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sentencia judicial
insuticient
La sentencia del judici per l'assassinat de Roger Albert durant les
testes de Gracia del 2004 és considerada clarament insuficient per
amics i fámiliars de la víctima. LA
BuRXA es fa resso dé la veu silen•
ciada deis qui reclamen justicia i
denuncien un sitema benevolent
amb els feixistes.
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EN MOVIMENT

Alroxi•ació ales
•alalties •entals
L'estigmatització social de les
malalties mentals dificulta la
reintegració deis malalt: l'automarginació, la vergonya i la falta
de comprensió agreugen els
simptomes d'unes malaties que
haurien de ser presentadas amb
normalitat.
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CULTURA

Els divendres a
CanVies

Els Mossos d'Esquadra en un moment de la concentració davant la porta del Centre d'lnternament d'lmmigrants de la Zona Franca, queja es !roba en funcionament.

El secretari de Serveis Penitenciaris, Albert Batlle, en unes declaracions a l'agencia ACN diu
que el 2006 ha recuperat 'un "índex de creixement preocupant"
en els centres penitenciaris. La
Generalitat intenta solucionar el
problema construint nou centres
penitenciaris abans del 2010,

sense escoltar les veus d'alguns
sindicats, i fins i tot responsables de Serveis Penitenciaris,
que critiquen el Codi Penal.
Afirmen que després de la reforma de 2003 aquest "és massa
dur amb alguns delictes que
abans no implicaven penes de
presó". Mentre tot aixo succe-

eix, els col-lectius i entitats que
realment es preocupen perla situació de les persones preses
van convocar per finalitzar
l'any tres marxes en diferents
centres penitenciaris de la ciutat
de Barcelona: la Model, el Centre d'Internament d'Immigrants
de Zona Franca i Wad-Ras de

Poblenou. El seu objectiu és
anar a l'arrel del problema:
"l'essencia del sistema penitenciari i penal que, lluny de reinserir les persones en la societat,
les exclou i les castiga aillantles i amagant-les sota els murs
de les presons".
1PUma 3]

El oetit comer(:, ~n crisi per
les obres del TAV
· El comerciants dels carrers Sant Medir, Sant Jordi i Caceres es queixen de
la crisi de vendes que estan patint amb
moti u de les obres del tren d' alta velocitat (TAV). Aquestes obres provóquen l'aillament dels comer9os amb el
talt'de carrers i el tancament del túnel

de Riera de Tena i de les entrades al
metro de Mercat Nou. La preocupació
ha anat en augment en saber que les
obres no finalitzaran fins al 2010: "Si
tot segueix així haurem de tancar".
l-84]

li IIRJIS d'llkiiiiiiCÍÍ i IIUIIIBBSiií

11/·CS/1 Casas 1/iBiiiS

.

1.

El centre social continua la seva tasca de dinamitzador social
i aquesta vegada ens presenta
una magnífica vetllada amb
concerts en petit format, actuaciobs teatrals i nits tematiques.
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l'alternativa
popular aValls
El Casal ·Popular La Turba neix
el 1997 i amb el temps ha esdevingut una eina ·d'unitat popular i
un espai de treball i de lluita dins
l'ambit de Valls i comarca.
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editorials

La vergonva al costal de·casa

Repensar la .diferencia
· TeniJ? ! ~ herencia d'una
soc1etat que sent temor
.
davant la diferencia.
Prefereix apartar-la. No sap gaire
. bé per on agafar-la. La seva reacció davant les persones malaltes
mentals n'ha estat un clar exemple: I cadascú en la seva quotidianitat pot veure els efectes' d'aixo: .
el discurs de la normalitat, l'estigmatitiació de.la malaltia, l'ocultació, la manca de familiaritat ·
amb el tema... En aquest número

LA BURXA ha volgut atansar-se a
una de les parts, la de les persones
que treballen en centres pera malaltes mentals. En el día a día ·es
percep aquesta herencia de la indiferencia (rebuig) enfront d'aquell que no cómpleix els canons
de normalitat, i la por al rebuig
que aquesta provoca en qui no
s'amotlla a aquests canons.
.Aquestes frontere's les tenim inte- .
rioritzades en múltiples aspectes
dé la vida. Cal no obviar-les.

P

er a la dreta, les desi- tot acabi en una continua venjanr;a
gualtats socials es reso- de pobres contra ríes, o de pobres
len amb la porra: castig i contra altres més pobres. 1 aquesta
aniquilació per a la gent pqbra que ·és una tradició que potset caldria
es nega a morir-se de f~ en si- recuperar vista la nuHa reacció de
lenci. Per aixo, les presons, com: . !'esquerra davant l'execució a
més cruels millor, i les condem- . sang freda d'un lladre per part
nes, com més llargues més idéals. d'un agent privat de seguretat fa
Pero, i pera !'esquerra? Tradicio- unes setmanes. 1 de pas es podri,a
nalment s'ha optat per la reinser- recuperar la reivindicació tradicioció i l'educació per impedir entrar nal de repartir, encara que siga un
en espirals de violencia social on poc, la riquesá i fer innecessari el
.
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delicte per desesperació económica, i de pas, potser tarnbé serien innecessaris monstres com el de la
Model i el nou centre de tancament d'immigrants que envolten
els nostres barris i ens planten la
V(!rgonya al costa de casa. La ver. gonya de saber que oaquest sistema, a més de ser absolutarnent injust, és extremadament cruel, i que
el delicte de néixer pobre es paga,
tot sovint ambla pre~ó.

opinió

La iústícia és cega, pero
nosltres no
firma la nostra opinió sobre
aquest sistema que crya les lleis
Sense saber I:Íé com oassumir a la seva mida. Un ·sisterma que
aquest dolor, aquest buit. Vi- actua com a "mare protectora
deis seus fills i tilles". Un sistevint~ho amb odi i impotencia ...
Un odi generatoper l'amor. Per ma insostenible, brut i podrit en
amor a la llibertat que ens ro- · el qual sota una coridemna míniben. Per amor a la gent a qui es- ma un element de !'extrema dretimem, que ens ·91-aten, que ehs ta, apadrinat per Democracia
· Nacional, apunyala una persona
torturen .. .
Han
que peJ..lsa
passat ja
per si mados
imys
teixa,
no
des que es
com ell. A
va produir
més, el juuna agresrat en desió feixista
mana 1' in"
al barrí de
dult, · amb
Gracía.
l'agreujant
Una agresafegit d'arsió gratuita
gumentar'
que va acaaquesta pebar amb la.
tició
hasant-se en
vida d'un
company,
la . no~tra
un amic.
certesa de
El pasla inutilitat
sat 6 de novembre vam haver de de les presons com a centres de
·fer front a un judici d'un siste- rehabilitacié. 1 que passa amb la
ma en que no creiem i al qual no resta deis set agressors i a:gresvolem pertanyer. Per que? Per · sores? Tots plegats absolts per
sentir-nos com a meres especta- manca de · proves. Ja n'hi ha
dores d'un teatre. Un teatreAue prou de tanta hipocresía!
ens lliga amb la corda de la imAixo és un crit dirigit a totes
potencia i que ens cus la boca i les . persones a qui aquest fet i
els ulls amb les agulles del do- quálsevol agressió els fa reaclor. Un judici .que va tenir una cionar i no els deixa indiferents.
clara resolució des del primer A aquells que tenen la capacitat
dia, en qu~ el'jutge va manipular per indignar-se i actuar. '
notoriament l'opinió del jurat
La justícia és cega, pero nopopular. Un judici en que no sal- saltres no:
o
·
tres semblavem els i les agres"1 encara que tot sucumbeisores; en que no es va permetre xi, seguirem dansant sota el fra.parlar de judici polític per refe- gor de la batalla a l'abric del rerir-se als nazis, pero sí quan es . · cord. Roger, amic, seguim dantractava d'"okupes" i "joves sant en el teu nom" .
.d'estetica punk". Cosa que reaAMICS 1AMIGUÉS DEL ROGER
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SALT D~ PLENS
Liquida un ·sospitós per 1' esla humanitat es reconeix com a
tal, als ríes sempre hi ha hagut
quena. Reconeix que estava cagat de por, 'cosa gens recomaqui els ha volgut robar el que
nable per un guardia de seguretenien. L'únic que canvia són '
tat (és com si un pilot d'avió
les circumstancies i els metocomercial afirmés que li fa por
des. Coses de la globalització.
QUELNESS
volar). La caga · ben cagada,
Bé, quan llegiu aixo ja estarem al 2007, 7+2=9, i el 9 és
com 1' enginyer a qui ~e li
un número que a mi em dóna
ensorra un pont, o el metge que
confon una migranya amb un el terreny adobat: ni més ni bon rotllo, que voleu que us ditumor cerebral, amb resultat de menys que un albanokosovar, gui. Em remet a coses interesmort. Ambdós seran· acusats i la púrria de la humanita~. Una sants, com la prova del nou, al
condemnats. Ningú no muntara colla de delinqüents sense es- nou 9 d'Osona, una deis capr;amanifestacions a favor seu, la crúpols que estan aterriorint les .leres emblematiques de comarpremsa no editorialitzara ni classes benestants del nostre ques; a les coses noves; al núopin~ra a favor de la seva llipaís. Segur.ament a molts d'a- mero que portaven abans els
bertat condicional. Ara bé, els quests désgraciats els serbis els davanters centres i que jo (dedos facultatius esmentats, tot i van cremar la casa i violar la fensa central) havia de marcar;
tenir una certa posició social, dona, mentre Europa s'ho mi- al 69, el número sexi per exrava (van haver de ser els ian- cel·lencia .... Tot i que hi ha un
no són ningú!
.El gendríssim deis Tous quis qui els van salvar del mal-. any 39 de memoria nefasta, en
tampoc, pero el sogre sí. 1 son), pero .aixo no els ha d'exi- el qual el criminal -FranCQ va
molt. Esta podrit de diners i, mir deis seus delictes. Si la guanyar la guerra.
per tant, d'influencies. Si no fan, que la paguin. Hi ha altres o · En fi, que el 2007 sigui ben·
les ha utilitzat, i tot ha estat . maneres d'intentar guanyar di- venturós per a totes i tots, i en
una reacció espontania d'una ners. Llastima que a les pre- especial per a tothom a qui li
societat indignada, millor per sons catalanes segurament no agradaría viure en un món on
ell, menys feina , Pero si ho ha es rehabilitaran, sinó més aviat ningú tiógués tants diners com
fet, d'utilitzar-los, els contac- al contrari. De totes maneres, perque els els volguessin robar.
tes;. tothom ho haura entes. Té res de nou sota el sol. Des que

Gendríssim

CARTES A LA BURXA
Envia'ns el teu escrita laburxa@laburxa.org o a Can Vies (c. Jocs Florals, 42. BCN 08014).

La Venecia santsenca
Les voreres deis voltants de l'estació de
Sants estan perdent espai. Amb una habilitat
en la costura sorprenent, s'estan retallant els
espais per als vianants, i estan deixant uns
bons sots perqué s!hi acumuli l'aigua. A
davant del cinema de Sant Antoni, han deixat
trossos en qué entre la gespa i la via per áls
.cotxes no poden passar-hi de costat més de
dues persones.

.M. COTARELLO

Intentar travessar la zona s'esta
convertint en una veritable cursa d'obstacles.
1- l'aqcés a· molts indrets resulta tota una
quimera. Per arribar al local deis castellers,
per posar un exemple, cal fer una bona volta
depenent de per on s'hi va.

és una revista editada per un equip de redacció que En aquesta BURXA hi han coi·.Iaborat: Roser Benaverit, Toni Gonzilez, Gemma Parera Álvarez,
Guillem Sanchez, Pau Canela, David Positiu, Soto, Jordina, Laia i Meritxell Sánchez Amat, Mireia
es troba cada dilluns al CSA Can Vies (c. Jocs Florals, 42)
, Pui, Carme, Ester Rams, Anna Farré, Helena Oleína i Amigo, Isaac, Marc, Albert Alonso; Miquel
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Damés, Agtis Giralt, Oriol, Yol, Marc Faustino i Vida!, Casal Independentista, Comissió de Veihs
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de la Bordeta, Assemblea Can Vies, Cooperativa Germinal,' anlics i amigues del Roger,
Adre~a electronica: lablll'li.a@laburxa.org
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Cap d'anv amb les persones.preses

"

Siga pel taranna_familiar o siga per la histórica exaltació
católica de la caritat, al Nadal l'exclusió social cobra més
protagonisme. Dins deis diversos nivells d'exclusió, "hi ha
sectors allunyats de l'esperit nadalenc, persones doblement
castigades per l'exclusió: les i els presos", segons la participant
d"n col·lectiu per "l'abolició de les presons"
EIIAMPlE
·HELENA OLCINA 1AMIGÓ • ZONA FRANCA

muros .de la prisiones" i ''No hi
som totes, falten les preses".

Any rere any, i enguany ja en fa 1o, lluita per l'abolició
d~verses oiganitzacions de l'esUn deis arguments de més pes que
querra extraparlamentaria de dife- esgrimeixen les entitats contra les
rents paYsos europeus convoquen, presons és que "sota ·la imatge de
el 31 de desembre, marxes a les reinserció que pretén donar el sistepresons demanant la '"llibertat de -ma penitenciari, S' amaga el castig i
les persones preses"~ De les tres el controi social". L'Observatori
inarxes convocarles a la ciutat de del Sistema Penal i del Drets HuBarcelona, dues caigueren als nos- mans de la Universitat de.Barcelotres barris: la primera a les 17 hores na apunta que "els autentics resulal nou Centre d'Intemament d'Im- _ tats de les presons, 1luny de la reinrnigrants, a la Zona Franca, i la S$!- serció, són el conreu de la violencia
Marxa de torxes _a la presó Model
el 31
.
gona (amb torxes) tres hores més amb la consegüent destrucció de
tard a la presó Model. Hi hagué l'individu".
·
una altra marxa a la presó de dones
L'áltre gran eix de les lluites qui ha estat precisament exclos?".
Wad-ras, ál b¡uri de Poble Nou.
. Pero les reivindicacions de les
per l'eradicació dels centres peniA les dues marxes hi assistiren tenciaris gira entom del fet que la organitzacions propersones preses
' prop de 300 pérsones. Ambdues immensa majoria de persones pre- no es queden act. Mentre realitzen
transcorregueren sense cap · inci~ ses pertanyen als sectors socials · la seva feina de conscienciació
dent, tret del fet que enguany els més empobrits. Tarcom resa l'arti- contra les presons, demanden miMossos d'Esquadra impediren. ele de Jaume Balboa a lahaine.or& llores de les condicions de les i els
l'accés de les manifestants a les pa- (pagina web amb ampli contingut intems. Alxí, ens parlen de "la
rets de la presó Model i aquestes no • antipresons) "no es poden atribuir massificació que pateixen els cenvan poder escriure-hi els Jemes de objectius reinseridors a una institu- tres penitenciaris, molts dels quals
repulsa cap als centres penitencia- ' ció dissenyada per regular l'exclu- estan a més del200% de la seua caris. Alllarg de les dues marx:es es sió social ambla violencia de l'em- pacitat, fet que posa en entredit els
van cridar frases com "Abajo los presonament: Com reinsérir, de fet,
drets deis reclusos". Fins i tot, el

.GEMMA P.

de desembre; . ·

responsable de centres penitencia~ amb l'enduriment de les penes ha ris d'UGT, Miquel Pueyo, pQc sos- fet que la Població reclusa augmenpitós de ser complaent amb la si- te a un ritme de 100 persones a la
tuació dels presos, declara: "a_la setmana". Aquest ritme, que ha suMoael hi ha fms a sis persones per . posat un augrilent del 33% dels
ceHa, tenen els lavabos a l'interior, presos, no guarda una relació difan cues per anar als serveis. La llei recta amb l'augment de delictes i
general penitenciaria diu que cada faltes (que fou del 15%), ni amb el
de detencions (del 7,5%).
ceHa hauria de tenir un pres".
L'explotació laboral, els malD'altra banda, els col-lectius.abolicionistes afegeixen que "lá massifi- , tractaments i Tar eclusió lluny de
cació és la conseqüencia directa de ,l'ambit familiar .són altres de les
la reforma legislativa de 2003, que denúncies d' aquest moviment.

Presos polítics
1.-A J'.Estat espanyot hi ha

em-

presonades més de 61.000 persones. La :xifí"ael col -foca en1re els pri-

mer& estafa (tel· m6n occfdeOtal
quant a presos per nombre d'hám.

tánts.

ri
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2. ACatalun,., tatiob1ació retlu--

• s'ha lnc1'81lltQfat en un 8% dlf."

ranfaquest .2006, fins a iribar als;
8.986 infems. Dt;1$ del gener, les
presons han guanyat 700 reclusos.
La pitjor situació es vlu ala Modelr

El 23 de desembre, el coHectiu
de supoq als presos polítics
Rescat va convocar marxes de
torxes a .una vintena de ciutats

dds Pa'isos Catalans. Sota el lema "Per Nadal us volém a casa"
centenars de persones es van
manifestar a llocs com Vilafran-

ca, Barcelona i Valencia per la
llibertat dels-presos i-preses tancats per la seua militancia.política.

amb 2.086 p~.
3. Després de la Model. Quatre
Qamins {1.788) i can B!ians
' ' (1-(85) s6n els centres amb més
;peí:sones preses a Catatunya.
, ·+4. A
espanyol;;.s'~
20 noves IJ)Stal faclons;•jurít afllb
'"•4(} ~ 111~ penitérl-

re.tat

"CiarieS•érltJi. &ny$ 20061 2.01-2.

D1aquestes 22, nou seran construi·
des perla Generalitatoo Catalunya
O'única'autOOomia de Ff;)stat que té
~en aquestambit)
5. N.omé&en eiS últlms cinc anya
vora 800 teélusot moriiin dins
~ les Jnstítuciorí$e penitenclaries,
pérp. noinés el 36% ho feren de
mort'l)áttn"al. La segona causa de
mdrtalltaHtins de la presó és el su1:.
'"* cidi. Des de rendupiTient deJes pe..
nes al 2003 la ·kiffa de suicldis s'ha
mul!iplic.at per dos.
6. Consbuir una presó costa una
mitja de 53 müiOns d~ros. Equipar-la costa 10 mnioos i rnantenir-la
en funcionánent 12. miliOns a rany.
7. •Segons estudls.dt ta GeneraJi.
iat <» catatunya, findex de rein~·«1 tes'presons del ~'

"pátde CatatUnya" del4(}%.
.yl

,.:;:;

EllOKAl

asSC?ciaeió cultural El Raval

libres ·

*lf;iii!Qmi!K~ rMiíft.

i'liii. .
1lillati'C~
ptlt~

llorar!:

matlns, de- dinal't$ a

divendrés de 10.30 a14h·
tardes, de di11uM a
dissabte de 17a 21 h

. TETRIA

cid& la Cera.t&is 08001 Barcelona ·
Tel: 93 329 06 43 Fax: 93 329 08 58
ellokal@pangea.Qrg

c. Comtessa de Sobradíe!, 4

08002 Sarcelono.
te!.93 268 45 33
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P sants
A PEU DE CARRER

l'elegancia del
·nohosé'
Un dia qualsevol del mes passat, a l'eixida del gimnas ~m ·
, trobe un diari del barri. Esgotada pel frenesí de l'exercici, em
sente en un banquet i el fullege
amb parsimonia. 1 a ·la quarta
pagina del periodic em trobe
(redéu quin ensurt, ja podien
haver avisat a la portada) que
la directora general de Gaudir
ens ha visitat. El periodic li feia
una entrevista aprofitant la conjuntura. Evidentment,_no visitacap associació de ve'ins i
ve'ines, sinó el saló del Meeti_ng
Point i és que, ja es sap: s'ha
de vendre el producte! ·La senyora directora, Carmen Escriva de Romaní, resulta ser la
néta de Muñoz Ramonet, conegut feixista que va adquirir un.
munt d'empreses téxtils dUrant
la dictadura, a més d'alguns
bancs, companyies d'assegu- ·
rances, magattems... La fortuna de l'avi, transformada als
nous temps, compta eri l'actualitat amb tot un seguit d'immobiliaries (no podia ser d'altra m9nera) que gestionen el patrimoni. La gestió d'una part (molt
molt xicoteta) d'aquest patrimoni és ben coneguda peles lectores i lectors de_LA BuRXA: Can

-va

Batlló . .l:entrevista, que -resulta

.
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'No aguantarem,,4anvs d~obres'·<
a Barcelona, pero el' caláix n6 s'acabara fms al 2010. Aixo si tot
Així de contundents es mostren al- avanva tal i com esta previst, aspecguns dels comerciants deis carrers te que alguns dels entrevistats posen en dubte, ja que sembla que tot
Sant Medir, Sant Jordi i Caceres,
davant la crisi de vendes que estan es faci sobre la marxa, sense cap tipatint amb motiu de . les obres del pus de pfanificació ni coneixement
tren d'alta velocitat (TAV). ·
del terreny. Pero també els espanta
LA BURXA ha sortit al carrer per la futura rehabilitació del Mercat de
copsar l'opinió dels comervos afec- . Sants, prevista per al2010,ja que _e l
tats perles obres de l' alta velÜCitat, tancain~nt del mercat podría supoa banda i banda de les vies. Tots sar ·l'e.s tocada final per a tots
(:Oincideixen a afirmar que l' Ajunaquests petits negocis.,
L'associació ha presentat divertament es renta les maps pel que fa
als seus problemes i que no informa ses instancies i queixes al Districte;
sobre la duradá de les obres, ni·so- demanant algun tipus d'ajuda, un
pla per revitalitzar la zona o una rebre el seu impacte.
Undels problemes principals és ducció dels impostos, pero encara
que el tall de carrers i el tancament estan__ esperant que els diguin algudel túnel de Riera de Tena i d'una na _cosa. 1 també han trucat a les
de les entrades al metro de Mercat portes de la Casa Grán, on la resNou díficulta-l' accés a diverses zo- posta encara va ser pitjor. En paraunes, els carrers queden ai1lats, es reles te~tuals de Jo~~i Portavella, ells - - ·. L'acc;és a diverses zones es veu altament dificultat.
dueix el pas de vianants i els co- "no son massa cnttca per avaluar.Ia · · '
mervos que hi ha se'nressenten: al- - situació del comer9 al barrí"; pero · .
guns ja han tancat, d'altres s;han també van haver ' de sentir que el
traspassat i n'hi ha que han de lltii- seu problema no eren les obres, si• .
tar molt per mantenir l'activitat.
nó que no generaven una oferta
prou atractiva.
Afirmen que ja no saben que
Obres lins al 2010 .
La trentena de membres de l' Assofer, i que si tot segueix així hauran
de tancar, les seves botigues acabaciació de Comer9os de l'Entom del
Mercat de Sants veuen amb preo- ran convertint-se en habitatges, el
cupació la durada de les obres. Esta comer~ de barrí. desapareixera i·els
previst que a finals del2007 finalitvoltants del mercat estaran plens de
zin els treballs per fer entrar el TAV grans centres comercials.
ESTER RAMS • SUTS .

ESTER

a

ser un~incitació la revolta popular, no té desperdici. La senyora Escriva de Romaní no
para de parlar deis equipaments del que ella considera ·
habitatges "exclusius" amb jardí i pisciña privats (més del
30% deis habitatges, si no
comptem els pisos amb preus
lliures; llavors la xifra ascendeix
al 60%). Pero tota al·lusió als
pisos protegits rep com a resposta un eleg'ant "encollir de
.muscles". Tindran piscina i jardí
privat .els pisos protegits? No
ho sap. Sera el mateix disseny
el deis habitatges luxosos que
el ·deis protegits? No ho sap.
Quant costara un pis a Can
Batlló? No ho sap. Quíns són
els beneficis que obtindra Gaudir? Ni idea. Per favor! · La Directora General de la immobi. liaría que acaba de signar un
contracte milionari sobre la
gestió d'uns equipaments que,
a més a més, li pertanyen, no
sap totes aquestes coses?
H. OLCINA 1AMIGO

Festa·dellai al Casinet .

Albert Boadellá, Caganer
de I'Anv en el·s premis.de laCAL
Entre els 14 candidats destaca
linma Moraleda, que va quedar
Albert Boadella va ser !'indiscu- en tercer lloc, i Jordi Hereu, d
tible guanyador deis premis que
flamant nou alcalde, que malgrat
la CAL (Coordinadora d' Assodur pocs mesos al carrec va ser el·
ciacions per la Llengua) entrega quart · en puntuació. La Renfe i
cada Nadal amb 48 vots, el doble
AENA també van quedar forva
que el segon classificat, Artur ben situades, i no és d 'estranyar
·
.
·
Mas. ·
.si mirem com han gestionat les
En el marc de la Torronada, seves infraestructures.
· organitzada pel Centre Social de
Pero el caganer d ' enguany,
Sant, la CAL va pronÍoure la tria · queja va quedar segon l' any pasdel Caganer del' Any; aquell persat, ha desbancat els seus adversonatge que s'ha distingit perles
saris pel seu _paper dins de Ciutaseves accions contra el nostre pa- dans i per la se va.rancúnia contra
ís o que ~implement fa més rabia tot allo que sembla catala.
al veinat de Sants. En Boadella ·
El seu partit ta:mbé va rebre el
rebra una estatua del caganer i Premi Especial, fora de concurs,
ima carta de felicitació pel premi ' pels seus merits en favor de la
aconseguit.
crispació.
ROSER BENAVENT • SAIITS

Moment de la pregaria al Casinet d'Hostafrancs.
El Casinet d'Hostra(ancs va esde~
venir el dissabte 30 de desembre
el punt d'encontre dels i les musulmanes de Sants i barris pro- pers. El motiu eren les pregaries

del dia de la Festa del Xai, una
festivitat que es celebra a tot el
món musulma. El seu origen ens
!'explica el t~stimoni irnmigrant
de la secció EN MoviMENT.
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>?- 'Criminalitza els 9rups sócials....!Jlés ~:ulñerables í

ernpobrits.,
·- ,
fif ;; ·1' ,, •••••
>> Limita f exercicl de drets l llibertats púhllques fonamentals\ com ~~ dret de reunió í man_¡test~ció:
» Retall~ tes possibilitats d'expressar~se lllürem~~f,
prot~tbint les p~nca.rte~, cartells i fulleton~ ~
• d
>>Les mesures que estab_
leix no són de ca'fad er so~
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AllttlllaTa la Vene~ue/a rBfiiiiUCitJRiria
L'Assemblea Bolivariana de Catalunya (ABC), un espai de coordina~
ció de col iectius en favor de la revolució bolivariana, va organitzar
el passat 2 de desembre a la Sala Bahía una jornada d'apropament
al procés de transformaciq social que s'esta vivint a Veneguela. En
Jacte és va parlar deis principals reptes que ha d'afrontar el país, així com del context polític, economic i social del conjunt de !'América
Llatina. L'endema de la jornada solidaria, Hugo Chávez tomava a
· guanyar el comicis presidencials ven~olans, amb una amplia majoria de gairebé el 62% deis vots .

sinó el d!;!ls poders privats i públics
que fomenten les situacions d'exclusió i discriminació de la nostra societat, posant emfasi en fenomens
com l'asse~ament immobiliari i l'es. peculació urbanística.

Ja fa gairebé un any que va entrar en
vigor l'ordenanva del civisme. Nom- broses entitats han mostrat públicament el seu rebuig a la normativa,
han empres accions legals i fan un
seguiment de les sancions. Fins i tot El mural més car del món
la Sindica de Greuges de la ciutat La desorbitada multa contra els sis .
·
l'ha criticada.
autors delf amós mural de la pla9a de
Aquestes associacions conside- Sants és un exemple de com 1' Ajunren que 1' ordenanva és discriminato- tament aplica aquesta ordenan9a.
ria i estigrÜatitzant per als grups més Pero 1¡¡ desproporcionada sanció
vulnerables, i que intenta regular un . sembla que se li esta girant en contra.
concepte tan ampli i complex com la al consistorí, ates queja s'han recoconvivencia ciutadana mitjan9ant, ilit gairebé' un miler de signatures de
únicament, la prohibició i la sanció suport als artistes, a més-d'organiteconomica de certs comportamen~ zar-se una ciberprotesta contra la
individuals. [1] Assenyalen també mu1ta a intemet.
que el foment del civisme no hauria
de passar per perseguir el compotta- Jornada antirepressiva al Babia
ment dels coHectius més empobrits,
El cas 'del mural, tot i ser el més co- .

PINZELLADES .

BlltilaiiBS CIIRIIB la CtJRSlitUCió BStlaRVtJia
Treballadores sexuals contra l'ordenanc,:a.
negut, no és l'única multa que afecta
els moviments socials. Des de l'entrada en-vigor de l'ordenan9a, nombrosos membres- dels coHectius del
barri han estat sancionats economi- ·
· cament. Per fer front a aquestes despeses, el Casal Independentista i
l' Assemblea de Joves de Sants van
organitzar una jornada antirepressiva
a la Sala Bahía.

cial si'rió''sancionadores. ¡¡.
~( Algunes d,e les multes previstes sÓJldesproporéio-

11ad~s en relació al~ recursos de les persones

J

lncul-

· .pades. >'>Els aªents enéªrregáts de la seva apllpaéió no són
els serveis socip.ls sinó' els ·cossos policlals, a qui
aforga furicíons gairebé judícials.

Com ja és tradicional, els Maulets del Barcelonés van realitzar la Vuitena Botifarrada contra la Constitució espanyola, a la plaga del Sortidor dei Poble Sec. Amb l'acte el collectiu independentista va denunciar que ni la Carta Magna ni els diferénts estatuts d'autonomia
resolen les aspiracions socials i nacionals del poble catala, que ha
de ter front, entre d'altres coses, a la precarietat laboral; la repressió
i l'especulació urbanística.

El Día lle/ Soci
El passat 2 de desembre, el Casal independentista de Sants Jaume
Compte va celebrar per tercer any consec!Jtiu l'acte que porta per
nom el Dia del Süci. L'acte va constar de dues activitats: un sopar al
Centre Social de Sants, al qual va assistir-hi una cinquantena de persones, i una testa al CSA Can Vies, on hi van participar-hi al voltant
d'unes 300. Aquest acte es porta realitzant com a agra'iment a aquelles persones que, en part, tan possible que el Casal de Sants segueixi existint i realitzañt activitats polítiques, culurals i iúdiques any
rere any.

lornalles II'IICCió SIICia/lle I'EStlai IIIJIB lle la
lntersinllica/-CSC
·
!8.
Les Corts va ser l'escenari de les primeres jomades de I'Espai Jove,
que pretenien mostrar lluites del nostre país i d'arreu. Dividides en
quatre eixos tematics (immigració, lluites locals, feminisme i situació
de !'América Llatina), van acabar amb la intervenció del viceconsól
bolivia, que va destacar el procés de canvi que esta vivint Bolivia; a
partir de la nacionalització deis recursos energétics i la reforma agraria.

Accionsper
l'habitatge

Desal/otgen l'll(sttiric centm socia/la lotería
ESTER RAMS • SANTS

Els Mossos d'Esquadra van desalloljar a primera·hora del18 de desembre La Lokeria. L'antic edifici de l'lnstitut Nacional de Seguretat
Social oe la plaga E~anyola, a Collblanc, en desús des de l'any
-1992, es va okupar fa gairebé 10 anys coma resposta al desallotjament de l'emblematic Centre Social La Vakeria. Al'espai, que també ha servit com ha habitatge, s'hi han realitzat nombroses activitats
alllarg d'aques_t ar¡y.
·

Sants va ser un dels escenaris
d'una acció descentralitzada contra 1' especuladó. La nit del 17 al
18 de desembre, 51 i~obilia
ries van ser sábotejades en _diferents barris. Els Grups Autonoms contra l'Especulació van
penj ar un manifest en cada immobiliaria a la qual segellaven el
pany on s'assenyalava la·responsabilitat d'aquestes· en l' especulació i la precarietat.
D'altra banda, el dia 23 unes
25.000 persones es van manifestar pels carrers del ¡;entre de Barcelona. Darrere d'una pancarta
amb ·el lema "La llei ·no toca el
mercat, la llei és paper mullat",
en referencia a la nova proposta

·ponents alemanvs BJIII/illuen com taran tmnt a
la cimera lle/68
La indignació perla falta d'habitatge i l'especulació és un sentiment massiu. .
de llei catalana d'habitatge, van
exigir que es fes ~fectiu aquest
dret. Des del maig, quan es va fer
la primera ass'eguda, el moviment

INTERNET

per un habitatg~ digne no ha parat de créixer i ja esta prepararit
la propera convocatoria, que sera
a finals de marv.

La resposta a la cimera del G8 (els set pa'isos més industlialitzats i
Rússia), que tindra lloc al nord d'Aiemanya el juny de 2007, pretén _
ser una de les mobilitzacions més grans des de fa temps. Per ferIa possible i donar-la a conéixer, membres del col iectiu Dissent
(dissenteix), Ún deis molts que organitzen la iniciativa, estan realitiant xerrades i accions, una de les quals va tenir lloc a Can Vies.

xavier martín
Wi!! i!TITtJg i1!! ~1!
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Zurrlbunt

WoodyAIIen
'

Zurriburri Autoedició

OVO. Autoedició, 2006
Aquest documental, amb més bona voluntat política que
qualitat técnica, és el fil conductor de la gira que l'assemblea del centre social sevilla esta realitzant per tal d'evitar
el desallotjament previst per al mes de febrer i que va fer
escala a Can Vies el mes de novembre.
Casas Viejas va obrir les seves portes ara fa cinc anys,
quan un grup de gent va decidir obrir a la ciutat de Sevilla .
"un projecte fonamentat en l'assemblearisme, que busca
autogestionar les nostres vides i relacions, creant noves
formes de treball sense explotació, fomentant iniciativas
polítiques i culturals enfront d'allo establert, alhora que denuncia la manca d'espais socials d'ús públic".
El projecte de Casas Viejas ha desenvoluptat un ampli ventall de tallers, projeccions i cursos, així com una escola popular infantil i una biblioteca. S'hi han realitzat infinitat ·d'espectacles de teatre, conéerts, xerrades i presentacions, frobades i actes solidaris.
No és només un casal de barrí, sinó un espai de tro~
bada i reunió per a grups, _generador de moviment, on diferents iniciativas i lluites es coordinen: una eina de transformació i un espai de construcció lúdica, social i cultural.

El Woody Allen de l'any ja és nát. Llastima que no hagi sortit més guapo. També és cert que després de Match Point,
el llistó era d'una algada impossible.
Protagonitzada per Scarlett Johansson, tenim de nou
al davant una comedia, amb destacable nivell de dialegs i
interpretacions un pel histrioniques, pero efectives. Una
pel·lícula recomanable, un pel fluixeta, coprotagonitzada
pel mateix Allen en el paper de pare fittici (un ii·IUsionista
de tercera reconvertit en detectiu) que ajuda Sondra (Scarlett). Cal afegir-hi Hugh Jackman (el milionari misteriós) i
lan McShane (el periodista fantasma) en una historia rocambolesca, farcida de mites fantastics, crims i investigacions. Una comedia classica del genial director, sempre
enginyós i divertit, de nou a Londres i repetint actriu, a.mb
un possible rebrot d'aquella fascinació per"les rosses que
tant el caracteritza.
L'adorarem, com cada any, i esperem veure-li la
carona al proper nen, dl.'!sitjant que li surtí més bufó, sabent
com sabem que aquest home pot parir veritables obres
mestres. Imprescindible, aixo-sí, pera incondicionals.
~

Elba S. Mansilla,.
La ciutat
invisible.

Zurriburri són una banda de punk de carrer. Els carrers que els han vist néixer són els del nostre barri i
és per aquest motiu que no els podíem obviar. Darrerament no tenim notícies de grups santsecs, així
queja sabeu. Lectors i lectores a córrer la veu, que
necessitem plantar!
Bé, centrant-nos en els Zurriburri de Sants, direm
que el seu estil és el mateix que practicaven bandas
mítiques del rock radical com Cicatriz i La P<;>lla
Records, i d'altres més properes com Miseria y Compañía i Ostia Puta. Realment, és com si el temps no
passés~ i com si la frase que afifmá. que "el punk "no
mor ni a trets" tos avui més viva que mai. Aquí en tenim una autentica- mostra. Quinze cangons per a un
primer treball oficial, homonim i a preu popular... i és
que al barrí hi ha de tot.

Vol

David Vázquez

t
Bon dla, jove!
Seria tan amable de dir-me
er que a multat voste aquests
oves que han pintat les seves
nquletuds en una paret?
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a partir erara també podras gaudir a la nit
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Aquest homenet que tot-ho fa bé,
que sempre camina, que sempre camina;
aquest homenet que res no pot fer,
des d'ara en direm l'home del carrer.
No es lleva mai tard, s'afaita molt bé
-la patilla esquerra, la patilla esquerra-,
esmorza poquet, perqué no en té més;
mireu si_ ho fa bé, l'home del carrer.
Treu un cigarret; ai no, que no en té;
quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra:
els amics, si el veuen, tan tots el distret...
que poc fumaras, home del carrer.
Baixa amb ascensor, ai no, que no en té,
camina de pressa, camina de pressa,
al repla de sota, troba la Roser,
et poses vermell, home del carrer.
La dona no ho sap, ai no, que no en té,
malament que penso, malarnent que penso,
se li va morir, ja ni sap de que;
aixo és un pecat, home del carrer.
Obre el seu cotxet, ai no, que no en té;
no té una pesseta; no té una pesseta,
no vol bescanviar el seu bitllet darrer...
ja veus quin paper, home del carrer.
A peu va al treball, d'aixo sí que en té;
molt menys en voldria, ·mol menys en voldria,
si no hi ha calés, tampoc no hi ha Roser...
ho tens molt pelut, home del carrer.
'

!=1 cap li fa mal, ai no, que no en té;
abans en tenia, abans en tenia;
Ull dia el va perdre i no el troba més ...
no tens res de res, ~ome del carrer.

Francesc _Pi de la Serra

l co lon

Antigament, a l'edat mitjana, l'article
salat era predominant en tots els parlars
catalans . Posteriorment, per influencia
de la cultura occitana, l'article estandard
prengué més prestigi i esdevingué
l'article propi del llenguatge formal. Pero
en la toponímia encara trobem
testimonis de qu~m es salava al
Principal: Sant Joan Despí (des Pi),
Solivella (s'Oiivella), Sant Llorenct Savall
(sa Vall), Collserola (coll [de] s'Erola),
Sant Climent Sescebes ...
(Extret de http://ca.wikipedia.org/)
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Que la historia de Sants esta lligada al tren és indubtable. El ferrocarril ha condicional el desenvolupament social, económic i morfológic del nostre barri des
de mitjan segle XIX, quan Sants encara era un municipi.
Pero que va condicionar que de forma tan incipient
les vies de tren creuessin Sants? Evidentment hi ha
un component geogratic. Un cop la primera línia
peninsular Barcelona-Mataré ja havia estat ·realitzada,
la sortida lógica de la ciutat en direcció sud era
seguint la costa, seguint el camí ral de Barcelona.
Eren terrenys plans i sen se gaire. accidents geogr.atics, a banda de les diverses rieres que baixaven
de Collserola i que han quedat fossilitzades en els
noms de carrers actuals: Riera Blanca, Riera d'Escu·
der i Riera de Magória.
Pero si es va donar un condicionant encara més
fort fou la pressió deis industrials que veien en el tren
una oportunitat única per distribuir les seves mercaderies i aconseguir les materies primeres rapidament i ·a un cost molt més baix. Llavors, a Sants ja
tuncionaven les dues fabriques que més influencia
han tingut a la nostra historia, el Vapor Vell i I'Espanya
Industrial (des de el 1847).
El 1851 Michael de Bergue, un enginyer angles que
vivia a Barcelona, va aconseguir la concessió per ter

L'ordenan~a

la línia Barcelona"Molins-Martorell. Les obres es van
iniciar el 1854 i l'any següent ja es va edificar la que
seria la primera estació de Sants. Aquesta era al final
del carrer Riego, de forma que tos molt propera a I'Espanya Industrial. La següent estació que es va inaugurar al terme municipal tou la de la Bordeta, també
propera a una fabrica, en aquest cas a la Aprestadora
Española.
La línia va anar creixent, amb el consegüent augment deis problemes per als ve'ins. Els santsencs van
veure com s'anaven tallant els antics camins que connectaven amb les Corts i com el poble quedava seccionat entre Sants i la Bordeta. Els accidents eren freqüents i els conflictes entre I'Ajuntament de Sants i la
companyia ferroviaria esdevingueren cada cop més
cruents.
Els ve'ins veien amb por les obres del tren i ·s'organitzaren en diverses ocasions per protestar, pero
fins i tot I'Ajuntament santsenc es veia lligat de mans i
peus. Els interessos económics deis Muntades i deis
Güell pesaven més que le~ demandes ve'inals. Així,
fins i tot la GapitanJá General va arribar a amenactaf
I'Ajuntamen.t de Sants d'enviar-los al vaixell-presó Europa en cas de permetre la destrucció de vies terries o
telegrafiques .
Agus Giralt

ataca de nou
La sanció de _7.050 que
els Mossos van posar a
sis nois mentre renovaven un mural reivindicatiu posa de manifest un
cop més la bel·licositat i
l'ambigüitat de l'orderianya indvica.
Objectiu: tolerancia
zero, inplantació del pensament únic i retall de tota mena de llibertat d'expressió que no sigui del
seu gust.
Saben perfectament
quins son els nostres mitjans de difusió i no dubtaran en estrenyer el cercle
a cop de pal o de sanció
per tal que els missatges
no arribin al carrer i la por
ens aturi.

Fe d'errates del número 101 d'aquesta secció: el fanzine NDF, tal i comes va dir, no pertanyia a Gros 10
sinó que era autónom. El que es va reproduir era l'esmentat fanzine i la portada d'un disc que aquesta
publicació va realitzar coma regal d'aniversari pera Gros 10.
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La historia d'aquesta festivitat
es remunta a fa més de 4.000
anys, i esta relacionada amb
Abraham, q~e és el pare de
les tres religions: judaisme,
cristianisme i islam.
Abraham, a qui anomenen 1' amic de Déu, es va casar
amb una dona que no podía
tenir fills i que es deia Sara.
Per aquesta raó, Déu li va permetre casar-se amb una altra
dona, una esclava que li va regalar el faraó d'Egipte. Com
que Sara estava gelosa, la segona dona d'Abraham, Hajar,
·es va veure obligada a anarse'n a viure a la Meca. Alla, va
dónar a llum el primer fill d'Abraham, Ismael.
Anys després, Abraham
veié en un somni que matava
_el seu fill, i com que Abraham
era un profeta i per als profetas els somnis són vertaders,
entengué q~e era una prova
que li posava Déu. Abraham
parla amb el seu primer_fill i li
explica que Déu li havia demanat que el matés. ISmael,
tranquil, respongué: "Fes el
que Al ia et demana". Llavors,
.Abraham el conduí a la muntanya per matar-lo. Li tapa els
ulls i agafa un ganivet, mentre
Ismael, amb calma, esperava
• el manament de Déu.
Quin era l'objectiu d'aquesta prova? Qué volia demostrar Déu? Déu volia demostrar als angels .que Abraham l'estimavá perdamunt de
. tot, fins i tot del seu fill. Abraham estimava tant a Déu que
va passar el ganivet pel coll
d'lsmael, pero Déu el salva i
els angels baixaren amb un
xai per sacrificar-lo. Des d'aleshores, aquesta testa queda
_com a recórdatori representant la idea de sacrificar"ho tot
per al Creador.
Més endavant, Déu li va
demanar a Abraham que canviés aquest sacrifici per una '.
part del seu cos. D'aquesta
prova prové la circumcisió.
Com que la Festa del Xai
és un testa musulmana, es
calcula amb el calendari lunar.
Casualment, enguany ha coincidit amb l'época nadalenca. A
Sants es celebra al Casiriet
d'Hostafrancs.

[
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Dues lluiles en una
La Makabra, pero, encara guardava
més asos a la mimiga. El 2 de desembre més de 500 persones realitzaven una okupació massiva, pública (davant deis nassos de la mateixa
policía) i pacífica del complex de
Can Ricart. Amb aquesta acció es
buscava no només recuperar un espai oh continuar les actiyitats artístiques i culturals de La Makabra, sinó
denunciar que 1' especulació prete'nia l'enderroc immediat d?aquest

impressionant complt;x arquitectonfc del segle XIX, tot i la incansable
lluita d'anys del moviment vernal
del Poblenou.
Així, la defensa del nostre patri_moni cultural, tan !'intangible com
l'immobiliari, es van unir en una acció contundent, que va resistir els
setges policials i 11 dies de terribles
assalts mediatics. També va comptar des del principi amb el suport de
les associacions de verns de Can Ri-

cart i el Poblenou, així com de la
Plataforma Salvem Can Ricart, que
va anunciar que allotjaria la seva
seu en una de· les naus okupades. El
suport vernal va anar més enlla, i va
involucrar espontaniament molta
gent deis blocs colindants, que van
contribuir amb aigua i menjar a
coníbatre el setge policial, i ya pren~
dte partit de forma tan contundent
que als periodistes els costava trobar detractors de l'okupació.

QoaQ et'ino~bing es torn~praqtiq~ qabítual i les autoriAls edifids només hi quedave~ ~ velns que es resistien
tats no realitzen cap tipU$ de apció per tal d'aturar~ho,
a ser expulsats de la .progietªt;·alguns pendents de ju.
elye'(nat busca ebcídes desesperadas que a volteS es
díci;altres aguantant fins a la fi del cqntracte m~lgrafel
tornen revolucionaries. Aq:uest és el cas·dels ediffcis del'
mobbing immobiliari. Aquesi estiu, eiS vei'ns deis immocarrer'fYlagdalemes 13/15 ¡ Amargós 6 tots dos situatsal
bies trobaren la solucló per resistir: buscaren persones
distríct~ de Cíútat Yella:Aquest barri del centre de Bár~
que, com la majoria dels'ciutadans; experimenten a dia~
celdna's'ha fetfamós per 11asseljament lmmobillari -que
ri Ja im,possíbilitat d'accedir a.un habitatge.T conjuntade les finques, pres~ions i . . . . rnent qomenyaren .la Cflmpahya del que an.omenaren la
:Prorocx:ió d'H9bitatge Realment Públictt. A ju, ·· ·;;~3.,p~r~on~~ eptrB:rena viure en 12 de le~ .vivendes
eéfificfs aféctats.''t
que ¡a es sap, Ja:Unió fa la

EL TEU DENTISTA DEL BARRI

. \W

Assemblea _
general

ANNA COLL 1JESÚS RODRÍGUEZ

Quan el 20 de novembre més de 100
policies desallotjaven la casa oku- pada anomenada La Makabra, al
- Poblenou .queia, juntament amb els
·murs, el consens antiok1,1pa constrult
amb tan d'esfory els dariers anys
per polítics, mitjans de comunicació
i el lobby de propietaris.
Si la versió oficial assegura_va
que les' cases okupades eren nius de
brutícia i soroll, plenes de "radicals
violents" i sense cap tipus de funció
social, l'enderroc de La ·Makabra
' destapava el centre de creació de
circ més important de Catalunya, i
generava la solidaritat immediata
d'aquest petit pero actiu coHectiu
cutural. Llavors, els cabarets mássius de protesta a la pla9a Sant Jaume van fer retrocedir els consensos
oficials i van permetre reobrir el debat públic sobre el dret a okupar espaís abando.nats on crear altematives a la cultura oficial.
Membre de la Makabra assajant.

,¡{;;"'primerª
s;

Dr.Mar~al Solanas i
Esquerra

una gran
·-

-
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El proper 27 d~ gener es
tara I'Ass.emblea General
del Casal. És on es troben
els socis i les socias per
discutir de moltes qüestions: funcionament intern,
tragar les línies polítiql!es i
socials locals, analitzar i
entendre el que esta pas·
sant arreu deis Pa'isos Catalans des la nostra perspectiva (és a dir, tenint en
compte qu~ formem part
d'un moviment polític anomenat Esquerra Independentista). De les decisions
presas en aquesta assem·
blea, n'ha de derivar el nostre treball quotidia. El día de
I'Assemblea General pren
un toe m_és especial, encara, perqué és un moment
en qué molts deis socis i
-socias ens retrobem al cap
de molt temps de no veure'ns. Hi ha moltes maneres d'implicar-se al casal.
Ja sigui per motius- familiars, de feina i/o de pertinenga en altres col ·lectlus
no tots els membres del casal poden seguir el fil de
l'activitat diaria ni treballárhi directament. Aixo no vol
dir que siguin menys impere
tants. El dia 27 de gener di-'
ferents generacions de per-·
sones amb punts de vista
desíguals s'asseuran al voltant d'una taula i, . sent
conscients que tota aportació sera igual de valida i
considerada, farem un
exercici de formació política
i personal, .entenent que
l'intercanvi respectuós d'o·
pinions serveix per enfortir
· la participació dins d'un
grup de persones i per fomentar el-sentiment de per·
tinenga al col·lectiu. Si fem
una feina positiva de cara
endins i enfora del Casal Independentista de Sants
Jaume Col]lpte, de passada estarem contribuint a
enfortir la xarxa d'associacions del nostre barrí i possiblement engrescarem altres viles del país perqué
obrin més casals independentistas.
CASAL
. INDEPENDENTISTA
DESANTS

pin~

~

O:OONTOLEG Col. num. 2325

Carrer d'Oizinelles, 96, Ir.
08014 BARCELONA

setmanari M. cnmuttic:a(;ÍÓ

Te!, 93. 332 04 19
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EL RACÓ DEL CASAL

Una llarga lluita es desenvolupava des deis anys 90 per i afectat pels plans urbanístics del22@ .. Per sumar-se a les ]
aconseguir la preservació de Can Ricart, un enorme -reivindicacions ve'inals i en res posta al desalloljament de La
complex de la indústria textil situat én pie barri del Poblenou Makabra; fou okupat el 2 de desembre
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Ja a la venda
Necessitem 1500 subscripcions!!!
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El Salari (i 1111
Les dues darreres columnes
han estat dedicadas al salari. En
la primera vam descriure el concapte de salari i en la segona
vam descriure dos deis tres components del salari (el salari base
i els complements salarials). En
aquesta columna parlarem del
tercer component habitual del
salari, les compensacions o
complements extrasalarials
Les compensacions són retribucions ~ue no teni:m car~cter
estrictament salarial, sinó un ·
caracter compensatori amb l'objectiu de minimitzar al maxim
possible les despeses que de
manera específica pugui generar
a una persona l'execució de la
seva activttat laboral.
lambé són coosiderades
compensacions les prestacions
de la Seguretat Social (SS), independentment que siguin abonades per la mateixa SS, per les
mútues patronals o directament
per la mateixa empresa; i les indemnitzacions · abónades amb
motiu de trasllats, suspensió de
la relació laboral o acomiadament de la persona afectada.·
Jipus de complements extrasalarials extrets de diferents
convenís . col ~ectius - de treball
són el plus transport, el plus d'eines, el plus de roba, la manutenció, les dietes i el·guilometratge,
entre d'altres que~ puguln establir-se.
Aquestes retribucions no retribueixen el treball (en temps, en
quantitat, en qualitat), per aixó la
~ llei general de la SS les exclou
en els calculs de les bases de
cotitzacions. Així, ens trobem
amb diferencies entre els diferents conceptes que apareixen
en· la nómina com són el salari
brut, el salari net i la base de cotització
En darrer terrne, un deis problemas més repetits de les compensacions és que poden amagar millores de retribucions que,
per tal d'evitar ser cotitzades, es
posen en la nómina, com molf
· generalment passa amb les dietes i el quilometratge,
En aquesta columna ja ha
aparegut el concepte del que
parlarem en la propera, la nómin.a. La nómina no és res més
que el docu.ment justificatiu o rebut del salari.
·
MARC FAUSTINO 1VIDAL

Consultes:laburxa@laburxa.org

..
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en-;·-la-:
societat actual. -

Trastorns~.-: m.ent·als·
La manca d'infonn.ació i l'ocultació déls trastoms
mentals són un deis principals problemes amb que
es troben fa_miliars, amics i persones afectades. El

rebuig de la societat cap a aquestes·persones no ]
ajuda i el que és realment preocupant és si som
capagos d'acceptar aquest ti pus de trastoms

CELESTE FLECHA
. EDUCADORA SOCIAL
COORDINADORA DEL CLUB SOCIAL

· Sí, queda molt per tteballar, queda
molt per arribar a una pleria convivencia, . del coHectiu de persones
afectades de.malaltia mental i la resta de la societat. S'ideen teories envers el que és correcte i el que no,
envers la necessitat d'inclusió, envers els setis drets, i jo pregunto: re~
alment hem escoltat el que pensen,
el que senten i sobretot el que volen? S 'ha fét un sondeig o estudi del.
que pensa l'opinió pública dels conceptes esmentats? És · molt important tenir-ho en compte per tal :de .
poder moure la fitxa en qualsevol- sentit. Sense. aquesta inforrnació és
arriscat prendre una decisió, que
.
passa si ens equivoquem? Es plante- . El Cnt, reta~l. del quadre de Edvard Munch que
. .
fi
al ,
?
. d'
desesperac1o.
Ja s1 es pot er m a 1 a1tre. 0 Ja 1· · ·
rectament el movem com si fos una · . des que arriba a compartir la majoA vegades penso .que cap de les
. pe~a i no una persona que sent i que ria de la població. Aquests són els dues bandes vol · fer l'esfor~ de
pateix?
mdtius principals d'estigmatització . conviure junts; allo que és ·nou ge- ·
La manca d'inforrnació fa e; te la i com a conseqüencia, el producte nera pors, inquietuds, inseguretats ..
majoria ·de la societat tingui un con- fmal és el rebuig.
La societat, dinamica i canviant,
·cepte equivocat del que és i que reSocietat i · afectats de malaltia ens marca ~ ritme.de vida que no
presenta la malaltia mental. En mental han apres a viure llúny un de ens perrnet aturar-nos i reflexionar
molts casos· els mitjans de comuni- - l'altre, sensé compartir, a vegades per tal de cercar entre tots plegats
· cació juguen un·paper deterrninant.
sense-voler entendre gaire bé el que noves estrategies .pei' adaptar-nos i
Les notícies envers fets terribles que· passa. No -s'estableixen relacions, acceptar-nos els uns als altres. ·Per
tehen coma protagoni~tes persones no es fa ús d'espais comuns, es par- a:conseguir-ho ha d'existir una conamb trastorns es magnifiquen ido- la ·d'integració o d' inclusió pero es dició indispensable: desitjar-ho de
veritat.
·
nen coma resultat idees equiv.l)ca- ._ segueix-consentint la segregació.

11-

LA BORDETA, MON AMOUR

Qui especula a .
Barcelona;a·
La premsa, en aquestes
dates nadalenques, no
acostuma a donar grans
titulars de temes económic?, principalment perqué els grans centres fi- nancers, la banca i la borsa
estan
pendents
d'enllestir els seus balanvos, recollir beneficis i
empescar-se fórmules
que, a !'hora de presentar
resultats davant deis seus
accionistas i sobretot deis
inspectors fiscals, els permetin estalviar-se el rriax¡'m d'impostos. No cal dir
que sobretot les empresas immobiliaries estaran
' a l'aguait de les dades
deis seús resultats d'enguany. 1sobretot estaran
pendents de com acabara
el projecte que la Conselleria de Medi Ambient i
Habitatge de.la Generalitat vol presentar sobre el
lloguer for(fós per als habitatges buits. .
Pero ·una petita nota .
en les pagines d'economia en l'edició .de'.I'Avui
del dia de Nada! ens reterma en l'opinió que ni la
Generalitat, -ni I'Ajuntáment, ni restat redactaran
una llei perqué a Barcefo- ·
na molta gent que ara no·
pot pugui accedir a un habitatge més o menys assequible.
El titular de la . nota
diu: "Ait interés inversor
en pisos a Barcelona.
Gairebé el 40% de les
compres d'habitatges a
Barcelona ~ són per .especular". Aquests habitatges
no arriben mai a ser llogats, ni venuts a persones que decideixin establir-hi la seva llar. Nomésserveixen per obtenir alts
beneficis puntuals, blanquejar diner no ni

--------
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16;mm,ataula, cinema Més vida ala Capella de Can Vies
'á la Sala Babia ·
BARRISANTS • SAJfiS

MIREIA PUl . • SAJfiS

'El projecte "16 mm a taula"
neix a 1' espai· alliberai per la
cultura amb la intenció d'oferir cinema ame i ptoper i dinamitzar l' espai.
· ·
El cicle, que consta de 10
projeccions, va comen<;:ar e~ 9
de novembre i fmalitzara el
proper 11 de gener. Entre altres
films s'hi han projectat obres tant
variarles com El gran dictador,
La Profecía i Porky 's.
En les diferents sessions hi
han assistit de mitjana una vinte-

na de persones que .a més de la
peHícula han.pogut gaudir de di. verses tapes i menjar.
Aquest projecte es duu a terme ainb la col-laboració de l' Associació d' Amics de Miquel Porter que, entre altres coses, ha cedit el projector de 16 mm. ~b
· que es passen els films i que. dóna nom al. cicle.
Un cop fmalitzat aquest cicle
se n'esta preparant un altre grades a la cessió d'un altre projector, ·aquest de 35 mm, que permetra projectar els films amb
més qualitat.

La cápella del CSA Can Vies té
més vida que mai des que cada
setmana s'hi organitzen activitats d'oci cultural. Aquest espai
obre les seves portes cada divendres a les 1o per oferl.r des
de concerts en petit format a actuacions teatrals i vetllades
. tematiques. Aquestes activitats
. les impulsa l'assembiea de gestió del mateix Centre Social Autogestionat, amb la finalitat de
dinamitzar l, espai i oferir una
pro posta fixa d' oci alternati u
per a les nits dels divendres.
Aquestes activitats se sumen
a la resta d'oferta ·d'activitats
del .CSA Can Vi es, que aviat
acomplira de u anys. malgnit.l 'amena<;:a de desallotjament com a

Concert de petlt formal a la capella de Can Vies. ·

conseqüencia de l'operació ur~
banística derivada d~ l' entrada

ORIOL

del TAV i de la reforma de l' estáció de metro de Mercat Nou.

'

Sants ala conqqesta de·les ones
d'internet des del portal Barri- podran enviar propostes a raSants.org. Els continguts de l'e- dio@barrisants.org. Els noms
El diumenge 18 de .desembre es missora es van comen<;:ar a per- finalistes passaran a la final; en
va constituir a Can Vies. 1' a&.- filar en aquesta primera assem- que es votara el nom definitiu
semblea de la futura radio deis blea, pero el projecte resta obert - mitjan<;:ant una enquesta a Barrimoviments socials santsencs. ·El a la participació del veinat i les Sants.org.
projecte neix a arran d'una pro- entitats que ho· desitgin.
. Aquest sera el quart initja de
El no m · de l' emissora es · comunicació local al qual dóna
.posta nascuda a 1' Assemblea de
. Barri d~! Sants, que aplega dese- -triara mitjan<;:ant un conclirs po- suport i impuls l' Assemblea de
. nes d'entitats socials i polítiques pular en que tot aquell qui ho Barrí, després del periodic LA
del nostre barrí.
·
vulgui podra enviar . les seves BÚRxA, el portal d'internet BarL'emissora emetra d'aquí a propostes. Per a aquesfproposit riSants.org i BarriSants TV, que
uns mesos a través de radiofre- s'instal-laran bústies en dife- de inoment emet només per inqüencia FM, i també a .través · rents punts del barri, i també es ternet.
BARRISANTS • SAJfiS

Espectadors esperant l'inici d'una projecció al Bahia. ·

ALE IX

Per Nadal, un pas de pardal
Hi ha molts tipus de passos, pero no tantes
de caminar. Hi ha passos curts, rectes,
rapids, ferms, estudiats, estérils, suaus,
improvisats, sorollosos i entrebancats. Pero
només hi ha dues maneres de caminar: escollint
destinació o escollint camí. L'elecció d'un punt .
d'arribada· ens ·determina els camins que hem
d'agafar, -optar 'per un camí ens determina els
destins.
Ales cooperativas de consum hi ha qui escull
destí i hi ha qui escull camí. Pels primers la
cooperativa és un instrument, un mitja, un camí
per tendir a l'objectiu·de justicia ambiental, social
i economica. Pels segons la cooperativa és una

form~

"PEIXOS NOLLA"
'
,Mercat de Sants, p¡tracles 3(11 a. JO(; i :14().)41.
Te!f: 93-339-S~-57
SANTS

finalitat, un espai on poder fer les
.coses que els agrada fer, un
espai on poder ser. La trans-.
formació social, ambiental i
economica · sera el
resultat que existeixin
totes aquestes formes de
vida.
Malgrat que fem el
pas diferent, ens ajuntem
per caminar; cadascú ho fa a
la seva manera .pero coincidim
amb d'altres per ter determinats passos.
Alguns fan tallers de conserves i m~lmelades,

d'altres de mecanica de bici, els
de més enlla surten a caminar
. el cap de setmana, els altres es
' traben per posar-se d'acord en ,
· quins productes volem comprar
· a la cooperativa i per qué,
d'altres
duen
la
comptabilitat, fan la
pagina web, escriuen al
butlletí de les cooperativas de consum,
preparen una xerrada. ·
Alguns fan unes quantes de
les anteriors coses o totes les
que poden, d'altres el mínim ·
perqué el grup pugui seguir caminant.
La practica de les cooperativas de consum

genera .noves formes de vida, en recupera ·
d'antigues i en fa possibles d'altres que la
quotidianitat ofega. En síntesi, dóna una
alternativa, un espai, tanta qui intenta transformar
el sistema economic com a qui vol rentar la roba
amb sabó fet amb olí reciclat. Les tooperatives dé
consum estan obertes a tothom qui vulgui ter el
que s'hi proposa i a qui desngi ter realitat els
Objectius de les cooperativas. Tant a qui busca
. caminar com a qui busca metes.
Comenya un nou any i també l'excusa per
séguir desitjant al barrí salut, ecología i la voluntat
de sumar esfor~s. Us convidem a venir-nos a
conéixer, a veure el local, a veure els productes
que comprem, a preguntar, a trabar-nos. Tant de
·bo pugui ser aquest any que ara entra...
Bon any 2007!

arreo
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DE LES MALES
INNOCENTADES ...

*·

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 coneixÉm9a del ·nostre

passat immediat, ~e les pr\)blematiques actuals, tan! socials
com ecológiques i econóiniques, i deis moviments populars
que ens Ian avan9ar.

La Turba,

Moraleda se n'enfot del velnat
agraint que no hi hagi hagut
"gaire·~ queixes per les obres.

el casal•oopular de Valls

14 anvs sense

L'any 1996 diversos col ~ectius vallencs i persones vinculades a !'Esquerra Independentista i a d'altres lluites populars van posar -]
fila l'agulla per fer realitat un projecte: tirar endavant el Casal Popular La Turba, entes com un espai cultural alternatiu pera la
ciutat i, més globalment, com una eina que ha de col ·laborar en el procés de reconstrucció nacional deis Pa'isos Catalans

[

SISCU PARÉS • VlllS

Pedro Alvarez

al carrer.

El casal avui
La Turba va néixer amb la volun- Actualment els grups i col-lectius
tat de ·bastir una eiititat social que· que conformen el casal són l' Aspugués generar i aixoplugar movi- semblea de Joves de Valls (AJV),
ments, lluites i projectes locals _i el Sindicat d'Estudiants. deis PaYnacionals que treballessin qualse- · sos Catalans (SEPC), la Candidavol deis aspectes dels allibera- tura d'Unitat Popular (CUP), amb
una regidora a l'ajuntament,
ments nacional, social i personal;
la base de la defmició ideológica l'ONG IGMAN-Acció Solidaria,
Maulets i la Comissió de Natura.
del casal.
La CUP, és !'aposta municipa~
El casal inicialment es va insta!-lar a les antigues dependimcies lista que es fa des del casal junt
amb persones vinculades a !'Esde l' escorx.ador de Po de Garí.
Aquest espai tenia una característi- querra Independentista i a d'altres
sectors socials. Des de l'any 1991,
ca molt llarninera: disposava d'una sala molt gran que permetia la CuP té representació a l'ajuntal'organització d'activitats de for- ment de Valls.
En l'ambit festiu, des del casal,
mat mitja, com ara concerts, pero
no cal dir que tenia inconvenients entre d'altres coses, es fa la cal9oD'entrada, es necessitaven molts tada, el mercat del bescánvi, condiners per convertir un antic escor- certs (un deis importants és el que
xador en unasala de reunions, un coincideix amb la festa major de
bar;-una sala de concerts i una ofi- Santa Úrspla; a fmals d'octubre),
cina, uns diners que, evidentment, que vam fer coincidir amb la inauel casal no tenia. Pero allo que guració de la seu actual del .casal.
diuen: les mat)cances economi- També junt amb d'altres entitats Sopar de Sant Joan a la porta de] casal popular la Turba
LA TURBA
ques es van haver de superar amb vallenques hem fet possible la re- ·
imaginació i esfor9, i durant uns · cúperació de la festa del Carnes- han acostat la realitat de Cliiapas, Reus, Tarragona i Riudoms. Des
Palestina, Bosnia, Oaxaca, Afga- de la xarxa s 'ha creat, el portal
quants mesos els socis i sacies del toltes, tants anys oblidada a Valls.
www.pobleviu.cat, que actualment ·
Des de fa un any, dins del casal nistan...
casal es van dedicar a fer de brigaDes del casal, pe! motiu d'estar és una eina de referenci¡1 dels
s'han creat equips esportius, un de
da de - neteja, d' electricistes, de
pintors... Finalment, durant la Dia- futbol i un de basquét que partici- ubicats en el barri vell de Valls, cnHectius del Camp de Tarragona.
Pel que fa a difusió, el casal
molt degradat ion l'especulació és
da de Sant Jordi de l'any 1997, es pi:m en els tomejos locals.
L'estructura del Casal ens per- brutal, hem fet diferents accions; edita la revista trimestral La Talaia
fa la presentació pública del Casal
met ,tenir un espai per a exposi- ara per ara les més visibles han es- i l'Info-laturba, publicacions que
Popular la Turba.
L'any 2001, pero, el casal cions, ubicat aJa planta baixa, on tat el primer· concurs de fotografia podeu consultar a la nostra web:
acompleix una vella aspiració: hi ha el bar. Dins d'aquest marc, fa Patrimoni va/lene i un bloc: www.laturba.cat. També particien
el
portal
pem
acostar-se i implicar-se més en la tres anys que fem exposicions de http://blocs.tinetorg/blog/patrimoni~de-valls. Junt amb la CUP www.pobleviu.cat, i un grup de
dinamicai els reptes del barri vell joves fotografs de la 'Comarca.
En el camp de la solidaritat, el treballem dins l'ajuntament el te- persones vinculades al casal trebade la ciutat i, alhora, oferir als st:us
llen per potenciar la presencia de
sqcis, sacies i simpatitzants un.es- casal col·labora amb l'ong IG- . ma urbanístic.
pai digne -¡ amb moltes possibili- MAN-Acció Solidaria i difon els
En altres espais, el casal forma. les nostres comarques al setmanatats per fer-hi les activitats que es projectes que aquesta orgarutzació part de la CAL i és una de les enti- ri Directa.
El _Casal, en molts aspectes,
tats dinamitzadores; amb el Correproposa. Així, dones, el casal ins- . porta a terme (www.igman.cat).
llengua com a acte més important s'ha convertit en un referent, tant
Així, s'han fet cicles de xerrata!·la la seva nova seu al carrer
Nou, 12, de Valls, just al davant de des, exposicions: i passis de docu- A escala comarcal, La Turba parti- de demí~cia social com de consla pla9a de la Zeta, un nou espai mentals que sota el títol de Esce- cipa-a la Xarxa del Camp, on tam- trucció de realitats.
que dóna corda per fer més coses naris locals en un món globalitzat, bé hi són. presents ~ls casals de

El 15 de desembre, es va fer a
!'Hospitalet· la ja tradicional manifestació i ofrena floral en record
de Pedro Álvarez, assassinat per
un policia·fa 14 anys. L'assassi, un
policia de paisa adscrit a la Brigada
de Seguretat Ciutadana, va ser de-:
.tingut P.Oques hores després .deis
fets, pero va sortir en llibertat després d'una setmana, amb l'argument de falta de preves concloents.
Des de llavors, la familia i una
plataforma de suport no han deixat
de reclamar que s'investiguin els fets i es faci justicia. . La
manifestáció, que va aplegar a
unes 200 persones, sorti de
l'avinguda Catalunya i van anar fins
a l'ajuntament de !'Hospitalet. Amb
el recorregut es volia denunciar la
despreócupació del consitori i la
.pássivitat del Jutjat d'lnstrucció
número· 5, que ha dut el cas..
L'acte també va servir per de- •
nunciar la situació del pare de
Pedro, Juanjo Alvarez, que ha estat
imputat amb diversos carrecs
. d'amenaces, injúries i obstrucció de
la justicia, com a conseqüéncia de
la lluita perqué s'investigui' qué va
·passar amb el seu fill. En cas de
condemna podria afrontar penes
de presó i sancions economiques
desorbitadas.

...ALS REIALS
CAGANERS

Albert Boadella gaudeix del
seu tren més merescut com a
Caganer de I'Any.
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la .Burxa -~

Les subscripcions a LA BuRXA acompliran dos objectius: fer-Ia
arribar alla on la seva distribució no arriba i contribuir
económicamental seu manteniment:
Es·pot fer de diverses maneres:miijan~nt correu convencional,
per domiciliació bancaria o manualment.
Aild queja saps!

Nom
Cognor:ns.
Carrer 1 numero
Codi Postal
Població
Teléfon
DNI
Vull rebre LA BuRXA a casa ·
Amic amiga de
LA 8URXA

3 euros/mes
(36 euros l'any)

,
;

Col ~aboració' anual
amb '

Aportacions
voluntarias a LA

LA BuRXA

5 euros/mes
(60 euros l'any)

8URXA
¡_

euros

__

(escrture amb claretat)

Caixa/Banc
Adreya
· .. ~
Poblaclo
•
Nom del titular .
CODI ENiiTAT
CODI SUCURSAL
CODI SEGURETAT
NÚM DE COMPTE

1

1
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1
1
1
1
1
1
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Es prega que entregueu fins a •
nova ordre els rebuts que presentara LA BuRXA
Data
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DiPutat boliVia i responsable de relacions imemacilnals del MAS

"Eis canvis polítics actuals són la
nostra ésperan~a de •r'' ·
Bolívia viu un deis seus habituals moments convulsos, pero. eixe es-.
diferencia per semblar embarassat d'una gran esperanc;a. Després de la
victoria d'Evo Morales i el ~eu Moviment al Socialisme (MAS) ara fa un any,
el nou govern va comenc;ar la difícil tasca de complir les seues promeses.
De moment ja ha nacionalitzat parcialment els hidrocarburs, ha comenc;at la
reforma agraria i, sobretot, ha posat en marxa I'Assemblea Constituent amb
- l'objectiu de redactar una nova Carta Magna per "refundar el país". Les
pressions de l'oligarquia no s'han fet esperar, i el rumors de cop d'estat i
d'escissió tornen a planar sobre el futur de la castigada Bolívia. Aquesta
entrevista es va realitzar al s.etembre, quan David Herrada va venir a Sants
convidat pel Casal lndependéntista per parlar en el seu acte de la Diada.
FOTO: L'ACCENT

HELENA OLCINA'I AMIGO 1 • SAm
ESTER RAMS -

En que es dnerencia aquesta assemblea
consdluent lASJ de les abres que ia ha coneaut Bolíviail

""'

I J

Lamentablement, a Bolívia mai s'ha tingut
en compte els indígenes ·ni de l'orient ni de
l'occident. Ja durant la suposada independencia de 1825 se'ns va excloure de la
presa de decisions, i així s'ha mantingut en
les posteriors reformes de la Constitució Política de l'Estat (CPE).
Així, la CPE i les lleis actuals són totalment manipularles pels diferents governs que
han anat passant i que no han fet res pel país, sinó que han estat totalment controlats per
l'imperialisme nord-america. Per aixo,
creiem que és fonamental refundar el país.
Aquesta refundació, per nosaltres, significa
la integració de tot el poble bolivia.
Ara la Llei de convocatoria deixa molt
ciar que és una assemblea pluricultural que
garantira la participació de tots els sectors socials i culturals, fm8 i tot, de les minories.

El MAS va aconseuuir la maiOña absoluta de
rae. pera no eiS 2/3 que li permelrien redactar la nova COIISiilució, • robliUa aarñbar
a uns pactes amb la dreta que sembla que
fins ara són imPDssibles..
Eixe no és el problema. La Llei de convocatoria ja estava pensada de tal forma que
cap formació pogués obtenir els dos ter9os.
Nosaltres tenim la majoria absoluta i si sumem altres foimacions polítiques i socials
mes ' xicotetes tenim els vots suficients per
aprovar la nova Constitució.
~
El problema és saber si la dreta forma
part del nostre país, perque llavors hauria de
sumar-se al debat polític per rnillorar-lo. El -

que esta fent ara per ara la dreta és oposar-se
esta acabant el poder oligarquic que els ha
a tot i res, s'oposa a qualsevol proposta sigui
permes robar el país sencer. 1 el poble bolivia
quina sigui. 1 aixo ho estem discutint des de ~ esta -disposat a continuar endavant coste el
les organitzacions socials i sindicals i en
que coste, a donar la .vida si fa falta, per
qualsevol moment es pot decidir castigar
avan9ar en aquest procés.
aquests assembleistes que no han entrat a treLa dreta esta treballant molt a Bolívia i a
ballar sinó a peijudicar el país.
l'estranger per fer un xantatge al país sencer,
i no només aixo, sinó planificant fms i tot
Després de raprovació del reulament de acabar amb la vida del president Morales.
rae. que pennetra prendre decisions per Hem d'estar molt alertes en aquest tema,
maioña abso•la dreta esta intentant pa- pero tampoc ens preocuP.a gaire, més aviat
ralilla la coiiSiiluent Es POI continuar enda- ens ha d'animar a unir-nos en un procés povantaiXíil
lític que és IÍúllor per al conjunt del país.
La constituent continuara i s'aprovara la nova Constitució Política de l'Estat. Avo no ens
lla nacionalilzació deis hidrocarllursil
preocupa. Aquesta ofensiva de la dreta recorAquesta era una gran necessitat; des de la cada els primers temps del govem Chávez. Ja
pitalització [privatització] de les empreses
han realitzat "aturades ·cíviques", manifestapúbliques als anys 90, Bolívia va passar de la
cions i vagues de fam als quatre depaR:apobresa a la miseria. Les multinacionals adments orientals.
quirents no han invertit res i s'han dedicat al
El tema d'aquests departaments, conesaqueig. El poble bolivia va fer una mobilitguts com la mitja !luna, esta mogut per alzació molt gran i que va costar molta sang
guns grupuscles pagats per l'oligarquia: i
per recuperar els n<?stres hidrocarburs.
l'imperialisme pero que no tenen una for9a
real. Mire, al departament de Santa Cruz (el
la comunilat boliviana és una de les más
graos en miUrants aquí; pot ser que eiS canprincipal feu de la dreta), a les eleccions a
1'AC el MAS ha estat la primera forva, aTavis que s'estan realillant peno• ala uent
rija també hem guanyat. Ells tenen certa
tenir un • r aBolíviail
presencia a les capitals i en algun altre poble,
Tots els nostres compatriotes que es troben a
pero en tota l'area rural, els companys cam- ~ Catalunya, Espanya, els EUA i 1' Argentina,
perols són totalment conscients de la ims'hi troben gracies als exgovemants del nosportancia del procés.
tre país i a tot el que van robar. L' ernigració
va comen¡¡;ar a partir de Decret 21060 (que
En que es concreten aquests canvisil
marca la introducció del neoliberalisme a
Estem realitzant la revolució agraria i penBolívia). Ara aixo ja ha comen9at a canviar.
sem tecnificar l'agricultura, hem nacionalitLa corrupció comenvar a eradicar-se en fazat els hidrocarburs i pensem indústrialitzarvor de la sanitat i la salut, i ara és el moment
que tota eixa gent' que ha hagut de marxar
los, capacitant tecnics bolivians perque ho
puguin dur a terme. 1 aixo molesta molt a la
puga tomar a fer un treball digne i a contribuir a la reconstrucció de Bolívia.
dreta i a tots aquells que s'han enriquit gracies al nostre país. Els preocupa que se'ls

lllrtlllllll ',, ,,,,
Concen anlirqrassta a la Sala Babia

24 h: amb els grups Crit de Luita, Answer i
High Times, organitzat per CAJEI i Alerta
Solidaria
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David Herrada

""l

~

¿QUE ESCONDES
EN 'li1 ABMAIU01

•..
,...."'
---·-tr , ......

...~.-.
..¡¡.
~

.i •

.................... .. ..

~114,-v rt~~W._,__

~
_~··"""·¡'ff.
""""'~--* WN ~nofllolirrl

"'""''
18Vias
,, , , ,
Fasta a Can
Organitzada per la colla bastonera de Sants
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Can Vies

Passl da video sallre vana~aala

Jocs Fiarais, 42 ] [ Centre Social de Sants Olzinel~. 30 ] [ Casal Independentista Premia, 31 ] [ Espai Obert VIOiant d'Hongria, 71 ] [ La Ciutat Invisible Riego, 35 ) [ Terra d'escudella Premia, 20 ]
Riego, 16 ] [ Pim Pam Fllms YaiiOOolid, 25 ] [ Castellers de Santa ValleSpir, 28 WNW.borinols.CJIY ] [ Dlables de Sants 'MWI.diablesdesants. org ] ( Ateneu Uibertari Mélia Vdória, 10 ] [ Entropiactiva Socors, 7]
[SalaBahia Olzinelles, 27 ] [ Gennlnal R~ Arús, 47 ] (Creación Positiva Sants, 2. 1r 1a] [ Can Punxes Vallespir, 61 }

