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una trentena
d'activistes
atoren les
obres del TAV
[

Protestaven pel soroll de les obres, contra un model que ]
consideren elitista i en defensa deis espais alliberats com
Can Vies

[

L'acció va aturar les obres durant 12 hores, durant les quals
es van succeir les mostres de solidaritat amb els activistes
i les cassolades espont~mies del ve'inat

Els activistes, autoanomenats
Amics i amigues d'Alícia Ferrín, van accedir a les vies de
tren a l'al\!ada de la Riera Blanca a quarts de sis del matí del
passat 16 de julio!, davant la
mirada incredula deis treballadors de les obres. Vestits amb
granotes blanques, la majoria
d'ells es va encadenar a les ba- .
ses de la maquinaria pesant,
mentre que sis es van enfilar a
dalt de tot de tres grues, algunes
de les quals tenien una al\!ada

1
·

d'aproximadament 30 metres.
Minuts després, diverses persones es concentraven a les immediacions de la zona per mostrar
el seu suport i la seva solidaritat
amb l'acció, mentre que alguns
velns es despertaven sorpresas
pel que estava passant. Farts de
les molesties de les obres, que
no els deixen descansar nit rere
nit, molts d'aquests van iniciar
una cassolada espontfmia en suport i recolzament als activistes.
l-831
Es despenjaren pancartes en qué es podia llegir "Estem fartes del TAV" i "Can Vies es queda".

t·oposició ala 1orre Malaia'
.decora les balconadas

Miig centenar de pancartes denuncien la construcció de l'edifici d'11
plantes al passeig de San! Antoni.

GUILLEM SÁNCHEZ

OPINIÓ

EN MOVIMENT

Subvencions: el
Districte premia
les entitats atins

Més llum sobre la
gran apagada de
Barcelona

Festes Ahemalives
arreo deis Piisos
Catalans

Les entitats que han presentat
menys problemes al Districte, entre les quals hi ha les que aglutinen els comerciants de diferents
barris i una associatió formada
per un sol membre, són les que
han percebut majors dotacions
economiques.
1--21

Més enlla de la manca d'inversions, I'Observatori de la Crisi
Energética i les Alternativas de
Societat (OCEAS) ens ofereix
un altra visió de la causa de les·
apagades en grans nuclis: l'excessiu consum enérgetic que
satura les línies -existents.
1. . . 111

Un recorregut per les festes majors altematives que tenen lloc durant l'estiu als Pa"isos Catalans
perrnet veure com estan arrelant
aquestes celebracions, que tenen
com a denomicador comú el funcionament assembleari, l'autogestió i un ciar c;aracter reivindicatiu.
1-.an1
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editorials

El tren d'uns, la orecarietat deis altres

B

arceiona no pot més. Sota l'aparen9a d'una ciu-·
tat d'acollida pera turistes de sol i platja, rodatges hollywoodians i estrelles del glamour,
s'amaga una _ciutat invisible: la de
la precarietat, les ·apagad es, les
molesties perennes -per unes obres
inacabables, els coHapses diaris a
la xarxa ferroviaria... L' Administració ha árgumentat que !'arribada
del TAV és necessaria. Si és així,
caldria preguntar-se per que el veYnat afectat no· ha tingut cap po~er

de decisió en tota aquesta qüestió.
En un moment en que el pes del debatmedia~ic gira entom la iponeitat
de la construcció del nou túnel pe!
centre de la ciutat, l'acció que va
aturar les obres del TAV ha tomat a
posar sobre la taula nous elements
que haurien de fer reflexionar so-·
bre el model de ciutat que volem. 1
la sensació que queda és que el
TAV no resoldra els problemes de
mobilitat i imposara una millora
deis barris basada en criteris pura- ·
ment neoliberals i de mercat.

la vergonva al costal de casa

P

er a la dreta, les desigualtats socials es resalen amb la porra:
castig i aniquilació per a la
gent pobra que·es nega a morirse de fam en silenci. Per aixo
les presons, com més cruels
millor, i les condemnes, com
més llargues més ideals. Pero i
per a !'esquerra? Tradicionalment s'ha optat per la reinserció i l'educació per impedir entrar en espirals de violencia social on tot acabi en una

contínua venjan9a de pobres
contra rics, o de pobres contra
d'altres més pobres. 1 aquesta
via és una tradició que potser
caldria recuperar vista la nul·la
reacció de !'esquerra davant
l'execució a sang freda d'un
lladre per part d'un agent privat de seguretat fa un parell de
setmanés. 1 de pas es podria recuperar la reivindicació tradicional de repartir la riquesa,
encara que siga un poc, i d'aquesta manera fer innecessari

el· delicte per . desesperaci.ó
economica. Així, potser també
serien innecessaris monstres
com el de la Model i el nou
centre de tancament d'immigrants que rodegen els nostres
barris i ens planten la vergonya
al costa de casa. La ·vergonya
de saber que aquest sistema, a
més de ser absolutament injust,
és extremadament cruel, i que
eL delicte de néixer pobre es
paga, tot sovintamb la presó.

opinió

les subvencions municipals:
'rien .ne va plus'...
veYns: deis 1.500 euros del Centre Social, als 4.000 del Triangle
' · · Enguany, ' la ruleta de les subi d'Hostafrancs, fins als 14.000
vencions· municipars ha tornat a de la campiona: 1'Associació de
girar amb sort variada, encara VeYns de la Font de la Guatlla.
que any rere any els afortunats i ·
Menció a banda la té el
els desafortunats solen ser els Col-lectiu per la Diversitat amb
· mateixos. Si resseguiu el llistat 2.650 euros, entitat que té com
de subvencions podeu veure co- un deis principals ·actius que hi
ses curioses com els 200 euros
milita la senyora de !'ex-regidor
que done~ a 1'Agrupament Es- Pere Alcober.
colta Skues (que podran fer amb
La cosa comen¡;;a a escalfaraquest dineral?), i els 400 euros se quan mirem les coordinado. que donen als Amics de la Bor- res d'entitats. La Unió d'Entideta, entitat que té la virtut d' es- tats de la Marina: 13.500 euros;
tar formada per un sol membre
la Coordinadora del Poble Sec:
(així no hi ha problemes).
18.000, i el Secretariat d'EntiXoca, aixo sí, veure corrí els tats, entre pitos i flautes, més de
comerciants necessiten el caliu 60.000 euros.
municipal per fer calaix. CoPero la campiona absoluta
merciants del Poble Sec: 1.900 del repartiment, com no podía
euros; de la Marina: 2.100; de
ser d'una altra manera, és la Fel'entorn del Mercat de Sants: , deració de Carrers de Festa Ma2.000; de Can Mantega: 800; de jorde Sants, que rep 79.645 euCreu Coberta: 5.000; de Gali- ros, més de 13 milions de les exleu: 3.100; de Vall.e spir: 2.400, tintes pessetes ..
etcetera.
Com deia la mevá avia, mi· . La sort també és dispar pel llar gastar-los en festa que en
que fa a les associacions de medecines.
ROSER BENAVENT .

De colonies n'hi ha de moltes
classes. Per exemple, la colonia, que en deiem quan érem
petits, i que ara se'n diu perfum . A mi la paraula perfum,
més que a olors i sentors, em
remeta una gran novel·la pas. sada al cinema. Una metafora
de la importancia del lloc i del
moment de naixement, que segurament marcara la resta de
les nostres vides ... i, si no, que
li ho preguntin a 1' aristocracia,
pobrets, que mai no hauran tingut la satisfacció de saber que
vol dir guanyar-se el pa amb la
suor del seu front.
Pero les colonies també són
aquells llocs tan desitjats i es- perats a l'estiu, sobretot pels
par~s i les mares que no saben
que fer amb la seva descendencia, mentre s'han de guanyar el
pa amb la suor del seu front.
Aniran mai de colonies la Sofia
i la Leonor? Si hi anessin algun
dia, potser voldria dir que se'ls
ha acabat el broquil, i que la seva mare estaría ocupada redactant notícies i el pare enfeinat
cercant feina. Tant de bo que hi

torial El Llamp (per sort les
edicions El Jonc "les han reeditat fa poc). La colonia: els PaYsos Catalans. Era una delícia
llegir la prosa fluida i afinada ·
de l'escriptor de Ponent. Els
articles furgáven . de manera
sistematica i implacable en un
lloc on de veritat els molesta
als eolonitzadors: la denúncia
QUELNESS
del dret de conquesta, . que al
País Valencia ja fa 300 anys ·
vagin, dones, de colonies!
que exerceixen amb un exit es1 també hi ha les colonies .patarrant.
d'abelles, de fongs, de pinEls fets que ~s van succeint
güins... í una gran colonia de . día sí, dia támbé al Principat,
catalans i catalanes, pero no de corroboren de ple la tesi de Peles que cerca en Míki Moto per drolo: som una colonia! Apagatot el planeta, sinó una que·esta des tercemundistes, desgavell
ubicada entre Salses i Guarda- incontrolat a la xarxa de Rodamar i entre Fraga i Maó.
Hes, aeroport provincial, sagnia
La cosa ve de lluny. Durant economica, llengua 'minoritzaels inicis de la. dita Transició
da, policía sipaia i govern re(cap a on, cap a que?) el mala- gional de tireta. No hi manca
guanyat i encara no batut en res ni ningú. O potser sí, com
vendes Manuel de Pedrolo, es- · cantava més o menys en Sisa,
crivia, al també malaguanyat també als inicis de la dita TranBrusi, les anomenades "Croni- sició: "Jo me n'adono que tan
ques Colonials", que va aple- sois hi faltes tu i· que, malgrat
gar en un volum la també rna- tot, qualsevol nit ·pot sortir el
laguanya~a, i en van tres, edisol".
SALT DE PLENS

De.

collnies

_,

·El Jueves', un segrest en positiu
L'Audiéncia Nacional, a petició de la Fiscalía, ha
segrestat El Jueves. Gracies, senyors.
El jutge, Juan del Omo, ens ha fet el gran favor
de recordar-nos a tots com n'és de ridícula la institució monarquic_a, i aixo ajuda.
Ajuda perqué s'ha d'acabar i algun dia s'acabara. Algun dia l'anacronisme, l'arca"icisme i la pudor de ranci que emal]en seran tan evidents que algú (esperem que a escala europea), de forma natural, comeh~tara a parlar de la necessitat de fer un
referéndum, de considerar la possibilitat d'acabar
amb un fruit que cau de madur, de fer un pas en-
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davant en l'evolució política de l'ésser huma.
Gracies, dones, per ajudar a ridiculitzar allo que
és ridícul, amb aquesta ofensa a la llibertat d'expressió, i fer que la noticia arribi alla on no hauria
arribat el paper i que tothom tingui ben present que
de la familia reial ningú no en parla malament, no
perqué no hi hagi res a dir, sinó perqué esta penat
perllei.
Són aquestes aportacions inyoluntaries les que
l'ajuden a una a ·estar conven~tuda que, algun di a,
tindrem el fruit a punt. Algun dia podrem dir el qué
en pensem a les urnes.

En aquesta BURXA hi han col:laborat: Roser Benavent, Toni Gonzalez, Gemma Parera Álvaret,
Pau Canela, David Positiu, Soto, Jordina, Laia i Meritxell Sánchez Amat, Mireia Pui, Carme, Ester
Rams, Anna Farré, Helena Olcina i Ami~o, Marc, Albert Alonso, Miquel Damés, Agus diralt, Yo!,
Marc Faustino i Vida!, Albert Garcia, Alex C., Assemblea de Can Vies, Guillem' Sanchez, Enrie
Duran i Aglaia Gómez (mernbres d'OCEAS), Assemblea de Barri de Sants i lrerie Jaume Gambín.
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Triple accií contra les obres del
tra~at del TAV
[
[

Les protestes ve'inals contra !'arribada del tren d'alta velocitat fan un ]
salt qualitatiu amb una acció de gran repercussió mediatica
Vuit activistes que van participar en l'acció van ser detinguts i van ]
passar la nit a comissaria
.
ALBERT ALONSO • SAITS

La protesta tenia tres vessants, com
recollia el comunicat que van difondre els activistes i com reconeixia lvan Miró, un deis portaveus:
"En primer lloc, protestem per les
molesties de les obres del tren d'alta velocitat (TAV), que no deixen
dormir a molts veins. Després, contra les repercussions que suposa
!'arribada d'aquest tren al barri, que
accentuarit encara més la divisió de
Sants i suposa un model elitista que
dóna l'esquena al veins deis barris.
Finalment, aquesta acció vol donar
suport als espais alliberats i en concret al centre social Can Vies".
A primera hora del matí, la protestaja era ben visible des de diversos punts proxims a la Riera Blanca. Els ve"ins, encuriosits, observaven amb sorpresa les evolucions
deis activistes encadenats, mentre
que l'arribada de diversos migans
de comunicació encara va generar
més expectació davant l'acció. Alguns periodistes, acompanyats fins
i tot per unitats mobils, informaven

en directe del que succe"ia. Fins i tot
es van produir algunes escenes curioses quan nombrosos reporters
grafics van envair un balcó proper a
la protesta per captar la millor instantania de la jornada.

Reaccló en cadena
Els Mossos d'Esquadra, que havien
arribat a quarts de vuit a la zona, rumiaven com treure els activistes.
Cap al migdia van desalloljar la
vintena de joves que estaven encadenats a les bases de la maquinaria
pesant. La policia autonómica els
va identificar, i va informar que els
denunciarien per danys i desobediencia a l'autoritat. Paral·lelament,
una desena de joves va bloquejar
les obres del TAV a 1'estació de
Sants. Dos d'ells es van encadenar
a un bidó i van impedir 1' entrada i
la sortida de camions al recinte. Els
Mossos d'Esquadra no els van deslligar fins a la tarda. Tots els activistes van ser identificats i irnputats
per desobediencia i danys. A milja
tarda, els que quedaven a les grues
van ser deslligats i traslladats a la

comissaria de Can Serra, a !'Hospitalet de Llobregat, on van passar la
nit detinguts. En protesta per les sis
detencions, dues joves es van penjar a una altra grua de les obres del
TAV a l'alyada del barri delaTorrassa, a 1'Hospitalet de Llobregat,
on van desplegar una pancarta
contraria a !'arribada del nou tren.
Les activistes van anunciar que no
baixarien fms que els sis detinguts
en 1'acció del matí fossin alliberats.
Al matí següent, el sis joves van
sortir al carrer després de declarar
als juljats de !'Hospitalet, cosa que
va fer desistir als dos activistes que
encara restaven penjats d'una grua
a la Torrassa. Les dues joves van ser
detingudes i van passar la nit a la
comissaria de Can Serra. Van sortir
en llibertat amb carrecs després de
declarar davant del jutge.

Gran resso mediatic
L'acció va tenir una notable repercussió mediatica, i la majoria de
mitjans de comunicació nacionals i
estatals es van desplayar allloc deis
fets i van informar en directe als
butlletins informatius. RAC1, Catalunya Radio, TV3, COM Radio,
Cadena SER, Tele 5 i TVE 1, així
com nombrosos reporters grafics i
d'altres miijans locals com el Diari
de l 'Hospitalet, van informar de la
protesta. El dia següent, gairebé tots
els diaris inclolen almenys una pagina explicant l'acció que va aturar
les obres del TAV el dia abans. Alguns d'aquests, com el diari El
Punt, ho van destacar a la portada.
El balany final de la protesta és
que tots els activistes que van participar-hi van ser identificats, i imputats per danys i desobediencia. Potser els vuit joves que es van enfilar
a les grues van ser detinguts i van

GUILLEM SANCHEZ

passar una nit a comissaria a causa
de l'exit de l'acció, que va tenir un
resso mediatic molt notable i que va
generar una solidaritat entre els activistes i els veins, els quals es mostraven majoritariament partidaris
d'accions així.
D'altra banda, ADIF, !'empresa
pública que gestiona les obres que
han de fer arribar el tren d'alta ve-

locitat a 1' estació de Sants va estimar en uns 250.000 euros les perdues per la paralització deis treballs
que va ocasionar la protesta del 16
de julio!, mentre que va xifrar en
uns 12.000 euros les perdues denvades de l'acció que es dugué a terme a la grua de les obres a l'alyada
del barri de la Torrassa de !'Hospitalet.
'

AJORNEN _EL JUDICI CONTRA EL CSA CAN VIES

Els Mossos deslliguen els activistes que estaven penjats d'una de les grues. G. SANCHEZ

www.tdk.c at

a d'escudella

Enmig de les protestes per !'arribada del TAV a Barcelona,
es va saber que el judici contra el Centre Social Autogestionat Can Vies quedava ajomat fins a la tardar, després
que la jutgessa acceptés un recurs que els advocats defensors del centre social havien interposat amb anterioritat.
L'ajomament del judici, que s'havia de celebrar en un
principi els dies 20 i 23 de julio!, ha estat valorat molt positivament per I'Assemblea de Can Vies, així com perla plataforma de suport, que integra diversas entitats i col ~ectius
del barrí. Malgrat aixo, des de I'Assemblea i la Plataforma
de Suport a Can Vies s'empla9a a tot el ve'inat a seguir
atent a les noves convocatorias i mobilitzacions en defen-

Productes pel cultiu d'exterior i interior

C/Premia, 20,Sants Tel. 93422 16 13

obrirn per festa rnajor!
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(de·1Z a 2)
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sa de la periviéncia de !'histOrie centre social i per aturar la
demanda de TMB. És per aixo que animen a tates les ve'ines i ve'ins del barrí a penjar banderolas i pancartas de suport a Can Vies durant la Festa Majar, així com a participar
en la manifestació en defensa deis espais autogestionats
que es fara el proper 24 d'agost en el marc de la Festa Majar Alternativa de Sants.
Recordem que l'edifici que ocupa Can Vies, situat al
carrer Jocs Fiarais, 40-42 i okupat des de fa més de 1O
anys, esta amena9at indirectament per !'arribada del tren
d'alta velocitat, i en el seu lloc s'hi pretén construir pisos de
luxe.
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El TAV i la 'Torre Malaia' inunden el
barri de protestes L t>.
\,

A PEU DE CARRER

Obres del TAV,
calor i testosterona
Els xiulits, les floretes i les barroeries diversas tenen un augment directament proporcional a la temperatura al carrer. Aquests estan
estretament relacionats amb la
quantitat de roba que ens cobreix
el cos, que és inversament proporcional a la calor estival. L'equació
matematica, pero, només es compleix en un sentit. 1 és que, quantes vegades hem vist un grup de
dones xiulant desaforadament un
home que !'única falta que havia
comes al matí va ser posar-se uns
pantalons curts o una samarreta
de tirants? Evidentment, mai.
Aquesta situació es dóna amb
més assidu'itat quan les dones
passem al costat d'una obra. Sera
que el ciment provoca algun tipus
d'alteració que fa que aquell qui
!'inhala no puga evitar dir tot el que
li passa pel cap? O és que les altes temperaturas del cervell sota
el case augmenten la testosterona
i en conseqüéncia la necessitat de
reafirrnació del "mascle"?
1 a qué ve tot a9o? Dones que
ja n'estic ben tarta! Sóc dona, passe calor i per tant m'agrada dur tirants, i vise al barri amb més obres
del món!
No és la meua intenció argumentar per qué una floreta que
prové d'un home desconegut (gairebé sempre envoltat d'altres ha-

~:¡
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SANTS

que suposen les obres i per exigir
la retirada deis carrecs que pesen
sobre els activistes. Divendres 27
es va repetir la protesta.

Torre Malaia
La Plataforma contra la Torre
Malaia, que també es va sumar a
la cassolada, ha preparat tot un seguit d'actes per visibilitzar la seva
posició.
Divendres 6, la plataforma
talla el passeig de Sant Antoni i
realitza diverses pintarles a les tanques que envolten les obres. S'iniciava també la penjada de pancartes a les balconades del carrer. Es
calcula que s'han penjat més de
mig centenar de banderoles.
Altrament, la plataforma esta
estudiant la possibilitat de posar el
cas en mans de la Fiscalia perque
aquesta estudiY les iHegalitats del
cas.

Les balconades del passeig Sant
Antoni, farcides de banderoles
contra el projecte de la Torre Malaia.

SOROLL?- QUIN ~ SO.ROlL?M.
Els habitants devora les vies ja n'estan cansats.
Ha arrlbat el bon temps, les finestres s'obren i no
volen passar les nits sense dormir.
Un grup de vei'ns deis carrers Antoni Cap~
many, Pavla i Sant Medir es reunelxen 1 en assemblea oberta,. a I'Associació de Ve'ins deBadal, Brasíl i la Bordeta (fundada l'any 1970a causa <le l'enulg que va provocar la construccló del
primer cinturó), tots el dilluns a la tarda des del
mes d'abríl.
Són aquest grup de vei'ns els que han acon-

__

seguit mantenir una reunió setmanat amb el Oistricte (que se'n voliaescapolir), Foment i BlMSA.
El matelx grup de veins que estudia posar una
demanda penal, davant la manca de resultats
malgrat la bona voluntat d'entitats com I'Associació Catalana de ContracontaminacióAcústica i el
Síndíc de Greuges.
Els veYns esgoten la via del dialeg amb la burocracia més rancia, constatant com la pressió
vernal ni arriba a orelles d'ADIF, aconseguint
promeses falses (com ara que el juliot els deixa-

.,.,:«»;:-;-;.;.xo>:w>:·:><·;·~«

rien dormir de 12 a 7h) í que els posin uns carta-.
llets que, a la porta de casa, els avísen periódicament de les moléstles que patiran a curt
termini.
Durant l'agost les reunions amb els responsables del Districte seran quinzenals, pero es
mantindran les reunions setmanals deis dilluns a
les 20 hores, al carrer Daolz i Ve/ame, 30-32, on
qualsevol es pot adr998f al Secretan de I'Ass~
ciació i coordinador del tema, el Sr, Pepo Media·
villa, sl té cap dubte o suggerlrnent

la llei de barris a la Bordeta
REDACCIÓ • SANTS

A finals de juny es feien públics els
resultats de la 4a convocatoria de la
Llei de barris, perla qual s'han adjudicat ajuts a 24 projectes de 23
municipis catalans, un deis quals a
la Bordeta. Les adjudicacions, fetes
pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, han de servir
per finan9ar la meitat del cost deis
projectes que els ajuntaments han
de desenvolupar.
La llei vol "promoure la rehabiIitació global de barris per evitar-ne
la degradació i millorar les condicions de vida i de treball deis seus
habitants, afavorint-ne la cohesió
social", i, en teoria han d'incorporar
processos participatius per recollir
les opinions i demanades del veYnat.

EL TEU DENTISTA DEL BARRI
Dr.Mar~al

•

L' Ajuntament va aprovar el passat
20 de julio! una moció amb el rebuig de PSC contra 1' actual tra9at
del TAV per dins de la ciutat.
Aquesta no és vinculant i Jordi
Hereu ja va anunciar que el consistori "no era competent" per paralitzar una obra del Ministeri de
Foment.
D'altra banda, coHectius i entitats de Sants van convocar una
cassolada el mateix divendres al
vespre en resposta a la denúncia
d'ADIF a l'acció de les grues (vegeu la pagina 3), així com també a
la posició immobilista de l'Ajuntament davant la reivindicació veYnal. Desenes de persones van participar a la cassolada a Santa Eulalia i al passeig Sant Antoni fent
soroll durant mi~ a hora per protestar també per totes les molesties

mes) és una agressió sexual, per

molt innocent que aquesta siga.
També soc conscient que la solució passa per la construcció d'un
món no patriarcal, on no passarien
aquestes coses. Pero mentre
aquest arriba (i pel que sembla,
encara tardara), necessitem un
solució a curt terrnini.
Evidentment, descartaré anar
com una monja o continuar caminant com si no sentira res, solució
utilitzada per la majoria de les dones i que et deixa (a sobre!) un regust acid a la gola. Insultar-lo o pegar-lino ha resultat gaire efica9 (a
voltes fins i tot és perillós), perno
parlar de raonar (és cansat i estéril). Jo voldria alguna cosa més
contundent que fera que l'imbécil
(perrneteu-me la llicéncia) s'ho
pensara dues vegades abans de
tomar a imposar-me la seua opinió sobre els meus (meus!) pits. Si
alguna de vosaltres ha trobat la
solució definitiva, per favor, feu-la
arribar a LA BuRXA. Segur que li
dedicarem un especial.

a•

una gran

·aienvenido Mr. Marshall' a
la Bordeta
ROSER BENAVENT

La Generalitat i I'Ajuntament han inclos la Bordeta en la
convocatoria d'enguany de la Llei de barris, una mena de
pla de xoc per a zones degradades. El que té de bo aixo és
el reconeixement del barri com a zona abandonada. És ciar
que l'abandó ha estat culpa d'ells mateixos.
La Bordeta ha estat sempre un barri fronterer, allunyat
deis centres i esparracat en formes. El Pla General Metropalita del 78 va concentrar el gruix de zona verda i equipaments a Can Batlló, espai d'una fabrica textil propietat d'especuladors que, encara avui, valen menjar-se'l a queixalades. Aquest fet va provocar que a la resta del barri les
immobiliaries fessin l'agost als anys 70. Van perrnetre edificar sense cap equipament, sense zones verdes, sense res.
No va ser fins els 90 que la gent va comen9ar a organitzarse i a aconseguir petites victóries: mantenir el bus 91, el cobriment del cinturó, un ambulatori provisional, semafors a la

OPIN.IÓ
carretera, el115, la millora d'alguns carrers. Cada una de
les poques millares ha costat reivindicacions, lluites i enfrontaments amb I'Administració que ara ens inclou a la Llei
de barris.
En aquest context, l'aportació de 14,7 milions d'euros
per arreglar un equipament, ter-ne un altre i donar ajudes a
les rehabilitacions del case antic sembla ben poca cosa.
Deixant de banda el fet que la nominació s'ha efectuat d'esquenes al barri, i ningú no sap com s'orquestrara la participació ve'inal, o si, com és habitual, ni tan sois n'hi haura.
Moltes ens temem que aquesta partida serveixi per
desviar deis Plans d'Acció Municipal els fans que haurien
de destinar-se al barri per als propers quatre anys, i que,
com sempre, acabin anant a parar a altres llocs amb majar
intenció de vot socialista.
Depenent d'aixó, i de com vagi la recuperació de Can
Batlló, ens podem quedar vestides de flamenques al mig
del carrer i veient com el futur toma a passar davant nostre
sense aturar-se a la Bordeta. Vaja, com a Bienvenido Mr.
Marsha/1.
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Tornar l'alegria alcarre.r
Arriba l'agost i el barri escalfa motors de caesgarriacries se'ls podria dir que, al capdara a la celebració més genuYnamept popular
vall, la Festa Major només se celebra una vede l'any: la Festa Major. Enguany, les ganes
gada a l'any, que només els cal aguantar una
. de gresca, de coneixer gent, de retrobar conesetmaneta i prou. Pero el fet és que es tracta
guts i de fer passar la calor a la fresca dels en~
de molt més: de sentir o no sentir la Festa
velats trobaran el seu moment durant la setMajor. Les festes són per divertir-se i deixarmana del 19 al25 d'agost, en uns ' dies plens
se anar, per compartir emocions i alegries
d' activttats per a tots els gustos i per a totes . . amb · els altres, 'per treballar cQnjuntament
les edats.
·
amb persones que d'altra manera potser no
Un any més, el carrer sera per a la gent i
conexeríem, per crear i enfortir xarxes de
no per als cotxes, la música i el xibarri subs- · convivencia i per fer reviscolar el sentirnent.
tituYran els claxons i els motors, i s'·ensumade barri. Les festes són un element cohesioran l'alegriai lail·lusiópertotselsrac ons. Un
nador, i potser és aixo el que alguns no volen
any més malgrat la desidia o, directament, la
de cap manera i d'altres no poden entendre. 1
mala fe de les institucions, que mitjans:ant les
per aixo cal lluitar perque ningú no ens ho
restriccions de tot tipus (economiques, infraprengui, perque és nostre i només nostre.
estructurals, horaries...) intenten desactivar
les iniciatives populars que no segueixen al ·la Festa Maior da las Alternativas .
peu de la lletra els seus dictats. 1 un any més
En aquest sentit, araja fa 13 anys, van néixer
malgrat les creixents queixes de sectors del
les Festes Altematives de Sants, impulsades
veYnat que no entenen que la festa és de i per
des de centres socials okupats i per l' Assema tothom.
blea de Barri de Sants_(ABS), que, aglutinant
Tanta l' Ajuntament com a aquests veYns
persones i coHectius amb idees i practiques

anticapitalistes, volien tirar endavant un altre
tipus de festes. Amb els anys, s'han mantingut les idees basiques que van originar-ne el
naixement: crear una alternativa al programa
oficial, massiu i comercial; contrarestar la
creixent mercantilització de les celebracions; ·
oferir activitats especifiques per al jovent, i .
fer present la realitat combativa de l' entom. 1
no podem oblidar un altre objectiu, el d'obtenir diners per finans:ar les l.lúites del barri.
Aixi és com s'ha arribat a l'edició d'enguany, que té \.!Om a lema "Si no pots pagar el
lloguer, surt al carrer". Mantenint a través de
13 anys una organització autogestionada, assemblearia, plural i no jenkquica i amb un
exit creixent de convocatoria i de participació
(entre 20 i 100 persones tirant-les endavant).

El Districte, un altre anv posant traves
amb l'aspai
Pero no ha estat un camí exempt d'obstacles.
El més irnportant ha estat la manca de definició d'un espai. bes de l'any passat, el Dis-

tricte ha esperat fins a l 'últirn moment per
cedir-los un espai i, quan ho ha fet, han resultat ser · emplas:aments inadequats. Així,
l'any passat va haver-se d'abandonar la tradi~
cional ubicació de plas:a de Sants per anar a
la plas:a Joan Peiró ..I, tot i que es dubtava de
la seva idonei'tat, al finall'empenta, la creativitat i la iHusió dels membres de l' ABS i tot
els coHaboradors van permetre que es tanqués l'edició amb un exit rotund.
Aquest any el solar cedit esta a la periferia del barri (entre Numancia i Emic Bargés,
a l 'als:ada del CAP), i és un lioc ai'llat i desangelat. Pero, deixant de banda que la intenció del Districte sembla clara (posar traves
perque .les festes es consolidin en un espai
concret), un altre cop sera possible girar la
truita i treure tot el suc del nou emplas:ament.
Així dones, prepareu-vos per gaudir del
dinar popular que es fara a la plas:a Osea, la
cursa de carretons, el cercatasques, i les ac!tJacions de pilota valenciana i de bastoners,
entre moltes altres coses. Bona Festa Major!

Els problernes de
les ·lestes deis
carrers
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Malgrat que aquest any la polemica sobre el fmans:ament de la Festa Major no ha saltat a les planes
dels diaris, com quan ara fa dos
anYS els carrers federats van amenas:ar de no fer les festes, la insuficiencia de les subvencions atorga,
des per l' Administració continua
sent un problema important.
El 2004, quatre dels 16 carrers
que feien la festa vim tirar la tovaBola per problemes relacionats
amb el finans:ament, ja que els diners rebuts no eren suficients par
al lloguer deis locals, el pagament
d'infraestructures i decoració i
d'activitats de major qualitat. És
significatiu que la dotació economica d' aquell any fos el mateix
que 15 anys emere, quan és sabut
per tothom l'augment del preu de
la vida.
D'altra banda, les comissions
de carrers apunten un altre problema, el del relléu generacional, ja
sigui pel fet que la gentjove treba- ·
lla i no es pot implicar eh els preparatius (que requereixen moltes
hores) o perque hi ha poques activitats adres:ades a aquesta franja
d'edat.
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aspoolal Fusta Malor

Ji AGasr 2001
P-are de
I'Espanva Industrial
Divendres 17

Carrer
Alcolea
de Dalt
Diumenge 19

19.00 h Cercavila amb els Geganters de
Sants, Gegants del carrer Vallespir, Banda i
Majorettes Triangle de Sants i Tabalers de
Sants. ltinerari: pi. Sants, c. Sants, c. Espanya Industria i /Espanya Industrial
19.30 h Ball de gegants
20.00 h Pregó de Festa Major a carrec de
Joan Pera, actor.
Dilluns20
18.30 h Bailada de sardanes amb la cobla
La Principal del Llobregat
19.30 h Lliurament de premis del concurs
de guamiment de carrers
Dimarts 21
22.00 h Música popular de les !erres de
I'Ebre amb Quico el Célio, el Noi i el Mut
de Ferreries
Dimecres22
10.00 h Xocolatada infantil
11.00 h Animació infantil amb una olla de
pressió, una locomotora, una banda de música i un locutor que no calla mai a carrec de
la Cia. Pentina el Gat i el seu espectacle
Caixalada. 1, a més, confeti i ball d'escuma.
(s;p/ou, les activitats infantils es faran al Casinet d'Hostafrancs)
·
19.30 h Correfoc infantil de Guspires de
Sants i calles convidades. ltineiari: Muntades, Autonomía, Premia, Gros, Sant Crist i
pl. lbéria
22:00 h Correfoc deis Diables de Sants i calles convidades. ltinerari: pare de I'Espanya
Industrial, Muntades, Autonomia, Premia,
Sants, Gayarre, Sant Crist, pi. lbéria i pi. BonetiMuixí
22.30 h L'humor de Teatre de Guerrilla amb
el seu espectacle El directe
Dijous 23
22.00 h Els boleros d'en Mancho
Divendres 24
22.00 h Laura Simó & Francesc Burrull
interpreten les can90ns de Serrat
Dissabte 25 ·
22.00 h Actuació del Milgic Andreu
Diumenge26
12.00 h Diada castellera de Festa Major. A
carrec deis Castellers de Sants i calles convidades
Dissabte 1 de setembre
19.30 h Concert de Festa Majar de la Banda Municipal de Barcelona. Direcci6: JosepMut

08.15 h Diana Triangle de Sants
09.30 h Esmorzar per als ve"ins
19.30 h Sardanes amb la cobla Ciutat de
Terrassa
23.00 h Havaneres amb el grup Por! Vell
Dilluns 20
12.00 h Campionats de parxis i dómino
14.00 h Botifarrada i concurs d'allioli
21.30 h Sopar d'avis i actuació de mariachis
Dimarts 21
11.00 h Campionats de parxis i dómino
18.00 h Jocs infantils
21.30 h Sopar de ve"ins i bingo
Dimecres 22
.
10.00 h Esmorzar popular
22.00 h Bingo
Dijous 23
14.00 h Sardinada
18.00 h Jocs infantils
23.00 h Ball amb el grup La Habana
Divendres 24
12.00 h Guerra d'aigua i bany d'escuma
18.00 h Serenar infantil·i pallassos
Mascarada
23.00 h Disco móbil i bany d'escuma
Dissabte 25
13.00 h ·Concurs de truites i canapés.
Vermut de fi de testa
23.00 h Ball amb l'orquestra Aquarium

carrer
Alcolea de Baix
.Oiumenge 19
1

09.00 h Traca d'inici. Cercavila Banda i
Majorettes Triangle de Sants
09.30 h Sardinada popular. lnici del campionat de dómino i parxis
22.30 h Ball amb el trio Clau de Sol
Dilluns 20
12.30 h Espectacle infantil: Titelles Dandy
21.30 h Salsitxada
22.30 h Ball amb orquestra
Dimarts 21
18.00 h Sardanes ambla cobla Jovenivola de Sabadell
22.00 h Sopar de germanor
23.00 h Havaneres i crema! amb el grup
Xarxa
Dimecres 22
14.30 h Gran paella popular
Dijous 23
12.30 h Manualitats, pintura i jocs
18.00 h Xocolatada i espectacle infantil
amb El Flabiol
22.30 h Ball
Divendres 24
12.00 h Esmorzar per als ve"ins i socis
23.00 h Ball amb Orquestra Aquarium .
Dissabte 25
13.30 h Concurs de truites. Lliurament de
premis del concurs de dómino i parxis
14.30 h Vermut peral ve"inat i socis
23.00 h Ball amb el grup La Habana

Carrer
Alcolea
de Dah
Diumenge 19
08.15 h Diana Triangle de Sants
09.30 h Esmorzar per als ve"ins
19.30 h Sardanes amb la cobla Ciutat de
Terrassa
23.00 h Havaneres amb el grup Por! Vell
Dilluns 20
12.00 h Campionats de parxis i dómino
14.00 h Botifarrada i concurs d'allioli
21.30 h Sopar d'avis i actuació de mariachis
Dimarts 21
.
11.00 h Campionats de parxis i dómino
18.00 h Jocs infantils
21.30 h Sopar de lie"ins i bingo
Dimecres 22
·
10.00 h Esmorzar popular
22.00 h Bingo
Dijous 23
14.00 h Sardinada
18.00 h Jocs infantils
23.00 h Ball amb el grup La Habana
Divendres 24
12.00 h Guerra d'aigua i bany d'escuma
18.00 h Serenar infantil i pallassos Mascarada
23.00 h Disco móbil i bany d'escuma
Dissabte 25
13.00 h Concurs de truites i canapés. Vermut de fí de testa
23.00 h Ball amb l'orquestra Aquarium

Carrer
canalejas
Diumenge 19
09.15 h Traca i cercavila Flic-Fiac
18.00 h Bingo
22.30 h Ball amb l'orquestra Quartz
Dilluns 20
11.00 h Cercavila Tumacat
18.00 h Bingo
22.00 h Merche Mar i Diomny
Dimarts 21
11.00 h Dibuix infantil
17.00 h Grup Plastic
22.30 h Havaneres Mar Blava
Dimecres 22
11.00 h Salsitxada popular amb tiquet
18.00 h Bingo
22.30 h Duet Esquitx
Dijous 23
10.30 h Grup d'inflables +Tren
17.00 h Concurs de Karaoke
22.30 h Ball amb l'orquestra Millenium
Divendres 24
11.00 h Plastilina
17.00 h Grup Tres per Res
22.30 11 Disbo-móliil~' • ..:. ·'
Dissabte 25
10.30 11 Grup d'inflables
17.00 h Xocolatada
19.00 h Bingo
22.30 h Ball amb l'orquestra Aquario-2.
Traca i fi de testa

carrer Finlandia

Diumenge 19
09.00 h Traca d'inici de testa
09.30 h Esmorzar per als socis de Finlandia
10.30 h Música ambiental
13.30 h Vermut popular per als socis
18.00 h Havaneres
22.00 h Sopar de la sangría
23.00 h Ball d'inici Festa
Dilluns 20
10.00 h Esmorzar a carrec de cadascú
11.00 h Jocs d'estiu
14.00 h Taula i cadira per poder dinar
22.00 h Sopar lliure
23.00 h Cinema: El diablo viste de Prada
Dimarts 21
10.00 h Salsitxada popular
11.30 h Jocs infantils .
14.00 h Dinar de graellada
17.00 h Taller de fotografía
20.00 h Concurs de truites
22.00 h Sopar de disfresses
23.00 h Ball amb el grup Babilonia
Dimecres 22
10.00 h Esmorzar al carrer
14.00 h Fideua
20.00 h Tómbola
20.30 h Concurs de postres
23.00 h Espectacle al carrer
Dijous 23
10.00 h Esmorzar
11.30 h Futboli huma
14.00 h Dinar de mercal
17.00 h Xocolatada
18.00 h Pallassos 3/4 de 15
22.00 h Sopar de la Cervesa (s'ha de portar
frankfurt i pa, que toe en tindra per cuinar-ho)
23.00 h Country: The Redneck House Band
Divendres 24
10.00 h Esmorziu al carrer
14.00 h Dinar d'amanides
22.00 h Sopar de les dones
23.30 h Ball amb el trio Toma Nota
Dissabte 25
10.00 h Esmorzar al carrer
11.30 h Jocs infantils i música ambiental
14.00 h Dinar de mongetes amb botifarra
per als socis del carrer de Finlandia
17.00 h Lliurament de premis del XIII
Concurs Fotografíe
18.00 h Sardanes ambla cobla Jovenivola de Sabadell
22.00 h Sopar de germanor amb un
fantastic cóctel de comiat
24.00 h Ball de cloenda amb l'orquestra
Orient Express i tot seguit Traca Finali,
fíns l'any vinent

Carrer Galileo

Diumenge 19
09.30 h Traca d'inici. Cercavila amb Los Labradores. lnscripcions als jocs infantils
17.00 h Concurs de dibuix
23.00 h Ball amb el duo Axis
Dilluns 20
11.00 h Jocs infantils
12.00 h Sardanes amb la cobla
Baix Llobregat
17.00 h Xocolatada
18.00 h Magia i pallassos Els Pipos
23.00 h Ball amb Trio Clau de Sol
Dimarts 21
Fira d'artesans
11.00 h Tómbola
23.00 h Copa de cava per als vei'ns amb
animació musical
Dimecres 22
11.00 h Gimcana
17.30 h Salsitxada popular. Bingo
22.00 h Sopar de germanor
Dijous 23
11.00 h Jocs infantils
12.00 h Concurs de truites
16.30 h Serenar per als avis
17.30 h Havaneres amb el grup Por! Bo
amb rom crema!
23.00 h Ball amb l'orquestra Aquarium
Divendres 24
10.00 h Sardinada popular
12.30 h Lliurament de premis. Votació popular a Ona de Sants Montju"ic
17.00 h Final de parxis i dómino
17.30 h Passejades amb ponis
23.00 h Ball amb l'orquestra cubana
Arturo i la maquina del sabor
Dissabte 25
11.30 h Lliurament de premis deis jocs
infantils
·
12.30 h Lliurament de premis del concurs
de labors Filigrana
13.30 h Vermut popular per als ve'ins
23.00 h Ball amb l'orquestra Origen.
Traca de cloenda

Carrer Rosés
lcasa GranJ
Diumenge 19
11.00 h Traca d'inici de testa
11.00 h Geganters, majorettes i banda
14.00 h Dinar per als geganters, majorettes i banda
17.00 h Bingo
22.30 h Disco móbil Beach Party
Dilluns 20
11.00 h Fem rodals i pots per als llapis
17.00 h Pallassos i xocolatada infantil
22.00 h Havaneres amb el grup Montju'ic
24.00 h Bingo
Dimarts 21
11.00 h Jocs infantils
17.00 h Serenar de socis jubilats i bingo
21.30 h Varietats i actuació de Tony Ronald
Dimecres 22
11.00 h Jocs infantils amb porexpan
14.00 h Dinar deis socis
Dijous 23
11.00 h Jocs infantils: davantals i plastilina
' 17.00 h Concert de l'orquestra Cadillac
22.30 h Orquestra Cadillac
Divendres 24
10.00 h 1a Trabada de Puntaires
11.00 h Botifarrada
11.00 h Jocs infantils: Sr. Patato i fang
17.00 h Atraccions infantils (inflables,
brau mecanic i llits elastics)
22.30 h Actuació de Los de Siempre
Dissabte 25
11.00 h Jocs d'aigua i escuma
17.00 h Bingo
21 .00 h Sopar de Gala
22.30 h Orquestra Sidra!
03.00 h Traca i fi de testa

carrer Vallespir ·

Diumenge 19
·
09.00 h Traca i cercavila amb Tomaquet
10.00 h Esmorzar de socis (embotits)
18.30 h Sardanes amb la cobla Mediterrania i calles improvisades
23.00 h.Disco Sol i Sona
Dilluns 20
11.00 h Jocs
17.00 h Concurs de dómino
23.00 h Havaneres i rom crema!
Dimarts 21
11.00 h Jocs
17.00 h Concurs de dómino
18.00 h Serenar d'avis i Duo Skix
22.00 h Sopar de germanor, bingo i homenatge
Dimecres 22
12:00 h Salsitxada
17.00 h Final del concurs de dómino
18.00 h 2a Trabada d'lntercanvi de plaques
de cava
23.00 h Varietats
Dijous 23
•
10.00 h 9a Trabada de Puntaires
18.00 h Bérenar infantil, pallassos i titelles
Vergés, cal tiquet
23.00 h Disco Mega Mix
Divendres 24
10.00 h Ofrena floral a San! Bartomeu, a
l'església de Sants
18.00 h Acle cultural
23.00 h Ball amb l'orquestra Quartz
Dissabte 25
14.00 h Paella d'arros (tiquets i bingo)
23.00 h Ball amb l'orquestra Bossa Nova

carrer Robninvo

Diumenge 19
13.00 h Traca d'inici de Festa Major
14.00 h Vermut d'inauguració de la testa
(reserva! a ve'ins i col ·laboradors)
14.30 h lnscripcions als campionats
18.00 h Serenar per a la tercera edat. lnici deis campionats
23.00 h Ball amb l'orquestra Aquarium
Dilluns 20
10.30 h Torneig triangular de futbol sala al
pati de 1'escola Jaume 1
14.00 h Botifarrada amb seques i vi (tiquet)
17.00 h Continuació deis campionats
21.30 h Classes de ball de saló a carrec
de l'escola de ball Bailongu
23.00 h Ball d'envelat amb Clau de Sol
Dimarts 21
10.30 h Torneig triangular de futbol sala al
pati de l'escola Jaume 1
14.00 h Concurs de truijes, tripa i pastissos
17.00 h Continuació deis campionats
18.00 h Salsitxada popular
23.00 h Cantada d'havaneres amb el grup
Por! Bo, rom crema!
Dimecres 22
· 11.00 h Final del torneig de futbol sala
12.00 h Cercavila amb la Charanga los Labradores i acles del 20é Aniversari del carrer
23.00 h Karaoke
Dijous 23
14.00 h Gran sardinada amb pa i vi (tiquet)
17.00 h Final deis campionats de carrer
18.00 h Taller de dibuix infantil
22.00 h Sopar de germanor
23.00 h Ball amb Krater Quartet
Divendres 24
11 .00 h Gimcana infantil
17.00 h Xocolatada infantil amb el grup
d'animació El Flabiol
·
23.00 h Discoteca mobil JB amb escuma
Dissabte 25
10.00 h 1a Trobada d'lntercanvi de plaques
de cava i venda d'ampolles amb la placa del
20é Aniversari de Festa Major del Carrer
13.00 h Lliurament de premis deis campionats i deis concursos del carrer
14.00 h Cloenda de la comissió i aperitiu
(reserva! als ve"ins)
17.00 h Bingo popular
23.00 h Gran traca de fi de testa i música
deis anys 70, 80 i 90 amb la discoteca
móbil Cocodrilo Club, d'Aibert Malla

carrer
Valladolid
Diumenge 19
11.00 h Traca
12.00 h Sardanes ambla cobla Jovenívola de Sabadell
17.30 h Teatre Sin Fin
22.30 h Ball amb l'orquestra Magui Music
Dilluns 20
12.30 h Botifarrada i concurs d'allioli
22.30 h Ball amb Aires de México
Dimarts 21
Activitats amb bicicleta
19.00 h Sorteig d'una MTB
Nit Sopar de germanor
Dimecres 22
12.00 h Salsitxada popular amb tiquet
17.30 h Serenar d'avis
Espectacle de magia
OíjOUS 23
12.30 h Sardinada
22.30 h Ball amb els Germans Molestia
Divendres 24
13.00 h Vermut
17.30 h Gran xocolatada pera la mainada
22.30 h Ball amb l'orquestra Celeste
Dissabte 25
de 1Oa 20 h Mercal d' artesans
12.30 h Lliurament de premis de la VIII Votació Popular de Carrers. Vermut Popular
22.30 h Cantada d'havaneres amb .el.grup
Mar. Brava i rom crema!.
Traca de fi de testa

Pla_t:a de la
Farua
Diumenge 19
10.00 h Diana Triangle de Sants
14.00 h Vermut per als socis ·
23.00 h Ball amb l'orquestra Gamma
Dilluns 20
11.00 h Jocs infantils tot el dia
17
h Serenar per als avis amenitzat
per Las Pestañas i la Loli
23.00 h Ball amb l'orquestra Brindis
Dimarts 21
17.00 h Xocolatada i pallassos ·
22.00 h Sopar de germanor i espectacle
Cris Melodi
Dimecres 22
11.00 h Castells inflables
15.00 h Tradicional mongetada
23.00 h Ball d'orquestra Unión Habanera
Dijous 23
11.00 h XXIV Cursa popular
12.30 h Campionat de parxis infantil
17.30 h Campionat de parxís sénior
23.00 h Discoteca Xauxa
Divendres 24
11.00 h Guerra d'escuma
17.00 h Jocs
23.00 h Ball amb orquestra Caribe Catala
Díssabte 25
12.00 h Guerra d'aigua
14.00 h Lliurament de premis
15.00 h Paella popular
18.00 h Sardanes amb la cobla Collblanc
23.00 h Xou de la comissió.Traca final

:oo

a

Carrer Guadiana

Diumenge 19
10.00 h Traca d'inici de Festa Major
11.00 h Xaranga Los Labradores i foc per
a la sardinada
12.00 h Bailada de sardanes ambla cobla
La Principal del Llobregat
13.30 h Concurs de truites i pastissos
14.30 h Sardinada popular
17.00 h Bingo
22.00 h Havaneres i crema! amb el grup
Els Pirates. Degustació de crema! de rom
Dilluns 20
11.00 h Concurs de dibuix
12.00 h Ping-pong infantil
18.00 h Jocs de !aula 1campionat ping-pong
22.00 h Actuació: mag Eugeni i disco móbil
Dimarts 21
11.30 h Concurs de modelar fang
12.30 h Jocs infantils
17.00 h Serenar infantil
18.00 h Jocs de !aula 1campionat ping-pong
18.30 h Espectacle d'animació infantil
amb el grup Tomaquet
22.30 h Actuació .amb l'orquestra Aquanum
Dimecres 22
11.00 h Pintada de les figures de fang fetes dimarts
12.30 h Guerra de globus d'aigua
17.30 h Serenar popular: salsitxada
18.00 h Jocs de !aula 1campionat ping-pong
19.00 h Exhibició i classe oberta de hip-hop
a carrec del grup La Urban Dancefactory
22.00 h Disco móbil especial amb ga-gos
Dijous 23
11.30 h Gimcana infantil
17.00 h Xocolatada popular
18.00 h Jocs de !aula 1campionat ping-pong
18.00 h Actuació del grup infantil El Flabiol
22.00 h Actuació de Luky Guri i Sam
Divendres 24
11.30 h Jocs infantils
18.00 h Jocs de !aula
18.30 h Taller de maquillatge, trenes ...
21.00 h Pa amb tomaquet i pernil
23.30 h Música amb l'orquestra Krater
Dissabte 25
11.30 h Cursa popular
13.00 h Guerra d'aigua
18.00 h Lliurament de premis: jocs de !aula,
concursde truites i pastissos i cursa popular
21.30 h Sopar de germanor amenitzat per
Tres Mariachis
23.00 h Fi de testa: orquestra Rolls Band
00.30 h Traca fi de testa

carrer sauunt

Diumenge 19
10.00 h Traca
10.30 h Majorettes
13.00 h Vermut
18.00 h Escuma
22.30 h Nit de ball Trio Forunn
Dilluns 20
18.00 h Pallassos i animació amb Tururut
20.00 h Botifarrada pe.r als socis
23.00 h Ball amb l'orquestra Millennium
Dímarts 21
18.00 h Karaoke
.
23.00 h Nit de ball amb l'orquestra Aria
Dijous 23
18.00 h Sardanes:. cobla Baix Llobregat
20.00 h Concurs de coques (copa de cava
per als socis)
23.00 h Varietats
Divendres 24
18.00 h Animació infantil amb el grup
Titelles Tramuntana i xocolatada
22.30 h Havaneres: grup L'Empordanet
Dissabte 25
·
.
Matí Taller de dibuix infantil
21.00 h Sopar de germanor
23.00 h Ball: orquestra Music Machine
Traca fi de testa

Castellen de
Sants

Vallesplr cantonada
Badalona lCal Borlnou.

Dimarts 21
19.00 h Assaig al carrer
Dimecres 22
21.00 h Sopar de germanor
22.30 h Traca d'inauguració
22.30 h Actuació: Josep M. Cantimplora i
l'orquestra Cloratita
23.15 h La Republi-k de I'Avern
Dijous 23
.
18.00 h Animació infantil amb Pistracs
22.30 h La Vella Dixiland
00.30 h Ganxets
De 18 a 2 h Fira d'artesans
Divendres 24
21.30 h Assaig al carrer
23.30 h Reggea Night Reunion
1.00 h En Belda i el conjunt Badaliadocs
De 18 a 2 h Fira d'artesans ·
Dissabte 25
11.00 h lnici dellll Campionat de Botifarra
11.00 h Jocs familiars
14.00 h 11 Botifarrada Popular
17.30 h TaiiE¡r d'estampació pera nens
20.00 h Pilar camina! (Bonet i Muixí - Cal
Borinot)
20.30 h Ball deis Bastoners de Sants
21.00 h Correfoc amb els Diables de Sants
22.00 h Festa'ls
23.30 h Skatacrak
1.00 h Pirat's Sound Systema
De 10 a 3 h Fira d'artesans
Diumenge26
12.00 h Actuació castellera de Festa Major
11 Concurs de fotografía
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Paquita ~i lvan

~~a la gent iove li
costa animar-se"

.Festes anernatives

lisandro.

membre de la Comissió de
Festes del carrer Valladolid

"la_nostra no és .
una alternativa
als velos, sinó al
model·social
dominat·pel
mercal"
Quanta uent forma part del'oruanització deles réstes;t
: L Que p~rtícipin en qualsevol de les tasques, som unes
100 persones, i en l'organització ara n'hi ha una vinte,na, pero va augmentant fins als dies de les festes-. ·
P. Cree que el motiu perque hi hagi tanta gent és d mo. del de festes, les activitats que hi ha i la manera eorri es
plantegen, que fa que a la gent ·u interessin. ·
·

Quina és la mitjana d'edat de la comissió de festes, i quina creus que n'és la c¡¡usa?
Hi ha gent de tetes les edats, des de 15 fins a 70 anys. La
nostra és una comissió nova, ates que fins l'any passat hí
havia un grup de gent que portava 25 anys i ·que van plegar. A la gent jove li ~osta _animar-se, jo cree que en part
perqué la testa no els té prou en compte: la majoria d'~ctivitats son per a nens o.per a_avis....
:
.
Que és el que U$ motiva·a participar?
Per un costat que es-mantingui la testa, que no desaparegui. Sense les testes, el barrí no tindria personalitat,
seria com qualsevol altre !loe. També és un al·licient
conéixer els teus ve'ins i compartir un procés que és creatiu i engrescador.

.

ció assemblearia; que no ve·donada per·una junta. ·
l. No és una alternativa a uns velns, sinó .que és una al.t ernativa al model social doininat per una economía de
·mercat.

lla relació amb els carrers i les altres lestes. com és;t

Siscu.

membre de la Comissió de
Festes del carrer Saount .
· Quanta gent forma part de la ·comissió de festes
del carrer? Per que creus que és així?
Som sis persones, una comissió'paritaria de tres homes i tres dones, tot i que hi ha altra gent que fa un
cop de ma. Abans n'érem uns 15, pero cada any ha
anat baixant la participació; en- part perqué la gent jove marxa fora d!3 vacances i p.erqué en treballar no té
tant de temps per dedicar-hi. Les tasques de decoració són moltlaborioses, hi dediquem dues hores cada
dia des del febrer.
Que en penseu del model de festes?
Ens agrada el model de testes que hi ha, els carrers,
ja que volem que sigui una testa popular per a la gent
del bárri, perqué ens ho passem bé nosaftres.

Par que no sou a la Federació;t
I.Perque entenem que és un model cadué, i que tampoc
respon a·Ies nostres maneres de fer: entrar en unes coordenades, i si no les acceptes no reps subvencions, tbta aquesta-mena de patrimonialització de les festes . Ho
acceptem, que ho facín com .vulguin, pero no és la nostra manera de fer.
'

P. El principal problema ha estat l'espai. Ja fa tres anys
que anem pidolant pe! barri, i cada vegada has d'inventar-te com muntes l'espai, a més, amb poc temps d'an_telació. Amb totes les traves que es posen des de 1' Administració ...
l. 1 no només hi ha aquestes traves de 1'Administnició, · h~-el problema també són les transformacions urbanísti- P. i l. L'any que ve volem l'Espanya Industrial pera les
·
ques del barrí, que estan fent que l'espai públic per a Festes Alternatives. ·
grans esdeveniments festius i coHectius estigui trencat
per les obres, perque aquest espai públic es va es priva,---------------------:::::---................................
titzant.

.

Que és el que us motiva a participar-hi;t
P. Passar-s'ho bé, la coHabor¡:¡.c.ió amb la gent, tot el
discurs que estas oferint.
·
· l. Viure junts, amb la gent que t'agrada, crear un espai
d'activitat i també contribuir a la creació de moviment,
perque les festes financen projectes socials del barri.
Ens motiva viure ·les festes eh si, que ja és una experiencia interessant col:lectiva, de cooperació social de
molta gent, i després el que recolzen, mitjans de comunicació, projectes antirepressius, projectes socials, etc. 1
fer un espai per a la crítica social, per exposar altres maneres de veure la vida. Aquest any en fem 13 .

Que fa que siuuin 'alternativas' aquestes festes;t
l. Que siguin alternatives no és perque ho siguin a la

festa deis altres, és perque estan vinculades a uns mo- ·
deis · socials alternatius, que _estan plantejant una alternativa social no només de festes, sinó en tots els ambits,
el polític, l' economic, el cultural, etc.
P. Fins i tot ho és l'organització, que és una organitza-

ula idea és organitzar
les testes per a
tothoin, crear teiiit" .
MarcAmigó,

Coordinador de Festes deis
Castellers de Sants

Que és el que us motiva a participar?
Ens vam plantejar fer testes quan vam obrir Cál Borinót, perqué és
un referent per als castellers i peral barri. El segon anydellocal ja
varn comengar. No ho volem plantejar com una alternativa o com
un canvi.
·. Coma entitat del barri també tenim unatunció social, és el que
éntenem que és una entitat, tu reps del barri en gent, en ajuts del
Districte, dones has de donar, ja sigui participant en les testes, el
Firentitats, o altres col·lectius que et demanen ajuda.. . És el que
creiem que fa anar endavant al barrí i a nosaltres.
·
Esteu entrant én contacte amb comer~os i ve'ins, cons-

---------------'---------

UNo ens deixen ·
compartir la testa"·

·¡

1 •'

ucada anv ha anal"
, baixantla
participació" .

P. Cree que· s'ha anat millorant. Aquest any fem un dia
conjunt amb la gent de la comissió de la playa Osea,
1
Quina és la mltiana d'edat de la comlssló de lestes. i amb un dinar popular, i anÍb els carrers que es guarneiQuina creus que n'és la causa;t
. xen fem el cercaquintos. És ·iniportant- fer algunes actil. Fer una mitjan~ d'edat no té gaire sentit, perque hi ha vitats per entrar en contacte amb les altnbs festes.
des de gent de 17 anys fins. a gent de 50.

· Quins són els prlnclpals problemas amb que ·us
trobeu;t

'¡

______________

)

,.Estimem el barri"
CarmeAlemanv.

Jordi Estival.

presidentade laComissió
de festes del carrer
Vallespir

membre de lacomissió de
Festes de la plat;a Osea

i
Que és el que us motiva a participar? _
En un principi no ens va agradar com era la testa alternativa: el final del dia, tota la brutícia, lagent que quedava. Aixo
és el que ens va motivar en un principi a voler estar al carrer. Pero com tetes les coses, la gent parlant s'entén, i portem dos anys que les testes són molt més agradables per
a tothom.
Quins són els principals problemes que teniu?
Actualment, que no ens deixen compartir la testa (en teoria,
legalment) ambla FestaAitemativa. Nosaltres volem fer-ho,
i d~ fet ho fem, no tenim cap problema que ells estiguin tres
dies i nosaltres·la resta. 1 aixo institucionalment sembla que ·
és un problema, i et comporta una serie de dificultats i tnancances respecte els altres carrers que estan a la Federació. .

tituint-vos gair~bé com un carrer.
.
Ja l'any passat es va parlar amb els comergos del carrer, i aquest
any ha fructificat la idea, i col laboren amb la Festa Major. Aquesta idea és organitzar les testes per a tothom, per poder fer un teixit en aquest tram de carrer. No som els castellers que apareixem
perqué volem ter una teste;¡, sinó que és pera tot el carrer, i la gent
que hi viu, l'objectiu és que se la sentin seva. Si que assumim el
rol d'organitzadors, perqué en tenim ganes.
·
En aquest sentit, ens consolidem o ens podem consolidar
perqué respecte l'any passat s'hi ha afegit més gent, i esperem
que l'any que ve es faci un pas més en aquesta relació. A més,
aquest model deis carrers, descentralitz¡:¡t i gestionat pels matei- xos ve'ins, és maco, i és prou interessant com per intentar mante"
nir-lo. 1 és !'aposta que tem els castellers. Com a entitat del barrí
fem aixo, ara bé, arribem allímit que nosaltres podem.
. Per que no heu entrat a la Federació?
Entrar a la Federació demanava -unes coses quant a decoració i
dedicació que per a nosaltres suposa un problema. Com que lá
nostra activitat principal és fer castells, no pode.mcomengar a preparar la decoració fins a miljan juliol, que és quan acabem la temporada. Amb !'experiencia que vamten ir l'any passat, veient la de-

1

QUins són els principals problemes que teniu?
Com que a la comissió tots som grans, el principal problema és enfilar-nos a les escales. Quan es tracta de.guarnir
el sostre del carrer no tenim gent que ens ajudi a muntarho. A més, també tenim problemes amb les subvencions,
que també les tramita la Federació, pero les. subvencions
que donen les entitats, sigui Districte o Generalitat, pel que
ens demanen són una mica justes.
Que és el que us motiva a participar?
Vam comengar fa 23 anys amb moltes ganes, i som els mateixos. Ara el que ens empeny a continuar és aquel! afany
de dir "no ho deixem córrer, aguantem una mica més". Estimem el barrí, la Festa Major, el ve'inat, ens agrada conviure amb la gent del carrer.
·
·

coració com la vam fer, que n'estem molt orgullosos pero era bas- ·
tant senzilla comparant-la amb depén quines portalades, vam decidir no embrancar-nos en dépén quines portalades, i en reduir els
dies de programació a partir de dimecres o dijous, que era el tormat de-l'any anterior. El que s'ha incorporat és alguna activitat dimecres, pero el gruix comenga dijous. ·
Quins eren els avantatges de federar-vos?
Eren economics, principalment, pero dient-ho així, avantatges i inconvenients ... Tetes les subvencions i patrocinis que aconsegueix
la Federació després els parteix pel nombre de carrers federats
aquel! any, que després surt a un tant per carrer, que després pot
ser un avantatge. Pero no estavem segurs d'arribar a complir els
requisits, o hauria anat en detriment de la nostra activitat principal.
Aquesta incompatibilitat seria un inconvenient massa gran davant
de tots els avantatges que poguessin haver-hi.
•
Mentre que per als cairers la seva finálitat de tot l'any és arribar a aquesta Festa Major, per a nosaltres no, tot l'any el tenim
mólt pie d'activitats. Ens sembla més honest ter el qüe nosaltres
podem oferir. No ens suposa acabar cremats i plantejant-nos si
l'any que ve continuem o no continuem, e·m sembla que aixo és
més positiu:

J

- ---

1

sants

R* AGOST2007

Absolt ellotilgral
de 'la Burxa'
CARME ROSSELLÓ • SAIITS

El passat 12 de julio! es celebrava
el judici eontra l' Albert Garcia Gallego, fotograf del barri de Sants,
membre de LA BuRXA i de BarriSants.org, col-laborador de mitjans
com La Directa, Diagonal, El Punt
i Vilaweb i afiliat al Sindicat de Periodistes de Catalunya. Poc abans
de finalitzar el judici, la Fiscalia va
haver de retirar els carrecs per
manca de proves i, com a conseqüencia, la jutgessa va determinar
l'absolució del fotograf.
L' Albert Garcia estava acusat
de violació de la propietat professional, de coaccions, d'amenaces i
de danys i la Fiscalia demanava un
any de presó per coaccions, 18 mesos de multa per danys i una indemnització de 660 euros; o sigui,
un total de dos anys i mig de presó.
El fotograf va ser detingut el 19 de
maig del 2005 per la Brigada Provincial d'Informació de la Policía
Nacional, que basava la seva detenció en una empremta trobada en

una octaveta que e!\ repartí en una
acció pública de denúncia realitzada el febrer de 2004 a la seu de la
constructora Integral de Aparcamientos S.A. En aquesta acció,
comen moltes d'altres, l' Albert va
ser-hi present cobrint la notícia
amb la seva camera fotogn1fica.
Cal destacar que arran d'aquesta detenció i en els darrers sis mesos, l' Albert ha rebut constants
pressions i intimidacions per part
del cos de Mossos d'Esquadra, no
només durant l'exercici de la seva
feina, sinó també en la seva vida
privada, situacions que l'han dut a
presentar una querella. Aquesta
querella per un delicte de coaccions i vexacions per part deis
Mossos d'Esquadra ha estat acceptada a tramit i es té en coneixement
que la jutgessa d'instrucció que
porta el cas ha demanat al Ministeri d'Interior informació sobre els
membres d'aquest cos que van
exercir les amenaces.
1 no es pot oblidar que des que
va ser detingut, fa dos anys, el foto-
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La presó Model ha comen<;:at els
primers trasllats de presos cap a
altres centres penitenciaris catalans. El 5 de juny es van traslladar els primers 36 presos a la nova presó Brians 2, a Sant Esteve
Sesrovires. Esta previst que el
trasllat d'intems de la Model, que
actualment compta amb 2.100
presos, s' efectu'i gradualment, de

manera que en un any i mig aculli 1.100 presos preventius, de cara al seu tancament definitiu, previst pera finals del 2010.
El tancament de la presó Model va ser aprovat pel Parlament
catala el 1995. A partir d'aquest
moment s'obrí una polemica sobre el finan<;:ament deis nous establiments penitenciaris i sobre el
destí de la presó Model. Per la
Generalitat i la Conselleria de

AtCIÓ CONTRA LES PRESONS
A LA MQDEJ...
La presó Model va ser protagonista d'una acció en contra de les presons
el 20 de juny. L'acció va consistir en realitzar una pintada que dela "L'únic model de presó és el que no existeix", en els murs d'aquesta, junta~ ¡
ment a.mb una lfnia que simulava !'obertura d'un forat a la paret. Segons

els partlclpants en l'accló, la construccló d'una nova presó {6rians 2) l
el trasllat deis presos de la Mod.el fora de Barcelona només perpetua un
sistema penite
. nciari que ~esta,torturant, hu. mlllant. lfrns .hi tota·s·sassi·n.ant.. ~~
moltes persones. Se les está privant de tot tlpus de llibertats l de.drets,
ioolosos alguns tan elementals com la possíbiJitat de rebre i dQnar afee- ·
te, negant galrebé la seva eondieió humanal\.
~~"'?'W':fl
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EN LLACA AMB BARRISANTS.ORG

Una cinquantena de persones, amb proclames a favor de la supremacía de la
ra9a blanca i en contra de les persones immigrades es van manifestar des de
la pla9a Espanya fins al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Els organitzadors, Europa NS, havien aconseguit tots els permisos i malgrat els insults cap
als vianants d'origen estranger i l'ús de simbología feixista, prohibida pel Codi Penal, els Mossos no van fer cap tipus d'intervenció.

Eltltesillent et~uatotii ViSita Sants l12.0l011
Rafael Correa va assistir a la inauguració d'una assessoria jurídica al carrer
Salou, en el marc d'una visita oficial a I'Estat espanyol, el segon destí de la
migració equatoriana. El pagament del Deute Extern és una de les principals
causes que han portat el país a una situació molt greu de crisi economica.
Foto de !'Albert Garcia duran! el
desallotjament de Miquel Angel.
graf ha rebut nombroses mostres
de solidaritat i suport. Sota el lema
de la campanya: "Llibertat d'expressió, Albert absolució", han tingut lloc accions en diferents punts
de Barcelona, la visibilització de la
situació a través de cartells i pancartes, diverses rodes de premsa i
la recollida de signatures tant de
particulars com de diferents organitzacions; entre les quals hi ha el
Sindicat de Periodistes de Catalunya i diferents col·lectius de fotografs i periodistes.

Justícia, el finan<;:ament deis nous
centres l'hauria d'aconseguir
1' Ajuntament mitjans:ant la requalificació urbanística del sol i
la construcció de pisos en els terrenys que ocupa la presó, fet que
originaria un ampli benefici, ja
que la Model ocupa dues illes de
l'Eixample, amb una superfície
de 20.000 m 2 •
Aquesta proposta topa, pero,
amb l'oposició ciutadana que,
mitjan<;:ant la Plataforma La Model per a la Cultura, va lluitar per
la conservació de la Model com a
monument d' interes arquitectonie i historie i perla seva rehabilitació per a un ús social i museografic.

Es demana la Modal per a equipaments per al barri
Coma resultat d'una lluita de
tres anys, amb manifestacions cada últim dilluns de mes davant la
presó, la signatura de 12.000 cartes dirigides al president de la
Generalitat i a !'alcalde de Barce-

Més Mossos im11utats 11e1 lltictillues illegals
116 i 1l0l011
Vuit Mossos van haver de declarar davant el Juijat d'lnstrucció núm. 12 arran
de la denúncia de quatre joves detinguts i portats a la comissaria de Sants durant el botellón. Els joves els acusen de detenció il iegal, lesions i vexacions.
Aquest és el sisé cas que en poc temps transcendeix i arriba als juljats. Altrament, les denúncies de les tres noies que van patir lesions durant les carregues davant del Bahía, el passat abril, també seran investigadas judicialment.

Conttat:tes i SUIJCDRtiBt:tes lle Telettinit:B, en IIUita
16 i 20.0l011
Una manifestació davant de l'edifici Estel, a l'avinguda de Roma, i una vaga
de quatre dies han estat les accions de protesta deis més de 1.200 treballadors subcontractats per !'empresa de telefonía, per tal de reivindicar unes millores laborals que els equiparin als treballadors contractats per !'empresa.

Trollalla lle lluites locals i testa za11atista
121 i 2B.Ol011
El Col iectiu de Solidaritat amb la Rebel iió Zapatista va convocar les associacions i les persones que lluiten contra les injustícies que genera el capitalisme a debatre sobre les formes de lluita que cal utilitzar, coincidint amb el "11
Encuentro entre l@s Zapatistas y los Pueblos del Mundo", que es va retransmetre durant les jomades, celebradas a la sala Bahia.

c.
lona, rodes de premsa, etc., l' Ajuntament va aprovar la conservació del panoptic central de l'edifici i d'una de les galeries com
a espai per a joves i de memoria
historica, malgrat que la demanda ve'inal era conservar totes les
galeries.
Una altra de les demandes
que han obtingut resposta ha estat que les galeries no acullin presos de dia. Tot i aixo, encara queda per definir el projecte final,

per a la qua! cosa es compta amb
una comissió formada per la
Conselleria de Justícia, l' Ajuntament i l 'Associació de Ve'ins i
Ve'ines de !'Esquerra de l'Eixample.
Segons Consol Lácida, presidenta de l' Associació de Ve'ins i
Ve'ines de !'Esquerra de l'Eixample, és important que el 2010 la
presó estigui enderrocada i es
compti amb un projecte de rehabilitació ferm i consensuat.
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Manitestacití lle sunon al Ku Klux Klan amll el
recolzament ll'lntetiDI l08.0l011

Comen(:a el trasllat de presos de la
Model, que ha de linalitzar el 2010
GEMMA PARERA • SAIITS
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la baixa laboral
no disminueix les
vacances

MARC FAUSTINO VIDAL

AGOST2007

L'apagada de Barcelona més
enllii de la -taita d'inversions

ESPAI DE TREBALL

Un deis dubtes que salen sorgir
en aquestes dates té a veure amb
la relació entre un període de baixa laboral i el dret a les vacances.
Val a dir que la jurisprudencia laboral reconeix el dret a gaudir deis
dies de vacances si la baixa és
anterior a l'inici del període de vacanees.
Que tothom pugui disposar
del temps de vacances anual reconegut és un dret arreu de la UE
i avalat pel Tribunal de Justicia de
les Comunitats Europees, que
empla~ els Estats membres a
adoptar les mesures necessaries
per fer-Io efectiu.
El mateix Tribunal argumenta
que una cosa són les vacances i
una altra, la baixa laboral. Així,
mentre les primeres s'entenen
com una interrupció de recuperació de l'esfor9 del treball, la segana es tracta d'una interrupció destinada a la recuperació de l'estat
de salut.
Sobre aquesta qüestió, cal tenir en compte també la legislació
de I'Organització Internacional del
Treball (OIT), que reconeix que
els dies de baixa per malaltia o accident no poden ser comptats
com a part de les vacances
anuals descrites com a mínimes
per la legislació laboral de cada
Estat.
No obstant aixó, si la situació
de baixa es produeix mentre es
gaudeix de les vacances, la interpretació és una altra. En aquest
cas, la jurisprudencia estableix
que una vegada inicial el període
de vacances no s'accepta la baixa
laboral, ja que entén que és la
persona que el gaudeix qui és responsable del seu estat de salut,
de manera que n'ha d'assumir
qualsevol alteració.
Finalment, cal tenir en compte
una novetat legislativa important.
L'entrada en vigor de la Llei d'igualtat efectiva entre homes i dones (28 de mar9 de 2007) reconeix que la dona a qui se li concedeixin les vacances en qualsevol
de les situacions de la matemitat
(suspensió per risc durant l'embaras, perrnís de matemitat, permís d'alletament, etc.) té dret a
gaudir les vacances senceres una
vegada hagi superat aquestes circumstancies, fins i tot si aquestes
depassen ellímit de l'any natural.

o·

L'apagada d'aquests dies a Barcelona no és un fet a'illat o
simplement provocat per la falta d'inversions. Les apagades a les
quals es veuen abocades les principals ciutats d'aquest mal

t

ENRIC DURAN 1AGLAIA GOMEZ
MEMBRES D'OCEAS

ara tenim sort que l'accident no
a prodult en un moment de temratures extremes, fred o calor, que
1 més habitual en aquests casos
Ga que és el moment en que la xarxa electrica es posa més a prova).
Altres grans ciutats i zones del
primer món han patit també grans
apagarles electriques. Així, el 14
d'agost del2003, una gran apagada
al Canada i a diversos estats deis
EUA va deixar sense llum 50 milions de persones durant 24 hores;
1'estiu del2004 una apagada va deixar sense corrent for.¡;a hores
200.000 usuaris de Sevilla en plena
onada de calor; mentre que el passat 5 de novembre una fallada a la
xarxa electrica europea va arribar a
deixar sense llum durant uns minuts
10 milions d'europeus, la meitat
deis quals a París i la rodalia. L'incident va demostrar la feblesa de la
xarxa a escala macro. A més, el desembre del 2006 una avaría electrica a l'estat de Missouri, coincidint
amb una onada de fred i de neu, va
causar 40 morts i va deixar 500.000
usuaris sense electricitat 1, finalment, a fmals d'aquest mes de
maig, Moscou es va quedar a les
fosques durant gairebé 24 hores, fet
que va afectar 500.000 usuaris.
Al mateix temps, en els pai'sos
del Sud, els problemes electrics i
d'altres fonts energetiques han esdevingut una constant els darrers

anomenat 'primer món', són causades per un excés de ]
creixement. Potser es hora de plantegar-se un decreixement que
faci aquests nuclis urbans més sostenibles

temps.
És, per tant, un fet generalitzable i, més enlla de la causa concreta que trobem en cada cas, es pot
extreure una causa de fons en el fet
que la quantitat de potencia generada en grans nuclis de població i el
creixement de la demanda, especialment en moments de fred o de
calor anormals, provoca una serie
de febleses a les xarxes electriques
que de tant en tant estan afectant a
grans nuclis de població. Aquesta
és una qüestió que no depen tant
que les xarxes electriques estiguin
subdesenvolupades, com que el
consum esta intensament desenvolupat, de manera que s'ha creat un
sistema massa complex com per no
tenir dificultats greus.
Evidentrnent, quan la infraestructura no respon a la demahda i a
més esta tocada, es poden qüestionar les inversions realitzades i
aquestes poden augmentar i haurien
de millorar. Pero fins quan pot augmentar aquesta demanda i 1' oferta
seguir-s'hi adaptant?

Electric no vol dir sostenible
Darrerament en l'opinió pública, i
de la ma de la conscienciació sobre
el canvi climatic, ha anat guanyant
for.¡;a l'opinió que tot alió que es
pugui consumir en forma d'electricitat és més net i més sostenible que
alió que cremi directament petroli o
gas. Aquesta idea no és lluny de la
veritat, tenint en compte que les

A dalt: el Clínic a les fosques. A sota: una de les múltiples cassolades
que han tingut /loe aquests dies a Barcelona.

energies renovables generen de manera predominant electricitat. Pero
aquesta transició energetica s 'enfronta amb la feblesa de les xarxes
electriques centralitzades, que quan
han de suportar grans consums es

EN MARXA L'OBSERVATORI DE LA CRISI ENERGETICA 1
LES ALTERNATIVES DE SOCIETAT (OCEAS)
La transició energética esta arribant al debat públic. Pera
aixó cal una entitat capa9 de projectar sobre l'opinió pública i els moviments socials una inforrnació que consideri les complexes interaccions entre consum energétic,
economia, estructura social i ecología. Així, I'Observatori
de la Crisi Energética i les Altematives de Societat vol les
següents coses.

» Fer de plataforma mediatica, comentant informes
d'altres entitats i produint continguts propis que donin a
conéixer bones practiques queja es donen. Ens dirigirem
a mitjans tradicionals i altematius, amb comunicats periódics, rodes de premsa i presentacions, a més de ser presents a internet. Promovem així un discurs que no és prou
present als mitjans de comunicació, que relacioni recur-

sos energétics, economia i protecció del medi ambient.

» Dinamitzar la xarxa de col ~ectius, convertint el flux
d'inforrnació i relacions, personals i entre organitzacions,
en materials útils. L'OCEAS es nodrira del coneixement
d'entitats socials i institucionals. Aixó ha de perrnetre respondre de forma específica als esdeveniments previsibles
en una época de tensió i transició com aquesta.
L'ambit d'actuació principal de I'Observatori és Catalunya,
pero esta obert a una participació més amplia si més entitats hi tenen interés i hi ha possibilitat de fer-ho.
Són promotores de I'OCEAS: Aeren, Barnamil, Ecoconcem, Ecologistes en Acció, lllacrua, Enginyeria sense
Fronteres, GCTPFNN i Grup d'Energia de l'lnfoespai.

INTERNET

mostren debils. Si a més a més haguessin de suportar el recarregament de les bateries deis cotxes que
fossin electrics, és dificil de preveure quina reacció podrien tenir.
A més hem de fer comptes, ja
que si a aixo li haguéssim d'afegir
un creixement anual de consum
d'energia, l'equació esdevindria
impossible.
Així dones, tot i que segur que
es pot millorar i que s'ha d'invertir
en la xarxa electrica, potser ja va
sent hora que ens comencem a preguntar com a primera qüestió com
podem redimensionar 1' economía i
la societat per consumir menys
electricitat en lloc de consumir-ne
més cada vegada; i com a segona,
com podem reestructurar la xarxa
per funcionar amb energies renovables properes allloc de consum i no
dependre de grans infraestructures
centralitzades.
Com diem i sentim dir cada vegada amb més continui'tat, és hora
de plantejar-se el decreixement.

VISCA

LA FESTA
HA~OR!

VINS. CAVES 1 APATS
DEL SANT CRIST 23 - BARCELONA
TELF. 93 533 25 32
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ENTRE ELS QUE ENS
DEIXEN A LES FOSQUES ...

*

_En aquest aparta! volem apropar-nos .a. la realitat del nostre
país, des de Salses a Guardarmar i des de FFaga a Maó. Des
de LA BuRXA volem contribuir a la coneixen<;;a del nostre

passat immediat, de les problematiques actuals, tan! socials
com ecológiques i económiques, i deis moviments populars
que ens fan avant;:ar. .

Arriben les ·restes maiors alternativas
arreo deis Pa·isos Catalans
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Als Pa'isos Catalans cada estiu les testes majors prénen protagonisine. Des de fa anys arreu de les nostres comarques
_van naixént, creixent i consolidant-se testes de ca.ire altematiu que, tot i la manca de recursos i de pressupost, atrauen
un públic cada cop més nombrós i compromés. .. .
.
.
.

ho diuen, "qui té la p~ella pel maCIITIT DE
MAllORCA
nee, fa anar l'oli per alla on vol" i
En la majoria· de casos, l'estiu és
encara que amb manco pressupost i
sinonim de vacances, sol i platja,
manco facilitats (i sénse ajuda deis
pero també és sinonim de Festa ajuntaments; és ciar), les festes poMajor. Cada estiu arreu deis Pai'sos
pulars són una alternativa real a les
Catalans som espectadores i partí~
festes oficials.
cips d'aquestes festes i el més importarit és que cada any que passa l'agost, mes de les lestes
. n'existeixen més de caire alternaSi bé les festes majors d'estiu solen
tiu. ~¡ bé totes tenen les seves partícomen¡yar el juny, e~ mes on se'n
cularitats i peculiaritats, les festes
concentren més és l'agost.
majors altematives o populars es
Les festes que ens trobarem són
basen, normalment, en el funcionamoltes. Les primeres, a Capellades
ment assembleari, l'autogestió i la
(Anoia), de 1'11 al16 d'agost, que
reivindicació d'alguns aspectes, i
compmran amb un sopar i·el posteper ventura aixo és el que les fa es- ' rior concert de Feliu Ventura, a més
pecials o, si més no, diferents. Els
d'una cercavila i activitats variarles.
programes que presenten aquestes
Coincidint amb aquestes, trobam
festes solen ser molt variats i pera· les Festes de Gracia (Barcelones),
tots els gustos i les edats, i activitats
les quals comencen el 15 d'agost i
· com cercatasques, -mostres de cul--- ....aGahen-~is ..dies més. tar.d,~ el .21.
tura popular, tallers i jocs per als
Aquestes comptaran amb la presen~
nins i per a les nines més petites,
cia d'Obrint Pas com a plat fort i
xerrades i dinars populars farceixen
moltes activitats més que es duran a ·
de significat aquest tipus de festes.
terme al carrer Corsega, ]a que el
Aquestes festes són organitza~
consistori no ha estat capay de cedir
des per coHectius, assemblees i/o
la pla¡ya demanada per la Comissió
per8ones títol individual i, en molPopular de Festes (CPF). El18 d'ates ocasions, es troben entrebancs
gost comen¡yara Ía Festa Major Alper part deis ajuntaments o una
temativa de Manresa (Bages), orgamanca de pressupost manifesta,' fet
nitzada per la Comissió de la Festa
que fa que sigui dificil competir Major Alternativa, que s'allargara
amb les festes oficials. 1 és queja
fins al dia 27 i comptara amb la

...

El ministre d'lndústrla i ex-alcalde
de Barcelona, es fon durant la
crisi de !'apagada barcelonina.

]'

a

Jocs inf~ntils Qrganitzats per la Comissió Popular de
Festes de Gracia el 2006.

Acceutada l'última querella
contra la Policia
Nacional
·

WWW.FAB-BORRIOL.ORG

d' agost se celebren les FAMA (Festes Altematives a la Mare de Déu
d'Agost) a Vt1allonga de la Safor,
les quals comptaran amb la presencia del grup de hip-hop At-Versaris,
els bomolencs Malagana i l'actuació dela Colla Bastonera de Sants,
entre d'altres.

Les festes d'aquests tres indrets del
país tomen a agermanar-se per festa major. L'agermanament no és
una simple declaració entre els tres
pobles, · sinó que, com heu pogut
vetire a la programació de les festes
de Borriol i Vilallonga, les bastoneres de Sants hi estan presents, per ·
exemple. Es tracta, dones, de poder
fer un intercanvi entre festes i, qui
sap, donar pas a una Coordinadora
de Festes Populars deis PaYsos Catalans.
Ara ja només queda gaudir i
participar de totes aquestes festes i
recolzar, així, les festes populars i
autogestionades d'arreu. Que vos
ho passeu bé!

- DISTRIBUCIO PRODUCTES ECOLÓGIC
1DE COMER<; JUST
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disseny d'equips electronics
Tel. 93 162 44 23

Ha estat acceptada a tramit la
querella· c_pntra la Policia
Nacional presentada per un grup
de 16 persones ferides durant
una manifestació a Cornella .
El 26 de setembre de l'any
passat, una setmana abans del
desplegament deis Mossos, la
Policia Nacional s'acomiadava
de la ciutat amb una brutal
carrega contra les persones que
es manifestaven en contra del
desaUotjament del Centre Social
Okupat la Krispa, efectuat aquel!
matí. El resultat va ser de 25
persones ferides, algunes de les
quals van · haver de ser
traslladades a !'hospital, amb
fissures a les costelles, una
clavicula trencada i diversos
traus, · traumatisrnes
i
hematomes i van haver d'estar
diversos dies sense poder
treballar. Per aquesta raó, la
defensa de les persones ferides
ha demanat una compensació
económica per les baixes
, laborals que es van haver de
sol·licitar.

... 1ELS QUE Hl VEUEN
MASSA CLAR

Conde-Pumpido defJiana segrestar El Jueves amb una particular
visió de la llibertat d'expressió.
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IRENE JAU ME GAMBIN •

presencia musical de Cesk Freixas,
Miquel Gil, Ayvala i DJ Merey, entre d'altres, a part de cercatasqm!s,
xerrades, · cercaviles i tallers diversos. Del 21 al 25 d'agost arribaran
les Festes Altematives de Sants, les
quals també estan farcides d'activitats (sopars, concerts, actes reivindicatius...) i que podeu consultar a
l'especi,al de Festá Major de. lapagina7. Per acabar el mes; comptam
ambles FestesAltematives de Vilafranca del Penedes (Alt Penedes) i
de Santa Coloma de Gramenet
(Barcelones Nord), i entrat ·el se- tembre, les barraques de Sabadell
(Valles Occidental).
Pel que fa al País Valencia, les
Festes Altematives als Bous de
Bórriol (la Plana Alta) arriben el 17
d'agost i no se'n van fins al 24.
Aquestes festes tendran la presencia de Mezquita i Dani, professionals de la pilota valenciana, que faran una xerrada i una demostració
de la varietat del trinquet. A més, hi
haura activitats com teatre, jocs infantils, concerts ...
www.GRACIAVIVA.CAT
D'altra banda i finalment, el17
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Correfoc a la Festa Alternativa als Bous de Barrial.

• 1

· diuabte de 1H,21h
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c/de la Cera .,.1bi$ 08001 Barcelona
Tel: 93 329 06 43 Fax: 93 329 08 58
ellokal@pangea.org
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Anna Maria i
Vi kV

Coonlinadores de I'Associació Catalana
d'Aieclats de Rbromialuia IACAFJ de
Sants-Montiúlc

Anti-TAV

UNi parar-se ni cansar-se"

FOTO: JORDINA

JORDINA SÁNCHEZ AMAT • SANTS

Qua reo des de l'associació;l
· V. Acollim les persones que vénen a informar-se, que tenen fibromiaJ.gia, i estan molt
desorientarles. No orientem medicament,
perque d'aixo se'n cuiden els metges, sinó
en la vida laboral, ja que a vegades estan
treballant, les han acomiadat, i no saben bé
que passa. Els indiquem on s'han de dirigir,
oferim els tallers que tenim per millorar en
l'estat de lamalaltia...
AM. \Fem un cop de ma des de !'experiencia déls anys que duem amb la malaltia.

De qulns tallers es tracta;l
AM. Els metges, per un banda, ens diuen de
fer exercici. Pero no hi ha llocs adequats al
nostrd~ nivell. Al gimnas, no podem continuar e~ ritme. Tenim un taller de txi-cun, que
és un tai-txi amb els moviments més suaus.
V. Feá la nostra mida.
AM. Hi ha moviments molt bruscos que no
podem fer. 1 tot amb molta relaxació, que
aixo ens fa molta falta a totes i tots. Un altre
dia fem exercicis amb música, i també fem
grups 'd'ajuda mútua. Busquem psicolegs
per a la gent nova i per a qui porta temps i
va empitjorant. Aixo sempre va bé de treure
amb gent que et pugui entendre.
Te{lim intenció de fer un taller de
memoria. Á raó de la malaltia, de 1' ansietat,
també ~em perdent-la. Podem estar parlant
i quedar-nos en blanc. Tens al cap una paraula ilno et surt. O a vegades dius blanc i
estas ~ensant negre.
V. Ens: costa molt concentrar-nos. Se'n van
les par~ules. La memoria es va deteriorant.
i

Us hao trobat amb proresslonals que
tractaven la malaltla;i
V. El •monitor de música estava oastant
orientat, i s'ha anat adaptant a nosaltres.
AM. Ja portem tres anys amb ell.
V. Ens ha anat molt bé. Vam acabar a mitjan
juny. Estem de vacances, fms al setembre, i
jo ja ho estic notant. Ja trobo a faltar aquest
moviment dirigit, a casa no és el mateix, i es
nota molt. Al grup que fem aquestes activitats s'ha creí:tt moltfeeling, ens donem molt
suport. Només parlant-ne entre nosaltres,
que sabem i entenem de veritat el que tenim,

La fibromialgia afecta entre el 3 i el 6% de la
població. Es tracta d'un~ malaltia crónica que
presenta com a símptomes dolor generalitzat
(cremors, punxades, contracturas, sequedat
de les mucoses), acompanyat de fatiga. Es
coneix molt poc, encara, pero una de les
observacions ques'han fet és que quila pateix
té molt baix el nivell de substancies basiques
per al control del dolor. Fins al 1992 no va ser
reconeguda com a malaltia per I'Organització
Mundial de la Salut, i és per aixó que, entre
d'altres, un deis objectius de I'ACAF és donarla a coneixer. Des del mes de mar({, n'hi ha
una seu al districte de Sants-Montju"ic.

ens ajuda molt. A casa no pots estar sempre
dient-ho, perque ·encara que ho sapiguen, i
t'ajudin, no és el mateix.

Qua ás el que demaneu a I'Adminlstracló;i
AM. El que demanem és tenir un local ceotrie, proper a autobusos i metro, pel problema del despla.yament. Ara ens presten un local al Casinet, un dia dues hores, i un altre
dia una i mitja. L'església de Sants ens presta un local als matins. Pero voldríem un local propi.
V. Tenir un despatx, per tenir-hi la paperassa, fer-hi activitats, poder-ho centralitzar tot.
AM. Estem parlant amb 1' Ajuntament, a
veure si es pot arreglar alguna cosa. Partim
de la situació que som una associació sense
anim de lucre.

En l'amblt laboral, les persones llbromialgiques com astan;.
AM. Hi ha un problema. Hi ha gent que es
troba molt malament, cansada, i va més a
poca poc. No fas tanta cosa com la gent vol.
Una companya nostra ara fa un mes que esta
malament i li han donat l'alta, i aquesta persona no aguanta, fms i tot s'ha desmaiat.

Perdonar les baixes, no es valora el dolor.
AM. Són malalties encara desconegudes,
s'esta investigant, no hi ha gaires proves.en
que la vegis. 1 a vegades sembla que :;igui la
meva paraula contra la teva. Hi ha a qui no
té més remei que seguir treballant. El cap de
setrnana l'únic que pot fer és tomar a carregar les piles que estan fora de lloc. O sigui, viu per treballar. 1 després et trobes la
persona a qui acomiaden. Tot aquest problema encara ens comporta més estrés.

V. No existeix una epoca bona. Sempre tenim dolor. Tenim epoques en que és més
suportable. Pero un dia et lleves i no pots fer
res del que tenies previst.

El dlaunostlc deo ser difícil.
AM. No s'ha de dir des del principi. Hi ha
malalties que tenen símptomes similars. Cal
fer les proves pertinents per descartar-les.
V. Per aixo estem fent una recollida de signatures, la Iniciativa Legislativa Popular.
AM. Estem demanant al Parlament que formin els metges, cal un reciclatge. El metge
de capyalera no ha de ser el que la diagnostiqui, pero n'ha de saber. Demanem que hi
hagi vuit unitats repartirles per donar suport
als malalts, i almenys una a cada província.
Esta tot centralitzat, i tal com estem no podem fer certs desplar;:aments. A part, demanem que per tenir una visita hagim d'esperar ?0-95 dies, i no els dos anys d'ara.
V. A més, tenim comprovat que algunes medicines altematives ens van bé, com !'acupuntura, els massatges. O simplei:nent, el
que estem fent nosaltres, la risoterapia, el
txi-cun, la música, etc.
AM. Demanem que aquestes terapies alternatives estiguin incloses a la Seguretat Social, i igualment els psicolegs.
V. Hem d~anar-nos-en, he de caminar, ja no
puc més d'estar asseguda.
AM. Tan dolent és estar fent molt, com estar assegut sense moure's. Tot és fomut.
Més informació al telefon 648 155 348
i a la web www.fibromialgia-cat.org.

ELS s:AN158M:S ES ~ ~ COMM'DE
LES p/.JI.)l)f!5 •·n·-.u

1alxo afecta neuativament.
V. Per un ensurt, algima cosa que t'ha passat, que t' afecta, et poses fatal.
AM. Éls metges diuen que hem de portar
una vida molt sedentaria, tranquil·la, cosa
que francament avui en dia no existeix.
D'altibaixos en tétothom, l'emoció de tenir
un fill ja et pot causar una recaiguda.
V. Qualsevol excitació emocional, tant bona
com dolenta, pot empitjorar-ho.
AM. També ens afecten els éanvis de temps.
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