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ESPECIAL BARRI COOPERATIU
Amb motiu de la propera celebració del Dia Internacional del
Cooperativisme, aquest especial vol donar a coneixer el Pro-.
jecte Barrí Cooperatiu, que busca difondre els valors i. les
practiques del cooperativisme a escala local, impulsar les cooperatives existents i fomentar la .creació de noves experiencies. 1 tu, cooperes o competeixes?
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Una mirada a la salut
sexual i reproductiva
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Coincidint amb el Dia Internacional per
a la Salut de les Dones·i davant l' evident
augment de població i de la fecunditat

deis darrers anys, IA BURXA vol analitzar
eis serveis d'atenció a la salut sexual i
reproductiva (ASSIR) del districte.

Les llargues llistes d'espera i l'enfocament cada cop més biomedic --enlloc
de comunitari i preventiu- de la sexua-

·¡¡-e

litat i la reproducció són algunes de les
principals critiques recollides en aquest
artide. PAGINA 3
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La 'Torre
Malaia'
s'obre
'com un
hotel
El polemic edifici d'll plantes situat
al passeig de Sant Antoni ha estat
inaugurat aquest mes de maig. El
que havia de ser una torre amb 35
habitatges i aparcaments ha esdevingut un aparthotel de luxe, que ha estat obert de maneres silenciosa i, si
no fos per la web de !'empresa que
el gestiona, seria difícil saber que ja
esta en funcionament. L'inesperat
canvi d'ús i les dues denúncies interposades sobre la il·legalitat de la
construcció (les quals segueixen el
seu cuts) en podrien ser la causa.
Pagina 4

fñigo Muguruza
Entrevista al vocalista del grup
Sagarroi, que ha presentat a Sants
el seu darrer disc. Pagina 12
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Rabia Positiva ha tret al carrer el
disc Uno ~neta i mo n'anem
(en CD i virril), tret de sortida dels
actes de comiat de la mftica banda santsenca.
La Torre Molaia sobrepassa de llarg l'al~ada deis

del seu voltant. ESTER RAMS
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En mmrimPnt

Arreu

Iniciativa
1nternaciona 1ista
·a les eleccions
europees

Cinque
aniversari de
1'Assemblea de
Joves de Sants

l'educació al
País Valencia

PAGINA2
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Les eleccions europees, tan especialment avorrides, compten enguany
amb una nota de color· pel fet de
tenir a les llistes de candidatures,
finalment i tot i els entrebancs que li
han posat, la d'Iniciativa Internacionalista.

IA BURXA ha parlat amb Ona Tribó Miró,

membre de l'Assemblea de ]oves de
Sants (AJS) que ens explica el perque
de la seva creació i fa balan~ deis cinc
anys de vida del coHectiu, posant un
emfasi especial en els reptes que el futur planteja al jovent del barri ..

PAGINA 11

Ens apropem en primera persona a la
situació de l'ensenyament públic al País Valencia. Dídac Botella i Mestres desgrana amb detall la situació del valencia a les escotes, els alarmants índexs
de fracas escolar, la manca d'inversió
de diner públic en l'ensenyament i la
política de la Generalitat de finan~ar
grans esdeveniments esportius i especulatius abans que el sector educatiu.

PAGINA7
la secció Fogons de temporada
ens explica com cuinar un saborós
pastís de cireres.
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Opinions
Editorials
La salut de

les dones

«Ambla salut no s'hi
juga», di u la frasefeta.
Peto la dita oblida una
segona part: «1 encara
menys amb la de les
dones». ]a fa massq
anys que es fa.

S

e sap que es ,vol modificar la
llei de l'avortament, i tothom
n'opina. Es diu que la pastilla
de l'endema estaca a les farmacies, i tothom hi diu la seva. Tothom té dret a jutjar la conducta de
Ies dones, i les dones ens hi hem de
sotmetre, perque la societat ha pres
·el cos de la dona com una propietat,
que ~a de·ser administrada, sobretot
en l'iimbit de la salut sexual, que inevitablement s'associa a la reproductiva. I que ens porta a fer aquestes reflexions en un editorial de LA BURXA?
Aprofitant que ha estat el Dia Internacional per a la Salut de les ·Dones
ens hem api:opat a aquesta realitat al
barrí, i ens hem trobaJ amb institucions i associacions que es dediquen
a aixo. I sobretot ens hi hem trobat
dones que es preocupen perque la
desigualtat que continua existint en-

tre homes i dones no impliqui també
una desigualtat en la SeVC! qualitat de
vida. Pero la nostra safut esta tan sois
en mans de l'iimbit sanitari? No estero <<externalitzant» aquest servei,
tot esperant que ens el proporcionin
des de les .instituéions? No ens hauria d'alertar el fet de deixar l'estat de
la nostra s~ut en mans d'un sistema
biomedic massa donat a la medicalització, i més tenint en compte que
moltes vegades reprodueix uns esquemes apresos, que li donen dret a
jutjar-nos?

Més cotxes·
en tempsde
.
.
crzsz
.

Pensiwem que la crisi
financera podría servir
per canviar el model
economic que ens hi ha
conduit, pero sembla
que no n'han apres res,
de tot plegat.

Opinió

L

a mesura impulsada pel president de l'Estat éspanyol no
pot deixar indiferent ningú: la
gent no pot pagar-se la hipoteca, que la té endogalada, pero ara
ja podra comprar-se un cotxe perque
estan de rebaixes. Entre totes en fio.anc;arem 2.000 euros del preu final.
I no només ajuda les pobres empreses automobilístiques fent-los propaganda a copia de lleis, sinó que a més
els dóna diners perque puguin publicitar-se de manera més economica al
saló de l'automobil. Les noticies semblen bromes macabres. Al costat deis
tancaments d'empresa, dels ERO,
dels índexs d'atur en augment, ens
informen de l'estancament dels 'beneficis de les empreses, i de mesures
per m¡mtenir el creixe~ent dels seus
guanys.

~ca.Jii~'~s~·:·
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·:El Pla
Bolonya
Federació
d'Estudiants Llibertaries
Les assemblees llibertiiries van sorgir en un espai on ens plantejavem
activitats per · analitzar i combatre,
problemes de dins i de fora de la facultat. Ens calia la creació d'una organització anarquista que donés una
alternativa a la miseria educativa actual, i aixo va donar lloc a la Federació d'Estudiants Llibertaries. Els
grups que la integren són autonoms
i lliures, i tota activitat cpordinada ·
és decidida per consens assembleari. La intenció que ens mou no se
centra en l'educació, sinó en l'aprenentatge i, de fet, hi ha grups i persones que no són universitiiries. L'aprenentatge ha de §er lliure, popular i horitzontal.

Un dels problemes actuals a les facultats és la aplicació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES o
Pla Bolonya). Aquestpla instaura un
sistema de graus, postgraus i masters
que fa que la durada i el preu de la
carrera augmentin desorbitadament.
lmposa un temari· unificat a escala
europea que no respecta ni les possibilitats de cada facultat ni les necessitats de les estudiants. L'aula passa a
estar totalment dirigida per les lleis
de l' oferta i la demanda .i es dóna pas
a un coneixement totalment empresarial. L'augment de leshores de docencia i del seu preu fa que aquest
servei passi a ser un monopoli del
coneixement elitista. Per a la implantació d'aquest model serien necessaris molts diners i la Universitat de
Barcelona té uns deficits que superen els 180 milions d'euros.
A¡;o ha provocat el ressorgiment
d'un movirilent estudiantil heterogeni que s'organitza a través d'assemblees autonomes i obertes, un

funcionament horitzontal. Des de la
FEL creiem que la lluita contra el Pla
Bolonya no ha de ser un fi, sinó un
mitja per radicalitzar el . conflicté.
Aquesta lluita és un problema puntual que empitjora un present precari. Ni volem el Pla Bolonya, ni ens
conformem amb el ja existent. De-

fensem l'aprenentatge lliure, horitzontal i popular, alliberat de qualsevol es~t o empresa. Volem acabar
amb l'educació estatalista dels centres públics i amb l'elitista deis privats, per inaugurar un aprenentatge
nou: «Acabem amb l'educació per
comen¡;ar a aprendre~.

signada? Cap ni una! Aixo que
aquest cop a la protesta s'hi ha sumat la directora de 1V3. Tampoc no
ha servit de res. Qui mana, mana. I a
la directora general de la corpo, sociata ella, ja li va bé. Els seus surten
els primees! Els periodistes estan enrabiats i amb raó.
Si és donés el cas
:
que en un míting d'en Junqueras,
posem percas, un parell d'encaputxats cremessin una estanquera a
dalt de l' escenari o es tractés de feixistes el rei i la reina, la notícia sortiria en ellloc que per odre li correspongués, és a d·ir, la tercera o la
quarta del bloc electoral, en comptes d'obrir el TN com tocarla (tot i
que dubto que fos aixt). Una altra
cosa, com bé diu a I'Avui en el seu
Quadern de~ campanya, !'Albert Balanza, és que els periodistes .siguirÍ
independents, ¡nnocents i impar:

cials. Pocs en trobaríem que reuníssin les tres condicions, pér no dir
que cap. Pero de ben segur que, sense la cotilla actual, la qualitat informativa milloraria forc;a.
Segurament aviat podrem veure
l'esfondrament dels bloc electorals,
pero ens el cas de les europees, no
cree que serveixi de gran cosa. Europa és una tabarra, segurament necessaria, pero al cap i la fi, tábarra.
Deia en Partal a Vilaweb que Europa
ens interessa, i segurament té raó.
Segons Partal, «la qualitat democratica de l'Estat espanyol és molt baixa. La inseguretat jurídica, centrada
en l'absurda monstruositat de l'AudienciaNacional espanyola, és espe.cialment notable. I els mecanismes
de control ciutada de la vida i miraeles dels grans partits, gairebé inexistents. En aquest panorama, Eu-

ropa, el Parlament, els tribunals i les
institucions europees, han estat un
raig de Hum en afers com ara les tortures, els abusos urbanístics i la il·legalització de partits. Que hi ha hagut
coses menys favorables? Sí. Pero fóra
injust d'oblidar aquestes.~
Hi estero d'acord i ens alegrem
especialment per la candidatura
d'Iniciativa Internacionalista, la qual
sense Europa hauria tingut el mateix
destí que la resta de formacions
Hegalitzades. Pero si la política
parlamentiiria burgesa ja és prou
avorrida de pe~ si, l'europea bat tots
els records.
Si a algú se li acut com fer-ho
perque Europa interessi als ciutadans i les ciutadanes tindrii més Cxit
que el Facebook entre els tocats per
l'egolatria i els narcisisme.

Quel Ness
Cada cop que hi ha eleccions hem
d'escoltar la can¡;ó de l'enfadós deis
periodistes de la corpo queixant-se
que s'han de sotmetre al dictat dels
blocs electorals, repartits de manera
proporcional entre els partits amb
representació parlamentiiria. És divertit veure el posat seriós amb el
qual ho diuen. Com es diu sovint:
posen cara de poquer. Pero no saben que de tant queixar-se ja ningú
els fa el mínim cas. Quina importancia té per a !'espectador que una
cronica insulsa sobres unes elecci\)nS encara més insulses vagi o no

:.i ·"~~~ · ·~1
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L'horitzó
Jordi Villanueva¡ Grup
de Suport dels Paisos
Catalans a Iniciativa
Internacionalista

Salt de plens
La tabarra
·europea

~t.;·~

Iniciativa Internacionalista neix de
les contradiccions propies de l'Estat espanyol. Neix coro a eonseqüencia de l'aplicació de la repressió contra les lluites dels pobles treballadors de les nadons oprimirles
per aquest Estat, de l'aplicadó de la
Uei de partits, mitjanc;ant la qual
s'aplica deJacto l'estat d'excepció a
Euskal Herria sud, que aquest cop
han intentat estendre a la resta de
I'Estat en intentar iHegalitzar-nos.
Naixem com a confluencia de les
tradidons de les esquerres independentistes de l'Estat espanyol, en
un context especialment greu d'acceleració de la crisi del seu sistema
de dominadó i d'explotació econümica, amb el creixement exponen·
dal de l'atur, d'aplicació del procés
de Bolonya, de la directiva Bolkenstein, d'augment de la precarietat.
Pero, a més, els i les treballadores deis Páisos Catalans necessitem
una veu a Europa que contribueixi
a construir una alternativa que socialitzi la riquesa. Una veu al costat
de les llultes obreres contra retalls i
acomiadaments. Una veu contra les
lleis d'estrangeria que deixen milions de treballadors sense cap dret
i que constitueixen la pitjor reforma laboral i el mace del creixement
del racisme i la xenofobia. Necessitem una veu a Europa que expliqui
que som una nació i que volem
exercir lliurement el dret a l'autodeterminació, i que defensi la llengua catalana des de Fraga a Maó i
de Salses a Guardamar.
Envia'ns el teu escrit a
laburxa@barrisants.org
·oaCanVies
{Jocs Florals, 42· BCN o8014).
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Sants
Les llistes d'esp era, principal probl ema de
l'aten ció a la salut seXual i repro ducti va
En els darrers deu anys la·
població femenina d'entre 15
i 64 anys, ha augmentat al
districte en més de 4.000
dones: ha passat de 57.274
l'any 1997 a 62.049 el 2007,
segons dades del Consorci
Sanitari de Barcelona.
Albert Ricart Sanjuan
Sants

Podem deduir que si augmenta la població femenina també haura crescut el
nombre de naixements, com ho constaten les dades del Consord Sanitari,
on es pot observar que la taxa de fecunditat ha augmentat en 29,5 punts
de l'any 1997 al 2006. Aquests increments comporten un augment en la
demanda dels serveis de salut sexual i
reproductiva.
Per intentar gestionar-los d'una manera més efiuu;, la Generalitat va posar
·en marxa el1997 el Servei d'Atendó a
la Safut Sexual i Reproductiva (ASSiR),
que tenia la futenció de gestionar més
efi<:a911ent el fins aleshores anomenat
Servei de Salut Matemoinfantil, emmarcat dins del Programa Sanitari d'Atendó a la Dona.

LA CONCEPCIÓ BIOMEDICA DE LA
SAWT SEXUAL 1REPRODUCTIVA .
rASSiR té les funcions d'atenció a joves, orientadó i planificació familiar,
atendó matemoinfantil, atendó a la
menopausa, prevenció del cincer ginecologic i mamari, prevenció i assistencia a les malalties de transmissió sexual, i prevendó i·assistencia a les malalties ginecologiques en general.
La implantació d'aquest servei també va comportar la centralització dels
serveis de planificació familiar als centres d'atenció primaria i hospi~, ja
que es considerava que d'aquesta manera la coordinació entre serveis similars es"facilitava. Per aquest motiu, l'any
1997 es va tancar el Centre de Planifica-

La pastilla
de l'endema
Jordina Sáncbez Amat
La mesura de permetre la venda
de la pastilla de l' endema a les

farmacies ha aixecat un gran rebombori. Pero en l'ambit de l'atenció a la salut sexual la reacció
és unanime. Es veu com un fet
imprescindible, i quelcom a cele·
brar. la raó:«sembla que tot el
que fem les dones s'hagi de tutelar, que hagim de demanar permís
per tot», expliquen les coordinadores d' ASSiR Numancia. Pero la
manera com s'esta duent a terme

ció Familiar de pla¡;a Espanya, recpnduint el servei al CAP de Numancia i al
CAP Doctor Caries Ribas, al carrer Foc.
Aquest fet va suposar una aposta encara més clara per la visió biomedica;biosanitaria de l'atenció sexual i reproductiva, estructurant els serveis des de les
1
patologies i no des de les necessitats i
perdent de vista els aspectes socials
que infiueixen en la salut.

LA SALUT SEXUAL AL DISTRICTE
Seguint el Pla de salut es van crear consells de salut per a cada districte, on hi
confluien' institucions polítiques, associacio~ i professionals, pero el nostre
districte va ser l'últim de Barcelona on
es va crear i, segons informen treballado~s de l'ASSiR de Numancia, encara
no s'hi han reunit.
Es pot fer una valoració dels serveis
atenent la seva utilització i els recursos
humans disponibles. Al'ASSiR del CAP
Doctor Caries Ribas podem trobar dos
ginecolegs, tres llevadores a temps parcial, i duesauxiliars d'infermeria; mentre que al del CAP de Numancia hi tre·
hallen nou llevadores, nou ginecolegs,
set auxiliars d'infermeria, set administratives i una psicologa. Els professionals estan coordináts amb altees institucions del barrí i, entre d'altres, duen
a terme el programa salut i escoles, estan en contacte amb el circuit de viO.
lencia de genere, amb la Direcció General d'Atenció a la InJancia i Adolescencia i amb la Uiga de la Uet.
Per Numancia hi passen unes 20.000
dones a l'any (un 70% de les quals, per
mesures de prevenció o seguiment
d'embarassos) i les estadístiques afir.
men que al barrí hi ha un ginecoleg per
cada 5.640 dones i una llevadora percada 5.170. Malgrat que no hi ha unes ratios marcades intemacionalment per
valorar l'exceHenda del servei, les xifres actuals no semblen suficients. Diverses fonts assenyalen que calen més
recursos humans i materials i algunes
millores en les infraestructures i la coordinació, ja que les usuanes troben
que hi ha llistes d'espera molt llargues . .
pot denotar algunes mancances
greus. La mesura no esta integrada dins d'una estrategia. «No
s'engloba dins una política de
drets sexuals de la dona, i el fet
que l'educació encara no reculli
aquest tema com a obligatori així
ha evidencia", apunta Montse Pi·
neda. L'accés a la pastilla sera a
través de les farmacies, cosa que
implica que la dona s'ho haura de
pagar. A més, aquesta mesura pot
mantenir la invisibilització de si·
tuacions de violencia en que les
dones es queden embarassades, i
no s'acompanya d'un sistema de
prevenció del VIH. Sembla una estratl~gia focalitzada en la practica
que oblida la prevenció.

«La sálut no s'ha de centrar
en ·e ls serveis biosan.itaris»
Montse Pineda
Membre de Creación Positiv~ trebaDa en el camp del VIH/SIDÁ

.

·•

Com us aculleo' en aquest ambÜ?
Ens hi han incorporat com a pe~ones
expertes. Pero una altra cosa és com
Que feu des de Creación Positiva?
es tradueix la nostra visió, perque
La nostra tasca té a veure amb fer pre- · moltes vegades no traspassa, i acaba
venció i incidir políticament en l'ambit · esdevenint una iritervenció més predel VIH des d'una perspectiva de genesencial que efectiva.
re i de drets huffi3llS. Actuem a travss
de tallers de sexualitat i de campanyes
Com veus el barrí en l'atenció a la
de promoció dels drets sexuals i reprosalut sexual i reproductiva?.
ductius. Posem especial emfasi en els
Del barrí no en tenim gaire informafactors que sustenten la vulnerabilitat
ció. A Barcelona, moltes dones no esen la conducta de les persones. Un
tan gaire contentes amb el servei que
exemple pot ser l'amor ·romantic:
reben, sobretot perles llistes d'espera
aquesta concepció pot obligar-te a tei el tracte que se'ls dispensa. Pero molnir confian¡;a plena en l'altra; per que
tes vegades aq~esta informació no arriutilitzar .el preservatiu, dones? Certes· ba. No és que les dones no estiguem
creences et fan més vulnerable.
interessades a posar denúncies, sinó
que no tenim la cultura que aquestes
1pel que fa a la incidencia política?
coses es poden resoldre. A.més, norParticipem en xarxes comunitaries i
malment els crircuits que recullen les
consells, tant catalans com estatals i
queixes no recullen el mal que es prointernacienals, per fer pressió perque
dueix, perque no és objectivable.
incorporin la perspectiva de genere a
l'hora de tractar el tema del VIH. PerQuines creus que són les mancanque el VIH també és una representaces principals en aquest ambit?
ció de la desigualtat de les dones al
Considero que la salut no ha d'estar
món, no afecta de lá mateixa manera
centrada en els serveis biosanitaris.
homes i dones. Anivell de política insEns hauríem de preguntar com es
titucional intentem ser el coreó en l' eporta aquest tema en altres entorns.
laboració de lleis i altres mesures.·
La societat se'n desentén, mentre que
Jordina Sánchez Amat
Sants

el que caldria és incorporar la societat
com a subjecte de la propia salut.
El 28 de maig és el Dia Internacional per a la Salut de les Dones.
És un dia molt interessant, perque va
ser escollit per les associacions feministes. En un principi estava més vinculat al tema dels fets sexuals i reproductius, i s'ha anat ampliant. Aquí ha
estat molt impulsat per la Xarxa de
Dones per la Salut. Cal remarcar que
aquest és el primer any que aquest dia
se celebra al Districte, i que fins ara ha
estat un dia obviat per les institucions.
Per que és necessari un dia així?
Perque encara hi ha desigualtats, i determinades.circumstancies fan que les
dones, si bé vivim més anys de mitjana, continuem tenint una menor qualitat de vida. A més, en algunes parts
del món es donen femicidis.
Enguany hem volgut parlar del paper que ha tingut la i.ndústria farmaceutica en la gran medicalització que
vivim, i q_ue és un atac contra la salut
de les dones, com per exemple la terapia hormonal substitutoria, l'anticoncepció hormonal, la vacuna contra el papiloma virus, etc.
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Sants
A PEU DE CARRER

l Participa·, que
1 nosaltres ja ho
1 tenim decidit
1

-- - - ..

Ajudes per
•
exposar 1
comprar vehicles

! El 9 de maig era la data límit per
1 participar en el disseny de la nova
1 plat;a de Can Mantega. 1.es que el
«compromes•• i «Socialista» Ajuntament de Barcelona ens va sorpren'
dre a tot el veiilat amb un tic de de~ · mocracia participativa. Com pot ser
aquest canvi? Potser sí que la demol erada ben portada és, sens dubte,
1 el millor sistema d'organització.
j Potser sí que eis polítics que defen1 sen la democracia representativa,
1 aquella que votes cada quatre anys,
1 han obert eis ulls i voleo optar per
¡ la intervenció popular real.
1
Les umes ben repartirles en diferents establiments engrescaven
velos i velnes que donessin la seva
l opinió. M'hi atanso i recordo que
1 el consistori ja havia aprovat, fa
1 temps, la construcció d'un parquing sota l'actual plat;a. Aleshores, que voleo saber sobre la nostre opinió? Aixo coment;a a fer una
· mica de pudor, pero s'ha de donar
oportunitats, em deia el dia anterior la Cinta, del 3r 2a. El seu marit, pero, no ho veia tan ciar. En
Ramon fa anys que no es creu res
del consistori i em va dir que les
associacions de veiils de Barcelona
i la FAVB ja havien mostrat el seu
desacord amb la nova proposta de
participació municipal. 1 és que:
«Nen, aquest teatre caduc i poisós
és un dar exemple del taranna del
PSC», em va dir el veí i amic. D'esquerres, de portes enfoca, i els
amiguets de l' elit economica asseguts al sota de casa. Potser sí que
Can Mantega esdevé un teatre sistemic, Ramon. Ens diuen que decidim que si volem pipican, zona de
petanca i jocs infantils... 1 és dar
que eis volem! 1 per que no ens
pregunten si volem un parquing!
]o, Ramon, no sé si ens prenen el
pel o es creuen que no sabem llegir entre línies. Posats a fer, ja no
ve d'una paraula més per pervertir
i distorsionar, igual com han fet
amb «democracia», «pau», «Socialisme» ... Ara han pretes fer-ho amb
«participació». Vise/a Barcelona!

¡

Del 9 al 1 7 de maig es va
celebrar, com ja és habitual
cada dos anys, el «Salón
Internacional del Automóvil».

.

La 35a edició va finalitzar
amb un exit categoric de
vendes i expositors.
Martí Gutiérrez Farré
Sants

Malgrat el triomf rotund de participació, un milió de visitants i 55 marques
expositores segons l'organització, cal
fer esment del tipus de finant;ament
que ha mantingut viva la tira. L'Asso-

ciació Nacional de Fabricants d'Automobils (ANFAC) va amenat;ar de no
participar al Saló a causa de la crisi. El
Govem va tardar poc a reaccionar i va
auxiliar les empreses pagant el cost .
dellloguer del recinte firal. Una xifra
que oscil·la entre els 34 i eis 187 milions d'euros, segons fonts del setmanari Directa.
Eis avantatges eren tan suculents
que van atraure empreses que mai hi
havien exposat. Fonts de la CGT denuncien les empreses per obrir constantment nous expedients de regulació d'ocupació (ERO) -el96% del sector es troba immers en ERO-, mentre
que en eis últims quatre anys han tin- ·
gut el percentatge de beneficis més alt
de la historia. Immersos en les dades i

La justícia fa

en contraposició a aquestes, el passat
4 de maig el ministre de Treball, Celestino Corbacho, feia pública la xifra
de ~és de 3,6 milions d'aturats a l'Es-

mudan~a

tat espanyol, i 10 dies després el seu
conterrani Miguel Sebastián anunciava ajudes directes per la compra de
cotxes.

Apartaments
a la 'Torre
Malaia'

Tocant a la pla~a Cerda i
entre Sants i !'Hospitalet, s'al-

Redacció
S<!nts

<;a la Ciutat de la Justícia. El
mes de maig ha comen<_;at el

Un cop acabarles les obres de l'edifici,
el velnat ha descobert atonit l'ús final
de l'anomenada Torre Malaia. El polemic edifici d'll plantes, al passeig
de Sant Antoni, ha estat recentment
inaugurat com un aparthotel de q!Ja·
tre estrelles i s'ha presentat com un
luxós complex de 30 apartaments, sota el nom d'«Apartamentos Just
Scyle», on el preu per dormir-hi sobrepassa els 90 euros per nit. Sembla,
· dones, que la crisi no afecta el sector
la xarxa de transport públic seran insuhoteler, que el 2008 va inaugurar
ficients, fet que pot comportar situa1.700 habitacions.
cions d'embussos i problemes per a
Cal recordar que les obres d'al'estacionament de vehides privats.
quest edifici han estat denunciarles
En aquests sentit, }osep Xarles, del
pels velos i les veiiles a causa d'un seCentre Social de Sants, declarava a fi.
guit d'irregularitats, amb proves prenals del 2008 que <<no era ellloc adesentarles a la Fiscalia, la qual encara
quat per ubicar un equipament de tal
no s'ha pronunciat. Els mateixos
mangnitud» i el texit associatiu del
velos assenyalen <<la casualitat» que la
barri i de !'Hospitalet resta a !'expectasocietat que explota l'empresa protiva per veure com se'n desenvolupa
pietaria deis apartaments sigui SAPIC,
la posada en marxa.
la constructora que ha fet l' obra.

trasllat deis organismes judicials de Barcelona.
Pere Pascal Riera
Ciutat de la Justicia

Es t:racta d'un conjunt de vuit edificis
de diferents alt;ades i colors i que responen a l' objectiu de concentrar en
un mateix espai una part important
deis organismes judicials de !'Hospitalet i Barcelona, avui dispersos, i oferir
als ciutadans un servei més accessible
i de major qualitat.
Cadascun deis vuit edificis esta destinat a una fundó diferent i a data d'avui ja s'ha completat el trasllat deis
Jutjats de !'Hospitalet. El trasllat deis
organs judicials de Barcelona, com ara
la Fiscalia o el Penal, ha comen,.at
aquest mes de maig i esta previst que
es completi a finals de l'octubre d'enguany. Hi treballaran unes 3.000 per-

sones i s'estima que quan es trobi a
ple rendiment rebra al voltant de
30.000 visites dimes.
Davant d'aquesta allau de personal
treballador, usuaris i usuanes, s'han fet
un seguit de millores en el transport
ptíblic, entre les quals destaca una nova línia d'autobús entre l'estació de
Sants i la Ciutat de la Justícia. Tot i així,
les mateixes autoritats han reconegut
que fins que la línia 9 del metro no estiguioperativa, el2012, eis refort;os en
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L'eix cívic de Badal es paga amb
la construcció de nous pisos

1

Novetats en el
cas del metro

. El darrer número de

IA BURXA

infor-

1 mavem sobre el cas de discriminació
1 que va patir el veí de Sants Joan Puja-

¡ des en ser obligat a abandonar el me1 tro per un membre de seguretat con1 tractat per Transports Metropolitans
1 de Barcelona (TMB). I:afectat, que
1 pateix la síndrome de Tourette, va
¡ mantenir una reunió amb TMB per
j tal de posar fre al tracte discriminato1 ri que ja ha patit més d'una vegada.
j I:empresa no va tardar a respondre i
ha dit que pretén formar els seus treballadors per abordar aquests casos.
També planteja identificar l'afectat
amb una targeta especial. Aquest ha
mostrat el se~ recel a viatjar, de moment, en transport públic.
Figura formada perla carretera de Sants, l'avinguda de Madrid, el carrer Portbou i la rambla del Brasil. INTERNET

En tres anys el l?istricte vol
inaugurar I'Eix Cívic de Badal
a la zona compresa entre els
carrers Violant d ' Hongria i
Portbou, la carretera de Sants

i la rambla del Brasil.
Ester Rams
Badal

Aquest mes de maig han comem;at els
enderrocs de les naus que el ministeri
de Defensa tenia al carrer Roger i que
feia més de 25 anys que estaven aban-

donarles. S'inicia així un important
procés de transformació a Badal, que
culminara amb !'obertura deis carrers
Joan de Sada fins a Canonge Pibemat i
de Miguel Ángel fins a Portbou, i que
ha de suposar la construcció d'un CAP,
una escola bressol, zones verdes i 108
habítatges -74 de preu lliure i 34 de
protegit. El projecte afectara cinc famílies, que hauran d'abandonar les seves
cases, i la Fresca, habitatge okupat des
de fa 11 anys.

PRIMERES REACCIONS
El projecte ·va ser presentat a finals de
mar<; i malgrat que encara queden as-

pectes per concretar, ja ha despertar
diverses reaccions. Des de l'Associació
de Velns de Badal, Brasil i la Bordeta
afirmen que tot i que el veuen amb
bons ulls, volen participar en el procés
de transformació. D'altra banda, el ve"inat assenyala que no ha estat informat
de l'inici de les obres. 1des de La Fresca, critiq\len l'habitual practica del
consistori de transformar els barris a
cop de decret i de buscar sempre el
cost zero -que els equipaments o infraestructures es paguin amb les plusvilues deis pisos-, un model que hipoteca el creixement de la ciutat als interessos de les constructores.

projecte tirat endavant per dones, una experiencia pionera a
la ciutat i que ha permes fer visible el paper d'aquestes en
l'okupació.
Hem volgut parlar amb les
okupants de La Fresca per
demanar-los l'opinió sobre el
projecte de l'Eix Cívic de
Badal, i aquesta ha estat la
seva resposta:
«Pensem que les solucions
aportades per l' Ajuntament no
podran resoldre els problemes
que aquesta manera capitalista
de fer ciutat impliquen. No
volem que aquest pla passi per

la dinamica de sempre, on els
beneficis de la política neoliberal estan camuflats sota el nom
de civisme, polítiques socials i
participatives.
Ens repugna que ens facin
creure que per tenir equipaments, qué dignifiquen la vida
d'un barri , s'hagi de passar pel
benefici del mercat immobiliari
i de la mateixa administració. A
més, hem de tenir en compte
que es transforma el barri sense
respectar el teixit social ja consolidat en expropiar, i en el nostre C:as expulsar, famílies que fa
molts anys que hi viuen. "

1

l'habitatge en
temps de crisi
En aquests temps de crisi la problematica de l'habitatge mostea la necessitat del capitalisme de convertir en
mercaderia tots els béns basics. I és
ara quan esdevé imprescindible difondee i impulsar alternatives al roodel de mercat, tot demostrant que hi
ha formes de lluita possíbles.

~b-aqu-;t ob; ctiu PAs;emblea ·¡
de Barri de Sants va organitzar una 1
xerrada al Centre Social el passat 20 1
de maig, en que van participar mem- 1
bres de Sostre Cívic, cooperativa que
gestiona projectes d'accés a l'habitatge; membres del Punt d'Informació
Antimobbing, que pretén donar suport a les persones que viuen una situació d'assetjament; membres de
l'Assemblea d'Afectats per l'HipoteCll\ que s'han agrupat per buscar solucions coHectives i també membres
del moviment de les Okupacions,
una altra fbrma de reclamar un dret
basic com l'habitatge.

Barrisants
fa quatre anys
Aquest mes de maig, el portal d'intemet www.barrisants.org ha estat
d'aniversari. Es tracta d'un projecte
que va més enlla de 1' esmentada
web, ja que grades a la seva infraestructura es mantenen desenes de
webs i especials informatius, com
les pagines de la Festa Major, de LA
BVRXA, del Casal Independentista,
de Can Vies, o de Sants Ona Uiure.
A més, s'ha impulsat Sants 1V, la televisió virtual del barri, que acull milees de-vídeos i que en determinarles
ocasions, emet en directe.

eaniversari de

L'apunt
La Fresca:

okupadó en femení
El passat 24 de maig va fer 11
anys de l'okupació d'una bonica
caseta al carrer Fisas, 5, que
feia més de 20 anys que estava
abandonada i tapiada darrere
un gran mur. El fet de trobar-se
entre dues fabriques i en una
zona for~a inhóspita del barri
-pendent d'un important transformació- ha permes que l'habitatge pugui celebrar tant anys
de vida. El més característic,
peró, és el fet d'haver estat un

Product•s "' culttu
d'nt.rtor 1Interior
Punt de dist
d C:"iPf<lH·

:s~

Malabars. tncensos t mol.t m•s

- -horlris

dt:. dri!;H" a dissab\1

Jllfln¡; de tO:)oh a14h
~aro es de

t7h a 20:3oh

El CSA Can Vies va celebrar el seu dotze aniversari. El dia més llarg, sens
dubte, fou el dissabte 16 de maig, que va comen~ar amb un dinar i tonades improvisades per a la sobretaula. El vespre es va dur a terme el concert que va aplegar centenars de persones a la pla~a Millaga.

1
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3r recun de contes
antiautoritaris
Per tercer any consecutiu veu la llum el Recull

aquesta, autoeditada i
_distribui"da pel mateix
de Contes Antiautoritacol·lectiu, el qual
ris que publica el ·compta amb la partidCoHectiu Negres Tempació voluntaria dels
pestes_ Elllibre, que inescriptors, il·lustradors
clou 17 cantes d'autors r i correctors, ha aconsediversos, és fruit del
guit ser, fins i tot en
certamen la ·Rosa dels ·vendes, un petit exit.
Vents.
Pero el principal que
Amb la intendó de
trabaran els lectors sefomentar els valors lli- 1 ran reflexions al volbertaris i l'ús del catatant de la perversitat
la, des .de Negres Temdel poder, de l' anarpestes ja fa tres anys
quisme, de la rebeHia
que es va ~eddir convo- · cjuotidiana i, en genecar aquest certamen,
ral, de la llibertat. Tot ·
que ha donat com a
carregat amb una bona
fruit, fins ara, tres llidosi d'ironia i, per mobres amb cantes d'esments, mala llet, pero,
tils i reflexions molt di- .aixo sí, amb una activersos.
tud ben constructiva.
Val la pena destacar
Agus Giralt
que una inidativa com

El caballo ·
de dos piernas

1
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Una can~oneta i mo n'anem
RABIA POSITIVA
CARNÚS,CONTRAILA
RABIA RECORDS
Encara que sembli in- ·
creíble, els nous treballs de bandes com
Dijous Paella, Safanoria o la que avui ens .
ocupa s'editen en format vinil. Els _defensors de la seva sonoritat estan d'enhorabona.
El grup santsenc Rabia Positiva tanca la
seva discografía musical publicant Una cant;oneta i mo n'anem,

·amb set temes que es
debaten entre els dos
estils que han definit
la banda: el punk i el
hardcore. Les noves
canc;:ons contenen lletres combatives, guitarres contundents,
cors punyents i dues
versions molt .representatives del que és
el grup: «No esquitxis», de l'emblematica banda de hardcore
del barri lnnocents, i
«Libre», del no menys
carismatic grup punk
de .Terrassa Código

Neurótico. Aquest darrer treball de Rabia
Positiva només té un
petit problema: la seva curta durada fa que
desitgis que el seu llegat sigui més extens.
Esperem que el seu
comiat com a banda el
puguem fer conjuntament en un dels seus
directes, que sempre
valen la pena, de comiat.
Sincerament,
us
trobarem a, faltar.

c;:ons i, per tant, no
pots portar-tés en un
Feproductor MP3 o
altres
dispositius.
Tampoc et permet escoltar música si no
tens connexió a Internet. El seg~n· problema és que la versió gratuila inclou alguns anuncis entre
canc;:ó i canc;:ó que poden resultar molestos.· A més, entre altres limitacions, ens
trobem que no hi ha

tota la discografía
d'alguns grups. Per
exemple, falten canc;:ons de dos grups del
barrí com ara Rabia
Positiva i Pirat's
Sound Sistema.
Per poder-te enregistrar has d'accedir
a la web: ·
http://www.spotify.c
om/ en/ get-started

Pau Canela Barrull

SAMIRA
MAKHMAL,BAF
El cinema afganes ha
aconseguit situar-se entre les noves cinemató"
grafies que periódicament aconsegueixen
premis en festivals i el
favor de la crítica.
Després de la multipremiada Buda va explotar per vergonya,
Samira Makhmalbaf ens
situa davant d'un relat
esgarrifós. El pare d'un
nen les carnes del qual
van quedar amputades ·
en trepitjar una mina
lloga un altre noi que li
faci la fundó de cavall i
solucioni el seu problema de mobilitat, tot aixo en un ambient d'es-

pant. "En el seu desenvolupament es combinen moments molt durs
i altres de téndres.
No obstant aixo, un
guió que durant els primers 20 minuts funciona molt bé es va repetint durant el transcurs
de la peHícula, ¡.
aquesta es toma reiterativa. El seu missatge
es va diluint fins a arribar a un fina.! impactant. El que podria haver estat un · bon curtmetratge es converteix
en un llarg en el qual.es
nota massa que el guió
ha estat estirat. Una de
veritable llastima.

Lancelot

BURXANT ELS BYTES

Spotify
Fa uns mesos que circula per Internet un
programa gratuil forc;:a interessant. El seu
nom és Spotify i consisteix en un programa per escoltar música. Molts pensareu
que de programes per
descarregar música
ja n'hi ha molts, pero, a diferencia d'altres, amb aquest pro-

grama pots escoltar
diversos usuaris. Com
milers de canc;:ons al
que en entrar al promoment sense haver
grama t'has d'identid'esperar que es desficar amb el nom d'ucarreguin. A més, és
suari i la contraseun software totalnya,
et
permet
ment legal, ja que té . accedir a les teves
acords amb moltes
llistes qe canc;:ons des
discogratiques.
de quaisevol ordinaEt permet crear
dor amb Internet.
llistes de canc;:ons i
Pero aquest procompartir-les
amb
grama no es una meamistats que usin el
ravella, ja que té dos
mateix
detectes · principals.
programa,
fins i tot et permet
El primer és que no
generar llistes entre
pots descarregar can -

PI~

D'Osca 7-11 LocaF4

ttlllllli ./u t·ittluliuoi •i/Jh .ort¡

08014 BARCELONA

Riego 35 balxos · 08014 BCN · 93 298 99 47

Tel. 93 298 83 35

driegQ. lb Sdnts(bcn)
tCJf <mJIZ.OJO

Logo de la web on pocleu trobar el

pr~rama.

DEMANEU HORA

teterid mdled s.c.c.l

esmorzdrs i berendrs. cdSSO!dns 1ecológics

Bernat Costa

O (o!·\¡,;orthJS: ATfCAT, lontr<~:·infm, P.m[!r<lfH.. ,
1-'oi"'m~ca;, Anteneulhbli'rtar! d.,. Pobll"' SE'c. Artt>,t~no,

Cooperativa. de <:onsum cnt1c
C) Titll~~ de b<lll flarnE'nc 1 1nform<ltlca

Ot a ~.:oordin.::tdora f''> tt':'UIWi.,. t"b dirndrt'>
V m.-<'! p<~rtlf lO.U 1

f.-r propcstl:"s

<1

it""'> 20h.

1

~;-~De ,JULIOL

Dlif~ lNTérNactoNat·oet ·

COO,P8faTiVI
COTXERES DE SANTS
Duraat tot el dia:
F'tra de cooperatives del barri.
Presentació de l'exposició:
"Memc\ria cooperativa a Sants",
que romándri tot el dia

Matinal infantil de Jocs Cooperatius i Lu·

doteca
Presentació Projecte Barri Cooperatiu, a
carrec de La Ciutat Invisible i la Federacló
de Cooperatives de TrebaU de catatunya
Tauta rodona: Cooperativisme historie i
els barris, présentada per Dolors Marin
Ruta historica del Cooperativisme a
Sants
TaUer: "L'actualitat de les cooperatives:
reptes i perspectives"
TaUer: Com es constitueix una cooperati•
va de consum?
Video-Forwn: Documentals i
curts
d'experiencles cooperatives d'arreu
Espectacle a carrec de La Farinduta Gui·
Uem Roca i la companyia Sapastre
Mercat d'intercaavi
Presentació de la .Xarxa d'lntercanvi de
Saats
+informació a www.sants.coop
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·al Sants, barri cooperatiu

L'altra
empresa,
l'altra
•
econom1a

4

•

•

L'economia solidaria o social
crea estructures i espais
col·lectius amb una gestió
que té molt poca veure
amb les empreses capitalistes. Són experi€mcies economiques que es basen en
parametres com l'autoorganització i les iniciatives sense
afany de lucre, fet que
demostra el seu compromís
amb la societat i amb l'indret on s'ubiquen.
Jordi Garcia Jané
t..:Apóstrof SCCL

En un dia qualsevol com avui, milions d'homes i dones estan resolent
les seves necessitats materials produint, consumint i accedint al credit,
és a dir, fent economia, fora de les
empreses capitalistes, creant estructures de propietat col·lectiva i gestió
democratica. El conjunt d'aquestes
realitats economiques comunitaries
l'anomenem economia social o solidaria. Ens referim a cooperatives de
totes les branques (treball, consum,
agraries, credit, ensenyament, habitatge, etc.), a societats laborals i altres empreses propietat deis treballadors, a entitats d'acció social, a empreses d'inserció, a xarxes
d'intercanvi de productes o de conei-.
xements, a .Petites economies comunitaries rurals, etc.
En tots aquests casos es tracta
d'experiencies economiques basades
en l'autoorganització de la gent del
carrer, d'iniciatives que no persegueixen el lucre, sinó satisfer necessitats
basiques i que s'organitzen des del
suport mutu, el compromís amb la
comunitat, la igualtat i la democracia.

LA FORCA DE
l:ECONOMIA SOCIAL
L'economia social o solidaria no és
un sector marginal. Només de cooperatives, s'estima que n'hi ha 800.000
escampades per més de 80 piisos
que associen el 12% de la població
mundial (725 milions de persones) i
on treballen 100 milions de persones. Si féssim un viatge per l'economia social al món, hauríem de visitar

les empreses recuperarles en forma
de cooperativa a !'Argentina (unes
200); els clubs de troc, menjadors
populars i horts comunitaris a Xile,
l'Equador i el Perú (milers); les experiencies d'economia solidaria
(22.000) que aglutinen 500.000 treballadors i 1,2 milions de socis, sense
oblidar eis assentaments del Moviment sense Terra, al Brasil; el complex cooperatiu de l'Estat de Kerala,
a l'Índia, amb 326 cooperatives i
32.000 socis; el banc popular cooperatiu Desjardins, amb més de 4 milions de socis, al Quebec; les cooperatives de consum Seikatsu, que
agrupen 200.000 families, al]apó; les

cooperatives d'habitatge de suport
mutu, que han constrult més de
20.000 cases a l'Uruguai; el moviment cooperatiu Legacoop a Italia,
amb 7, 7 milions de socis i més de
400.000 llocs de treball; la Banca Popelare Italiana, el sise banc d'aquest
país; Mondragón Corporación Cooperativa, al País Base, integrada per
228 empreses on treballen 72.000
persones, etc., fins a tomar a aterrar
a Catalunya, on hi ha unes 4.000 cooperatives, que donen feina a aproximadament 40.000 persones.

QUE APORTEN
LES COOPERATIVES?
Les cooperátives, així com la resta
d'entitats de l'economia social, milloren les condicions de vida de la gent:

Presentació del Projecte de Barri Cooperatiu al Centre Social de Sants. ALBERT GARCIA

proporcionen aliments a baix preu
(cooperatives de consum), generen
llocs de treball de qualitat (cooperatives de treball), augmenten les rendes agraries i contribueixen a mantenir el món rural (cooperatives agraries), atorguen credits als sectors
populars (de credit), faciliten habitatges assequibles (d'habitatge), permeten que petits negocis sobrevisquin a
la competencia de les·grans cadenes
comercials (de serveis), etc.
Pero, a més, les cooperatives promouen el desenvolupament local, en
tant que són empreses que no poden
deslocalitzar-se, i fan recircular·els diners dins el territori. Sense oblidar,

també, que constitueixen un laboratori diari on assajar altres formes de
treballar, consumir i invertir, i un aparador que mostra als ulls de tothom
que és possible fer empreses eficaces
que siguin, alhora, democratiques,
equitatives i sostenibles.

!.:EXPERIENCIA ENRIQUIDORA
DEL COOPERATIVISME
Per últim, des d'un vessant més personal, crear una cooperativa o entrarhi a treballar acostuma a ser una experiencia molt enriquidora. Evidentment formar una cooperativa de
treball no és bufar i fer ampolles (hi
ha res que valgui la pena que sigui fa.

cil?). Cal tenir un bon pla d'empresa,
s'ha de treballar de valent, sobretot al
principi, cal posar-se d'acord amb els
altres ... No tothom té mentalitat cooperativista. Qui busqui una feina per
guanyar molts diners i. treballar poc,,
qui vulgui manar sempre o, al coritrari, qui defugi responsabilitats, qui no
sapiga treballar en equip, etc., més
val que no munti cap cooperativa.
En canvi, qui vulgui ser amo del
seu lloc de treball, un treball estable
i amb sentit; qui tingui ganes de viure la solidaritat, la participació i l'autoorganització de la propia feina; per
a aquesta persona la cooperativa és el
seu projecte

Per saber-ne més
Bibliografia genera~- . Per aprofundir en
as:P-ectes concrets
• CoMíN i OuvERES, Antoni i GERVA·
soNI i VILA, Luca (coord.). Demo-

cracia económica. Vers una alternativa al capitalisme per al segle
XXI. Barcelona: Fundació Segle
XXI, 2009.
e GARCIA, Jordi i lAVILLE, Jeanlouis. Economía solidaria y crisis
capitalista. Barcelona: Ed. Icaria
i Nordan, en col-laboració amb la
Xarxa d'Economia Solidaria,
2009.
e GARCIA, Jordi; VIA, Jordi i XIRI·
NACS, Lluís M. La dimensión COO·
perativa. Barcelona: Ed. Icaria i
Nordan, en col·laboració ambla
Xarxa d'Economia Solidaria,
2006.

mientas para la economía solidaria .. , a /llacrua. Barcelona: Ed. Icaria i Nordan, en col·laboració amb
la Xarxa d'Economia Solidaria,

• MoNTAGUT, Xavier i VIVAS, Esther
(coord.). ¿Adónde va el comercio

2007.

justo? Modelos y experiencias.

Portals d'intemet

Barcelona: Ed. Icaria, 2006.

~ooperatiyes a

Sants

• www.coopgerminal.org
• www.laciutatinvisible.coop
• www.pimpamfilms.cóm

• SASIA, Pedro M. i DE LA CRUZ,
Cristina. Banca Ética y Ciudadanía. Barcelona: Ed. Trotta, 2008.

• www.cooperativescatalunya.coop

• www.cusotapissers.com

• www.cooperativestreball.coop

• teteria-malea.blogspot.com

e PLANA i GABERNET, Gabriel. El CO·
operativisme catala o /'economía
de la fraternitat. Cornella de

• www.xarxaecosol.org

• www.lazzigags.cat

Llobregat: Escota Universitaria
d'Estudis Empresarials (UB), Fundació Francesc Ferrer i Guardia,
Fundació Roca i Galés, 1998.
• «¡Participacción! Caja de herra-

• www.observatori.coop
• www.cooperativestreball.coop

Vols crear una coo-

:Pe~ativ~ de tr~b!-!1~

-----,¡¡;¡¡¡¡;.¡¡¡¡¡¡¡;¡,¡¡¡¡¡..,¡¡¡¡;.¡¡,¡¡

• www.fets.org

• www.aracoop.coop

• www.ecoconsum.org

• www.sants.coop

r
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O~upar,
'The take' ('La Toma', en
castella) és alguna cosa més
que un documental: és un
trajecte a bord de la condició humana, del fenomen
socioeconomic de la vida
treballadora, aquella que en
majar o menor mesura
arrossega la gran majaría
d'habitants d'aquest planeta.
Pimpamfilms
Sants
La recent historia d'un país amb tants

recursos coro !'Argentina és la historia del desfalc economic i la rapinya
política elevats a la maxima potencia
pel neoliberalisme més ferotge. Coro
a conseqüencia de la gran crisi del19
i el20 de desembre del 2001, lapoblació, especialment la treballadora,
va patir en les propies caros les conseqüencies dramatiques d'una crisi
sense precedents: tancament d'e-mpreses, corralitos, manca d'alimenta:
ció,etc., que d'alguna manera, s'avan~ava coro una profecia a !'actual-recessió mundial.

1Sants, baTri coopeTa.tiu

resistir, produir
Pero l'altra cara d'aquella crisi va
ser la resposta que va saber donar el
poble argentí amb la creativitat de la
supervivencia: ocupació i coHectivització de fabriques, talls de ruta deis
piqueteros, mercats d'intercanvi, assemblees autoorganitzades a barris i
pobles. I tot aixo al crit unanime de
«iQue se vayan todos!», referint-se a la
classe política corrupta ·responsable
de la putrefacció de tot el sistema.

AUTOGESTIÓ DE
LA CLASSE TREBALLADORA
A The take, els periodistes Avi Lewis i
Naomi Klein porten la seva camera i
el seu micrOfon a la fabrica Forja San
Martín de peces de cotxes, on 30
obrers han estat acomiadats pel tancament del centre. Desesperats, decideixen prendre la fabrica que ha fet
fallida i reprendre la producció de
forma autogestionaria.
Amb el suport deis velns, s'enfronten al propietari, als banquers i als
polítics, tots ells responsables del
desgavell economic en que viu la població. El decumental recorre les situacions del dia a dia, durant setmanes i mesos, en que els treballadors i
les seves famílies no poden descansar
tranquils. Pero, la resistencia, l'ajuda

mútua, la solidaritat i l'autoorganització els permeten seguir endavant
amb !'experiencia, demostrailt que
una producció autogestionana no és
tan sols possible, sinó necessana.

PER FOMENTAR
I:ESTUDI DE LA SITUACIO
Seria molt bo que aquest documental
es passés a escoles, instituts i universitats per promoure l'estudi de les
conseqüencies de les noves formes
d'organització economica. Potser
aprendrien una petita lli~ó: si no ens
traiem nosaltres mateixes les castanyes del foc ningú ho fara per nosaltres i ens convertirem en el pont directe entre l'explotació laboral consentida i l'oci consumista. I
descobririen un nou lema, el de la
Forja Sant Martín: <<Ocupar, resistir,
produir».
Aquí us deixem una humil opinió
sobre un documental que ens ha
agradat i que ens ha fet reflexionar
sobre altematives de cara a organitzar-se a la feina.

Barri Cooperatiu és un projecte
impulsat per La Ciutat Invisible i
la Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya. El seu objectiu és difondre els valors i les
practiques del cooperativisme a
escala local i comunitaria, impulsar les cooperatives existents
al barri, i fomentar la creació de
noves experiencies. Una eina de
comunicació integral, que pretén enfortir l'imaginari cooperativista en la societat.

COOPERAR OCOMPETIR
Les cooperatives (de treball, de
consum, d'habitatge, etc.) són
practiques associatives, plurals i
de proximitat, que apasten per
formes de producció i relació
económica alternatives a les de
l'actual model competitiu de
desenvolupament social. Una cooperació social que amplia la
participació comunitaria, crea
fonts de riquesa arrelades al territori i cohesiona la societat a
partir de refer l'actual fractura
dels vincles socials. Cooperar és
una bona practica social, amb
repercussions positives tant a
productivament com comunitariament. 1 el reconeixement social de les cooperatives és un
pas important perla interiorització dels valors de la cooperació
en la societat.

rents línies de treball. Investiga
el cooperativisme historie del
barri -la fecunda memoria
cooperativa de Sants. Difon,
graticament i informativament,
les actuals experiencies
'
cooperativistes. 1 organitza, el 4
de juliol, el Dia del Cooperativisme, per tal d'obrir el
cooperativisme al barri.
Per refon;:ar, a més, les cooperatives existents, radiografia
el teixit cooperatiu de Sants,
amb l'objectiu de trabar fórmules d'intercooperació i projectar
amb forc;:a aquest teixit cap al
seu entorn. Finalment, des del
Projecte, també s'acompanya la
creació de noves experiencies,
oferint informació i recursos a
aquelles persones que vulguin
constituir projectes de treball
de forma cooperativa. Donar
suport a noves i velles cooperatives, impulsar, en definitiva, el
cooperativisme com a eina de
transformació social.

cooperes?

----------~és-iñtorññaéió-sotire

peHícules:
www.pimpamfilms.com

EL COOPERATIVISME, EINA
DE TRANSFORMACIO SOCIAL
Barri Cooperatiu desplega dife-

Alternativ es de consum

o _coilipeteixes?

Finances

etiques i solidaries

Elba Mansilla
La Ciutat Invisible

Al barrí hi podeni trobar des de fa
molts anys persones que s'apleguen
en cooperatives de consum per poder
autogestionar una nutrició amb productes biologics i de qualitat. Els socis
d'aquest tipus de cooperatives compren els productes d'alimentació i higiene directament als productors, de
manera que eviten la llarga cadena
d'intermediaris que participen en la
cadena de distribució. I:objectiu principal és no ser complices de !'explotació social i del territori que caracteritza
la indústria agroalimentaria i, al mateix
temps; exercir un control actiu sobre
la qualitat i la salut dels aliments.
A Sants, el cas pioner és el de Germinal (carrer Rossend Arús, 74, obert
dimecres i dijous de 20 a 22 h), la primera cooperativa de consum responsable de Barcelona, creada el1993. Al
llarg d'aquests 16 anys, Germinal ha
participar en la creació de quatre altres
·centres a Rubí, Sarria, Farró i el Poble
Sec, estenent i treballant col·lectivament per a la transformació dels Mbits
de consum i alimentació.
Un altre cas més recent és el Grup
de Consum Crític de l'Espai Obert
(carrer Violant d'Hongria, 71, amb per-

El Projecte Ba_rrt _~ooperati~u

persones o entitats estalviadores, oferint un interes, per deixar aquests dimarxa a principis d'aquesta
ners en forma de préstecs perque codecada, la cooperativa de seroperatives o altres iniciatives de l' economia social tirin endavant els seus
veis financers Coop57 ha
projectes. El diferencial entre el que
esdevingut un punt de 'refees demana pel préstec i les remunerarencia en l'ambit de !'econocions als i les dipositants serveix per
finan~ar la propia estructura laboral i
mía social
funcional d'aquesta cooperativa de
serveis de segon grau. D'aquesta
Hernan C. M.
manera, se sap i es decideix on van
La Ciutat Invisible
aquests diners. Coop57 es basa, així,
en els principis de la banca etica, que
Nascuda de les aportacions d'una
són: cohere11:cia, compatibilitat,
part de les indemnitzacions a treballaparticipació, transparencia, solidaridors i treballadores de !'editorial Brutat i reflexió.
guera després d'un litigi d'anys, la seEn els darrers anys, Coop57 ha exva funció principal és procurar a cooperatives i altres entitats de · perimentar un creixement sostingut i
elevat de persones i entitats socies,
l'economia social (associacions, eminiciant la seva activitat a Catalunya.
preses d'inserció i altres) el finan~a
Ara trobem Coop57 també a Madrid,
ment que moltes vegades els bancs
l'Aragó, Andalusia i Galícia, les quals
els neguen pel fet de no ser prou caagrupen ja més de 300 entitats socies
pitalistes o fiables als seus ulls.
i moltes més persones fisiques.
El seu funcionament no dista gaire
d'una banca con,vencional des del
---~------------'MésTñtorñiáaó: ·
punt de vista operatiu, pero sí que vawww.coop57.coop
ria molt pel que fa al fons. Una de les
seves activitats és recollir diners de
D' en<;a de la seva posada en

Local de la cooperativa de consum Germinal. GERMINAL

manencia els dijous de 20 a 22 h),
constitu'it el 2006 i format per una
trentena d'unitats de consum.
Tot:S dos projectes s'organitzen de
manera assembleana i els socis han de
participar de manera rotativa tant a les

assemblees decisories dels criteris de
compra coro a les tasques derivarles de
l'activitat de la cooperativa: organització de les comandes setmanals,
cerca de nous proveldors, permanencies, etc.

....
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DOLORS MARIN:

':-;tirl,

«La Redemptora
va agafar molta
rellevancia amb
· les vagues de
rajolers al barri»
La historiadora Dolors Marín
ens parla d'algunes de les
experiencies del cooperativisme historie deis nostres barris. ·
Als anys seta.nta i vuitanta
Dolors va militar en grups llibertaris de Sants, on va coneixer algun antic obrer de cooperatives de producció, com
la rajo/era La Redemptora,
fundada el 1899 amb 150
socis. Aquesta epoca ha centrat els seus nombrosos estudis, com el recent 'La Semana

·.::_p.-

Trágica. Barcelona en llamas,
la revuelta popular y la

A que es dedicaven aquelles
cooperatives?
Les cooperatives de rajolers eren
agrupacions de treballadors que
compraven o llogaven terrenys a la
zona entre Collblanc, !'Hospitalet,
les Corts i Sants, i que disposaven
d'un sol molt bo, d'argila. La
titularitat anava, per exemple, a nom
.de 80 socis.
La Redemptora no era l'única,
també hi havia una cooperativa anomenada la Bobila deis Ocellets. Tenien uns forns circulars anomenats
Hoffman, on hi coi"en els miwns. Peirats explica, en la seva meinories,
que alla també s'hi amagaven sindicalistes perseguits en els anys del
pistolerisme i que hi guardaven ar·mes i propaganda. Eren espais alliberats, els locals eren seos.

Escuela Moderna'.
Marc Dalmau i lvan Miró
La Ciutat Invisible

...,.,

Que en sabem de La Redemptora?
El prilner que vaig saber-ne és a partir del Mingo Canela, un rajoler amic
de }osep Peirats i pare de la Llibertat
Canela, coneguda companya llibertaria de Sants que ara té gairebé 80
anys. Els Canela eren quatre o cinc
germans que es van fer anarcosindicalistes cap al 1910: Havien arribat
del poble a la zona de Collblanc, un
eix obrer important que arribava fins
a la pla~a Espanya. De fet, en tota la
carretera de Sants hi vivien bornes
del sindicat de la construcció de la
CNT. Molts venien.del camp ino els
agradava treballar en espais tancats,
sinó a l'aire lliure. O eren vegetarians, nudistes, i veien les fabriques
com a ambients insans.
Aleshores comencen a treballar a
les bobiles del barri, pero amb unes
condicions molt dures: a preu fet.
Les bObile_s pagaven per rajola feta, i
aixo feia que els pares portessifi els
· fills a treballar per guanyar més.
Aquest grup veu que el modt:l assalariat no els interessa, i en entrar en
. contacte amb el moviment obrer, comencen a treballar a La Redemptora,
una cooperativa de rajolers.

«Les cooperatives rajoleres
constru"ien
·habitatge .digne
per als mateixos
obrers
cooperativistes»
Quin impacte de transformació social va tenir La Redemptora?
Va ser molt coneguda, a revistes com
Acció Cooperatista fan molt esment
del seu 30e aniversari. Va agafar molta rellevancia el 1911 i en moments
posteriors, quan esclataven vagues
de rajolers al barri, del sindicat de la
construcció. Quan, després, els
patrons feien «el pacte de la fam~ als
vaguistes, els de La Redemptora els
donaven feina. 1 ·feien caixes de
resistencia per a obrers no·cooperativistes per quan aquests estaven en
vaga.
La Redemptora, a més, no només
tenia com a interes produir a baix
preu i fer la competencia als capitalistes, sinó també construir cases per
als seos cooperativistes. Penseu que

Marín ha estudiat amb profunditat les cooperatives de producció de l tombant del segle XIX, principis del XX. PBC

La Redt¡mptora és paral·lela a la
urbanització de Collblanc, aleshores
un turó. Propietaris de Barcelona
cómpraven els terrenys molt bárats i
hi construi"en infrahabitatges. Són ·
els coneguts «habi~tges de corre'do~, que a Sants taffibé n'hi havia:
un passadís estret amb habitacles a
.dues bandes1 sense presa de llum,
petitíssimes i amb famílies molt
extenses amuntegades, immigrades
de feia poc deis pobles de la Catalunya interior.
Els que vivien en aquells habitatges eren rajolers i vidriers, els més
desfavorits en l'escala social d'aquell
moment. Com en}oan Peiró, que comen~a a treballar de nen en un forn
de vidre de la Bordeta. Per tant, la
construtció d'habitatge digne de les
cooperatives rajoleres per als mateixos obrers cooperativistes va ser
molt interessant. Compraven sol urba, feien les cases i. després les rifaven entre els socis per tal que fos
equitatiu.
projecte que si hagués
continuat hauria canviat la soeietat.

Un

Amb quiries dificultats es trobaven
aquells projectes?
Es van trobar amb un entorn molt
hostil: els empresaris no volien
. aquests ptojectes cooperatius, tant si
eren de consum com de producció.
Pero els de producció eren més _difícils de dur a terme, per la major in~
versió inicial per comprar la maquinana. Per aixo els que van funcionar
més van ser les rajoleres, que només
havien de llogar la terra i comen~ar a

«pastar fang~, o els forn del vidre, on
allo fonamental eren els gresols i la
terra, pero sobretot lama d'obra.
N'hi havia hagut, de teixidors, cap·
al 1870, en els principis del moviment cooperatiu. Ó els posits o cooperatives de pescadors. Pero les que
van funcionar realment van ser les
del vidre. Als anys trenta sorgiria, a
Sants, l'Agrupació Vidriera.

Quin context social emmarca
aquelles experiencies?
El món obrer. La majoria de les companyes deis rajolers treballaven a
l'Espanya Industrial, a la Trinxet i a la
resta de fabriques textils, on hi van
éaminant des de Collblanc. És un
context molt dur, d'enfrontaments
socials amb els patrons.
· El grup de rajolers de La Redemptúra ja arribava del poble amb idees ·
d'emancipació, pero aquí van c;omen~ar a militar i a crear atenéus
obrers, molts a Collblanc. Tenien
moltes relacions a Hostafrancs, de
fet es reunien com a grup al bar de la
Pansa, a prop de la pla~a Espanya,
que era propiCtat d'un militant del
partit radical. Era un bar de gitanos,
que deien ells, l'únic amb gramola
de la zona, i s'hi trobaven els homes.
Les dones encara no surten massa, participaran més quan s'obren els
ateneos o ja comencin a fer escotes.
És una situació socialment molt dura, amb els sindicats molt de temps
il·legalitzats i actuant en la clandesti:
nitat, i si no podien reunir-se en bars
ho feien en les cooperatives.

«El món de les
coop.eratives i el
món del sindicalisme revolucionart eren el
mateix món>>
Així óo és cert que les cooperatives
i el sindica&me fossui dos mons
separats?
No és real aquesta visió de les cooperatives com a reformistes i separarles
deis anarcosindicalistes, perque tots
hi van. Alguns grups d'anarquistes
individualistes es reunien en una
cooperativa del carrer Premia, segurament l'Empar de l'Obrer, on, per
exemple, feien classes d'ido, una
alternativa a !'esperanto. O el mateix
Perones, que van matar juntament
amb Salvador Seguí, era soci' de la
Flor de Maig, cooperativa de consum
que aquí al barri .tenia una secció al
<;arrer Galileo, o una altra a Can
Tunis.
Molts d'ells participaven a les de
consum perque els ~ortia més barat,
o en les de producció perque els interessava controlar la producció. El
món de les cooperatives i ¡;l món del
sindicalisme revolucionan, amb les
seves diferents tendencies i els seos
de.bats, eren el mateix món.
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LA ROBA
En l'antiguitat, la roba tenia molt
més valor que en l'actualitat: era
escassa. difíol d'aconseguiTi, per
tant, un signe ele distinció social.
Era un bé desitjable i desitjat per

UNTOMB PEL
DICCIONARI

LA CAN<";Ó

equivalent a botl. A poc a poc, el ele roba ens continua mostrant
tenne va acabar designant úni- aquest fet ben curiós.
cament els vestits i les teles de les
Text elaborat per
cases. Abans, «m'han robat»
en Jordi Esteban
equivalia a «m'han pres la roba».
Araja no. Tot canvia. pero el nom .

1

RACÓ HISTORIC

El segrest dels·lladres del pou (1a part}

Te quiero

L' any 1848 al poble de
volta, sorprenent todent d'una fabrica.
Sants es va produir un
thom, van entrar al
Aquest, en veure la sifet sobre el qual es
local ·uns set homes
tuació, va decidir inparlaria molt, el conearmats i, segons algutervenir en favor dels
gut com el segrest del . nes fonts, disfressats
presos i per aquest
lladres del pou. Mende mossos d'esquamotiu els homes artre Sants creixía amb
dra. Els desconeguts
mats van decidir deteles noves industries
van parlar amb l' amo
nir-lo també.
(va passar dels 4.026
del local, Baldiri GeTota la comitiva va
habitants que tenía el
né, i van cridar Francontinuar per la vora
1846 als 6.364 que
cesc Caparra (que era
de l'Espanya lndustindria el1851), a Carevenedor de ·gra i al- . trial, que encara no
talunya es lliurava la
calde del poble),
havia estat inauguraSegona Guerra CarliFrancesc Sola, Bernat
da oficialment, i per
na, també coneguda
Capdevila (industrial)
torrents i sen~ers descom la Guerra dels
i Joan eros (industrial
coneguts fins al terme
Matíners. Algunes pardedicat a l'indústria
de Sant Gervasi de
tides carlines recorquímica), explicant
Cassoles. Pel camí, serien Catalunya í els
que el governador hagons va narrar postesegrestos i altres acvía manat que els
riorment el mateix
tes violents eren forc;:a
anessin a buscar.
eros, van trobar diverhabítuals.
En sortir al carrer
sos sentinelles conxorEl vespre del 1O els detinguts es van
xats amb els segresta- .
d'abril del 1848, es
trobar amb un esca:
dors. Van travessar
reuníen al cate de Can
mot d'homes armats i
Vallcarca, la Mare de
Báldíri, al número 8
amb d'altres repartits
Déu del Coll i Horta
del (amí Ral de Sants,
pel carrer fent de senfins a creuar el Besos
algunes de les persotinelles. Tots es van
per Santa Coloma. En
nes més adínerades
agrupar i van marxar
aquell moment, enmig
del poble per petar la
pels carrers. De camí
d'un tram costerut,
xerrada í fer jugar a la
es van trobar Domeun dels segrestats, en
botífarra. De cop i . nec Rossell, el depenBernat Capdevila, no

Tus manos son mi caricia
Mis acordes cotidianos
Te quiero porque tus manos
Trabajan por la justicia
Tus ojos son mi conjuro
Contra la mala jornada
Te quiero por tu mirada
Que mira y siembra futuro
Tu boca que es tuya y mía
Tu boca no se equívoca
Te quiero porque tu boca
Sabe gritar rebeldía
Sí te quiero es porque sos
Mí amor mí cómplice y todo
Y en la calle codo a codo
Somos mucho mas que dos
Y por tu rostro sincero
Y tu paso vagabun~o
Y tu llanto por el mundo
Porque sos pueblo te quiero
Y porque amor no es aureola
Ni cándida mora~eja
Y porque somos pareja
Que sabe que no esta sola

va poder seguir caminant i va caure. La
resta van ser obligats
a seguir caminant i
tots van témer que
l'haguessin mort. Van
continuar la marxa
fíns a la mina de Can
Tapies, on un paísa els
va obrir la porta, í
després de caminar un
quart d'hora van re-

trobar en .Bernat Capdevila. La comitiva es
va aturar en . aquell
punt i van restar 28
hores a la foscor de la
mina sense menjar
més que algunes pr~s
ses de xocolata. Als
pobles es tocava a sometent ¡' comenc;:ava
la recerca.
Agus Giralt

Abril dcf848.
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la vida de .Jairoe Batlle~re
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lmatge de l'epoca que reflecteix l'impact de la noticia.

FOGONSDE~EMPORADA

Temps de cireres

Te quiero en mí paraíso

Es dededr que en mi país
La gente viva feliz
Aunque no tenga permiso
Sí te quiero es P,Orque sos
Mí amor mí cómplice y todo
Y en la calle codo a codo
Somos mucho mas que dos
La Gran Orquesta Republicana

El 17 de maig va morir Mario Benedetti, escriptor, poeta i assagista
uruguaia de 87 anys. Compromes
amb les lluites socials i les més desfavorides a Sudamerica, des de LA
BURXA volem retre-li un homenatge
com millor ens sembla: amb les seves mateixes paraules.

bandits, piTates i assaltants ele
tota mena. Podia ser venuda a
bon preu o regalada a la fill•com
a dot del matrimoni.- Al'inici, roba, del verb Hatí robare, significava 'tot ano que s'ha·robat' i era

Els records de la meva
infantesa em porten a
jeure sota l'ombra d'un
cirerer .gegant i gaudir
atipant-me com una !ladre de cireres immenses i vermelles. Fruit
primaveral i estiuenc,
com ens canta Charles
. Trenet a Les temps des
cérises, les trobem de
finals de maig a principis de julio!. La cirera
dolc;:a o comuna és originaria de l' Asia menor;
peró esta ampliament
difosa i la trobem al
llarg dels Pai'sos Catalans. ·La seva dolc;:a polpa amb un toe lleugerament acid, la seva aroma fresca i el seu color
cridaner la fan la reina
de moltes testes arreu
de Catalunya. Al Baix

Llobregat i a l'Alt Emparda és on se'n fa més
ressó, amenitzant les
testes amb un concurs
d'escopir-ne pinyols. La
cirera sol menjar-se
fresca peró és també
l'ingredient principal de
diverses elaboracions.
És coneguda la coca de

cireres que es menja a
Reus per Corpus; l'anec
amb cireres que · s~ela
bora encara a la Catalunya Nord és deliciós,
sense oblidar-nos de les
nombrases ratafies i aiguardents.
Potser
menys apredada peró
ampliament coneguda
és. la cirera confitada
que decora dolc;:os com
el tortell de Reís.

Deixeu-la refredar amb
un paper film en contacte amb la superfície
(així no fa tel). Netegeu,
partiu í espínyoleu
.INGREDIENTS
2 lamines de pasta . les cireres. Estireu la
massa de full. Poseu
de full
una de les masses en un
500 mlllet
motlle de forn i punxeu200 g sucre
la. Barregeu la é:rema ja
8 rovells ous
freda amb les cireres i
Aroma de vainilla
ompliu-ne el contíngut
(opcional)
·del pastís. Cobriu-ho
20 g níaízena
amb la segona porció de
400 g de dreres
pasta de full i feu-hi
unes punxades perque
ELABORACIÓ
Poseu la llet al foc amb
no pugi massa. Unteu la
el sucre i l'aroma de
superfície amb ou bavainilla. Un cop hagí
tut. Enfomeu-ho a 180 o
arrencat el bull, tireu-hi
uns 20-30 minuts. Saels vuit rovells d'ou ja
breu que esta fet quan
barrejats amb la maízela pasta de full sigui
na. No pareu de remedaurada. Mengeu-ho
nar fins que la cremi esben fred acompanyat
pesseixi. Un cop feta,
de gelat.., boníssím!!!
traíeu-la del foc (coleuNúria May Masnou
la SÍ és cal) i aboqueu-la
en un altre redpient.

Lar~cepta:

p_ast1s de

areres

_j
EL TEU DENTISTA
DELBARRI
· Sostres de Pfaáur, escaíofa
i a[umini
· 'Mot«ures decoratives,
C11fJUÍ~Jlts

"PEIXOS NOLLA"
Mercat de Sants,
parades 301 a 306 i 340 a 341

Tclf: 93-339-55-57
SANTS

· }lúfaments termics, acústics
i ignifucs
· 'Mo6fes a mitfa de guix..

PROJECTES LISKAMM SL

Dr.. Mar~al
Solanas i
Esquerra
ODONTÓLEG Col. num. 2325

ípfaáur

· <Rgjonnes en genera[
C/Moianes, 48. 08014 Barcelona
Tel./fax 93 431 53 21
www.aorodecor.com
info@aurodecor.com

Carrer d'Olzlnelles, %, lr.
08014 BARCELONA

disseny d'equips electrónics
Tel. 93 162 44 23

Tel. 93.332.04.19

mail: msolanasdentist@infomed.es
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,En moviment
IMMIGRATS

ONA TRIBÓ MIRÓ:

en 1 a persona

loesig~altats

1

d'origen

Loretto Cobos

Sóc catalana d'origen andalús. Pero avui em sento part de la cultura
argentina, i aixo des que vaig ser
immigrant en aquest país llatinoamerica. Des de llavors la meva vida
va quedar dividida i reconec que
ser els factors .socials els que
! van
van
generar en ffil aquesta nova
1
. 1 identitat.
1
Com a immigrant mai vaig sen! tir discriminació. Emocionalment,
1 la meva realitat com a europea em
j va aportar privilegis d'adaptació.
Pero instifucionalment em vaig
veure
obligada a enfrontar-me a
1
\ una realitat diferent. Una realitat
1 que em privava de molts serveis
! públics relacionats amb el benestar
! social, que m'obligava a trobar al1 tres mecanismes de supervivencia
1 per poder seguir amb una quoti1 dianitat similar als altres argentins.
¡ Era una argentina més quan es
1 tractava de sentir-me unida als lla! ~os de la comunitat, pero em convertia en estrangera en el moment
1 que desitjava formar part de la rutina nacional. Exemples clars són
1
el no poder obrir un compte bancari pe! fet de no ser resident i el
no poder treballar legalment. El
fet de ser immigrant, l'única cosa
.1 que no em garantia era una míni1 ma supervivencia material. I era
mínima, perque les relacions so1
cials crearles resollen aquest feno- .
! men de desigualtat.
1
Vaig tomar a Barcelona per un
1 any i molts d'aquells amics que em
van ajudar a sentir-me com a casa
a !'Argentina són ara immigrants
aquí. I, lamentablement, el meu
nom no té poder institucional per
a ells. Jo, només puc regalar-los un
suport perque se sentin integrats,
Les fronteres economiques i
polítiques són les que creen el
concepte d'immigració i desigualtat. Depenent de la teva condició i
el teu origen social, aquesta
frontera es converteix en positiva
j o negativa, en accessible o com~exa, en excloen~~ integra~ora.

l.
1!

¡

l.

«Vam crear I'AJS
per encarar els
problemes deis
joves i formar-nos
poi íticament»
Amb motiu del cinque aniversari de I'Assemblea de
Joves de Sants (AJS), he m
volgut saber quina valoració
en fan d'aquests cinc anys,
que s'ha fet en aquest

«L:AJS neix per
afrontar els
problemas deis
joves al barri»

temps, quina relació tenen
amb altres col ·lectius del
barrí i de la resta deis PaYsos
Catalans i quines són les
perspectives pel. futur.

Martí Gutiérrez Farré
Sants

Com i per que apareix fa cinc anys
l'Assemblea deJoves de Sants?
Fa cinc anys un grup de joves, la majoria de Sants, vam voler crear l'Assemblea per poder encarar les problematiques que ens afecten com a
joves al barri. I, sobretot, teníem ganes de formar-nos políticament i personalment de manera col·lectiva i assembleana.
Buscavem una eina que ens permetés tenir certa autonomía, és a dir,
defugir les organitzacions classiques,
i a la vegada poder estar coordinarles
amb altres lluites semblants i properes a la nostra.
Durant aquests cinc anys hem fet
assemblea cada setmana i hem tirat
endavant campanyes per denunciar
l'especulació, la manca d'espais culturals i d'oci pera joves, la simbología
feixista als nostres carrers, la situació
de la nostra llengua, etc.

Mitja decada al Casal, al barri. Com
ho valoreu?
L'Assemblea de ]oves de Sants sempre
hem estat dins el Casal Independentista de Sants, situat al carrer PremiiL
Per nosaltres, és una satisfacció poder
aportar el nostre gra de sorra en
aquest projecte, que ja fa gairebé 20
anys que aglutina els i les independentistes d'esquerres del barri. Des
de l'AJS tenim molt dar que és
imprescindible treballar en el nostre
entom més proper per poder construir una Falsos Catalans lliures. Per
aixo estem dins el Casal, on compartim i coordinem la lluita amb altres
coHectius i amb persones a títol
individual. El Casal ens permet un intercanvi i una interrelació generacionals que en altres contextos no es podrien donar. Aprendre del passat per
encarar el futur.
Que és la CAJEI i per que vau decidir formar-ne part?
La Coordinadora d'Assemblees de Joves de !'Esquerra Independentista
(CAJEI) va néixer a principis de l'any
2002 amb l'objectiu d'aglutinar, coordinar i dinamitzar les diferents assemblees (AJ) que existien en aquell moment. Es va considerar necessari ere-

· ar una nova estructura que permetés
unir els esfon;os de totes aquestes experiencies assembleanes de lluita juvenil local de !'Esquerra Independentista. D'aquesta manera, es va comen~ar a treballar conjuntament sobre les
problematiques que afecten el jovent
de les diferents viles, els barris i les
ciutats del país.
L'AJS en formem part des de bon
comen~ament perque creiem en un
projecte nacional. Per aixo, és necessana la coordinació ambla resta d'assemblees de tot el territori per poder
lluitar per la llibertat deis Pa1sos Catalans, des d'una perspectiva socialista i
independentista. Cada assemblea tre-

«Des de I'AJS fa
mlg any que
treballem el
tema de 1' actual
crisi»

Revetlla de Sant Joan
d~ juny
A la piafO d'Osc:ti.:
.
.
'
2011 . .Arribada de ta flama del can ig6
2 th Sopar <~@ re-vellla
23::Jela tspect.ade de Diabtes cte Sants.

Dimarts 23

A Cotx•r•s de So!nts:
·2.3:l0h. Obertura de portes
A partir da! Les 24h:
Anibá.dá d ets Diabh!S de Sal\ts
t:.onamambt.af~ De! Pretxets:
Ponxa di5aJs amb ill!l (!)l· tectM.J PDCat

baila a escala local, i juntes sumem

forces per donar .resposta a tot allo
que ens afecta com a joves catalans i
catalanes.
Esteu treballant i analitzant la crisi
capitalista. Que en podríeu dir sobre aquest afer?
Fa mig any que, des de l'Assemblea,
estem treballant el tema de la crisi capitalista. De moment, hem estat analitzant-la d'arrel i formant-nos per poder entendre aquest moment que viviro i el perque d'aquesta crisi que
cada dia sentim als mitjans de comunicació i arreu. Des del barri ja s'esta
treballant aquest tema, pero nosaltres
hi volem donar una visió juvenil i veure com ens afecta als i les joves del
barri. Teníem la intenció de fer una
activitat amb els instituts i caus de
Sants, per fer-los arribar el missatge
de diversos experts per poder crear
un espai de retlexió i de debat conjunts i, així, poder arribar als joves del
barri. Per desgracia se'ns ha fet tard i
abans de l'estiu no hem pogut muntar-ho, pero tenim moltes ganes d'engegar-ho de cara el curs que ve.

1

1

1
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ESPAI DE TREBALL

La lluita del
poble sahrauí

1

Aprenem
1 de la historia
1

1

Després d'anys de lluita contra la
precarietat de les condicions de tre1
ball, el moviment obrer ens trobem
1 de nou amb la xacra de l'atur. Als
anys vuitanta i noranta la situació de
la classe treballadora es va caracteritzar per una manca de treball generalitzada com a conseqüencia
dels tancainents massius d'empreses que tant l'empresariat com l'Estat van desballestar preparant l'entrada submisa a la Comunitat Europea de l'any 1986.
Reconversions industrials que
van ser aprofitades per les administracions publiques per dur a terme
la transformació urbanística dels
Jocs Olímpics del1992 i del Forum
de les Cultures del 2004, entre altres canvis de la Barcelona industrial cap a la de serveis actual. Les fabriques del Poble Nou, de la Zona
Franca, de Sant Andreu, pero també
de la rodalia de Barcelona van ser
enderrocades pt;r donar llum a espaís tecnologics, a de serveis, a de
lleure o hotelers a tota l'area metropolitana.
De les fabriques que van caure a
terra i que van deixar sense feina
milers de persones ningú se'n recorda i del drama qúe van viure
amb prestacions d'atur i de jubilació miserables, tampoc. De la seva
historia n'hauríem d'aprendre ara i
aquí, en un moment en que i'empresariat torna a fer recaure sobre
les nostres esquenes aquesta crisi.
I:atur, coma situació, és molt antic,
tant com el capitalisme. No som
més que un recurs dios l'engranatge que la patronal necessita per fer
funcionar la cadena.
Thnt debo n'aprenguéssim, de la
historia. I poguéssim crear alternatives !eals de treball no assalariat que no ens facin tornar a la cadena
de l'engranatge capitalista. D'experiendes no ens falten, al moviment obrer, ia Sants, amb el Projecte Barri Cooperatiu, se n'esta iniciant una altra. Esperem amb
iHusió el seu exit.
1

La UJSARIO (Unión de
Jóvenes de Saguia el Hamra
y Río de Oro), juntament
ambla Unió de Dones s'encarrega de coordinar i gestionar els campaments·de refugiats sahrauís, donant vida i
aportant ajuts als que, des
de fa més de 30 anys, hi
viuen. Ens han volgut explicar la seva experiencia.
Gemma i David en coordinació amb la
UJSARIO

Campaments de refugiats sahrauís a
Algeria. Rodejats de desert. Pero en
aquell desert en que no hi ha du- .
nes, ni oasis, ni caravanes de mercadees sobre els seus camells ... No,
allo és el desert de veritat, el fet de
pur foc, d'infinites extensions de
terra seca, inert; el desert on no. més hi ha pedra. De vegades regala
un Siroco, aquella autentica tempesta de sorra que es fica per cada
racó del cos i fa que el nas i la gola
es ressequin completament, impedint poder cridar: llibertat!

ELS ORÍGENS DE
LA 'QÜESTIÓ SAHRAUÍ'
Parlar de societat sahrauí, avui, és
parlar d'exili etern. Un exili que fa
més de 33 anys que dura. El 1975,
amb la Marxa Verda (més de
350.000 marroquins van creuar la
frontera sahrauí), la mort de Franco
i el nomenament de Joan Caries I,
Espanya va abandonar literalment
el poble sahrauí i el va deixar a la
lliure disposició dels governs marroquí i maurita. Va ser en aquest
moment que es va produir la invasió militar marroquina i que els po-

lítics espanyols van oferir suport incondicional al poble sahrauí i a la
seva causa cap a la independencia.
1
També van prometre suport total
....
en la realització d'un referendum
per la independencia, tot i que a
l'hora de la veritat, sembla que el
Siroco es van endur aquelles paraules. Espanya, a esquenes de l'ONU,
va firmar el repartiment del pastís
de terra sahrauí amb · el Marroc i
Mauritania, després que l'Haia afirmés que·no existien lla~os de sobirania entre aquests tres.
Més endavant, el1977, l'ONU va
adoptar una resolució per la qual
reafirmava el dret del poble sahrauí
a l'autodeterminació i a la indepen- · lmatge d'un camp de refugiats sahrauí. UJSARIO
dencia. Des d'aquest any els sahrauís esperen aquest referendum.
L'ú_nica alternativa: la guerra, tot i
ca (RASD) tot i no disposar d'Estat.
ra avui Cuba ofereix als sahrauís eshaver viscut durant tots aquests
Aquesta va ser reconeguda per uns
tades a l' illa per cobrir necessitats
anys en resistencia pacífica. En un
pocs pai:sos africans, pero, logicaeducatives (estudis de secundaria i
deis intents de referendum, el rei
ment, no pas pels interessats en l'ouniversitaris).
del Marroc va enviar 170.000 persocupació (l'Estat espanyol i l'ONU
Ates que els homes sahrauís esnes al Sahara Occidental amb la fientre ells). A aix!> s'hi afegeix un
tan a l'exercit, qui dóna vida als
nalitat d'esbiaixar les dades de cens
mur de 2.720 km, constru"it pelMacampaments són els joves r les dosahrauí i manipular, així, les dades
rroc per evitar l'entrada de militars
nes, organitzats en UJSARIO (Unión
pel referendum. L'ONU sembla que
i civils sahrauís al seu país. Aquest
de Jóvenes de Saguia el Hamra y
no va veure aquest tipus de maniomur esta farcit de mines antipersoRío de Oro) i la Unió de Dones, cobres, com totes les que han fet i es- . na, de les quals Espanya és el priordinant i gestionant els afers deis
tan fent els estats interessats en l' omer país productor.
campaments.
cupació marroquina al Sahara OcciL' exili for~at i perpetuat fa que la
dental.
societat sahrauí visqui de la coopeORGANITZAR-SE PER RESISTIR
Des de l' exili, la societat sahrauí ha
ració internacional, de manera que
l:OCUPACIÓ MARROQUINA
creat sistemes d'organització. L'any
esta a la plena disp0sició de la soliUna ocupació basada en la por, la
1973 es va cosntituir el Frente POdaritat dels pai:sos de l'hemisferi
repressió, la violencia ... En definitiUSARlO (Front per l'Alliberament
nord. Viuen de la caritat i les bones
va, la violació sistematica dels drets
de Saguia el Hamra i Río de Oro)
obres deis cooperants, molts deis
humans. Aquesta ocupació passa
que va sorgir del Moviment d'Alliquals de l'Estat espanyol.
per silenciar manifestacions, exerberament del Sabara. Entre altres
Des de quan un campament de
cir una forta vigilancia policial a les
paisos, Cuba i la URSS van donar
refugiats ha de durar més de 33
escoles i al carrer, dur a terme viosuport armamentístic per a la lluita.
anys en un desert de foc i pedra?
lacions i vexacions a dones i nenes,
Aquestes armes són les encara té
Mentre l'ONU eludeix les seves
mutilacions, etc.
avui l'exercit sahrauí. D'aquest suobligacions i mentre nosaltres enMalgrat l'ocupació militar marroport v_a néixer l'organització amb
viem quatre faves contarles netejant
quina, el 1976 es va proclamar la
tendencia socialista que regeix des
les nostres consciencies, ells espeRepública Árab Sahrauí Democratide llavors la societat sahrauí. Enearen, pacientment, la seva llibertat.

...
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ge:rvei diari al comer~
i a la remuració
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Cultura
Recuperació
de la memOria
histOrica

.,...

Setze anys
Viv ies al barri abans
de l'any 1945 ? · de Castellers
Sije ~vieSO!'\ f:!S Mm.S.de Sal'lts. HMtarrénet tt• Botd<rt&rM;' 1945 {()COf'~S AJgll~ue hi
Vlllltl). vooem ere.tun •rnu tonoQr&fte<fei(J:Ie~...>e.sl!iiSGndt-ttonel Dltrri &b$n$d"aquelt 3:n; ~
•IQW<Setperto<te tl\f.tÓOfa :aflepilb41(;.11, I•Rtpubhea, la gu~,.,. etv~l o 11 postguerra

,

•

Ens pots trucar al:
932918701

'!]!.

Agus Giralt
Sants

Bordeta juntament amb
Sants3 Radio han iniciat el
projecte Enregistrem la
memoria del barri. La iniciativa, que va sorgir a partir
d'una proposta ciutadana, va
adrec;ada a totes aquelles
- persones queja vivien en
algun deis nostres barris
<>o-

abans de l'any 1945:

El principal objectiu d'aquesta iniciativa és aconseguir un ar:xiu foriografic amb les experiencies de totes
les persones que hi participio. Per
aixo, alllarg deis propers mesos, un
equip coordinat per un historiador
fara entrevistes a tots aquells que
compleixin els requisits indicats.
Les entrevistes recolliran dades
sobre aspectes diversos de les
vivencies personals, tals com la vida
quotidiana, les escoles, ·els mercats,

lmatge del cartell que anuncia la campanya.

el transport, el treball a les fabriques o el comer~, etc. Pero també
es volen aconseguir dades sobre
períodes concrets fonamentals en
la historia del nostre barri, com per
exemple la Guerra Civil i. els
bombardejos, la dictadura i les
migracions.
D'aquesta manera es volen recuperar tot un seguit de vivencies que

Maria Marco
Sants
1

Els castellers de Sants van celebrar el
passat mes de maig el setze aniversaii
1 concert•rlem un•
de la -colla. Erdissabte 9 de maig a la
entreyf•t• per poder
enreg/atrar ela teua
tarda tota la canalla que es va apropar
IKords,
a Cal Borinot va poder posar a prova .
les seves aptituds castelleres amb les
~
proves de l'Operació Enxaneta. El
Sants~ R8dlo
_..............
mateix dia es va fer l'actuació de vigí~.....ú.
lies, on va destacar el castell de doSECRETARIAT.CAT
nes. Enguany es va aixecar un 4 de 6
amb agulla. Diumenge va tenir lloc
l'actuació ~ l'aniversari ambla partid'~na altra manera correrien el risc
cipació deis Minyons de Terrassa i
de desapareixer, i posar-les a dispodeis Capgrossos de Mataró. I:actuació
sició de tots aquells vei:ns i vei'nes
deis borinots, tot i no ser tan reeixida
del barri que estiguin interessats en ·
com la colla esperava, amb dos inel seu passat. Les persones que estents desmuntats del quatre de vuit,
tiguin interessades a col·laborar en
va comptar amb un 3 de 8 i una torre
aquest projecte poden contactar
·de 7 descarregats.
amb el Secn!tariat d'Entitats o amb
Sants3 Radio.
(Cotx- de Saote¡

" ·"llUUl>n"<ll):

El Secretariat d'Entitats de
Sants, Hostafrancs i la

de Sants

Els teus records personals, la nostra memoria col·lectlva

..

Torna la
Un iversitat
Lliure d'Estiu

Marató·d e rock santsenc

Orló\ 1\\yunt

Sants

Enguany' se celebraran
quinze anys de la Festa
Major Alternativa de Sants
(FMAS) i, per aixo, s'ha pre-

""'

parat una novetat respecte
als altres anys.
Redacció
Sants

Com ja vam avan~ al darrer número
de u BURXA, .amb motiu de la 15a FMA
de Sants, la Comissió d'Activitats que
participa en la seva organització s'ha .
posat a treballar en una novetat especial: la Marató de Rock Santsenc. Amb
l'objectiu d'aconseguir reunir a una

:l'~

.
A

quinze_na de grups santsencs en un
únjc concert, la Marató preten tancar el
cartell abans de l'estiu, i és per aquest
motiu que a continuació es detallen les
característiques deis grups i la manera
de participar en el cartell d'aquest festival maratoniil.
Amb aquesta iniciativa, la·Comissió
d'Aqivitats pretén crear també una
borsa de grups de Sants. I:objectiu és
coneixer la realitat musical deis nostres
barris i, al mateix temps, facilitar una
dinamica i obrir un canal que permeti
donar sortida a les propostes musicals
que sovint passen desapercebudes i de
les quals no s'acostuma a tenir constancia pel simple que manca infonnació o
per la inexistencia d'experiencies com
aquesta.

Les bases
• Les propostes s'han d'enviar
abans del 26 de juny a
l'adr~a de correu electrónic
15festamajor@gmail.com, adjuntant una petita biografía del grup
i les dades de contacte.

amb un equip professionals (l'espai esta per determinar).

• Totes les formadons han de ser
de Sants o, coma mínim, que algun dels seus membre ho sigui o
hi visqui.

• Cada grup disposara de 20-25
minuts d'actuació en directe.

• La Marató esta oberta a qualsevol estil musical.
• La data d'actuació sera diven-

dres 28 d'agost en un escenari i

• L'organització de la FMA s'encarrega dellloguer de tot el backline necessari.

• La Comissió d' Activitats es reserva el dret de selecció de grups
fins arribar a un total de 15.

• El llistat dels grups seleccionats
es publicara l'1 de juliol al portfil
BarriSants.org i a LA BURXA.

La Universitat Lliure d'Estiu reobre
les portes després de l'exit assolit
l'any passat. En la primer edició es
va poder assistir a tallers de tematiques molt amplis, com ara llengua de signes, catala, clown i programari lliure.
La idea de la Universitat és engegar nous projectes en forma de
grups d'autoaprenentatge i treball
que conflueixin amb tallers, xerrades i activitats per oferir una alternativa a les estructurés educatives
fonamentades en l'adoctrinament
social i la mercantilització del
coneixement.
----------------~éS-fñtorññació:

http: //unilliure. org

El mostrador

..

.~

'

l'article d'aquesta secció
el mes d'abril us conviavem a participar en les
ctivitats de la Setmana
e Lluita Camperola. Els
diversos grups organitzadors han
valorat positivament la participació
i la qualitat deis actes, així com la
resposta d'altres coHectius que
han organitzat activitats per tot el
territori. El divendres 17 d'abrilla
pluja va deslluir una mi~a la ceréavila, pero finalment va sortir el sol i
vam poder festejar tot ballant que
ens havíem organitzat per reivindicar aquesta altra manera de .fer i
consumir els aliments, que és possible!
D'entre totes les activitats, els
videoforums han permes debats in-

Valoració
dela ·
setmanade
lluita ·
camperola
· Cooperativa Germinal

teressants a partir d'uns projectes
creatius que cal valorar: Tescoland,

els supermercats que s'estan menjant les Illes britimiques, ens obria
el debat sobre els efectes de la logica supermercadista als territoris i al
planeta. En aquest ambit les cooperatives .de consumidors, coin ara
Germinal, . són un bon exemple
d'alternativa de consum.
Una altra projecció, el vídeo El
món segons Monsanto, ha estat
aplegant molt públic alta on es projecta. Esperem que TV3, que ja en
té els drets d'emissió, l'emeti doblat al catala abans que es debati alg¡)n dia la proposta de llei de Som
lo que Sembrem al Parlament. I ja
que parlem d'aquesta ILP (iniciativa
legislativa popular) per una Cata-

lunya Lliure de Transgenics, val la
pena avisar que les cúpules deis
partits PSC, CiU i PP han decidit vo-

tar éontra la llei sense donar-li ni
una oporturtitat de debat en Comissió Parlamentaria. Aquesta decisió
es fa tot i que les bases d'aquests
partits no opinin el mateix i fins i
tot hagin aprovat. en ambits locals
mocions per declarar els seus municipis lliures de transgenics.
La valoració més positiva ha estat
que diversos grups que treballen
per la sobirania alimentaria i contra _
la petjada ecologica del nostre consum, s'han aplegat per sumar esfor~os. S'ha establert una línia de treball conjunta per continuar creant
xarxes i anar trobatJ.t punts de coincidenCia.
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QU~ ESTA PASSANT ALS PAYSOS CATALANS?
.En aquest apartat volem apropar-nos a la realitat del nostre
país, des de Sal ses a Guardarmar i des de Fraga a Maó. Des de
LA BURXA volem contribuir a la coneixen~a del nostre passat

immediat, de les problematiques actuals, tant sodals CO!l)
ecologiques i economiques, i dels moviments populars que
ens fan avan~ar.

\

Uns encenent la
flama ...

·~

Televisió de Catalunya, amb la seva maquinaria
passada de rosca,
ha exaltat durant
tot aquest mes
les glories aconseguides per l'e·
quip blaugrana .

...d'ahres apagantla (a cops de bastó)

Anunci de la construcció d'una nova escota per part de la Generalitat Valencia. DÍDAC BOTELLA 1MESTRES

La realitat educativa
al País Valencia
Les últjmes mobilitzaciohs
arreu deis Paisos Catalans han
obert un debat sobre qui"n
tiQus dgducadó .ú?saduent
a terme a les escales del país.
Manifestacions, concentracions i demandes que omplen
pagines de diaris i hores a la
televisió i a la radio. Arran de
tots aquests fets, des de

LA

hem volgut fer una analisi de la situació educativa al
BURXA

que molts consellers no usen el valencia perque ni tan sois el saben parlar. Si es vol comprovar l'ús residual
del valencia a les ínstitucions només
heu de fer un_cop d'ull a_Canal9, la
' nostra televisió que, coherent af!lb
aquesta peculiar manera de defensar
la nostra llengua, és també majoritariament en castella. Una última dada:
de tot el personal administratiu de la
Generalitat Valenciana -més de
15.000 llocs de treball- només s'exigeix el requisit lingüístic a un 1,2% de
la plantilla -193 treballadors-, deis
quals, un 40% pertanyen a la Conselleria d'Educació.

País Valencia.
Dídac Botella i Mestres

Valéncia

Si fem cas de les declaracions del nostre president, defensar la llengua propia deis valencians és una de les prioritats del Govem valencia. TanmateiX,
la llengua habitual-per no die exclusiva- deis membres del Consell és el
castella. El valencia té una presencia
testimonial a les nostres institucions,
malgrat la seua cooficialitat. Aquesta
diglossia ja és un símptoma indiscutible de menyspreu.cap a la nostra llengua. Allo més preocupant, pero, és

EL VALENCIA A l:ESCOLA
El conseller d'Educació, Alejandro
Font de Mora, també s'autoproclama .
un deis abanderats de la defensa del
valencia. Malgrat tot, els fets tomen a
contradir les paraules. Podem comen~ar per Poferta de PEV i PIL (programes on el valencia és la llengua vehicular de l'aprenentatge). Actualment
només un 31% de l'alumnat de primaria s'escolaritza en valencia. El més
greu és que aquesta xifra es veu retallada pclcticament a la meitat en el
transit a l'educació secmÍdaria on,
per manca de professorat i de voluntat política, només un 19% de l'alum-

nat pot continuar estudiant en valencia. A més, a les grans ciut4ts, on la
llengua esta més amena~ada, !'oferta
d'ensertyament en valencia disminueix d'una manera alarmant. Un
exemple rotund: a Valencia, d'un total de l. 735 unitats escolars, norriés
328 (el 18,9%) ofereixen el valencia
com a llengua d'aprenentatge.
També és una dada significativa saber que de totes eixes línies escolars,
més de la meitat són concertarles o
privarles (920), de les quals només 33
ofereixen ensenyaments en valencia
(un 3'5%), la qual cosa demostra el
tracte de favor que reben eis centres
privats -la majoria religiosos- i la
nul·la implicació d'aquests en la promoció del valencia, fet que tampoc
no sembla preocupar gaire a la Conselleria d'Educació. D'alttabanda, el
senyor Font de Mora vol fomentar
programes plurilingües, tot potenciant l'angles coma llengua vehicular
a l'ensenyament.

No cal fe( grans estudis ni sér especialment inteHigent per entendre
que entre el fracas escolar d'un territori ~ el pressupost educatiu d'aquest
s'e~tableii una relació inversament
proporcional: coni. menys inversió en
el sistema educatiu, més fracas escolar. El ·País Valencia no n'ha de ser una
excepció. Aquesta manca d'inversió
és del tot comprensible: la Generalitat Valenciana no fa més que invertir
els nostres diners en allo que ells anomenen «grandes eventos»: CopaAmerica, Circuit Urba de Fl, visita del Papa... Alhora, el deficit abismal de Ca- .
nal 9 i grans idees com Terca Mítica,
on la Generalitat és la maxima accionista (més de 1.000 milions d'euros
de deute acumulat), el Palau de les
Arts (amb un sobrecost de 300 milions) i altees operacions similars han
empes la Generálitat cap a un estat de
fallida tecnica. En el fons tenen raó
quan diuen que no hi ha diners per a
l'escola pública: se'ls.han gastat tots .
en coses més importants.

PROPAGANDA
Aixo sí: Valencia és plena de cartells
que anuncien inversions educatives.
«ACÍ, el teu nou col·legi», «ACÍ la teua
nova Escala Oficial», etc. El ·canell
que . apareix a ·la fotografia es va
col·locar fa més de quatre anys en
una escola del meu barrí. Allí, contiFRACAS (SCOLAR
El País Valencia enca~ala la llista de
nua tót igual.
comunitats autonomes pel que fa a
Malgrat aquest panorama desolafracas escolar, amb un 39%. És a die,
dor, els mestres de l'escola públicate39 de cada 100 xiquets i xiquetes
nen motius pei: a l'esperan~a. Pero ai. abandonen el sistema educatiu sense . · xo ja és tota una altea historia: és puhaver aconsegqit el graduat escolar.
ra opinió, pur sentiment.

Els mossos ja
s'han encarregat
d'apaivagar el
toe, ja sigui amb
bastó o pilotéres:
134 detinguts i
250 ferits. Segur
que més d'una encara no ho entén.

SOLIDARITAT

El tercer
grau
també
,
,
es preso
I:empresonament d'en Franki va
suscitar una onada de solidaritat al
carrer, amb concentracions arreu,
accions reivindiéatives, manifestacions, etc. Paral•lelament l' opinió
.pública i alguns mitjans d'informació "oficials" se van anar fent un
eco creixent. I:allau de critiques a
les actuaciorui judicials i polítiques
.. van provocar que la consellera de
Justicia i Institucions Penitenciaríes, Montserrat Tuca, li apliqués,
al cap d'un mes i mig, el 3er grau,
situació de presó que s'aplica a algunes pres@s per motius polítics
per trencar les mostees de suport,
dificultar les ·campanyes de. solidaritat i negar la naturalesa -política
del contlicte que a portat a questes
persones a la presó. Aquest juny
faca un any que en Franki esta en
regim de 3er grau, ha de dormir a
la presó i te els horaris de treball i
d'estudis totalment controlats per
l'equip de tractament de la presó,
que es- qui a més de controlar
exerceix el xantatge, les aiJlenaces
i les sancions als presos i a les preses que, com .en Franki, segueixen
militant políticament.

Buscofereixo ·
Et presentem la XIS (Xarxa
d'lntercanvi de Sants), ve'ines i
ve'ins units per crear una alternativa de consum al barri.
En vals formar part?
Adre~a'ta:

www.intercanvis.sants.org
intercanvisants.entodaspartes.net
·intercanvisants@gmail.com

OFERBXO
Tasques caso'lanes {cuinar, aju·
dar a laneteja, etc.} :
~
Ammj&ments ct. costura.:

OFEREIXO
Lampares, annari, teclat
d'ordinador, impressora:

~

BUSCO
Cuina debuta:

Bicicleta:

~

CJasses d.'eJCaC$:

LlibTes i pel.Hs en OVO o VHS:

Bid plegable:
~

~

Jt.
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Pau Canela, Jordina i L.aia Sánchez Amat, Carme
Roselló, Ester Rams, Albert Ricart 5anjuan, Miquel
Oamés, Anna Farré, Jordi Esteban, A~us Giralt, Irene
Jaume Gambin, Ma.rti Gutiérrez Farre, Albert Garcia,
David Vázquez, Montse Huguet, Bemat Costa, Núria
May Masnou, Jordi Soler, Lancelot, Cooperativa
Germinal, Assemblea de Can Vies, XIS, Marc Faustino i
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Elba Ma.nsilla, Heman C. M., Ma.rc Dalmau, lvan Miró,
Milenij, Ferran Aguiló, Projecte Barri Cooperatiu,
Gemma i David - UJSARIO, Maria Marco, Oriol Rigola i
Didac Botella i Mestres.

ÍÑIGO MUGURUZA:

<<Des del ca rtell
del mur la
llibertat s'esta
queixant»
La promotora de concerts
ubicada al barri de Sants

projecte Joxe Ripiau i on vam fer el
primer concert de Sagarroi a Catalunya.

Hace Color ha presentat

La música de Sagarroi ha viatjat
per una bona part del món. Aixo
nou disc de Sagarroi Haikua
succeeix perque es pot escoltar a
(Sagarroi Ekoizpenak), el
tot arreo o per l'herencia de tot
el
bagatge de grups en els que
darrer projecte d'Ífiigo
has militat?
Muguruza. Fundador de
Jo cree que és més per tota la quanbandes ja clé!ssiques com són, titat de llocs i grups amb els quals
hem tocat amb Kortatu, Negu GoKortatu, Negu Gorriak i Joxe
rriak, Delirium Tremens, Joxe RiRipiau, ens trobem amb ell
piau, etc., on fas contactes amb
perque creiem que és un
molts amics i molts coHectius i on
coneixes gent de molts páisos. Realbon moment per parlar d'asment, és aquest el record més enripectes musicals i, com semquidor, igual com ho és el fet de
pre, d'alguna cosa més.
. veure gent que esta també en la lluita i difonent la idea, com deiem en
aquell disc de Negu Gorriak anomeDavid Vázquez
Sants
nat Idea Zabaldu.
recentment a Catalunya el

Una vegada més a Barcelona...
Sí, presentem el disc a la sala Sidecar, de Barcelona, i a la sala Siracusa, de Tona. -~
Sants és un barrí que et pot fer
reviure bons records?
Em porta bons records per diversos
motius especials. D'una banda, per
un concert que es va fer a les Cotxeres amb Color Humano i amb els
francesos Spook And The Way, on
repetidament marxaven la llum i el
so. Va acabar sent un desfase i al
mateix temps una festassa. A Sants
també va.ser on vam acomiadar el

«El fet de veure
gent que esta en
lluita i difon la
idea és el més
enriquidor»
Que ens ofereix aquest disc respecte als anteriors?
Sobretot hi ha dues novetats: d'una
banda, el so, perque és un disc

acústic, i de l' altra, les lletres, escrites totes mitjant~ant formes poeti- ·
ques tradicionals japoneses, anomenadés haikus.
Precisament els baikus, en ser
estructures poetiques tan curtes,
faciliten la comprensió de les Detres del disc i fins i tot cantar-lo,
pero . al mateix temps deixen
molt obertés les seves interpretadons.
Dones si, els haikus són construccions de 17 síl·labes i no ha estat facil encabir-les a les can~ons. La idea
de donar pas a la ·reflexió ja era un
deis objectius pretesos. Poques paraules poden donar lloc a dir moltes coses, a expressar emocions,
sentiments, sensacions, tot introduint l'element urba a lletres com
Askatasuna, que diuen literalment
que des del cartell del mur la llibertat s'esta queixant.
La traducció de les lletres a tants
idion1es amaga alguna interpretació?
Sobretot hem tingut en compte els
llocs on hem tocat darrerament.
Frances, castella i euskera sempre hi

apareixen, també el catala, per afinitat amb aquest poble, i el rus i el japones perque han estat els darrers
palsos que hem visitat i on tenim
previst de tornar.

<<Actualment
Euskadi es
troba en un
estat de terror»
El disc combina registres emotius amb d'altres més festius ...
M'agradaria comentar i fer un paral·lelisme amb una peHícula que
vaig veure recentment, anomenada
Deixa'm entrar. És una pel.lícula
molt atípica. En una escena esta una
persona matant-ne una altra i en
una altra escena apareixen un nen i
una nena en una imatge que transmet tendresa, quan en realitat és
una peHícula de terror. Aquest disc
no és de terror pero si que té molta
tendresa.

En aquest sentit, en quin estat es
troba Euskadi actualment?
En un estat de terror. En aquest
context sí que té molt a veure la
peHícula Deixa'm entrar. Ells han
entrat. És un autentic registre de terror. El PP base reunint-se amb el PP
de Navarra per intentar treure !'escut de Navarra i els símbols de tots
els ajuntaments navarresos, quan
en realitat el País Base va comen~ar
a Navarra i l'euskera va neixer a Navarra. 1 ja no parlem del tema educatiu ...
Per acabar, ara que tornen tants
grups, podría tenir sentit un hipotetic retoro· de Kortatu als ,escenaris?
Compr~nc la gent que en el seu moment no va poder veure a Kortatu
en directe, perque jo vaig veure
l'any p~ssat The Who. Era un deis
meus somnis i a més va ser un gran
concert. Pero l'any passat vaig decidir no ajuntar cap de les bandes on
anteriorment he tocat. Em fa la sensa~ió que seria un retrocés.

Vinyeta
k~*
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