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Sants es mou per una societat 
sense desiuualtats de uenere 
[ 

Diversos coHectius que ] 
treballen en l'ambit • 
feminista organitzen els -
actes del 8 de mar~ 

[ 

S'engeguen dues noves ] 
iniciatives: una aula d'acollida 
per a dones i un tallers 
d'autodefensa. 

Un documental sobre els crims fe.
micides de CiudadJuárez i una.xe- · 
nada amb testimonis de dones femi
nistes basques i gallegues van ser els 
dos actes centrals de la campanya 
que, sota el títol "Lluita i treballa per 
una societat sense genere", van or
ganitzar diferents entitats del barri i 
la Plataforma Revolucionaria del 8 
de Mmy. Com a colofó, la inanifes
tació unit.aria del 8 de mmy va aple
gar centenars de persones al centre 
de la ciutat. 

lllillllll En la manfiestació es denunciaren ·els assassinats per violencia de genere als Paisos Catalans. NEUS 

Assistents a la calr;otada gaudint del menjar i el bon temps. . LLÚISMATÉ 

Edwllrd Zwlck 

~BIRBIIIIJ lle SBBI/J 

llés d'un miler de 
persones passen 
per la Calt:otada 
Popular de.Sants 
La tradicional Cal~otada Popular de Sants 
organitzada pel Casal Independentista amb 
la col·laboració de l'Assemblea de Barri 
celebra la seva 20a edició amb un gran exit 

. d'assist~ncia. 
El velnat va poder gaudir d'aquest acte 

gastronomic, cultural i reivindicatiu en un 
primer diumenge de mar~ caracteritzat per 
la bonan~ meteorólogiéa. Vexit d'en
guany ha estat doblement benvingut, ja 
que ha permes a la organització refer-se de 
la desiHusionant edició de l'any passat, 
aigualida per un intens xafec. · 

, ... ] 

El peñodisme 
compromes perd 
unreterent 
Josep Maria Huertas Claveria ens 
ha deixat La seua mort obre un 
buit dins d'una professió cada cop 
més desvaloritzada i venuda: el 
periodisme. El senyor Huertas va 
donar suporta LA BuRXA repetides 
vegades. El trobarem a faltar. -

"- . • , ... tl . 

SANTS 

Els treballadors i les treballa
dores de Serveis Socials han 
iniciat una recollida de signa
turas i diverses mobilitzacions 
per denunciar la manca de re
cursos i de personal amb qu 
han de respondre a les neces
sitats de les persones. 

l!lilllli l 

EN MOVIMENT 

La re11ií 11111 
dlll1111 deis 
lldei'ISIS 
Any rere any, els caps d'Estat 
de només vuit paisos (G-8) es 
reuneixen per prendre deci
sions que afecten,a tota la po
blació mundial. Enguany li toca 
el tom a Alemanya, i les veus 
en contra no s'han fet esperar. 
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ARRE U 

En elnom deis 
lills· 
Ara fa 10 anys, a les comarques 
de la Plana, un grup de mares 
decidiren enfrontar-se a les 
grans empreses de la ceramica 
per combatre les malalties respi
ratóries que iirovocaven en . els 
seus fills. ' ,_..n1 



... 

Precarietat social 
Sempre se'ns ha fet creure 

que des que estero en de
niocn'lcia (i potser abans?) 

tenim un Estat de benestar. Que. vol 
dir aixó? Ben bé no ho sabem, ni 
creiem que ho arribem a saber. Hem 
de suposar que hi ha una serie de 
serveis, equipaments i ajuts públics 
que han de solventar una serie de 
mancances que pugui tenir qualse
vol de nosaltres. Pero en realitat, 
que prioritza? Esta ciar, tal i com 
denuncien les treballadores i els tre
balladors deis centres de Serveis 

opinió 

Socials, que les qüestions socials no 
són la preocupació principal. Esta 
ciar que no cal invertir en personal, 
ni en recursos, ni en equipaments. 
És més irnportant tenir un gran ae
roport, una irnportant estació, cen
tres comercials i tot alió que contri
bueixi a ser una ciutat, i un barri, 
modelic. Pero esta ciar que aixó és i 
sera pera áquells que s'ho puguin 
permetre. 1 que anin1 en detriment 
d'una educació, una sanitat, un lleu
re i una atenció especíalitzada pú
bliques i accessibles per a tothom. 

Huertas Claveria o l'intivirus del 
periodisme no compromes · 

ÁNGEL SÁNCHEZ 

Amb la mort de Josep Maria Huer
tas Claveria, el periodisme conce
but com un compromís amb la rea
litat vital ha sofert un cop fort. Ell 
era, a més, el dega del CoHegi de 
.Periodistes de Catalunya, institució 
nascuda per vetllar per l'exercici 
digne d'una professió amenayada 
pels interessos de grups de pres~ió a 
tots els nivélls. Sense Huertas, tots 
els periodistes som una ·mica més 
vulnerables. Fra Huertas un super
roan? Evidentrnent, no. Era, per so
bre de tot, feniment huma. No guar
dava gaire les formes,' i aixo podia 
causar en el seu interlocutor una pri
mera irnpressió poc sirnpatica. Pero 
irnmediatament mostrava un fóns 
de tendresa que contrastava amb .la 
mdesa de les seves maneres. Quan 
se l'arribava a coneixer més a fons, 
ja no irnportava la discrepancia. 
Llavors es produYa una sintonia que 
ell propiciava, perque li agradava 
molt intercapviar irnpressions i dis
cutir sobre els temes més.diversos. 
En el calor de la polemica alyava la 
vell ( ell acostumava a dir que no cri
dava, sinó que tenia un timbre de 
veu molt potent) i a vegades perdía 
el control si la tensió del moment 
era excessiva. Superat el 
transit ' tempestuós, 
Huertas recuperava el 
rostre somrient · de la 
complicitat. Va ser un 
especialista consumat 
en teixir complicitats. 
Són pocs els periodistes 
del nostre entom que 
puguin deixar l'em
premta qúe Huertas ha 
deixat, com així ho testi
monia el massiu home
natge ciutada que va re
bre arran de la· seva 
mort. 

, 

Dir Huertas Claveria és sinonim 
de sentit etic de la professió d'infor- • 
mador. Sempre va estar al servei 
d'aquells que més el necessitaven. 
"Jo cree ser una bona persona. Em 
sento rnillor sent nona persona que 
mala persona", va manifestar en 
una entrevista que fa uns anys li va 
fer un col·lega que no ácabava de 
creure's aixó de la seva bondat. Per
que, ilo ens enganyem, Huertas 
també va tenir detractors entre la 
professió. Alguns no vacil-laren en 
recriminar-Ji que el periodisme de 
combat que ell encarnava estava 
passat de moda, com si en la socie
tat actual del suposat benestar no hi 
hagués gran quantitat de fets denun
ciables. És cert que per a algú com 
Huertas, que va patir les presons 
franquistes i que enarbora la bande
ra de la lluita vernal contra el caci
quisme· municipal, la moda és una 
banalitat que no compta. Ell sempre 
va escriure per als lectors i no pas 
per als polítics o per als amiguets, 
amb la mirada posada en millorar · 
les condicions de vida de la gent 
senzilla. Si aquest periodisme esta 
passat de moda és que el virus de la 
frivolitat ha acabat carregant-se el 
sistema. 
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lA BuRxA des de la perspectiva de genere 
N o deixa de ser un tópic 

reservar la secció prin
cipal de LABURXAa les 

dones amb motiu del 8 4e mary. 
Tots els mi~ans de comunicació 
els dediquen en aquesta data bas
tant més espai de !'habitual. Apa
reíxen informes sobre les diferen
cies laborals i salarials, es parla de 
l'ús de les violencies vers les do
nes en els conflictes armats, de la 
seva discriminació en diferents 
ambits ... Per variar, les dones apa
reixem als mi~ans, tot i que no-

Quan dines sol en un restaurant 
escoltes, sense voler, conver
ses de les .taules vei"nes. L' altre 
día en un restaurant xines · 
(autentic) d'un extrem del nou 
barrí xines de Barcelona ( als 
voltants de l'estació del Nord) 
vaig sentir un noi que amb un 
to un mica monoton, com si re
cités una lliyó apresa, mirava 
d'explicar a la noia que dinava 
amb ell la dissortada historia 
del nos.tre país/pai"sos. 

L'únic que puc dir de la 
noia és que possiblement era 
europea, ja que vaig ser inca
pay d'esbrinar d'on venia, ates 
que gairebé no va obrir la bo
ca. Realment, l'esfory del xiéot 
era digne de millor causa. 1 ho 
die perque vaig veure com n'e
ra de difícil explicar el nostre 
ésdevenir historie a un foraster. 
Per exemple, si ets portugues 
pots dir més o menys: "Mira, 

· noia, nosaltres ens les vam te
nir amb els espanyols durant 
uns quants segles, pero a partir · 
de 1640 vam dir prou, i fins 
ara". Si ets cuba dius: "Mi 
amol, el 1898 y con la ayuda 
de los americanos echamos a 
los gallegos', i si ets guinea 
pots dir "En el año 1968 los 
españoles nos dieron la . inde-

més una miqueta. La resta de di es, 
quedem relegarles als anuncis i a 
la s~cció de successos i noticies 
rosa. A .LA BURXA, intentem que 
les dones estiguem presents cada 
mes. Amb tot, som conscients que 
no n'hi ha prou. ·Integrar la pers
pectiva de genere és complex: cal 
un treball profund de reflexió i 
qüestionament deis . missatges 
apresos i interioritzats des de la 
infantesa. Així, no només es trac
ta d'emprar uri llenguatge no se
xista i de fer-nos resso de les acti-

SALT DE PLENS 

. ill·, 
Catalunval· 

QUEL NESS 

pendencia", i santes pasques. 
Ara bé, nosaltres ens em

branquem en coses estranyíssi~ 
mes com ara alló de la Corona 
catalanoaragonesa, que si prín
ceps d'un lloc i reis d'un altre, 
que si el Regne de Valencia i 
l'efímer Regne de Mallorca, 
amb capital a Perpinyél... Des
prés arriben els ·inefables Reis 
C~tólics, junts pero separats, i 
despré.s els virreis que no ens 
respectaven i els acabavem 
cremant com el comte de Santa 
_Coloma, el 1640. 

La guerra de successió és 
un punt i a part que es culmina 
amb !'heroica resistencia de 

. 1' 11 de setembre, per anar con
tra un rei que anys abans haví
em acceptat. 1 1' ensulsiada dels 
fets d'octubre costa d'entendre 
fins i tot als militants més inte
gristes d'ERC. Si fem un salt i 

Agressió sense cap ni neos 

vitats fetes per dones, sinó que 
també es tracta de tenir cura eri. 
l'elecció i el tractament deis te
mes. En cada noticia, podem re
foryar els estereotips de genere o 
mostrar la diversitat, podem po
tenciar els valors masculins (po
der, agressivitat, competitivitat) o 
fer presents i donar valor als fe
menins (afecte, solidaritat, cura), 
silenciats i menystinguts. Fer una 
Burxa que potencil la igualtat 
depen d'aquestes coses. No ésta
cil, pero intentem anar fent camí. 

passem als nostres dies, n'hi ha 
per arrencar a córrer i no parar 
fins a Pernambuc, que no sé on 
és pero sona molt lluny. Ens 
trobem anib un partit d'obe
diencia nacional espariyola al 
poder amb els vots d'un de teó
ricament independentista, · que 
predica coses molt rares com 
ara el catalanisme social (sic). 

En fi, que no m'estranya 
que la noia s'avorrís sobirana-

. ment. Si hagués gos~t, al xicot 
l'hi hauria donat un consell: no 
li parlis més d'una cosa que ni 
nosa.Jtres mateixos entenem, 
sinó et pot passar com a mi, 
que una vegada a una colom
biana de bona família que vivía 
a París li vaig inflar el cap amb 
Catalunya i a la següent cita 
n'hi vaig trobar dues, de co
lombianes. 

Proposo que a partir d'ara, 
abans de confondre i/o avorrir · 
el personal, ens mosseguem la 
llengua, bevem un glop de vi o 
cervesa, els mirem fixament 
als ulls i amb una exclamació 
fonda i sentida deixem anar 
"Uf! Catalunya, quina man
dra!". 

L'HORTET DE SANTS 

Sovint part de !'esquerra assumeix respecte 
la immigració o el dret d'autodeterminació 
postures de dreta reaccionaria, i el debat 
sobre drogues no n'és excepció. Alllarg de la 
·historia el poder ha dividit les substancies en 
legals i il·legals segons el seu interés. La 
prohibició implica control social de certes 
persones i col·lectius, i les adulteracions, en · 

un mercat negre sostingut per mafies i 
aparells de I'Estat. L'Hortet de Sants, un 
comerg destinat a facilitar l'autocultiu, 
combatent l'enriquiment d'aquestes mafies i 
el control de I'Estat, patí· unes pintades 
amenagaaores la nit del dissabte 24 de marg. · 
Signades amb un símbol obrer, defensaven 
interessós deis patrons. 

laBurx~ LA BURXA és una revista editada per un equip de redacció que 

es troba cada dilluns al CSA Can Vies (c. Jocs Florals, 42) 

. En aquesta BURXA hi han coHaborat: Roset; Benavent, Toni Gonzalez, Gemma Parera Álva
rez, Pau Canela, David V azquez, Soto, Jordina, Laia i Meritxell Sánchez Amat, Mireia Pui, Car
me, Ester Rams, Anna Farré, Helena Olcina i Amigo, Isaac, Marc, Albert Alonso, Míquel Dar
nés, Agus Giralt, Marc Faustino i Vit;lal, Álex, Laia S. M., Jou, Assemblea Can Vies, Coop~ra
tiva Germinal, Albert Garcia, Elba S. Mansilla-Ciutat Invisible, La Quinkalla, Roger Sánchez 
Amat, Lancélot, Lluís Maté, Pere, Neus, Diego Caballero, Iolanda Pitarch i Plataforma No a la 
ContaminacÍÓ·. 

Periodic de Comunicació 
Popular de Sants 

i barris ve"ins 

Périodicitat: mensual 

Telefon de contacte: 93 422 16 13 

Adrec;:a electronica: laburxa@laburxa.org 

LA BURXA no es fa responsable deis articles d'opinió .. 
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8 ·de mar$: una diada necessllria 
<" 

[ 
La feina que cada dia fan moltes dones per fer desaparéixer les desigualtats i ] 
la discriminació t¡ue pateixen té en el 8 de mar9 un altaveu que cada any . 

. · s'aprofita · 
[ 

A Sants, la diada es va commemorar arilb diferents actes organitzats per ] 
entitats del barrí i per la .Plataforma Revolucionaria del 8 de Mar9, formada per 
orga~itzacions polítiques de !'esquerra independentista i col·lectius femi~istes . 

MERITXELL SÁNCHEZ AMAT • SIIITS . 

P~ls volts del 8. d~ mary, s'acu
·mulen les activitats ·que r~cor
den que -la igualtat . encara no 
esta.assolida. Sants no n'ha estat · 
una 'excepció, ·i tant des d'enti
tats del -barrí com des.de la Pla
taforma Revolucionaria del S de 
Mary; formada ·per . organitza- · 
cions polítiques de l' esquerra 
independentista i per coHectius 
feministes, es van preparar dife
rents actes per commemorar la 
diada. 

Realltat corprenedara 
Diverses dones del barrí de 
Sants vatÍ solidaritzar-se amb 
les dones de Ciudad Juárez amb . 
motiu de la celeb,ració del 8 de 
mary .. Al voltant de 30 persones 
van· aplegar-se al Centre Social 
de Sants el passat 9 de mar9 per 
veure el documental Crímenes y 

'pr~sos, del coHectiu mexica La 
Hormiga. El forum va ser orga
nitzat per Creación Positiva, 
Dones Endavant-Sants, -L'Es
cletxa, Dones de 1' Assemblea de 
Barri de Sants, Les DiabOliques 
i altres dones del barri. 

Les assistents van emocio
nar-se aníb el testimoni de fami
liars de noies assassinades o bé 
desaparegudes, i de detingúts 
sota terboles i poc ciares acusa
cions. Des del 1993, 460 dones. 
han mort assassinades en aques-

ta ciutat i 600 han desaparegut 
davant de la passivitat de les aq

: toritats m(;!xicanes, que, a sobre, 
fan declai:acions culpabilitzant 

. els comportaments de les noies i 
de les seves famílies. A la con~ 
versa que va seguir la projecció, 
es va voler ressaliar com la rea
litat d' áquests crims és la punta· 
més ságnant de l;iceberg de les : 
violencies contra les dones, que 
terren les seves solides bases en 
un sistema patriarcal que col
loca les dones en -una situació 
d'inferioritat que les fa vul
nerables. 

Denes revulucianaries 
La Plataforma Revolucionaria 8 
de Mar9 va· organitzar unes jor
nades descentralitzades que, so.
ta el títol "Lluita i treballa per 
una societat sense generes", van 
ser presents a Sabadell, a Terras
sa, a Vilaftanca, a l'Eixample de 
Barcelona i també a Sants. Al 
nostre barri, el dissabte 3 de 
mary es va organitzar un acte 
poHtic al C'ehtre Social i~mi con
cert a Can Vi es. A l' acte hi' van 
participar dones deis moviments 
independentistes base i gallee, 
que van parlar .del feminisme a 
les seves organitzacions. També 
es va poder escoltar el testimoni' 
d'una presa política basca que 
va relatar les esfereidores es
pecificitats de latortura en les 
dones. 

Moments posteriors a l'acte sobre les víctimes de Ciudad Juárez, al Centre Social. MERITXELL 

Música de dones 
De la ma de la compositora i 
pianista Maria Rosa Ribas, i· de 
la soprano Angels· Miró, 80 do
nes van poder fer un repas de la 
historia de les dones composite
res. La reivindicac~ó de la seva 
existencia, obviada; va ser la 
manera de celebrar el 8 de mar9 

del Consell de Dones del distric
te de Sants-Montjuic. La recent
merit inaugurada biblioteca, 
Francesc Candel; al barri de la 
Marina, va acollir el concert el 
14 de mary. 

da de les compositores, de ma
nera que el gaudi de la música 
es va fer més intens. 

Per a més informació sobre 
-els femicidis a Ciudad Juárez: 
http://espanol.geocities.com/jus 
thijas/ i http://www. mujeresde
juarez.org/ 

Les peces eren introduides 
per explicacions de' Maria Rosa 
Ribas sobre les ·partitures i la vi-

Una nova inlcíatfva s'esta cuinant al batri! !'aula d'acoHi
~ da_per a d.on_ es, ~lpJojec~e _n~ix de_·· t'interés d'un grup de 
~ dones de recolhr l'expenencu~ del CoHectlu de Migra-

l-. cl(')ns de·Sants i posaren marxa una escota de ]lengua' 
,, pe( a , done~ .. mlgran!~ adultej. A ba11~.a de l'at>renent~tge 
~ - dei .Qí.\t~la, es vol oferir un serve! d'as~~sorament 1 or~en~ 

taqió sObre els: serveis ¡ recursos a qué pod~ll aC()édir t 
a~iyitats dlv$rsesdé' ~tisibilitzaCíó ~ociaL Aixi, s'org~7 

Hfli{zªtfln xerrad~. ~~po.~iciBn;s ~: r)rp~ccióps ~bre ttemes 
' com'soílqaritat í Ptseqy91upa.gíent, immignició i ipctusíó 
'*~RCial. o~ moment~ s'esfan re-s~liqteXP*!rléQ,Qles slfl}ilars 
J \a..primera a.ctiVitat sera un,grup'de conversa que co
,~aJmai 
· 'K"' "'--'an 

Les dones de _ Mambo, Momento Autónomo de Mujeres y 
Bolleras Osadas, han recalat al barrL 

Després dei desaUotjament, el passat gener, de la ca
sa que okupaven al centre de la cl.utat, han dlsseminat les 
seves activitats per diversos punts de la ciutat, entre els 
quals .. ~i ha l~s <:ases okupades de nou at' CC~~Ter Miquel 
Ángel; 53·57 {ve.geu LA B.URXA número 105). Actualment,. 
éJf aque~t espai hi h.? dos grups d1 autodefensa (a més de 
txtaroh9;cq1oqircul(o) J s''hl fan pn;¡jeccions de vídeo ca
da, .. á-os dium~nges, '(m un cicle anomenat "Perversa y di-
vi:n~0t ...... · ······ x ._ •·••vJ...:·. .. •. :·,r:.:r . . . - , 

Per a més infoímacló: http://mambo.pimlenta.org l fa~ 
@911léli!.com 

.,:8:: ::::f::·::: 

una gran pin\tf? 

" 
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A PEU DE CARRER 

· Can Batlló, un 
'gulag' a la Bordeta 

Riu-te'n de l'extermini deis camps 
de concentració nazis. De les 234 
empresas i més de 2.000 treba
lladors de Can Batlló, err aquests 
moments queden unes 60 empre
sas i uns 600 treballadors. i quan 
arribi el moment del trasllat, en 
quedaran unes 30 amb poc més 
de 400 treballadors. · 

Málgrat l'acord formal de 
mantenir totes les indústries del 
polígon fins al trasllat a la Zona 
Franca, només les que tenen 
contracta indefinit han pogut 
aguantar fins al final. Les bones 
cares de tots, les grans declara
cions i les mentidas pel darrere 
han portal els industrials a inter
posar un recurs contenciós-admi
nistratiu contra la propietat i I'A, 
juntament. Segons diuen, en vin
dran 19 més. 

Els industrials han contacta! 
amb. el moviment ve'inal del barri 
per explicar-los que no pretenen. 
aturar la remodelació, peró que 
els estan prenent el pél, oferint
los, per exemple, reubicar indús
tries semipesants en segons o 
tercers pisos al carrer Motors, co
sa totalment impossible. El gerent 
de Cart Ba~ló, un gendre de l'es- · 
traperlista conegut com a Gaste
lo, va fugar-se amb la secretaria a 
!'América del Sud (que és on es 
fuguen els madrilenys de bé), i va 
aparéixer com a maxima respon
sable la néta d'un franquista, Car
men Escriva de Romaní: "Soy la 
dueña", va dir. Aviat els treballa
dors del polígon, pel seu posat 
fashion i madrileny, van comen<;:ar . 
a anomenar-la la Guapa. 

· És providencial veure com la -
Guapa .fa i desfa, amb I'Ajunta
ment, amb Urbanisme i amb el 
Consorci de Zona Franca. Diuen 
les males llengües que a les reu
nions a Urbanisme només servei
xen café si hi va ella. En una d'a
questes reunions, amb en Pep 
Puga i én Julio Garcia (del Distric
te) i amb en Ramón Massagué 
(d'Urbanisme de I'Ajuntament) va 
deixar anar .a un industrial la 
sentencia: "Estos mierdecillas de 
socialistas no van a decirme lo 
que tengo que hacer en mi pro
piedad". 1 és ben cert. La Carmen 
Escriva de Romaní, que ara s'ha 
casat amb un marqués, i és here
va d'una dé les fortunas més ter
boles i tacadas de sang . de la · 
historia del país, s'asseu damunt· 
del barri, mana i dóna brdres a 
tort i a dret: 1 el piljor és .que els · 
nostres govemants· callen i abai
xen el cap. Per alguna cosa será · 

ROSER BENAVENT 

JudiCi a la Quinkalla 
i a les ve·ines del 
carrer Watt 

LA QUINKALLA • SANTS 

La casa ocupada al carrer Masnou, 
La Quinkalla, va ser desallo~ada el 
febrer del 2006 després d'una 
sentencia de desallo~ament preven
tiu dictada pel Ju~at d'Instrucció. 
número 31. Un any més tard, una 
de les·persones que hi vivia ha,estat . 
ju~ada sota l'acusació d'usurpació i 
amb una petició fiscal de quatre 
m esos de pena ~.p,ulJ:a ara(> de 12 eu
ros el dia, que si l!O es paga suposa 
l'ingrés en presó durant dos mesos. 
Segons .l'acusada ''les pene~ multa 
són una eina emprada per l'Es_tat 
amb una clara intencionalitat de . · 
descapitalitzar els moviments so
Cials i anul·lar penalment les perso
nes actives, intentant limitar la lli
bertat de moviment perque aquestes 
no puguin seguir difonent una veu 
crítica amb el model imposat". El 
judici va tenir lloc el passat 6 de fe-

brer, i entre els testimonis de 1' acu
sació hi havia Integral de Aparca
mientos SA; la propietat legal de la 
finca, que no n'ha tingut prou amb 
fer fma les persones que hi vivien. 

La propietat, dues setmanes 
després del judici, va interposar una 
demanda de desnonament contra 
els dos vefus que queden a '1' edifici 
adjunt a La Quinkalla. Integral va 
comprar la finca del carrer Masnou, · 
14-16 ( on hi havia La Quinkalla i 
un<l fusteria operativa en aquells 
moments) i del carrer Watt, 9 fa poc · 
més. de tres anys, sabent que una es
.tava okupada i que a l'altra hi havia 
dos pisos amb un contracte de llo
guer antic, i que les persones que hi 
viuen fa més de mi~ a vida que es- . 
tan en aquest lloc . . 

El primer front que va oprir la 
propietat ;va ser contra e,ls okupes, . 
amb diferents estratagemes mafio
sos, com suboms econóniics a· can-

Tornen les mobilitzacio·ns· 
per .l'habitatge . -

• . 

BERNAT COSTA • SAIIITS una hora abans de la manifesta- . 
ció de pla<;a Catalunya, una 

Durant ~quest mes s'han realit- concentració a pla<;a de Sants 
zat diverses activitats per rein- . per-anar plegats cap al centre de 
vindicar. un· habitatge digne, que la ciutat. La setmana abans, di
han culminat, amb una gran ma- fererits colectius van fer diver
nifestació al centre de la ciU,tat ses accions, com okupar un cai- . 
el 24 de mar¡;. L'habitatge és un xer de La Caixa, una acampada , 
dels. eixos principals de trebaU ,· a 1a UAB i sortejar · habitatges 
·de , 1' Assamblea de Barri de de ,protecció oficial 'a la Torre 
Sants, · i per aixo va convocar, AGBAR. 

teteria malea s.c.c.l 
csmo!?.ars í bcrcnors, cassolanS l eGologics • 

Edifici okupat al carrer Watt. 

vi de marxar .i l'ehviament: ·,de ma-
. tons per fer-los fora a ·la fo~¡;a. Fi
.nalment la jutge del 31 ya rec.olzar 
un cop més e~s especulad9rs · i va 
dictar' la · ~entep.cia ·. de ·desállo~a
ment. ·,un temps despré~ del ~ des~ 

ALBERT GARCIA 

allo~ament, Integral va-obrir el se
gon front contra el veí i la vefua del 
carrer Watt per poder buidar la fin
ca i construir-m pisos de luxe. Pero 
els habitants de La Quinkalla res
pondran a aquesta nova amena¡;a. 

·un totourat ·d_e:la:BuaxA, ·· 
assetiat pels Mosso&. 

< • 
' . ' 

.ALBERT ALONSO • SANTS 

. ' 
Albert G. · G., fotograf proper 
als moviments socials del bar
ri de Sants i col-labo.rador ha
bitual de publicacions com LA 
BURXA i el portal de notícies 
BarriSants.org, ha denunciat a 

. ' aquest mitja les intimidacions 
i assetjaments· que ha · rebut 
dels Mossos d'Esquadra en els 
darrers dies. Segons relata el 

. jove, veí de Sants, el passat di
m~cres 7 de mar.<; a la tarda, 
quan es dirigia al seu lloc de 
treball, agents antiavalots deis 
Mossos d'Esquadra el van atu
rar davant mateix de la feiria i 
li.van demanar que· s'identifi
qués. El jove va demanar als 
agents. el motiU, de la identifí
cació,' pero els agents no li van 
comunicar res i el van retenir 
durant . gairebé · mitja hora al 
bell mig de la Rambla sense 
donar cap explicaciq. En una 
mostra de prepotencia i amb 
voluntat d'intimidar, els 
agents van arribar.aempenye'l , 

contra la furgoneta de la Bri
gada Mobil deis Mossos, i van 
desatendre els . requeriments 
del jove, que els demanava ex
plicacions· per la seva actitud i 

· pel moti u de la. identificació. 
Davant de la seva negativa a 
identificar-se, · i sense mediar 
paraula, els agents els van im
mobilitzar i el van registrar. 

Aquesta no és la primera 
vegada que el jove és aturat 
pels Mossos davant del seu 
lloc de treball. Segons denun
cia, amb aquestes identificá
cions se'l "vol posar en 
evidencia davant ·de tothom", 
per fer-li "la vida impossible" 
i provocar que el "facin fora 
de la feina". Per tot aixo, ha 
a,nunciat qu~ em:prendra ac
cions legal~, contra aquestes 
arbitrarietats de les forces po
licials, amb l'objectiu "d'evi
denciar els abu,.sos de poder de 
la policia i per reclamar la fi 
d'aquest tipus d'accions que 
queden impunes". 

c/riego, ;'6 Sdnts(bcn) 
telf. 9TI)IZ.O)O , .. ~ .... 93 298 ·83 35 
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. Els comites d'empresa d.el 
metro.i el bus de.TMB donen 
el selfple supoi't' a can Vies 
[ Al mateix temps que s'endega la camp~mya. "El barri vol Can Vies" . ] 

comencen les expropiacions al ve'inat próxim al centre social · . 

ALBERT ALONSO •. SANTS 

Tant el Comite d'Empresa del me
tro com el -d'autobusos de Trans
ports Metropolitans de Barcelona 
(TMB) van coincidir, en un actece: 
lebrat a Can Vies el 28 de iebrcJ~ en 
la importancia de conServar l'edifi
ci del carrer Jocs Florals, 40-42 
com a centre soCial per al barrí de 
Sants: Ángel González, president 
del Comite d'Empresa del metro de 
TMB i membre del sindicat CGT, 
va apostar per la pervivencia de 
Can .Vi es com a centre social, i va 
demanar a !'alcalde de Barcelona, 
Jordi Her:eu, que no converteixi l'e
difici i el seu entom "en un nou pla 
22@". Donzález va acusar l'Ajun
tament de tenir la intenció "d~ des
truir Can "!es per un interes pura-

ment especul¡itiu". En aquest sentit, 
-va·remarcar que "els tallers propers 
a l'estació de.Mercat Nou no es~ 
·afectats pel pla de Can Vies malgrat 
que estan a la mateixa . als;ada", 
alhora que assenyala que ."els treba
lladors del metro· donaran tot el seu 
suport a la pervivencia de Can Vies 
com a centre social". 
· En -la rilateixa linia es va ex
pressar,. el delegat del Comite 
d'Empresa d'autobusos, SaÍurnino 

- Mercader, qui va acusar TMB "de 
voler especular ainb uns terrenys 
pels quals no va pagar res en apro
piar-se'ls'', i va reiterar el suport del . 
seú comite a les mobilitzacions que 
s'endeguin des de Can Vies per de
fensar el centr.:; social i per aconse
gtiir la retirada de la demanda. 

A l'acte també va. participar-m 

un membre de la reoent creada pla
taforma veiilal El Barri Vol Can 
Vies, així com un membre de l' As
semblea de Can Vies. Com a repre
sentant de la plataforma, Ferran 
Aguiló va recordar que l' Ajunta- . 
ment "esta construint un calaix de 
14 metres que acabara amb part del 
teixit social del barrí perque expul
sara els veiils amb menys recursos 
economics", alhora que va· aclarir 
que la plataforma veiilal ha nascut 

· ámb la intenció "de salvar Can 
Vies, pero també per evitar que' el~ 
vefus amb un poder adquisitiu més 
limitat siguin expulsats de la zona". 

P'altra banda, Reman CórdQ
ba, membre de Can Vies, va indicar 
que des de la interposició de la de
I¡landa de TMB, el maig de 2006, 
han estat desenes els coHectius que 

Serveis Socials de Sants 
~-~-: runciona~deficitariament 

CARME ROSELLÓ • SANTS 

"Els demanem disculpes;'. Amb 
aquést títol els treballadors i les 
treballadores deis centres de Ser- · 
veis Socials de Barcelona dema-

. nen suport i comprensió a la ciuta
dania.per la seva situaciÓ laboral. 

Ja fa quatre mesos que qualse
vol persona que s'apropi al Centre 
de Serveis Socials de Sants, sitúat 
a la carretera de Sants, 79-81 ( edi
fici de les Cotxeres de Sants ), es 
trobara amb un full de recollida de 
signatures dirigides a Jordi Hereu, 
alcalde de Barcelona, i a Ricard 
Goma, regidor de Benestar So
cial, on_els professionals d'aquest 
equipament manifesten la seva si
tuació, la qual es perllonga des de 
faanys. · 

Actualment ei servei és defici
tari, tant pel que fa a l'~atenció a les 
demar¡.des com a la resposta a 
aquestes. Tal i com manifesta el 
Comite d'Empresa, poden passar 
dies fins que es pugui contactar 
per telefon amb l'oficina Serve!s 
Socials. Tanmateix, quan es dema-

na hora de visita, poden transcór
rer fins a dos mesos perque es pu"" · 
gui ser rebut pels professionals. 
Aquest fet provoca reiterades 
queixes i la perdua de paciencia 
de les persones usuanes. En algu
nes ocasions, aquest malestar s'ha 
f!1anifestat de manera ofensiva cap 

als treballadors i les treballadores, 
els quals no són responsables d'a- . 
questa situació. 

Ei problema de deficiencia del 
servei ve donat per un nombre in
suficient de professionals i recur- · 
sos.· Aixo provoca que el model 
.s'hagi burocratitzat en coq1ptes de 

sants • 

r PINZELLADES nunum .m•] 

ALBERT GARCIA 

s'han autoinculpat per aturar-la, en
tre els que es troben la CGT de Ca
talmiya, el FAGC, la CAL, el 
CoHectiu de Joves Comunistes, el 
Centre Social oe Sants i l'Associa
ció de Veiils de 'la Bordeta, i que 
s'ha enviatmés d'un miler de faxos 
als responsabies polítics de 1 'Ajun
tament i de TMB per exigir l'arxi
vament de la demanda. També va 

· denunciar la postura "de siJenci i· 
desinformació" de l 'Ájuntament, 
"que dóna 'diferents versions dels 
plans urbanístics de la zona per di
ficultar la resposta veiilal". · 

Segons el membre de Can Vies, 
el cert· és que tot i el sqenci de 1' A d..: 
ministració, "ja hi ha veiils que 
viuen a prop de Can Vies a qui els 
han com:ens;at a expropiar part dels 
seus habitatges". 

poder donar una bon~ atenció per
sonalitzada. 

Entre les mesures proposades 
per mili orar i dignificar els seiveis 
socials hi figura l' augment de . 

. plantilles, la cobertura de )es bai
xes, una convocatoria d' oferta pú
blica d'ocupació pera les persones 
interines, i dotar éls serveis socials 
deis recursos. humans i materials 
necessaris per respondre als reptes 
del nou marc legislatiu (llei de la 
dependencia, llei de serveis so
cials, llei d'inflmcia ... ). · · · 

f j 

·Desal/oliament tle Can 
Punxes -
De nou, a les 6 de la matinada, 
els Mossos d.'Esquadra es van 
p"resentar al barri el passat .di
marts 20 de mar<; per desallot~ 
jar els joves que vivien a Can · 
Punxes, casa okupáda des del 
gener de 2006 al carrer Valles
pir, 61. La inteivenció policial 
va agafar per sorpresa els 
seus habitants, que no ·tenien 
cap notificació _deis jutjats•so
bre una imminent ordre de de- -
sallbtjament contra l'immoble, 
ni tenien constancia de cap 
procés obert contra ells. -Mal
grat tot, i amb l'ajuda d'alguns 

· veú1s, els joves van poder treu
re les seves pertinen9es, i van 
denunciar el tracte "xulesc i de 
burla" cap é\la .seva situació re
but de les torces policials. 

Al vespre, desenes i dese
nas de persones es van con
centrar davant el Districte fent 
sonar olles i cassoles per de
nunciar el desallotjament del 
matí, i per "la insostenible si
tuació del preu de l'habitatge". 
Finalment, el divendres 23 de 
mar<; una marxa de torxes va 
recórrer el barri per denunciar 
l'especulació immobiliaria i per 
recordar als responsables d'a
quest nou desallotjament: "Can 
Punxes no oblidem". 

Mulra conlla les Festes 
Anernatirles· 
Un organitzador de les testes 

· alternativas ha estat con
demnat a pagar una multa de 
465 d'euros per· una ·falta de 
danys, resistencia i desobedi
encia als agents de l'autoritat. 

Els fets es remunten a les 
passades testes. El jove es 
trobava pintant un mural ·a les 
tanques que envolten les 
obres de l'estació de Sants 
per deq_orar el recinte de les Al
ternativas. Els Mossos el van 
detenir per la for<;a, i li van . 
causar una·luxació. d'espatlla i 
diversas cóntusions al cap. La 
denúncia que es va interposar 
per les lesions · ha éstat 
arxivada. . 

L'Assemblea de Festes 
Alternativas, que abans del ju
dici ja es mostrava indignada 
pels fets, ha :afirmat que 
aquesta condemna és una 
mostra mes de la crimina
lització que pateixen aquestes 
testes. 

.... 
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Es calcula que cada dona utilitzem a prop de 9.000 
compresas i tampons al llarg de la nostra vida, fet que, 
a més de generar una quantitat important de residus, 
ens suposa una despesa que ronda els 1.200 euros. Us 
presentem uná alternativa económica i prac~ca als pro
dueles menstruals d'un sol ús. 

La copa menstrual moon cup s'utilitza intemament 
com·si fos un tampó. Té la forma d'un campana, d'uns 
5 cm de llarg, ámb una capacitat de 30 mi i esta teta de 
silicona médica. El flux menstrual queda contingut a !'in
terior de la copa, que s'ha de buidar, rentar i tomar a 
col-locar cada. 4-8 hores, depenent del flux. Hi ha dos 
mides diferents: el model A, per a dones que hagin pa
rit per via vaginal, i el model B, pera dones menors de 
30 anys. 

La copa és hipoai·IergEmciai pot ajudar a eradicar i 
prevenir problemas causats per l'ús de tampons, com 
els fongs vaginals i la cistitis. A diferencia deis tampons 
i les compresas, la moon cup no resseca ni malmet la 
flora vaginal, i tampoc no deixa fibres a !'interior de la . 
vagina, i amb un manteniment adequat pot durar fins a 
10 anys .. 

moonc:~p 

Elba S. Mansilla 
La Ciutat Invisible 

( l 
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AtYeisarls 

At Versaris esta format per DJ Bel i dos MC que se~ 
gurament us sonen: en Rodrigo Laviña-(Pirat's Sound 
Sistema) i en Pau Llonch (abans membre de Batzak r 
tá PupiHa). · 

La connexió Sants-~abadell dóna els seus fruits i· 
ho fa a un nivell més que satisfactQri. A les passades 
Festes Alternativas de Sants ja vem lenir una bona 
mostra del seu direcle i de les seves rimes, pero ara 
que escoltem aquest primer compacte sospilem que 
els Al Versaris taran parlar molt i a més tenen molt a 
dir, i mai millor dit. 

En aquests mesos ja estan immersos en una gira 
de .presentació d'aquest debut; Va amb nosa/tres 
sonara en tots aquells indrets on el seu rap i la seva 
lírica de combat, sens dubte, deixaran empremta. Es
tem davant d'un treball on darrere de cada una de les 
estrofes hi ha una historia, una vida o un aprenen
tatge. 

Bona feina i molla sort! 

David Vázquez 

a• 

' 

J;f/1 ¡ ; ¡ ~ , / ' . • , , r,. J. - /," . . 1 ~ J • 

Barreja de film de denúncia i pur entreteniment co
mercial, el cinema nord-america ens presenta tot el 
drama que gira al voltant del trafic de diamants a I'A
frica. lmatges de gran realisme acompanyen bona 
part del film que, d'altra banda, es pot catalogar tam
bé com un entreteniment, -un producte d'acció. El que 
sembla segur és que una pel-licula d'aquestes carac
teristiques, amb un plantejament més rigorós i amb · 
menys · mitjans, podria haver tingut un resultat més 
convincent, pero també hauria quedat limitada a un 
sector de públic més minoritari i la seva pretesa de
núncia hauria arribat a menys espectadors. Per aixó, 
no és de menysprear aquesta_.producció que compta, 
a més a més, amb una excel-lent fotografia i que ha 
estat rodada en els indrets auténtics on es desenvo
lupa I'acció. 

També compta amb uñ bon repartiment: Leonardo 
Di Caprio, molt cori'ecte, com gairebé sempre; Jenni
fer Connelly, encamant una periodista, i l'excel-lent 
actor sud-africa Djimon Hounsou. Di Caprio i Hounsou 
estaven nominats a !'Osear, pero finalment no el van 
aconseguir. 

Lancelot 

Carrer Guadiana 30 
'•nrtetde>arlls (-t:hotmail.com tel. 68¡ 448 422 .. 
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.Júlia 
....................... CISIL. ..... ............ ;. 
No té desig de ser una més 
ella vol proclamar el seu somni, 
no claudicar davant la gent, 
·a viva veu· és la seva fletxa. 

Pares que vigilen i oontrolen les sortides, 
mares que es projecten i anul-len a les filies, 
el profe engominat mirant per sota la faldilla, 
el rapat de rinsti és un declarat mascliSta. · 

Noies desfilant amb modelets de parapija, 
OOis amb clenxa al cap i amb cara de seminarista, 
el mestre amb.pinta progre peró amb métodes 
feixistes, 
la teacher d'anglés és tova i plora cada dia. 

Júlia, llove you. Júlia, 1 need you, my everything. 
·Júlia,llove you. Júlia,l need you, you're my holly 
~· ' 

Júlia, lloVe you. Júlia, 1 need you, my lovely way. 
Júlia, llove you. Júlia, 1 need you, my real destiny. 

A mitjans d'abril en una festa es deslliga 
beu cubates amb uns 'petes' i el cap li gira, 
troba un noi curiós que agafa gel de la nevera 
ellla mira fixa 1 ella fa un gran somriure. 

Quarts de dues, primavera que la sang altera 
tots dos junts en un portal entrecreuant les llengiles. 
L'endema quan vegi al noi esclatara de joia, 
sentira el desig de ser una noia estimada. 

""" Dr. Calypso 

Aquest mes us presentem una !lista de 
paraules caló-catala que, a la segona 
meitat del segle XX, ja recolliren els 
escriptors S. Espriu i J. Vallmiljana. 

Algunes d'aquestes paraules formen 
part del nostre llenguatge més quotidia i 
d'altres ens sonen d'haver-les sentit 
sense saber, pero, que l'origen és caló. 
Aquf en teniu alguns exemples. 

Camelar: enamorar 
Carpanta: gana 
Curda, curdela: borratxera, borratxo 
Pirar: caminar, fugir, marxar 
Canguis: por 
Gatxf: noia paia 
Jalar: menjar 
Paio: persona no gitana 
Pasma: policia 
Pinré: peu 
Pispar: agafar pres 
Pringar: ferir de mort 
Birlar: estafar 
Xavó: noi 

C. DEL SANT CRIST 23 - BARCELONA 
TELF. 93 5'33 25 32 

l 
Que la histOria és un reflex de la societat en qué aquesta es 
genera, és un fet inqüestiOnable. Durant segles, la histOria 
deis pobles no ha estat més que la histOria personal deis 
seus govemants, una succesió de guerres, conferéncies i 
enllac;;os matrimonials. El poble era poc rellevant, ja que la 
seva existéncia diaria també ho era. Amb la revolució 
industrial, primer, i amb l'aparició del pensament marxista, 
posteriorment, les classes populars van fer apari_ció als 
!libres d'hislOria més habitualment, pero aquest nou actor no 
era més que un extra, important, gairebé de forma 
exclusiva, com a for9l de producció i com a consumidor. 

PerO la histOria també ha reflectit de forma ben clara les 
diferéncies entre géneres. En una societat patriarcal, com la 
nostra, les dones han tingut un paper absolutament 
secundari com a agents histOries. Tristament, se'ns ha 
explicat una histOria on les dones no apareixien niés que 
con'l a mares o esposes. Aixi, algunas grans dones resten 
a l'ombra d'homes probablement medioaes. 

La histOria d'aquest mes n'és un ciar exemple. Primer 
cal que ens situem als primers anys del segle XX, al barri 
del Poble-sec, i més conaetament a l'avinguda del Paral·lel. 
Elbarri bullia amb una activitat artistica etJ la qual, per cert, 
les dones tenien una protagonisme absolut. No en va noms 
COi'n · la Bella Dorila, Tórtola Valencia, Raquel Meller, 
Carmen Arnaya i Mari Sant Pere ·han brillat al llarg de la 
histOria del Paral·lel. 

A la nostra protagonista, en canvi, li havien robat el nom. 
Tothom la coneixia com la Quaranta Céntims i no era una 
estrella del music hall, era una prostituta. Podrfem dir que 
Maria l.lopis Berges, que era com es deia realment, tenia 
pocs números per fer historia. Era una dona, de barri obrer 
i d'una professió considerada marginal. 

Pero resulta que, com mo1tes altres dones, la Maria va 
participar activament en els fets ocurreguts a ~ a 
partir del 26 de julio! de 1909, és a dir, en el que awi es 
coneix com la Setmana Tragica. De fet, per entendre la 
importanCia de la dona en aquest esdeveniment en 
tindrfem prou de dir que tot s'inicia el mati del 26 de juliol, 
quan· grups de dones van recórrer la ciutat fent tancar · 
botigues i fabriques i aidant a la vaga general. 

Pero tomant a la Maria el cert és que tampoc he pogut 
esbrinar gaire més d'ella i del final de la seva histOria. 
Durant la revolta fou detinguda i com mo1ts fou condemnada 
a mort. Flnalment, pero, va veure oommutada la seva pena 
per 1a de rexili perpetu. 

Els ultres 

Agus Giran 

L'any 1975, els fatxes van fer 
unes pintades de rebuig al 
Centre Social i á la guarderia 
Guinbó. No podien pair aixo 
del éomunisme, o el que 
creien que era un embrió de 
rebeHia. Llocs com aquells no 
tenien cabuda ni al seu 
caparro rapat i buit, ni a la 

· seva Espanya nostalgica. En 
definitiva, va ser un acte que 
reafirmava la bona direcció de 
les lluites. 

Awi dia, el Centre Social i les 
lluites continuen, pero a més 
d'ultres ~ics tenim un grapat 
d'ultres· amb corbata i cotxe ofi
cial, molt més dificils de neutralit
zar. Ja no fan pintades; munten 
m especulen sense esaúpols, 
promouen 18 precarietat laboral, 
fan nyaps urbanistics via cost ze
ro o bé fent calaixos, promouen 
la pau venent armes i lluiten con
tra la guerra tirant bombes. Pot- · 
ser que tomin a pintar parets, no 
ussembla? 

. 1 
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IMMIGRANTS 
en rimera ersona 

la meva Fira 
. d'Abril 

Recordo que la primera Fe
ria de Abril que es va cele
brar a Barcelona va ser cap 
a fin~s d~s anys 60 o a 
principis deis 70 al Pare 
d'Atraccions de Montju'ic. 
L'organitzador va ser Ricar
do Romero i s'hi van fer 
dues edicions. 

Els següents dos anys 
es va traslladar a Castellde
fels, on no va acabar de 
convencer, i al final va tra
bar empla9ament a Barbera 
del Valles. El problema més 
gran per poder-hi arribar i 
gaudir-ne era el transport, 
ja que únicament s'hi podia 
anar en cotxe. Després de 
molts anys es va portar a 
Santa Coloma, a Can Zam. 
Aquest canvi va suposar 
una millora, ja que s'hi po
dia arribar amb metro i bus. 

Aquests darrers anys 
s'organitza al Fprum de 
Barcelona, i cree que aquí 
la Feria ha perdut un deis 
seus encants, ja que no s'hi 
pot celebrar el tradicional 
concurs de cavalls. Pera mi 
la tradicional desfilada era 
un deJs moments més espe
cials, sense aquesta, a la 
Feria li falta un punt de 
magia. 

En comparació amb la 
de Sevilla m'agrada més la 
que organitzem aquí, jaque 
les casetes no són privadas 
i tothom pot entrar-hi i els 
seus decorats estan més 
ben treballats. El cert és 
que aquí m'hi he divertit 
molt i m'ho he passat d'alló 
més bé. També és cert que 
és un moment idoni per re
trabar vells amics, gaudir de 
les meves tradicions, com
partir-les amb gent d'aquí i 
recordar els meus orígens. 

Tot i aixó, m'agradaria 
poder tornar a la de Sevilla 
per poder viure-la en el seu 
lloc d'origen, ja que aixó té 
un encant especial. 

DIEGO CABALLERO 

• ABRIL2007 B 

El 'hardcore' Santsenc deis 90 

[ Feia dies que el r~mor comengava a escampar-se. El 
'hardcore' santsenc deis 90 s'ajuntava de nou en una cita 
única. Al capdavant, uns grups encara · familiars: 
lnnocents, Penguin Village i Young Ones. Com assenyala 

DAVID VÁZQUEZ * 

Era l'any 91 quan es va co
mens;ar a fer visible que alguna 
cosa s'estava movent en el món 
musical santsenc. Hi havia.dues 
bandes que comens;aven a tenir 
cert resso a la ciutat i fins i tot a 
fora d'aquesta. Parlem d'Inno
centsi de Penguin Village. L'in
cipient segell discogn1fic barce
loní B-Core ha esdevingut un 
bon testimoni, amb el pas del 
temps. Avui en día encara pó
dem escoltar i comprar cans;ons 
d'ells a través d'internet. 

Cada un d'aquests grups té 
una historia, un principi i un fi
nal; pero, en. realitat, tots ells te
nien molts elements en comú i 
bevien de les mateixes fonts: el 
hardcore america que, inspira{ 
en bandes coni Mio.or Threat, 
Dag Nasty, All i Bad Religion, 
comens;aven a quallar en les pri
meres formacions europees i, 
com no; també de casa nostra. A 
principis deis anys 90, Sants es
devingué un deis autentics cen
tre neunllgics de 1' escena hard
core catalana. Era una epoca di
ferent a 1' actual. Tot era més 
difícil, més precari, pero també 
més autentic. . 

el cartel!, aquest concert no és un retorn, sinó un exeFcici 
de nostalgia per part.d'una colla d'amics que a principis 
deis 90, i seguint 'les infh,¡éncies del 'ha~dcore' d'aquell 
móment, decideixen comprar-se intruments i tocar. 

muniqué, d'iniciativa privada, 
feia aquesta tasca. Mai ha exis
tit a Sants un casal de joves, ni 
re.s semblant, en condicions per
que els. músics locals desenvo
lupin el seu directe: Tampoc ac
tualment. 

Realment aquesta és una as
signatura pendent que, per aca
bar-ho d'adobar, es complica 
encara més amb la Jimitació 
d'horaris de les Cotxeres de 
Sants. Per tot aixo, laja vetera
na escena santsenca es va haver 
de traslladar al barri de Gracia 
p'er a una ocasió especial. . 

10 anvs després, el retrobament 
Són molts els · records i ·la 
nostalgia. Feia uns pocs mesos 
que es parlava d'un hipotet~c 
encontre d'aquelles bandes en 
un concert que finalment no ens 
vem wler perdre. Quatre han
des d'aquella epoca, Innoéents, 
Penguin Village, Young Ones i 
Muppets, decidien ajuntar-se de 
nou en un xou irrepetible. 

L' Ateneu esta va absoluta~ 
ment pie i les actuacions · van 
aconseguir recuperar alguns 
dels millors moments d'aquella 
epoca. El públic, que superava 
la mitjana dels 30 anys, es va 

La dificultat, pero, no va im
pedir que els concerts d'lnno-" 
cents, Penguin i posteriorment 
Young Ones es convertissin en 
autentiques festes i punts de tra
bada de la gent del barri. 

Cartel! del concert de retrobament deis grups de hardcore santsencs. 
. 1 

transformar en xavals de 16 o 

Escanaris mítics 
Dos eren els escenaris més ha
bituals. Pels seus entranyables . 
records,- citarem primer la. petita 
sala Communiqué, amb capaci
tat per a unes 100 p~rsones, al 
carrer Hostafrancs, i testimoni 
sonor del pas de bandes incre'i
bles, moltes de les quals consa
grarles amb el temps, i de con
certs mítics entre els quals des
taquen els deis grups abans 
esmentats. Innocents i Penguin 
van iniciar el camí i van ser in
discutibles pioners. Els Young 
Ones van ser, primer, seguidors 
i, després, companys d'escena-

ri. Amb el temps, altres bandes 
anaven afegint-se a la mateixa 
llista: HOW, Rabia Positiva, 
DJVU, entre d'altres. 

L'altre escenari era el Centre 
Cívic La Bascula, a la Zona 
Franca, que amb una potent Co
ordinadora de Rock va permetre 
fer de ttampolí a moltes bandes 
del Districte i la rodalia. Era 
una epbca en la qual al barrí no 
existía cap centre social on po
der fer concerts i La Bascula su
plía aquest paper. Alla, els Inno
cents van arribar a compartir es
cenari amb uns llavors poc 
famosos Oreen Day, i els Pen-

. guin van arribar a tocar amb uns 
ja consolidats Pennywise, a 
l'antiga sala KGB. Anys més 
tard, pero encara als 90, els 
Young Ones compartien taules 

amb Shelter en un Festival de 
luxe, el Barcelona Meeting HC. 
Amb el pas deis anys, aquestes 
bandes es van anar desfent, 
conscients que els grups no són 
per sempre. 

Al barri no hi ha de tot 
Davant la inexistencia d'un es
pai al barri per .fer el co~cert de 
retrobament del qual parlavem 
al princip( els organitzadors · 
.van haver de traslladar-lo a 1' A
teneu Popular de Vallcarca, en
cara avui ocupat i amb una pro
gramació underground en di
recte gens menyspreable. És 
oportú denunciar la inexistencia 
d'un espai adequat per fer con
certs per a una capacitat d' entre 
100 i 200. persones al nostre 
barri. Als anys 90 la sala Com-

18 anys amb ganes de volar per 
sobre deis caps, com en els mi
llors temps. Un espectacle per 
recordar, segurament deis mi
llors concerts que recordaran 
aquestes bandes molts anys des
prés. 

La sorpresa final la va posar 
un combinat de totes les bandés 
en format de versions de clas
sic~ del hardcore i el punk, Der 
Alternative. Va ser, en·definiti
va, tota una festa, un retroba
ment d'amics i sensacions que 
alguns vem tenir 1 'oportunitat 
de rememorar i disfrutar. Un 
autentic regal. 

*David Vázquez és membre del 
grup musical santsenc Rabia 
Positiva i crític de música pera 
divers_os · mitjans de comuni
cació. 
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Vuit amos del món 
[ 

Les reunions deis pa'isos més industrialigat.s del món (anomenades - tindra lloc a Alemanya i.ja ha mobilitzat tots els seétorsde ] 
cimeres del G-8) s'han fet més famoses per les manifestacions de !'esquerra. Pero qué. es decideix exactament a les trobades del 
rebuig que pel contingut de les seues agendes. La propera, al juny, · G-8? Per qué fa que milers de persones isquen al carrer? . . . .. . - , . . 

HELENA OLCINA 1 AMIGO Í WIKIPEDIA.ORG 

El G-8 es va originar arran de la cri
si petrolera mundial de 1973 i la re
cessió global consegüent. Els pro
blemes mundials van motivar una · 
reunió de ministres i experts finan
cers deis EUA, Europa i el Japó per 
discutir temes economics. El 197~ 
el pr_esident frances Valéry Giscard / 
d'Estaign va convidar els caps 
d'Estat deis sis paisos més indus
trialitzats a una reunió a Ramboui
llet, i va proposar la creació de ci
meres regulars. Acordaren reunir-se 
anualrnent amb un president rotatiu, . 
i van donar origen al Grup deis Sis 
(G-6), integrat per Fran9a, 1' Alema
nya Occidental, Italia, ·el Japó, el 
Regne Unit i els EUA. El president 
nord-america Gerald Ford ·va sug
gerir convidar _el Canada a la sego
na cimera, i esdevingué el G7. El 
2001, el G-7 es convertí definitiva
menten el G-8 amb l'admissió de 
Rússia, que, tot i no estar entre les 
vuit primeres potencies industrialit
Z4des del món, sí que esta entre les 
primeres potencies nuclears. · 

Influencia 
El G-8, teoricament, no té poder de
cisori, ates ·que, com afirmen 
aquells que en formen part, és un 
"simple forum_ de discussió". Tan~ 
mateix, el temps ha tr.et a la llum 
que les cimeres del G-8 van molt 
mes enlla d'un simple intercanvi 
d'impressions. El G-8 ha anat bus
cant solucions i estrategies comu
nes per fer front ·als problemes, en 

fimció sempre deis interessos pro
pis. En cada cimera ens trobem amb · 
la reaflrmació de la globalització 
neoliberal, impulsant les reformes 
peral seu correcte fimcionament: li
beralització comercial i financera, 
privatitzacions, flexibilitat del mer
cat laboral i polítiques macroecono
rniques deflaccionaries. 

Sovint, aquest missatge es veu 
diluit en els mitjans de comunicació 
sota promeses com la lluita contra 
la pobresa, les iniciatives de reduc
ció del deute estem i les ajudes en la 
lluita contra les malalties infeccio
ses com la sida i la malaria. Pero 
aquestes es veuen incomplertes any 
rere any. El 1999 es van prometre 

. 110 mil rnilions de dolars per alleu
gerir el deute extem (Iniciativa 
HIPC), i el 2003 encara no se n'ha
via fet efectiu ni tan sols un ter9. Un 
altre exemple el tenim el 2001: dels 
13 mil milions de dola¡s anuals pro
mesos peral Fons Global de Salut 
per lluitar contra la sida i altres ma
lalties, només se n'han fet efectius 
350. 

·To i la imf>''ortancia d'aquestes 
cimeres, les discussions del G-8 són 
secretes. No hi ha transcripcions i 
els documents preparatoris son re
servats. Els únics documents pú
blics sónks declaracions finals. se~ 
gons les organitzacions -anti
globalització "la. mancan9a de · 
transparencia és total, a la ciutada- . 
nia només li arriba el que ells ~olen 
que sapiguem. La falta de democn1-
cia és encara més evident si pensem 
en els efectes que a tot el món tenen 

les decisions preses en unes cimeres 
que representen només el1 0% de la 
P()blació mqndial". · 

Rebuig contra el G-8 
En els últims anys, les reunions del 
G-8 s'han convertit en un focus de 

protestes per part deis movimeñts 
socials. En la cimera de Birming
ham (Regne Unit), el1998, més de 
70.000 persones crearen ·una cade
na humana al voltant de·Ia seu de 
·la cimera del G-8 per reclamar la 
canceHació del deute dels paisos 
empobrits. A partir d'aquell dia, 
any rere any !'esquerra anticapita- . 
lista s'ha mobilitzat en. contra de 
les polítiques impulsarles pel G-8. 

A Genova Guliol de 2001 ), es 
produiren les niobilitzacions_ més 
massives i també la repressió més 
violenta. El resultat de la repressió 
fou un manifestant mort (Carlo 
Giuliani), milers de persones feri
.des i centenars de detingudes, Des 
de llavors, el G-8 fuig de les grans 
ciutats per reunir-se en llocs inac
cessibles ' per als manifestants. 
Tanmateix, aquest fet no desmoti
. .va lá societat civil que, en cas de 
no ' poder arribar-hi, manté les 
manifestacions i contracimeres en 
llocs proxims . 

Bll 

ESPAI DE TREBALL 

la nomina un 
Aquest mes definirem els princi-

. pals elements del full salarial per 
tal qe fer una lectura acurada del 
seu contingut: l'encap~lament, 
les quantitats de pagament, les 
deduccions i la base de cotització 
a la seguretat social. 

L'encap9alanient conté les 
dades identificatives de les du~s 
parts. En el cas de !'empresa, el 
nom, el número d'identificació fis-
cal, el número d'inscripció a la Se- ~ 
guretat Soc.ial, el domicili social de 1 · 
!'empresa i el del centre de treball, · 
si és que és diferent. En el cas De . 
la persona també s'hi inclouen les 
dades abans ·esmentadés, més 

. dues dades específiques: la dáta 
d'antiguitat a !'empresa i la cate-
goría o gr'up professíonal: · ' 

A l'encap9alament també s'hi 
inclou el període de pagament, de 
caracter mensual (per exemple, 
de 1'1 al30 de juny) o de caracter 
anual en el cas de les pagues ex
_traordinaries (paga d'estiu) i el 
nombre de dies de pagament (28, 

· 30o31). · 
La segona part és la determi~ 

nació de les quantitats de paga
ment. Es divideix en d0s gran.s 
blocs:· les percepcions salarials i 
les no salarials. , 

La determinació de les quanti
tats, tant salaríais com no sala
rials, dependra del temps treballat 
en dies naturals o en dies efectius 
treballats, i del tant per centde jor- . 
nada treballada (la jornada com
pleta és el 1 00% i si és jornada . 
parcial s'haura de determinar el 
tant per cent aplicable). Per tant, 
la nómina depén de variables ex
pressades en el conveni coHectiu 
i en el contracta de treball. 

La suma de tots els concep
tes ens donara el que s'anomena 
salari brut, la quantitat de diners a 
pagar abans de les deduccions 

. socials (anomenades cotitza
cions) i fiscals (anomenades re
ter¡cions) imputables a la persona. 

L'apartat tercer del full salarial, 
el de .deduccions, ens determina 
l'aportació del/de la treballadof/a a 

· la Seguretat Social i de la retenció 
a comptedé I'IRPF pera Hisenda. 
Després de restar aquestes quan
titats al salari brut obtindríem el 
salari net, el que es cobra real
ment en metaHic al cap del mes. 

MARC FAUSTINO 1 VIDAL 
Consultes a: 

laburxa@laburxa.org 
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~xit de la Cal(:otada Popular de Sants ·a5anvs 
de la UE 
Sants 

Els Txerramequ Tiquismiquis van tancar la calyotada amb 'un concert. PERE 

Torna el Xi-barri. 
AGUS • SAifiS 

Les entitatS' que es dediquen a l'e
ducació en ellleure no estan en el 
millor nioment. Molts esplais i 
caus viuen un moment dificil per 
culpa de 1' especulació i dels preus _ 
dels lloguers. Centres .que fa anys 
que treballen de forma altruista .es 
veuen abocats al carrer,per no po
der pagar els )loguers deis seus Io
cals o per no trobar espais adients a 
preus raonables (sense anar molt 
lluny, al barrí tenim el cas de l'Es
plai Turons ). Pero al carrer la situa
ció també s'ha tomat restrictiva per 

· culpa de f' ordenan ya del civisme. 
Per aixo és motiu d'alegria que 

esplais coní el Xiroia trenquin 
aquesta barrera sortint al carrer 
amb un acte c'om el Xi-Barrí. Coin 
ens diuen, aquesta festa, que va te
nir U oc el24 de mary a la rambla de.
Badal, no pretén ser exclusiva de 
Xiroia, sinó que vol esdevenir una 
festa pels infants i joves de Sants, 
tot demostrant que hi ha altres for
mes d'oci no consumista i que no 
cal esperar que 1' Ajurí.tament es de
cideixi a muntar aquests actes. El 
día 24 Sants va poder viure una 

jornada ben completa. 
Tot va comen9ar amb una mati..: 

nal amb tallers i jocs per als més· 
petits i un concert del grup d'ani
mació, els· Pica-soques de la Bran
ca. A la tarda hi havia preparada 
una marató d'espectacles OÍl va ac
tuar ef Grup de Teatre de Can Vies 
i en la qual els monitors de Xiroia 
van fer balls i dances per als pre-· 
sents, entre d'altres, nens i nenes de 
l'Esplai SaÍlt Medir i de l'Esplai 
Espuma. La festa va seguir amb 
una cercavila, on van actuar els ge
gants Drac d'Or de Santa Eulalia i 
els Geganters i els Tabalers · de 
Sants. Tot va acabar amb una xoco
latada popular. A la nit el grup de 
rumba Los Barrankillos i els Kum
bes del Mambo van animar una 
festa en la qual hi van participar 
centenars de vefus del barrí. 

Xiroia ainenaya de fer la festa 
de l'any vient encara més gran. 
"Voldriem que esdevingués una 
festa dels caus i els esplais qei bar
rí, per sobre dels noms de cada un, 
per sumar esforyos i crear xarxa so
cial", comenten Ignasi Candela i 
Josep Broquetas, els directors del 
centre. 

MIREIA PUl • SAIITS 

La 20a Calyotada PopUlar de Sants 
es celebra, comja es tradició, el pri
mer diumenge del mes de mar~ 
amb un exit rotund d'assistencia. 
La consolidació d'aquest acte com 
un dels esdeveniments cabdals en el 
calendari santsenc de cultura popu
lar i l'esplerídid dia .de sol, van fer 
que més d'un miler de persones 
passés en · algun · moment per la 
playa de Sants a participar-m. 

En aquesta 20a edició, organit
zada pel Casal Independentista de 
Sants amb la coHaboració de l' As
semblea de Barrí, 1' exit fou tan gran 
que les 500 · racions previstes esta
ven venudes abans de les dues del 

. migdia; cosa que va fer que els 
menys matiners s'haguessin d'a- . 

• contentar a gaudir de les di verses · 
actuacíons i exposicion5 que es fe-

ren a la playa. 
Al llarg de tot el dia el vefuat 

també va poder veure exposicions 
centnides sobretot en l'especulació 
urbanística: una sobre Can Vies, 
.una de la Plataforma pel Soterra
ment i una altra sobre 1' especulació, 
.elaborada per Maulets. Al migdia 
·comenyaren les actuacions, en
guany amb la novetat de la partid
pació d'un grup de trabucaires, a 
més de les actuacions dels Basto
ners, els Gegants i els Tabalers dels 
Diables de Sants. 

La part .més reivindicativa de 
l'acte la posaren els parlaments en 
que intervingueren l' Assemblea de 
Baqi.; que presenta la seva campa
nya sobre el dret a l'habitatge, la 
Plataforma pel Dret . a Decidir, i fi:- ' 
nalment el Casal Indenpendentista. 
L'acte acaba ámb un concert de 
Xerramequ Tiquismiquis. · · 

Bastons a Occitaliia 

La Colla Bastonera durant la manifestació. 

ROGER SÁNCHEZ AMAT • OCCITbll 

La Colla Bastonera de Sants va 
viatjar a Besiers (Occitania) 
convidada pel col-lectiu musical 

· Goulamas-k. L'objectiu: partici
par en la manifestació en defen
sa de la llengua occitana el 17 de 
mary. Unes 20.000 persones hi 
van desfilar, fet clau en el futur 
del moviment. En el transcurs 

ALBERT 

d'aquesta, la colla va ballar una 
desena de balls davant d'un pú
blic expectant. 

Occitania compren el tery 
sud de l'Estat frances, la Vall 
d' Aran, 12 valls alpines del Pie
mont i Mónaco, La llengua occi
tana només és oficial ·a Catalu
nya, i a l'Estat frances no té cap 
mena de reconeixement. 

AGUS • SIITS 

Per parlar de futbol a Sants cal 
remuntar-nos als primers anys 
del segle XX. Lhivors els nos
tres barris . van veure néixer 
clubs com l'Intemacioqal FC, 
el ·Gladiator FC í l'Sporting 
Club de Sants. La forya crei
xent de l'Espanyol i del Barya 
va fer. que aquests petits clubs 
d'afeccionats haguesin d'unir 
esforyos. Aixo és el que expli
ca que al ·districte de Sants
Montjuic els· clubs tinguessin 

. la paraula unió al seu nom 
(Unió Esportiva Hostafrancs, 
Unió Esportiva Poble-sec i 
Unió Esportiva de Sants) 

Així fou com l'any 1922 
va neixer la Unió Esportiva de 
Sants. En aquests anys l'enti
tat ha viscut Iligada a la histo
ria del barri, des dels inicis de 
la guerra, quan va formar una 
columna anomenada Els Es-· 
portius que va marxar cap al 
. front, fms a ple franquisme, ' 
quan l'entitat es va veure obli
gada a fer canvis al seu escut, 
i va perdre l' estrella de cinc 
puntes. . 

El cas és que l'entitat ha 
superat l!!s diferents vjcissi
tuds i ha arribat, enguany, als 
85 anys d'historia. Per a tal 
ocasió han preparat tot un se
guit d'actes que incl~uen ho
menatges als socis més antics, 
una cursa atletica, una cursa 
ciclista, una exposició fo
tografica, concerts i, com ·no, 
partits de futbol. 

la contaminació transuenica . Ramaderia i Pesca (DARP) fa 
temps qué vol legalitzar el 
conreu de transgénics; a canvi, 
amb el Decret de coexistencia, 

Conscient d'aquesta realitat, el juliol passat, el 
DARP va pressionar el CCPAE perqué certifiqués 
com a ecológics els productes amb una 
contaminació inferior al 0,9%, peró no se'n va 
sortir a causa de l'oposició frontal de la Junta 
Rectora del CCPAE, agricultors i consumidors 
d'eeológic. 

Una de les moltes raons per rebuljar els 
. organismes genéticament modificats (OGM), els 
transgénics, és que són invasors i depredadors 
de les altres fonmes de vida. Els OGM contaminen 
les varietats naturals de la mateixa especie· deis 
ecosistemes 11e'ins, i les transfonmen en 
transgéniques. Una de les moltes conseqüéncies 
que tindra aquest fet (si no canvia •la situació 
actual), és la desaparició de !'agricultura 
convencional i de !'ecológica, a causa de la 
contaminació progressiva deis camps no 
transgénics. · En pocs a11ys només p_odrem 
alimentar-nos d'OGM, amb el que aixó comporta, 
ja que quatre multinacionals tenen la patent de 
tots els OGM (ates que són de creació humana, . 
estan protegits per la flei de la propietat 

intel-lectual) i la, propietat de les llavors. A mig 
tenmini decidiran qué, quant i a quin 
preu podrem menjar. 

Davant · d'aquesta 
realitat; .que . descrita 
sembla ciencia ficció, els 
govems han cedit ·a les -
pressions d'aquestes 
grans empreses; des 
de l'any passat els 
transgénics ja són 
comercialitzables a la UE 
per . a alimentació humana 
(legalment, si s'especifica a 
!'etiqueta). A més del consum, a 
Catalunya, el Departament d'Agricultura, 

ofereix una distancia mínima de 50 metres entre 
els conreus d'OGM i els ecológics o 

eqnvehcionals, assegurant que 
. ·aixó garanteix la no 

coiltamiriació. 
Dones bé, ja fa anys 

que es planten OGM, 
sobretot de blat de 
moro (panís, moresc), i 
ja s'han donat casos de 

contaminació en dis-
tancies molt superiors; 

s'estima que la distancia de 
seguretat hauria de rondar els 

tres quilómetres (segons el respon
sable ·de transgénics d'Uni~ de Pagesos). 

Tot i així, mentre hi hagi conreu d'QGM al 
cámp, res pot garantir la no contaminació; ni el 
segell de la CCPAE. Aquest mes passat, es va 
realitzar una contraanalisi independent a una 
llavor de blat de moro ·nonmativament inspec
cionada, analitzada i certificada com a ecológica 
pel CCPAE (per tant, no transgénica) i el resultat 
fou que la llavor estava contaminada (en un petit 
percentatge ). 

Tal c:Qm esta la cosa, a qui li queden ganes de 
consumir OGM encara que les multinacionals li 
assegurin que no esta provat que siguin dolents 
per a la salut? 
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* En aquest aparta! volem apropar-nos a la realitat del nostre 
país, des de Salses a Guardarmar i des de Fraga a Maó. Des 
de LA BuRXA volem contribuir a la coneixen<;:a del · nostre 
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passat immediat, de les problematiques actuals, tan! socials 
com ecológiques i economiques, i deis moviments populars 
que ens fan avan<;:ar. 

DELS QUE S'HO 
PEN-SEN BÉ ... 

lrl 

Mares contra Goliat 
[ 

Fa 10 anys un grup de mares de !'Alcora (municipi al nord del País Valencia) decidiren que s'havia de ] 
posar fre a la contaminació que posava en perillla salut de les seues filies i fills. Sense dubtar-ho gens 
s'enfrontaren al sector industrial més important de la zona: les taulelleres. . Racisme 

'de debo' 

ELENA OLCINA 1 AMIGO • SANTS 

El peculia; paisatge de les comar
ques de la Plana (Alta,. Baixa i Al
calatén) no deixa impassible a 
ningú. Per tot· arreu, e1s camps de 
tarongers i hoscos de pins es bar
regen, d'una manera quasi obsce
na, amb la -infinitat de fabriques 
taulelleres (de ceramiques). Qual
sevol pot fer~se una idea de la 
magnitud de la xifra recorrent els 
escassos 19 quilometres que unei
xen Castelló de la Plana i la po
blació de 1' Alcora, on aquestes es 
succeeixen en un no parar ¡¡ls dos 
costats de la carretera. Per arrodo
nir aquesta bilcolica imatge, hi ha 
les xemeneies decorant el cel de 
núvols grisos les 24 hores del dia. 

Ja fa més de 30 anys que co
menc;aren a instal·lar-se en els po
bies de la zona les primeres em
preses del sector del taulell. Des 
de llavors, no han parat de créixer 
i aquesta és, sens dubte, la raó per 
la qual aquesta regió posseeix una 
de les taxes més baixes d'atur de 
totl'Estat espanyol. Segons dades 
de l ' INEM, més de la meitat de 
les persones assalariades de la zo
na se situen en la indústria cera
mica i empreses afins. Tanmateix, 
la prosperitat atorgada per la in-

Fas-ta amic o amiga da 

dústria de la ceramica ha resultat 
ser una poma enverinada. 

Les mares de I'Aicora 
L'any 1997, un grup de mares an
goixades pels problemes de salut 
dels seus fills i filies ( al·lergies, 
proplemes epidermics, deficiencies 
respiratories, etc.) decidiren co
menc;ar a investigar, donant pas a la 
Plataforma No a la Contaminació. 
En la seua recerca, la plataforma 
topa amb un nombre elevat d'in
formes que destacaven la connexió 
entre l'aparició de certes classes de 
cancer i malalties pulmonars i la 
contaminació_ atrnosrerica·de partí
cules en suspensió com l'arsenic, 
el _ cadmi, -el crom i el plom. A 
aquestes investigacions s'hi afegi
ren dos estudis, un del Consell Su
perior d'Investigacions Científi
ques i un altre de la Unitát de Mi
neralogía Aplicada i Ambiental de 
la Universitat -Jaume 1 de Castelló, 
que arribaven a la conclusió que la 
quantitat d'aquestes substancies és 
molt major en els pobles propers a 
les indústries d'esmalts i de taulells ' 
que als de pobles més allunyats. · 

· Segons dades de la mateixa 
plataforma, entre 1992 i 1999 "el 
nombre de morts per cancer de pul

. mó en la zona ceramica dobla el de 

la resta del País Valencia. Les 
morts per bronquitis, enfisema pul
monar i al tres -malalties ·relaciona
des són quatre vegades majors en 
les dones i un 50% en els homes, i 
el de morts per infart el doble en 
homes i un 20% més en dones". 

Mobilitzacions i victories 
Davant la passivitat deis 'responsa
bles polítics, la Plataforma inicia un 
periode de mobilitzacions sociáls. 
De forma constant i fins al dia d'a
vui han denunciat públicament i ju
dicial les irregulantats d'aquestes 
empreses, han preseniat recursos 
contra autoritzacions i projectes 
que implicaven augmentar la cpn
taminació, han convocat manifesta
cions i han realitzat accions. La pla
taforma ecologista s'ha estes a al
tres municipis de les comarques 
properes ( com ara 1' Almassora, la 
Vall d' Alba i Onda); també afectats 
pels alts índexs de contaminació, 
que ja han superat els límits legals 
establerts per la protecció de la 
salut. 

Tot i enfrontar-se a un potent 
lobby . d'interessos economics, la 
plataforma ha aconseguit que s'ins
tal-lin filtres en atomitzadors, que 
s'iniciYn tres estudis epidemiolo-

gics, que es millorin les infraestruc
tures i el transport de materials, i la 
substitució de materies primeres 
contaminants en les esmalteres. 
Arran d'aixo, la contaminació de 
l'aire s'ha redu'it drasticament, en
cara que no ha desaparegut del tot. 

La plataforma no s'atura 
En l'actualitat hi ha més de 15 em
preses als jutjats i la batalla més im
portant la lliuren contra els grans 
gegants de la indústria petrolera: 
l'antiga planta d'lberdrola, que fim
ciona amb fuel; la refmeria de pe
troli de BP Oil, i UBE,. empr~sa que 
produeix plastics basats en derivats 
del petroli. Totes estan situarles al 
polígon petroquímic el Serrallo, de 
Castelló, on s'hi concentren moltes 
altres empreses catalogarles com a 
potencialment perilloses, tant pels 
nivells d' emissió de gasos i metalls 
a l'atrnosfera i a l'aigua, com per 
les greus conseqüencies que po
drien derivar-se d'un accident dins 
de les seues instal·lacions per als 
nuclis urbans proxíms. 

Fa 10 anys, ks mares de 1' Al
cora ni tan sols sospitaven la forc;a 
que podrien arribar a teñir. Prendre 
consciencia d' aquesta va set la seua 
primera victoria. 

Com cada 21 de mani, Dia 
Internacional contra el Racisme i la 
Xenofobia, SOS Racisme va-pre
sentar la Memoria Anual, on es re
cunen tótes les denúncies d'índole 
racista que els han arribat al llarg 
de l'any, amb la voluntat de posar 
de manifest la realitat catalana en 
termes de - segregació i de 
desigualtat d'oportunitats. 

L'entitat va atendre 534 
·persones el 2006 i ha tirat endavant 
158 casos. Les denúncies per 
maltractaments · l abusos deis 
cossos de seguretat són, una 
vegada més, .el tipus de mani
festació xenófoba més nombrós, i 
representen el 27,2% del-total. ~s 
tracta de 44 casos, en 33 deis quals 
es denuncien agressions fisiques. 
Els Mossos d'Esquadra és el cos 
on es registren més actituds 
racistes, amb 24 denúncies, seguit 
de la Guardia Urbana (13). 

La memoria assenyala que el 
nombre d'aquests . presumptes 
abusos podria ser molt més elevat 
com a conseqüéncia de la por a 
denunciar de moltes de les 
víctimes. També denuncia la 
tendencia a la impunitat en el 
sistema· policial, sigui del cos que 
sigui, a l'hora d'abordar i eradicar . 
aquestes situacions. 

... ALS QUE NO S'HO 
PENSEN GENS 

Artur Mas aguanta sense 
despentinar-se les envestidas 
sobiranistes d'ERC. Sort en té, de 
la laca ... 
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JORDINAsANcHEZAMAT • SMIS 

••ut ..... liS .IHIIUISI llal;t . 
J- Varem arribar a principis del cms 2006, 
despres de dos trasllats. El local oñ v.im pas
sar 24 anys estava al carrer Serra i Arola i es 
trobava a mans de La Caixa. Quan aquesta 
va veure que se li tirava al damUDt una llei 
que es va fer amb el PP al govem per reno
var els lloguers vells, ·el local on estavem va 
passar a mans d'una immobiliiuia, i aqriesta 
va pujar UD 200 % ellloguer, que Uavors pa
gava la Generalitat. Aquesta es va negar a 
mantenir-Jo, i a més va canviar la seva polí
tica de cedir locals a entitats. 
D-Aixo eps ho van dirUD mes de novembre, 
i r 1 de gene.- havíem de ser forn. Al final el 
Districte ens Va cedir UD local a Miquel Án
gel, 55-57. PerO de fet. ellloguer era per UD 
any i mig, és UD carrer d'aquests anticS, de 
cases baixes, amb patis interiors, i el que vo
len és tirar-ho tot a terra, i fer-hi pisos, el ti
pie. De fet estaven fent fora tots els veins. 
Amb aquest :matge de temps vam trobar 
aquest loéal. 

h• n M lríiiii.IIIIÍil' 
J-Ara estero estables, de fet Pern varo baver 
de canviar la filosofia de l'esplai. Abans, ca
da grup tenia la seva Sala, totes adequ3des 
amb les seves cadires, taules, amb sotas, es
cenari, etc. 
D- El contracte encara el tenim ·per quatre 
anys més. Així que la proxima generació de · 
monitors sera qui s'enftonti a la següent si-

. tuació. Per ara tenim prou estabilitat. PerO cal 
tenir en compte. que som una entitat sense 
ani:m de lucre. El que ens donen els pares 

Hostafw aReS 1C 

----travis ·-
1 i a e 

•eaitlrs •e I'ISJIIi TII'IIS 

··a través del iac s'aprenen 
11111es cases" · 

FOTO:JSA ' 

Fa quatre anys i cinc campaments que la Janna i el Dídac són monilors de 
I'Esplai T umns. En aquest temps ja han viscut dos trasllats de local. Ara es 
troben al carrer Panissar, número 9, en un local de 35 ni, on han de 
gestionar les activitats que duen a tenne cada setmana amb 55 nens de 
totes les edats. l'esplai, un deis 110 que consten a la Federació d'Esplais 
de Catalunya, i que fa 26 anys que ~nciona, ha sortit endavant després 
de la crisi. Els monitors, la majoria deis quals feia tan sois un any que 
havien cornern;at com a ta1s quan es'van trobar que els feien fora deJ local; 
van tirar-lo endavant sent testimonis del cas omis de I'Admiliistració · 
envers entitats que desenvolupen una lasca educativa i de lleure molt 
important Crida ratenció que r Administrqció reglamenti tant una entitat (a 
qui obliga, per exemple,que el80% deis seus monitors siguin titulats) a qui, 
alhora, no dóna suport sl;lficient com pot ser en rambit infraestruclural. 

serveix per cobrir les activitats que puguem 
fer en el transcms de l'any i deis campa- · 

. ments. Cada any estero a zero. El fut d'baver 
de pagar UD local ho. fu més dificil. 

IIIISIII IIIS di feQIIIIIIftl a• ..... 
D-Era molt més tacil abans, a l'altre local. 
El que hem de fer és activitats a forn. PerO 
igualment necessitem UDa seu, UD pUDt de 
referencia per als pares. 
J- Si, com a avantatges bi ha que coneixes 
més Barcelona. PerO és el fet de tenir UD lloc 
que sents teu. Cada grup -tenia la seva Sala, 
quan canviaves de grup canviaves de sala ... 
D- Cada grup anava personalitzant la seva 
sala. Hi havia coses que havie5 fet tu, amb 
les fotos del dia del teu aniversari ... 

...... sl.lllll' 
D- Si plou és el pifjor dia del món [rimes]. 
Ha plogut poc. Recordo que el darrer cap de 
setmana que ha plogut ha estat el de Cama
val, va ser horrorós. S'bavien fut disftesses 
de cartró: paSsats dos carrers ia tenien la dis- · 
fiessa al tena. El que s'intenta fer .és tenir 
activitats preparades si plou, visites a mu
seus, per exemple. 

IUi es ••••• fUidaiSirHI6 dlilés 
de•ie•ercilnr-ias IIIICIIIl' 
J- Jo ho veig com que els recmsos no es des
tinen a temes socials. No es rec()neix el va
lor edúcatiu i d' oci d'UD esplai. De fet, no sé 
ni si. existim legislativament, fins fu poc 
érem guarderia. Els recmsos es destipen a 
d'altres coses, i intenten impulsar una políti
ca de reaprofitament d'espais públics. V~ 
nen la idea que has de reaprofit¡u- espais pú-

- . 
blics, escoles, places, el Casinet, etcetera.. 
D- Bé, t'ho diuen, pero despres no et donen 
facilitats per fer aquestes coses. Vam inten
tar-ho amb alguna escota, pero al final no ho 
vam aconseguir. Arnés, has de fer molts pa
pers ... Sabem d'UD esplai a Gracia que els 
va passar el mateix.: Durant molt temps van 
estar que "no tenien res. Quedaven per fer 
reunions a les places i fer ' les activitats al 
carrer ... Ara els han cedit una escota. 

•liu ís IIIIISICií llels .ares;~ 
D- Hi ha dos perfils de pares. N 'hi ha UDS 

que a la reunió inicial no vénen, són aquells 
que no diuen res. Despres bi ha els pares que 
et coneixen, i que pensen com tu, que és una 
mala jugada. Fins i tot alguns ens diuen que 
ocupem el local de Serta i Arola, com que 
esta buit encara .. : · 
J-N'bi ha molts que ens han donat suport, 
pero tampoc els pots demanar que et paguin 
UD local 
D- A part del treball que fem aquí cada set
mana, despres hi ha dies com Sant Joldi, en 
que treballem per treme diners pera l'esplai. 
J- Els monitors ho fum altruistament, no co
brem res pel fet d ' estar aqui. Estero duent 
endavant un projecte. A través del joc s'a- . 
prenen moltes coses. . 

c •• 
D- F~cionem de manera assembleana. De 
fut, bi ha UDS c3rreéS, pero són burocr.lli.cs. 
J- Vesplai funciona perque els monitors ~o
lem, basicament. Perque som qui ho portem 
tot, qui ho mou tot. Estem dividits en sec
cions, cada secció s' encarrega d'alguna co
sa, pero a !'hora de decidir es posa en comú 
i es decideix per majo,ria, genetalment. 
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'19 h: a Can V1es 

fall.,......_. .... san rf 
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20 h: a Can Vies 

--~llütll ... 
Can V~es 

A la Sala Bahia 

__ ...... ·-·.... ,..,. 
21 h: Alaciste contra los 
fantasmas de Giacomo 
Gentilomo' 

... 11,..,. 
21 h: También los ángeles 
comen judlas, d'Enzo Barboni 

FI:BRFR 2007 ... 

._,,..,. 
21 h: Furlivos, de José Luis 
Borau .... ,..,. 
21 h: Canciones para después 
de una guerra, de Basilio 
Martfn Patino 

[Can Vies .b:s Fbals, 42] [Centre Social de Sants <lzileles, :D H Casallndependentista Prerria. 31 1 [ Espai Obert \üridlbqia. 71 ] [ Lá Ciu1at Invisible Rie!J>. 35 ] 
( Terra tfescudeBa Prerria, ID ) [ Teteria Malea Rie!J>, 16 ) [ Pim Pam tdms 'Mitil, 25 ) [ Castellers de Sanls Vales¡i; 28 ~] [ Diables de Sants wtN«•iiüsisills. ag ) 

[ Ateneu Uibeftari t.ma 'hDia, 10] [ Entropiactiva &ms. 71 Sala Bahia <lzileles, 'O 1 [Germinal lbisrint!W;. 47] [Creación Positiva Srii, 2. 1r 1a] [Can Punxes Vales¡i; 61 ] 


