Catalunya com a 
nació i en alguns casos, com els de 
1' Associació Catilana de ProfessiOL 
nals, del Centre UNESCO, de Justi
cia i Pau i del CIEMEN, fins i tot la 
possibilitat de federació amb els PaY
sos Catalans o l'autodeterminació. 
Tanmateix, 1:Estatut retallat a Ma
drid defineix Catalunya com a na-

~~-~ent 
La majoria d'entitats esmentaren la 
necessitat d'un finan~ament just (re
captació per renda i inversió per po
blació), en la línia de · demanar el 
concert econornic. El Parlamen~ ig
nora les demandes de les entitats cá
talanes i n'afegeix altres com la re-

. captació de tots els impostos, la ca
pacitat norniativa sobre tots els 
impostos i l'aportació a l'Estat en 
base als serveis que presta l'Estat a 
Catalunya. Per no ser menys, el 
Congrés readequa l'Estatut del Par-

» Coord.inadora Unitaria per I'Autode!er
minació (CUA). ~es organitzacian$., de Pes
querra ind~peodenijsta (Endavant, Maule~. 
CAJEI, Alerta Solidária, CEPC,, .), agrupa_~ 
des ,entom de la CUA, van.. decidír el passat 
dijous 27 d'abril. demanar el no al referén"" 
tlu¡rt "Hjha una irpportant parfq~ la societa} 
catalana que vol ?superar i trencar amb el 

'hostre país, ¡aquest sector N. .•• 

pal oportonita} per .fer-se seritir el 19 de 
juny". ~xpliquen en ún comunicqt. ~Y,otar no 
éS l'eii1a més efeétivau . . 

marc att,tqnómic. que siJbordi'na i 
:r;: ,-.;-· . ·=:;_T 

lamenf i la recaptació dels tributs 
queda redliida als propis i cedits, ce
dint només el 50 '% de l'IVA i 
l'IRPF. A més, l'aportació catalana 
es fixa en base a les necessitats de 
despesa de la Generalitat. 

Tenilolt -
De la demanda de marc organitzatiu 
propi i de superació de les diputa
cions, no en queden ni les almoines. 
L'Estatut del Parlament introdueix el 
terme de les vegueries, pero aques
tes, a Madrid, queden fitades al re- · 
gim jlllÍdic de les Diputacions pro
vincials. 

Les graOs iUBad8S 
Les propostes de col-lectius de gent 
gran, do~es i imrnigrants que exigei
xen la no discrirninació i exclusió 
sistematica d'aquests sectors de la 
població, no arriben ni a la primera 
base. Les poques referencies a la 
versió aprovada pel Parlament són 
esborrades al Congrés. 

Altres aspectes van desdibui
xant-se al llarg de tot el procés de 
creació de l'Estatut que votarem el 
19 de juny: L'assumpció de més 
competencies, com ara les de 1' ambit 
laboral, la projecció exterior (poder 
intervenir directament en les institu
cions europees entots els ambits que 
l'afectin dire<;tament) i la inclusió de 
'vertaderes polítiques per la pau (re
buig a la guerra, a un exercit catala i 
a la instauració de la indústria militar 
al territori), entre d'altres, van di
luint-se fins a quedar com a mera 
menció simbülica. _ 

En definitiva, · qualsevol sem
blan~a amb 1' aportació original de 
les entitats de .la societat és pura 
coincidencia, 

Hipoteques 

Una hipoteca és, per definició, 
una llosa que amena9a el futur ~ 
mateix, ja que hipotecara (no 
trobo un sinonim millor) les ac
tuacions i possibilitats futures. 
N'hi ha de reals i figurades, 
d'individuals i col ~ectives, d'e
conomiques i polítiques. 

1 una hipoteca · política 
col ~ectiva és, al meu parer, 
I'Estatut Autonomic catala que 
s'haura · d~aprovar en referén
dum el18 de juny. 

Perqué la funció d'aquest 
document és fixar els límits dél 
debat polític durant els propers 
25 anys, tal com ha fet el vi
gent durant el passat quart de 
segle, com fa la Constitucjó es-· 
panyola f com fara, si algun dia 
s'aprova, la Constitució euro
pea. 1 aquesta última és un 
bon exemple: sé'ns va bom
bardejar perqué votéssim sí 
amb l'argument que el no ge
neraria drames sense fi. Quan 
el procés va ser descarrilat 
pels francesas (a qui un argu
ment tan cutre no va conven
cer) es va descobrir que sense 
aquella constitució es · podia 
viure exactament igual. Igual 
pero una mica millor, ja que no 
tenim el futur hipotecat per un \ 
text que, vulguem ó no, seria 
clau en l'aprovació de les polí
tiques que ens afectaran, i 
molt, en el futur. 

Dones passa exactament 
el mateix amb el debat de \'Es
tatuí. El principal argum_ent del 
sí és que aquest representa 
una petita millora en l'autogo
vem i en els drets socials que, · 
si bé .és escarransida, també 
és · cert que de mica en mica 
s'omple la pica i a més no ens 
piquem els dits (apunt que cau 

. molt bé en el caracter assenyat 
que sembla que tenim els ca
taláns). 1 aquí pau i després 
glOria per ... 25 anys més! 

Potser tan a poc a poc la 
pica no acabara mai d'omplir
se. 1 a més, amb aquesta ma
teixa idea ja es van aprovar els 
actuals Estatut i Con~titució 
que s'han convertit en la hipo
teca de les generacions que 
hem nascut després. No és mi~ 
llor aturar-ho i deixar el debat 
obert de cara a plantejar el 
nostre dret col ~ectiÜ a decidir 
el futur? 

Ara mateix, amb una victO
ria del no passaria exactament 
igual que amb la Constitució 
europea: el tema quedaría 
aparcat de forma automatica 
sine die i els polítics quedarien 
amb la cua entre carnes fent 
veure, com sempre, que no 
passa res. La nostra vida quo
tidiana continuaria exactament 
igual i el problema cata/a, en 
lloc de resoldre's per als pro
pers 25 anys, continuarla sen
se hipoteques, fins que hi hagi 
una for9a i una voluntat socials 
suficients per poder decidir 
com a poble qué volem ser i 
com volem ser-ho. 

GUILLEM 
SANCHEZ 1 BARRULL 

. 
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'El 30 d'abril' de loan Oliver, alteatre de 
SantMedir -

ÉI-Salits més 
petittambé 
crema 

MIRE lA PUl • SAifi'S 
El Quadre Escenic de Sant Medir 
presenta va 1' obra de Joan Oliver 
El 30 d'abril en la data que dóna 
títol a-1' obra. Amb el teatre ple, la 
trentena d'actors que formen 
aquesta companyia van represen" 
tar aquesta satira historicoburles-
ca de Joan Oliver. · 

El 30 d' abril és una satira an
timonarquica i anticonservadora. 
En l'obra se'ns presenta allo que 
hauria pogut ser una Catalunya 
que, conservan(.el seu estat me
dieval, hauria arribat a 1' epoca 
contemporania amb una monar
quia propia. Se'ns mostra una so
cietat feble en la qual la burgesia 
irnpedeix 1' a ven~ social de Cata-

lunya fins i tot amb més for~a que 
el poder forani. 

Aquest és el quart muntatge 
que el Quadre Escenic de Sant 
Medir presenta · aquesta tempora
da. Des de 1' octubre han portat a 
l'escenari PeZ davant i peZ darre
ra, Els Pastorets j les obres de 
Rusií'íol La feminista i La gente 
bien. Actualment estan preparant 
L'hostalera, que estrenaran el 
proper 17 de juny. 

El Quadre Escenic de Sant 
Medir és una companyia d' aficio
nats actualment dirigida per Pepi
ta Ghlvez i vinculada al teatre de 
Sant Medir, l'únic teatre que ac
tualment existeix com a tal al bar-

. ri. Els actors deJ Quadre Escénic saludan! al final de l'obra. . JOSEP VICENT 

El 13 de maig Sants es va con
vertir en un niu de diablons i dia
blones, dimonis, dracs ·¡ bésties 
de toe. La Colla de Diables Bar
rufet, vinculada a l'escola que 
duu aquest nom, va organitzar al 
barrí la XV Trobada de Diables i 
Dracs lnfantils de Barcelona. 

La trobada va comen<;ar al 
matí amb una tabal~da que re
c9rria els carrers del barri. A la 
tarda es van anar rebent les co
lles que podien participar en dife
rents activitats així com prota
gonitzar les fotografies del con
curs fotografic organitzat 
aprofitant l'esdenviment, Com no 
podía ser d'altra manera, la jor
nada va acabar amb un corretee 
J un castell de toes de fi de testa. 

Malastruc 138 aiiversari deis Borinots 
Entre la trentena de calles 

infantils de Barcelona hi va haver 
una bona representació del 
nostre barrí amb els · amfitrions 
Diables de Barrufet, les Guspires 
de Sants, els Diables de Magoria, 
les Espurnes de Port, els Fills de 
Satan del Poble Sec i els Diables 
i timbalers d'ltaca. 

Els Borinots pugen el pilar de 4 per les escales. 

e.hihaa 
Una cooperativa de consum de productes 
ecologics es una eina de transformació social, 
una entitat practica, un espai d'acció, un 
instrument per aplicar idees; de resposta, on 
canalitzar desigs. És un continu estor<; de 
conciliació entre teoría i practica, i amb aquesta 
voluntat neixen i creixen cooperativas amb 
diferents formes, estrúctures, acords i 
persones. Germinal és un deis exemples 
existents, un entre molts d'altres, una de les 
pedrotes que ha sorgit de la sedimentació de 
certes idees (encara en formació perqué el 
temps i el pes han pogut compactar-ne part per 
sota, pero segueixen recollint~se per dalt). 

"PHXOS NOLLA" 

Mel'(;at J~ S;mts, parndcs 3\)l a 306 i 341)-341 . 

Te\f: 93<H9-55-57 
SANTS 

BORINOTS.ORG 

MIREIA PUl • SAifi'S 
El 14 de maig passa5 la colla defs 
Castellers de Sants celebrava el seu 
13e aniversari a 1~ pla~a Mhlaga · 
(Bonet i Muixf) acompanyada pels · 
Capgrossos de Mataró i els Caste
llers de VIlafranca. 

La la colla local va comen~ar 
carregant el 4 de 8, pero va fer 
llenya en descarregar-lo. Sembla 
que aixo ·va desanimar els Borinots 
perque en la segona ronda es va en
fonsar la torre de 7 mentre intenta
ven desmuntar-la. Tot i aixo, els 
borinots van deixar la pla~a anb 5· 
de 7 i el 3 de 7 i van acabar l' ac
tuació amb el tradicional ventall de 
pilars i un pilar de 4 caminat que 
van pujar per ies escales de 1' esglé-

si a. 
Les colles convidades van do

nar una empenta a l'inici de la tem
porada. Per una banda, el_s Caste
llers de Vilafranca van portar -a la 
pla~a el primer 4 de 8 amb agulla 
de l'any, el3 i la torre de 8 i el pi
lar de 6. Per 1' altra, els Cap gros sos 
de Mataró van carregar i descarre
gar el 3 i el 4 de 8 i el 5 de 7. 

Malgrat les caigudes del dia 
l' aniversari, els Borinots han co
men~at bé la temporada amb actua
cions com la del diumenge 7 de 
maig, en que van lluir-se amb el 4 
de 8, la torre i el 5 de 7. D'aques
ta manera encaren l'obj~ctiu d'a
quest any de consolidar el 3 de 8 i 
la torre de 8. 

L'autogestió tant en la presa de decisions com 
en les diferents activitats de la cooperativa. 

El conjunt de raons, objectius i 
propostes que ajunta a Germina! 
persones en una propietat 
col -lectiva per transformar 
l'actual model · · socio
economic (recollits en un 
document disponible a la 
pagina web de la coope
rativa) descansen sobre els 
següents principis ideologics. 

polític, on tothom participa ·¡ té veu a 
-l'assemblea sobirana, que pren les decisions 

per consens. Aspiracions no lucratives, 
· ja que en cas que ies operacions 

economiques generessin exce
dents haurien de revertir al 
patrimoni social col1 Olectiu; 
en serveis comunitaris o en 
projectes afins. La mútua 
ajuda amb d'altres coope
rativas i associacions, 

. cooperaci_ó entre entitats i 
persones que afavoreixi una 

Els objectius de la cooperativa (que també 
detallarem properament) són d'ambit social, 
d'ambit economic, de l'ambit de la salut i 
d'ambit ambiental, i sumats als principis 
qnteriors configuren l'organització interna de la 
cooperativa, la seva relació amb !'exterior i els 
criteris de compra del que s'hi .consumeix. 

En un dia qualsevol d'activitat a Germinal 
les principis i els objectius no són explícits, 

- corren per sota, la naturalesa eminentment 
practica de les cooperativas de consum 
quotidianament els dissimulen. Pero l'activitat 
també presenta rious · escenaris i horitzons; i el 
que hi ha a sota obliga a pensar; i la reflexió 
invita. a actuar; i així no s'acaba mai. 

La solidaritat i la cooperació 
per arribar a un . sistema social 
igualitari. La democracia i la participació 
directa, com a norme's de funcionament social i 

xarxa d'economia alternativa. 
L'obertura del projecte a tothom qui 

participi deis objec_tius i principis; 
l'adhesió és lliure i la' baixa, . voluntaria. 

teterict mctlect s.c.c.l 
esmorzars i berend rs. cdssoldns i ecologics 

----~----------------------------------------~--~~----------------------~-------------------------------
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Que asta passant als Paisos Catalans? * 
* 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 coneixenva del nostre 

passat immediat, de les problematiques actuals, tant socials 
com ecológiques i económiques, i deis· moviments populars 
que ens tan avanvar. 

15 anvs en lluita aturantelpla eautec 
a Espluuues de llobreuat 

~ > ' - • • 

[ 
Ens situem a Esplugués de Llobregat, al peu de Collserola, en terrenys d'un ] 
antic motocross, prop de !'Hospital Sant Joan de Déu. Justa l'espai de transició 
entre el Pare de Collserola i la gran metrópoli que fa de coixí i el protegeix 

JOSE • ESPLUGIES DE llDBREGIT 
El 

pla Caufec consta de 40 hectarees · 
entre els barris 'de Finestrelles al 
peu de Collserola i Can Vidalet La 
segona versió del pla Caufec amb 
la matia Sanahuja planeja 600 ha
bitatges d'alt standing i de luxe, 
dos gratacels de 105metres d'al¡;;a
da amb el seu pare empresarial, un 
hotel i el centre comercial 
més gran de la vessant 
nord de Barcelona. Per 
maquillar, col-loquen dos 
equipaments- de gestió pri
vada i 120 ·pisos a preu ta
xat 

· Un projecte que afecta 
més enlla del poble d'Es
plugues, ja que pretén ci
mentar una gran part del 
pulmó metropolita qüe és 
Collserola i promou l'ex
clusió de la majoria de la 
població, for¡;;osament exi
liada. 

. Antecedents 

El 2001, la familia Sanahuja (Sa
cresa), coneguda per l'aluminosi 
del Turó de la Peira i altres destros
ses, compra el projecte i s' associa a 
la familia Lara (que després desa
pareix) i a 1' expresident del Real 

· Madrid (Florentino Pérez, ACS). 
Després d'anys reformulant un 
projecte que ha vqltat per adminis
tracions, tribunals, comissions, 

El govem local (PSOE) 
impulsa des de 1991 un 
deis projectes urbanístics 
més especulatius de la 
historia de Catalunya, ja 
que augmenta en un _ Acció a l'avinguda Diagonal el17 de juny passat. 
780% l'edificació perme-. 
sa. El sóterrament d'unes línies 
electriques és l'excusa d'una ac
tuació plena d'irregularitats_ que · 
vol destruir un gran espai natunil. al 
peu de Collserola. 

La historia del pla Caufec és 
molt llarga: fa més de 20 anys que 
directius de Fecsa veuen a Esplu
gues una possibilitat de negoci. 
Comen¡;;a una increible cursa 
d' obstad es i corrupteles legalitza
des que diferents polítics, empresa
ris, advocats i arquitectes superen 
gracies a la col-labor~ció institu
cional. 

etc., avui dia ja podrien comen¡;;ar 
les obres. Judicialment, hi ha dos 
contencioSos adrninistratius · i un 
recurs al Tribunal Suprem a Ma
drid pendents de resolució. Fins 
que un jutge amb les necessitats 
superficials cobertes no anul-li el 
pla Caufec, ens toca a nosaltres 

-aturar aquesta barbaritat 
Pel carní, tota la maquinaria: ju

dicial i mafiosa de}s Sanahuja s' en
fronta a un masover de 65 anys, 
Pep de Can Oijveres. En Pep, des
prés de tres intents de desallotja
ment de la casa-on la seva familia 

xavier ma-rtín 

1! ![i!i!TtJg i 1!! t! liW 

Pla~a d'Osca 8 
08014 Barcelona · 

Telefon 93.531.30.48 

;.,¡ 

ha viscut' 150 anys, ha aconseguit 
que Sacresa li cedeixi un lloc on 
viure. 

la I'8SIIOSII ··-Fa 15 anys que les associa:cions de 
ve'ins (AAVV) s'oposen al pla 
Caufec fins que no es tingui en 
compte 1' opinió vernal i es resol
guío tots els problemes· d'impacte 

ambiental, edificatori, viari, d'ha
bitatge social i d'equipaments. 
L' objectiu és la rehabilitació de les· 
zones degradades i la construcció 
dels necessaris pisos i equipaments 
públics aJ. sector més proper a la 
carretera. 

Pero l'ajuntament porta 15 
anys desoint les critiques, silen
ciant les protestes i menyspreant la 
població que s'hi oposa. Així, es 
crea la Coordinadora d' AAVV (to
tesles AAVV q'Esplugues menys 
dues ), que in ten~ informar a la po
blació i, mitjan¡;;ant al·legacions, 

reduir la superfície constru'ida. El 
pla Caufec no es rebaixa ni un sol 
metre i les AA VV se sen ten enga
nyades perla -falsa disposició a dia
logar. 

Al setembre de 2004 es veu ne
cessari treure el conflicte al carrer i 
diferents tol-lectius del poble es 
coordinen per difondre les reper
cussions del pla Caufec i realitzar 

· accions de denúncia al car
rer. L'activitat de la plata
forma S' accelera: edició de 
revistes informatives, es
morzars, concentracions, 
talls d'autopistes· i vials, 
pintada de murals, acam
p¡;¡des, berenars, aparicions 
a r mitjims d'informació, 
encadenament al balcó de 
l'ajuntament i ai saló de 
piens, pancartes, rodes de 
premsa, penjada de pan
cartes, manifestació activa, 
acompanyament d'autori
tats a actes institucionals, 
encadenament ales portes 
de Sacresa, xerrades, xirin
guitos, concerts ... 

A sobre de no acceptar 
cap proposta, s'ha intentat 
silenciar 1' oposició ve'inal: 

JOSE escorcolls als plens rimni
cipals, cartells i pancartes 
.arrencats, multes per repar

tir fulls informatius, per fer pinta
. . des de· denúncia i per realitzar ac
- cions de desobediencia, detenció 

de dos companys pels mossos i so-
ta 1' acusació d' agressió: 

Tesperem al caner! 
Si no queda més remei, molta gent 
es posara davant de les maquilles 
per aturar aquesta barbaritat Per 
tot aixo, es demana maxima aten
ció a les convocatories i mobilitza
cions a Esplugues i arreu. Animem 
a la desobediencia popular i a pre
parar accions descentralitzades. 

11111 

DE LA PROVOCACIÓ ... 

Marcelino · Iglesias, president 
d'Aragó, diu que Catalunya té 
problemas amb tots els seus 
ve'ins. 

Onhiha · 
reoressió, hi ha · 
solidaritat· 
Aquest és ·.el lema i un deis . 
objectius principals de la segona 
edició del Tomb Antirepressiu. Una 
iniciativa que pretén fer visibles les 
dinamiques repressives, denunciar 
les practiques policials i els afectes 
perversos i planificats de la re
pressió per afeblir les lluites socials. 
El Tomb busca amplificar la so
lidaritat i donar una resposta unita
ria a la retallada de drets i llibertats, 
la impunitat, l'enduriment penal i 
l'obsessió per la seguretat de la 
política actual. Amb aquesta volun-

. tat convergeixen grups i persones 
que treballen· en casos de per
secució política. 

Una jamada d'accions descen
tralitzades, el13 de maig, va ser el 
tret de sortida del Tomb, acom
panyada per l'edició d'una revista i 
una pagina web. Dues mani
festacions a Terrassa i Vilanova van 
iniciar dues setmanes d'actes i 
mobilitzacions. El 27 de maig es 
clausura l'edi{;ió 2006 del Tomb, 
amb una manifestació a Lleida . 
Una setmana abans unes 250 
persones van mostrar pels carrers 
de Barcelona la solidaritat amb les 
persones represaliades. 

www.moviments.net/tombantirepressiu 

...A LA TERAPIA 
COL-LECTIVA 

La gent surt al carrera celebrar 
la vistoria del Bar9a 

· demostrant que, cada vegada 
més, el món esta boig. 
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GEMMA P. A. • WTS 

Quins són els obiecdus de rassociació a la 
qual P01'1811VS;i 
La Asociación Campesina del Valle Río Ci
mi Terra actua en una zona rural anomena
da Magdalena Medio, una regió de conflic
te on va sorgir el paramilitarisme als anys 
80. L'associació pretén que els camperols 
no tornin a ser expropiats de la seva terra i 
actua en defensa dels drets humans, perque 
és una zona on hi ha constants violacions 
dels drets humans, per part de l'Estat i el pa
ramilitarisme. 

En aquesta zona es cultiva coca, perque 
no hi ha cap altra activitat economica que si
gui viable. Nosaltres treballem per substituir 
aquests cultius, perque la coca porta molta 
repressió de part de l'Estat i dels EUA, que 
es concreta en les fumigacions per via aeria 
d'una substancia que produeix la mutinacio
nal Monsanto. 

Quin és el paper de racrual president Alva
ro Oribe davant les eleccions;. 
L'arribada al poder d'Uribe est:a relacionada 
amb la dinami.ca de la guerra, a la qual no
saltres anomenem conflicte politicosocial 
armat, perque ié les seves arrels en pro
blematiques socials no resoltes, com la con
centració exacerbada de la propietat de la te
rra: menys de 1' 1 % dels propietaris tenen 
més del 60 % de la terra; i la incapacitat de 
l'Estat d' oferir cobertura en educació, salut, 
ocupació ... Un altre problema és 1' exclusió 
política: historicament a Colombia als opo
sitors polítics se'ls ha perseguit i exterrninat, 
suposadament en el marc d'una democracia 

entravista 
César Jerez 
Membre de ia Asociación Campesina del Valle Río Cimi nerra 

"No es reconeix la problematica 
social i · d'exclusió política . de 
Colombia i s'acusa la guerrilla 
de causar tots els problemas'' 
César Jerez és colombia, veí de Sants, i treballa des del 1998 a la 
Asociación Campesina del Valle Río Cimi Terra, una associació que lluita 
per defensar deis drets humans i per la millora de les condicions de vida 
deis camperdls en un país on hi ha greus problemes socials derivats de 
!'elevada concentració de la propietat de la terra, i de la falta de drets 
polítics i socials. César és el coordinador del projecte Agencia de Prensa 
Rural, que pretén produir una revista, programes de radio i un portal 
d'internet, en un context de torta censura mediatica. 

FOTO: GEMMA 

convencional. 
Després del fracas del procés de nego

ciació amb les FARC del govem d' Andrés 
Pastrana, Uribe puja al govem amb el recol
zament dels empresaris colombians, de les 
classes mitjanes, dels parti.ts oligarquics i 
amb el suport incondicional dels EUA, amb 
el discurs d'exterrninar la guerrilla militar
ment. Aquest és el discurs que ha utilitzat 
també a les eleccions. No es reconeix la pro
blematica social i d' exclusió política de 
Colombia i s' acusa la guerrilla de ser la cau
sa de tots els problemes. Pero el problema 
de Colombia no és la guerrilla, sinó els pro
blemes socials no resolts, i una falta de par
ticipació política i garantida de tots els sec
tors que optin per una alternativa al que els 
EUA ha imposat a Colombia. 

Sembla que Uñbe té un ah recolzament 
electoraL com s'eXPiica;l 
La majoria del vot a Colombia és clientelis
ta. Hi ha cacics electorals que compren el 
vot amb menjar (fins i tot amb el menjar 
d'un día), amb promeses de solucionar pro
blemes d' ocupació, d' ajudar a construir una 
casa ... També hi ha coerció per part dels pa
ramilitars, i frau per la vía de la corrupció de 
jutges, de testimonis electorals ... D'altra 
banda, hi ha un vot d'opinió que correspon 
a les classes mitjanes que es mou pel que 
diuen els mitjans de comunicació, totalment· 
manipulats eri favor d'Uribe. 

Per que creus que Colombia no pot seuuir 
processos polídcs com els de Vene.;uela i 
Bolívia;i -
Per 1' elevat grau d' autontarisme i violencia. 

. A Colombia el problema més greu és que el 
poder s'exerceix des de l'ús de 1~ violencia, 
de manera sistematica i planificada, i comp
tant amb i.ma impunitat total: s'amena~a, es 
mata, s'obliga a despla~ar !'opositor polític. 
Hi ha un nivell molt més alt de violencia 
que en qualsevol altre país. 

Quines POSSibilitats té en aquest context el 
pardt d'esquerres. el Polo Democrádco Al
temadVo;i 
Si tinguessin una possibilitat real de govem 
els tiraien un tr~t, com va passar amb el par
tit que es va crear als anys 80. durant el pro
éés de pau ámb les FARC: els van matar 
3.500 militants i en segueixen assassinant 
actualment. No hi ha una real garantía de 
participació electoral. Hi ha líders del Polo 
que han estat assassinats, desapareguts. A 
Colombia hi ha assassinats polítics a diari. 

Com a associació camperola quina viiléu
lació teniu amb el procés electoral;. 
Nosaltres no participem com a organització 
de la proposta electoral perque creiem· que 
no hi ha una opció real de canviar la situa
ció. El sistema electoral només legitima 
l'autoritarisme d'Uribe. Creiem que és ne
cessari participar a les eleccions, pero no 
ho considerem prioritari, mentre no hi hagi 
un procés d'unitat de tota !'esquerra, neces
sari per aconseguir una sortida política del 
conflicte. 

Més informació a ww.prensarural.org 

(Entrevista feta abans que se celebressin les eleccions, que va 

guanyar Álvaro Uribe.) 

Preselllacló delllibre llel1l1.tls 1/e la ffJII 
III/DUitlltl-
18.30 h: a carrec de l'autor, a La Ciutat Invisible. 
Pr8SellaCió del C8nlr8 Clllbnl AlarQaiSia EDiroPiiCIIVa 
lllfltlllllltll2llti/111W . 
19.00 h: presentació. 
19.30 h: debat i presentació de l'exposició "Són 
només quadres", de David Castillo. 
21.30: Passi de vídeo. 
OIIIBIIIB 3118111111 
1 0.00 h: taller de dansa oriental. 
12.30 h: taller de Flors de Bach. 
14.30 h: menjador vega. 
17.30 h: xerrades "Educació de menors i . 
antipsiquiatria", a carrec de Josep Alfons Arnau, i 
"El revers del tapís de la bogeria", de Radio Nicosia. 

JUNY200& ... 

Centre social 

L,, . EsP,\Nt\ t N nu STRIAI. 
~qi¡an .•• 1 

t.o noceultem ara 

20.30: nit de cabaret poétic i dansa oriental 
Pel .... de SlniS--... 'Eslabll 
lllflrllll/nl$ g 1/tJ-
19.30 h: actea les Cotxeres de Sants amb Oriol 
Jonqueras i Jordi Soler, i actuacions musicals 
50IIIIIIIIrsarl de la C8ral Sllt Medir 
IJisslllltB 111 tiB-18 h: concert de corals juvenils, el Constitució, 17. 
Slllllites, .......... SllllllliiBs. ho leOS 111 1181'11111 
DlllmBIII/8 n IIBIU/11 
12 h: acte on parlaran protagonistas de lluites 
antiguas i actuals, amb exposició de lluites de fa 
anys, i amb un vermut per alegrar el diumenge. 
Organitza la Plataforma pel Soterrament de les 
Vies, playa de Sants. 

[Can Vles Jocs Fiarais, 42 ] [Centre Social de Sants Olzinelles, 30 ] [Casal Independentista Premia, 31 ] [ Espai Obert VIOlan! d'Hongria, 71 ] [La Ciutat Invisible Riego, 35 ] [Tena d'escudella Premia, 20 ] 
[ Teteria Malea Riego, 16 ] [ Plm Pam Films Valladolid, 25 ] [ Castellers de Sants Vallespir, 28 WWN.borino1s.org ] [ Diables de Sants WWN.d~lesdesan1s. org 1 [ Ateneu Uibertari Maria VIC!ória, 101 [ Entropiactiva Socors, 71 

J 




