
Sants i barris ve"ins 
s.ooo exemplars 
distribudó gratUita 
mensual 
octubre 2009 periodic de comunicadó nnn1a1a· 

EN MOVIMENT 
La prostitució és notícia. Lluny d'aprofitar la polémica 
per encetar un debat seriós i en profunditat, els grans 

mitjans de comunicació n'han fet un circ. Des de LA BURXA 
volem apropar-nos d'una manera desestigmatitzadora a 

aquest fenomen entrevistant Clarissa Velocci, portaveu de 
l'associació Genera. 
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Unint esfor~os contra l'especulació 

Durant tot el matí els veins es van poder apropar a les activitats que es dugueren a terme a la pla<;a de Sants. ALBERT GARClA 

Judit Pla Roig 

:L 

I.:atl~ta santsenca Judit Pla Roig 
ha participat enguany per pri
mer cop en un mundial ( els de 
Berlín). I.:experiencia, tot i que 
no ha pogut arrodonir-se amb 
una bona marca, ha estat molt 
impressionant. PAGINA 12 

Opinió 

La Grip A i 
altres histories 
de por 

PAGINA:z 

Per tal d'afrontar la passa de les grips, 
una metgessa ens explica els mites i les 
veritats del que ha aparegut ininter
rompudament sobre la grip nova o A. 
El rebombori que ha aixecat no té una 
justificació científica, ja que no és ni de 
bon tros tan greu coro se'ns ha volgut 
fer creure. Que passaria si el cobriment 
mediitic fos igual per a les morts rela
cionarles amb el tabac, per exemple? 

Cultura 

Les col les 
bastoneres 
van a Palestina 

PAGINA1o 

Una delegació de colles bastoneres del 
Principat -acompanyades per altres 
colles de cultura popular- van viatjar 
a Palestina per mostrar la cultura po
pular catalana a indrets coro Ramallah, 
Hebron i la porta de Damasc. Amb 
aquest viatge, les colles han pogut co
neixer de primera ma la situació dels 
camps de refugiats i dels territoiis ocu
pats per l'Estat israelia. 

La pla91 de Sants i les Cotxeres van ser, 
el26 de setembre, l'escenari d'una tro
bada de persones i coHectius amb pro
blemes relacionats amb l'habitatge, les 
requalificacions de terrenys, l'assetja
ment immobiliari i les polítiqries en ma
teria urbarústica de l'Ajuntament, que, 
com afirmen els impulsors de la jorna
da, <<&eguen els límits de la legalitat». 

La trobada, que tenia per objectiu 
trobar punts en comú i posar en marxa 
mobilitzacions conjuntes, va ser orga
nitzada per la Comissió de Crisi de l'As
semblea de Barri de Sants. S'hi van po
der escoltar les reivindicacions de 
coHectius del barri (la Plataforma pel 
Soterrament de les Vies i contra el Pla 
de l'Estació, els afectats per l'assetja
ment immobiliari del carrer Vallespir, el 
coHectiu No a la Torre Malaia, entre 
d'altres) i d'altres arees de Barcelona 
(coro, per exemple, el Forat de la 
Vergonya, el Clot, el Bon Pastor, els 
afectats per l'Hotel Vela). També hi van 
ser presents membres de la Federació 
d'Associacions de Vems de Barcelona. 
PAGINA4 

L'ERO de Nissan 
afecta 10.009 -persones 

A la Zona Franca s'ha produi't en els da
rers mesos un dels expedients de regu
lació d'ocupació (ERO) més importants 
dels últims anys als Pa:isos Catalat)s, que 
afectara unes 10.000 persones, entre 
treballadors de la multinacional auto
mobilística i laxarxad'empreses provei'
dores de Nissan. 

Pero l'alarma s'ha estes entre els tre
balladors no només per la magnitud de 
la mesura empresarial, sinó per les evi-

dencies que els treballadors més com
batius sindicalment, i sobretot els afi
liats a la CGf, han estat els més perjudi
cats per l'ERO, cosa que el sindicallli
bertari ha qualificat de «purga sindical». 
Cal sumar-hi altres discriminacions, 
com ara els múltiples casos en que 
s'han vist afectats els dos membres d'un 
matrimoni (tots dos treballadors), a més 
de dones embarassades i persones en 
situacions socials «dificils». PAGINA 3 

lmatges 
de la 
Festa Major 

IA BURXA ha volgut fer un homenatge a la Festa Major de Sants 
2009 amb un recull d'imatges dels millors moments. 
PAGINES CENTRALS 
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Qp~inions 
Editorials 

·lnicl de curs 
amb 

suspens 

A la incompetencia dels 
nostres polítics! que no 

troben la manera de 
sortir d'aquesta crisi1 

s'uneixen les .mesures en · 
l' educació que encari
ran més la vida de la 

pobla~ió. 

Opiliió 

Grip A: 
. 1 mama, por. 

Meritxen Sánchez Amat 
Metgessa 

Per sort, anib el principi de curs ens 
han arribat dades que aclareixen el fu
fletó de l'estiu: la pandi':mia de nova 
grip A. I:hivern austral que ara acaba i 
les dades que ens donen els estudis 
fets deixen clac que no n'hi havia per 

· tant i que, tot i que el virus de la nova 
grip A resulta més contagiós que la grip 
estacional Qa de cada any), els símpto
mes que causa són més lleugers i cau
sa menys morts. Bufl Anib l'estiu que' 
ens han fet passar! . ' 

De per que, sense tenit-ne cap certe
sa, responsables polítics i mitjans de co
municació han adobat la por i la para
noia anib una cainpanya alarmista, no 
en sé res del cert. El que em queda claf' 
és que s'ha fet molt soroll per poca co-

El tal -

Millet a la 
Proven~a ,; 

Quel Ness 

Que faria jo si fos un gran pispa com 
el tal Millet? Em faria una casassa a la 
Proven~;a, que la mar la veiés i uns 
arbres en fruit me la -festegessin. 
Amb trenta anys de coll i uns quants 
quilos podria fer-me una bona man-
sió. Gairebé com el ca5tell de Vauve-
nargues, al peu del massís de Santa 
Victoria, aN.s de Proven~a (nom pro-
ven~al d'Aix-en-Provence), que va 
comprar el genial Picasso per apeo-
par-se a l'art i l'esperit del no menys 
genial Cézanne, il·lustreftll de la ciu-
tat. Allí m'hi trobaria com a Catalu- , 
nya, si fos un gran escurabosses com 

Un altre cop ens trobem en 
l'inici de curs, com cad·a. 
any per aquestes dates,_ 
amb els mateixos malde

caps, sense recursos per al jovent al 
barri i amb escassetat d'escoles 
bressol, de_biblioteques i de ludote
ques. Tot i aquestes mancances, les 
famílies h¡m de seguir pagant, any 
rere any, la formació deis fills, en 
concepte de llibres i uniformes, ja 
'sigui a l'escola pú~lica o a la priva
da. En aquest inici de curs, pero, 
pt;r primer cop els alumnes de .cin
que de primariapodran gaudir d'or
dinadors pqrtatils perque es familia
ritzin amb la informatica. Aquesta 
mesura del Govern, que es pot veu
re .com a molt positiva, potser arriba 
uña mica tard i si no es planifica bé 
es pot convertir en un nyap, que és 
el que ha passat. Ara ens trobem 

sa, o, almenys, per una grip que, lluny 
de ser el virus letal que s'anunciava a 
l'abril, és més benigna que l'estacional. 

Revisem algunes idees esteses (si vo
leu més informació us recomano el 
blog gripeycalma.wordpress.com, fet 
per professionals sanitaris). La grip A 
nova és més contagiosa: · ceJt. Pero 
mata menys: cert, tanibé. 1 és que 
sembla que no hi hagi morts en relació 
anib la grip estacional, quan es calcula 
que la mitjana anual és de l. 400 moits, 
anib 10 morts al dia durant els mesos 
de fred. ¡! 

Us imagineu que retransmetessin ~ 
aquestes morts com han fet anib la grip S 
A nova? 1 si ho fessin anib cada mort re- ~ 
lacionada anib el tabac, per exemple? 

Mata gent jove sana: relatiu. S'ha 
trobat que la gent gran té un cert grau 
d'immunitat a causa de la ·8emblán9t 
del nou virus amb el d'epidemies pas
sades (1918 i 1957). Aixo fa que hi ha
gi més proporció de gent jove que pa
teix complicacions (que poden arribar 

el tal Millet, rodejat de quadribarra-· 
des proven~als pertot arreu -sím-
bols d'un regionalisme ben entes, ja 
que de nacionalisme seriós a Fran~a 
només n'hi ha un: el frances Qa resta 
són folldorismes de pa sucat amb oli, 
amb dues úniques i minses excep-
cions, la Bretanya i Corsega). Pels 
volts del mig dia prendria el Ricard 
al Bistrot-brasserie Deux Gar~ons de 
la rambla on hi l'estiitua del rei René 
d'Anjou, que va ser comte de Barce-
lona i rei d'Aragó durant sis any. 
Beurja bons vins de la regió, menja-
ria millors formatges i em faria l'en-
tes en Picasso, que va viure molts 
anys a Barcelona .. 

Pero per veure el mar ·de ben •a 
prop m'hauria d'acostar a Sant Tro-
pet:z (Saint Tropez), amb el Merce-
des classe S menat per un chaufer 
amb gorra i bigoti, i m'hi prendria 
uns vermuts a les terrasses del port, · 
on una aigua mineral costasis euros, 

que no tots els centres podran gau
dir d'aquestes innovacions tecnolo
giques a les aules i els catalans que 
en gaudiran hauran de pagar uns 
120 euros. Pel que fa als universita
ris, a partir d'ara hauran de seguir 
les directrius de l'anomenat Pla Bo
lonya, que comporta més despeses 1 
en diners i en temps, fet que provo- ! 
ca que ja no sigui tan ~cil compagi
nar món laboral i estudis. 1 tot aixo 
arriba envoltat d'una crisi en la qual · 
ens han ficat i que dificulta encara 
més una bona educació, sobretot si 
tenim en compte que per accedir a 
la formació has d'estar pagant a ca
da moment i per a qualsevol cosa. 

a causar la mort), pero en xifres abso
lutes hi ha menys gent jove amb com
plicacions que anib la grip estacional i, 
per tant, causa menys morts. 

La realitat ha acabat desmentint els 
auguris més tremendistes i la pregunta 

pel cap baix. 1 després, a treure el 
cap a la platja de Tahití, on em 
trobaria amb tota mena de gent que 
va del meu pal, és a di,r, gangsters, 
traficants, proxenetes, estafadors ... 
Faria petar la xerrada a la barra del 
bar mentre de reüll miraria els pits i 
culs siliconats, les propietaries deis 
quals no paren de fer-hi la pa-
pallona. Quan em vingués la gana, 
em fotria u.na mariscada remullada 
amb· el millor deis burdeus i en aca-
bat cafe, copa i puro, com els 
senyors de Barcelona. 

Que més hi faria jo, a la Proven~a, 
si fos un gran lladregot com el tal Mi-
llet? Me n'aniria a Canas (Cannes) ca-
da cop que tingués ganes de menjar-
me una bona bullóbesa i¡nperial 
amb llagosta i rascassa, i en acabat, 
de postres, li compraria a la dona 
una joiassa a Tyffany's i potser un 
parell per a les filies, per acabar de 
fer el pes. Abans' de tornar cap a casa 

· Prostitució 
·prostituida 

Unes fotos van fer escla
far la polemica sobre la 

prostitució a Barcelona. 
De veritat que ens hem 

de basar només en 
imatges? 

que hem de fer als nostres responsa
bles és per que ens han fet tenit por 
d'una manera tan gratuita. Davant de la 
incertesa s'hauria d'haver imposat la 
prudencia. 

em prendria un cafe all'Hotel Martí-
nez, en pie passeig de la Croisette, i 
firmaria autografs en cas que em 
confonguessin amb algun actor de 
Hollywood. Ai, si jo fos un gran es' 
panyaportes com el tal Millet! Me 
n' aniria a l' opera a Marsella, i no em 
perdria per res del món la meva pre-
ferida Ali Baba i els quaranta /la-
dres, i després acabaria la nit en al-
guna terrassa del port vell amb un 
burbon a lama. També passejaria per 
Acle (4rles), tot parlant amb l'esperit 
de Van Gogh, 'aniria a Grassa (Gras-
se) a olorar perfums, i guaitaria 
ocells i cavalls a la Camarga mentre 
el sol es pon. 

Ara bé, sempre tindria les maletes 
a punt per si de cas m'avis.essin de 
Barcelona que tenen una medalla 
per donar-me o una comissió per co-
brar. El chaufer m'hi duria i quan en-
trés p~r la Porta Catalana posaria ca-
ra de bona persona. 

· Des de ca nostra hem hagut 
. · . de presenciar un especta

cle lamentable al voltant 
· de les dones que exercei

xen la prostitució, amb l'inestima
ble ajut deis mitjans de comuniéa
ció de. masses que, com quasi sem
pre, s'han limitat a fer una analisi 
pobra i superficial del tema.' És lícit 
atacar i menysprear tot el conjunt 
de dones que trien aquesta opció? 
És necessaria la persec:;ució a que 
s'han vist exposades? Trobem a fal
tar l'opinió de les pmtagonistes de 
la historia, que no tenen cabuda en 
les notícies superficials amb que 
ens han bombardejat. 1 .si deixem 
que elles mateixes decideixin? 

1 

Cognoms 
Albert Ricart 

Després del fitx:atge de Telma Ortiz 
com a subdirectora de Projectes del 
Departament de Relacions Interna
cionals a l'Ajuntament de Barcelo
na, veiem de forma vergonyosa 
com funcionen les coses a ca nos
tea. Aquesta contractació a dit, en
voltada d'opacitat, no deixa de sor
prendre, per com s'ha fet i per qui 
envolta la poli':mica. És molt tacil 
perdre els nervis i deixar anar qua
tre renecs quan escoltes per les no
tícies que l'Ajuntament ha creat un 
lloc de treball per a la germanissi
ma en que cobrad 55.000 euros 
l'any. Aquest moviment del consis
tori sembla un gest polític per man
tenit els vincles amb la monarquía 
espanyola, ara que els ducs de Pal
ma han marxat a fer les Ameriques. 

Els CIE 
J. Font i Ollé 

1 Diu un personatge del film Distric-
te 9, referint-se als alienígenes que 
la Terca acull, que enten que 

1 s'ajudi la gent d'un país veí, pero 
que no és just fec-ho a uns que «ni 
tan sois són del nostre planeta!,.. És 
una bona mostea deis mecanismes 

- . mentals i socials per menysprear 
l'altre i justificar un genocidi. La 
caminada que es Va emprendre el 
23 de setembre contra la reforma 
de la llei d'estrangeria ens recorda 
la vigencia d'aquesta peHícula. 
Grades als nostres centres d'inter-
nament d'estrangers, minidistric-
tes 9 (camps de concentració), la 
ciutadania viu trilnquil·la. 

Envia'ns el teu escrit a 

1 
laburxa@barrisants.org 

oaCanVies 
{Jocs Florals, 42· BCN o8o14). 



Sants 

Purga, sindical 
a I'ERO de 
Nissan 
L'ERO més important deis 

darrers anys al districte ha 

estat pactat entre !'empresa 

Nissan de la Zona Franca, 

CCOO i UGT, i afecta princi

palment treballadors afiliats a 

centrals sindicals alternatives, i 

sobretot a CGT, que s'ha opo

sat als acomiadaments. 

Franca van ser acomiadats en el marc 
d'un expedient de regulació d'ocupa
ció (ERO), pactat d'amagat per !'em
presa amb CCOOO i UGT, en una fac
toría que compta amb els números 
més alts d'afectats deis darrers anys 
als Pa"isos Catalans. 
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Alex Tisminetsky 
Sants 

Quan els treballadors encara no ha
vien pa"it la mesura, i s'organitzaven 
les priineres protestes, a finals d'agost 
la multinacional automobilistica va 
presentar un altre expedient, en 
aquest cas temporal, que afecta més 
de 2.000 treballadors, els quals passa
ran a l'atur un mes rotativament, des 
d'octubre del2009 a mar<; del2010. 1 
en repassar els llistes deis afectats han 
saltat totes les alarmes: els treballa
dors m:és combatius sindicalment, i 
sobretot els afiliats a la CGT, han estat 
els més perjudicats per l'ERO. 

Xiulada als polítics que es va fer l'Onze de Setembre durant l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova. ALBERT GARCIA 

Un 70% deis afiliats a la CGT han es
tat afectats per la mesura empresarial, 
un 100% si parlem de les dones del 
sindicat llibertári. El passat julio!, 698 
treballadors de Nissan de la Zona 

Un simple repas de les xifres no 
deixa cap lloc al dubte. La CGT comp
ta amb 137 afiliats a Nissan, dels quals 
97 han estat directament afectats per 
!'ERO, cosa que representa més oel 
· 70% del total d:aftliats; en canvi, 

«L'ERO afecta 10.000 persones 
de Nissan ·¡ proveiCiors» 

Javier Turrillo 
Delegat sindical a Nissan de la Zona Franca per CGT 

Teo Navarro 
Barcelona 

Quines conseqü~ncies 
l'ERO de Nissan? 

tindra 

Catastrofiques. Estem parlant d'una 
factoría que dóna ocupació a més de 
4.500 persones, a rrÍés d'un entramat 
d'empreses prove'idores, que es veu
rien afectades directament amb aco
miadaments en cadena i tancaments 
per 1' efecte dominó que es crearía. 

Si parlem del nombre de treballa
dors afectats, aNissan avui se n'artun
cien 1.680 , pero cal sumar-hi els 
prop de 560 que ja han abandonat la 

• "fV\.Ii M V .e..(" tÁ. 

- DISTRIBUCIO PRODUCTES ECOLÓGICS 
1 DE COMERy JUST 

- COOPERATIVAAUTOGESTIONARIA 

- ECONOMIA SOCIAL ALTERNATIVA 

t; ,"l.:J;Lt l1 l~; ~~~ ,_ 
f:.;,_ucclo•Ja 

¡.-:-¡ '' ( ·!1 ~·' ',' ,<Jl' 1 ¿¡;.: '_• 1 .1,''.'' ',; dl'_-1 

! lll)ll'/•_•(¡ !;¡~ j ;•\!;! ¡ ¡,til ~· 

fabrica voluntariament amb un pla de 
baixes incentivades, iniciades al fe
brer per un ERO. També hi ha els 
8.000 treballadors d'empreses prove'i
dores, com Visteon, Esteban lkeda i 

· ESMAR, que ja han anunciat ERO pu
jant al carro de Nissan. 

Quins són les causes -reals de 
l'expedient? 
Creiem que el que esta fent !'empresa 
és aprofitar el moment de crisi creant 
una alarma a Nissan per poder fer 
una r~estructuració de fa factoría de 
la Zona Franca, disminuint drastica
ment la plantilla i la producció i bus-

C. Ftnldndia, 45- TeL 93 422 95 98 
(Piar;a Sants) 08014 Barcelona 

cant, així, el desmantellament en un 
futur no gaire llunya. 

Com ha d'afrontar la classe treba
Uadora la lluita contra aquestes 
agressions? 
Cree que hem de reprendre valors 
com la solidaritat i la mobilització, 
tomar a la lluita. Hem d'abandonar la 
butaca on ens hem apoltronat. Hem 
de sortir de la nostra letargia i fer-nos 
escoltar. Que les nostres queixes i 
crits arribin als govemants per obli
gar-los a prendre les mesures neces
saries perque rescatin la indústria, 
igual que estan fent amb els bancs. 

CCOO, amb una afiliació que triplica 
o quadruplica la de CGT, només 
compta amb 50 afettats. Destaca es
pecialment que totes les dones afilia
des al sindicat llibertari han estat afec
tades per la mesura. Des del sindicat 
llibertari han denuncien: <<No podem 
dir que CCOO són els responsables 
de l'acomhtdament, pero sí que han 
negociat qui havia de marxar>>. Arran 
d'aquestes afirmacions, CCOO ha 
anunciat que denunciaría la CGT per 
<<difamació». 

Altres discriminacions denuncia
des pels treballadors en l'elaboració 
de les llistes han estat que hi ha múl
tiples casos en que s'han vist afectats 
els dos membres d'un matrimoni; 
tots dos treballadors, a més de dones 

Dades 
L'ERO en xifres 

1.680 treballadors afectats di
rectament per l'ERO 

560 baixes voluntiuíes que ja 
s'han cursat a l'empresa 

8.000 treballadors afectats per 
l'ERO en les empreses proveido
res de Nissan 

embarassades i persones en situa
cions socials ·difícils». 

ACCIONS DE PROTESTA 
La mesura empresarial ha provocat la 
creació a !'empresa d'una Plataforma 
de Treballadors Acomiadats de Nis
san, que en les darreres setmanes ha 
dut a terme diferents mobilitzacions 
amb l'objectiu de traslladar a l'opinió 
pública el contlicte a !'empresa. 

Els i:reballadors han tallat en diver
ses ocasions la ronda litoral i s'han 
concentrat reiteradament davant la 
seu de la multinacional a la Zona Fran
ca, fet que ha provocat diverses cirre
gues deis Mossos d'Esquadra. També 
han protagonitzat protestes davant la 
la seu ·de la Conselleria de Treball. 

698 trebatladors acomiadats en 
el darrer ERO 

306 milions d'euros va obtenir 
de benefid l'empresa el2003 

4. 500 treballadors conformen la 
plantilla de Nissan 

43 milions d'euros es van donar 
en subvencions públiques en el 
darrer any a Nissan 
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San_ts _' 
A PEU DE CARRER 

¡-----------------------------------

1 Que passa 
1 amb els pares? 
1 --------------! Bartomeu Pi 
1 -
1 En les darreres setmanes, a la prac-
1 tica totalitat deis pares infantils del ¡ barrí eis ha donat per reformar-se. 
¡ Sota la mirada sorpresa de molts 
• deis usuaris, la deria del Districte de 

-1 fer obres s'ha anat estenent a quasi 
1 tots eis pares de la zona. El primer 
l va ser el cas sonat de les obres faraO
! niques de l'Espanya Industria!, que l diuen que acabaran (amb sort) al 
! desembre. Després han vingut les 

1 
de la pla91 Olivereta, del pare de 
Sants Estació, de la pla91 de la Farga 
i de l'Escorxador . . 

Eis ve'ins, i sobretot eis pares i les 
mares, es pregunten sorpresos que 
pot explicar la reforma simultania 

! de tants pares ipfantils, ja que tot 
¡ semblava apuntar que no estaven 
¡ tan deteriorats com per necessitar 

'1 una reforma tan radical i urgent. 
La resposta salta a la vista, i esta 

1 
en boca de molts. I:Estat ha destinat 
un veritable fons milionari als ajun-

1 _taments, l'anomenat Pla contra l'a
j tur, amb la condició d'utilitzat:-los 

\ 
per fer obres abans de final d'any. 
I:Ajuntament ha hagut de presentar 

/ en poc temps projectes per justifi-

1 
car e~ fons ,ced!ts. El resulta~ ~el 
proces, pero, es com a mmtm 

1 
sorprenent. En una epoca de reta
liarles de prestacions i ajudes públi

l ques, s'estan fent reformes inneces-

l sanes als pares amb !'única finalitat 
de les obres en si, creant una ocu-

1 pació preciria pero, i aquí tenim el 
¡ que, donant una nova possibilitat a 
¡ les promotores d'infraestructures 

d'embutxacar-se sumes milioniiries. 
Ens ho podran amagar amb mil 

campanyes publicitiries, pero és 
evident que aquesta actuació esta 
lluny de ser una gestió racional deis 
recursos públies. 1 més tenint en 
compte _que dos de cada tres nens 
santsenes de O a 3 anys no podra 
accedir a cap escola bressol pública, 
pe! simple fet que n'hi ha ben 
poques. La Guinbó continua amb 
barracons, i les obres encara ni 
s'han comen~at. Per a les obres 
sempre hi ha recursos, per a les 
escoles bressol, no tants. 

Durant la Merce, la crisi continua . ' . 

Una trobadade ve'ins i 

ve'ines fa palesa la necessitat 

d'unir esfon;os i lluitar contra 

el model urbanístic de 

Barcelona. 

Marc Garcia 
Sants 

Amb la Merce com a excusa, entitats i 
associacions de vemes i ve'ins es van 
trobar a la pia91 de Sants per compar
tir experiencies. A la taula rodona va 
participar-hi la Plataforma Antimob-: 
bing, que va explicar !'estrategia deis 
propietari.s que fan la vida impossible 
als llogaters de rendes antigues perque 
marxin de casa seva. També van ser 

presents eis vems de les Corts que han 
de fer front a la requalificació deis ter
renys del Miniestadi ( on el Bar91 vol 
fer-hi més de 1.500 pisos, cap deis 
quals de protecció oficial i sense eis 
equipaments esperats) i eis de la ColO
nia Castells, que estan veient com el 
pla de reurbanització pretén convertir 
un barrí humil en un de luxe. 

El Centre Social c-omenc;a 
el curs carregat d'activitats 

Roser Benavent 
Sants 

D'Olzinelles, 30, seu del Centre Social 
de Sants (CSS) n'han sortit les principal 
lluites vemals de Sants. No ha estat l'ú
nic focus deis moviments socials al bar
rí, pero si un deis més permanents. 

Actualment el CSS, que manté l'ho
rari ampliat als matins, com l'any pas
sat (de 10 a 13 i de 18 a 21 de dilluns a 
divendres), aplega fins a 23 entitats de 
tota mena, des d'associacions de ve'ins 
com el mateix CSS i la Comissió de 
Ve"ms de la Bordeta, fins a assocmcions 
d'immigrants com les de Ghana i l'Uru
guai, passant per grups culturals com 
eis diables i les danses de l'Ull i l'Ai. 

També hi ha un seguit de serveis a 
disposició deis socis, com eis punts 
d'informació (laboral, immigració, as
setjament immobiliari, violencia do-

mestica) i l'assessoria jurídica. Activitats 
com les deis projectes Parlem i Xerrem, 
les sessions de quiromassatge i eis ta
llers de tai-txi, escriptura creativa i crei
xement personal complementen la vo
cació de servei al barrí del CSS. 

TaWDB 

D'altra banda, el CSA Can Vies, l'Es
pai Obert, l'Ateneu llibertari i el Casal 
Independentista també han comen~at 
el curs. Podeu veure les seves adreces i 
les activitats programarles a la contra
portada de lA BURXA. 

Productes ~~ cultiu 
d'exterior ' interior 

de díUuns a 
matins de 10:3oh a t4h 

D'altra banda, la Plataforma pe! So
terrament de les Vies i contra del Pla de 
l'Estació va resumir les seves lluites i la 
situació actual del Calaix de la Vergo
nya. El Centre Social de Sants va expli
car les reivindicacions del barrí sobre 
Can Batlló, antiga fabrica textil, i va avi
sar que 1'1 de juny del2011 eis vems i 
vemes entraran en aquest complex. 

DEBAT 1 POSADA EN COMÚ 
A la tarda es va fer un debat a les Cot
xeres, on es va posar de manifest !'exis
tencia d'un enemic comú, l'anomenat 
G-16 (format per entitats com el RACC, 
el FCB, l'Orfeó Catal.a, elliceu, La Cai
xa, etc.), una estructura poc transpa
rent capa~ de moure eis fils del mercat 
economic i polític. També es va parlar 
de la capacitat de mobilització real del 
moviment vemal, que ha delegat en la 
classe política la seva interlocució. Es 
va posar de relleu que les noves gene
racions d'activistes no s'incorporen al 
moviment vernal. Aquestes s'organit
zen en coHectius de base que no inter
peHen l'Administració com a mitja de 
lluita, treballant més en l'organització 
popular per defensar-se ells mateixos. 

EICSO 
la Farga, 
en perill 

Irene Jaume Gambín 
Sants 

Una notificació judicial ha anuntiat a 
les persones que fan ús de l'edifici si
tuat al carrer Rossend Arús que tenen 
fins al 21 de setembre de termini per 
abandonar voluntiriament l'immoble. 
Les persones que formen part del eso 
(centre social okupat) han volgut do
nar a coneixer el casa través d'un co
municat on afirmen que el jutge, Jordi
Uuís de Prada Hernández, ha cedit a 
les pressions de la constructora 
PROMCAT SL, propietaria de l'edifici. 
També denuncien que aquesta empre
sa és la mateixa que, al principi, va en
viar «matons» per fer fora les persones 
que havien okupat l'immoble. En el 
comunicat també afirmen: «Si ens des
allotgen, no desapareixerem, sinó que 
seguirem lluitant al carrer>>. 

tardes de 11h a 20:JOlll lt Ous fresé os i pasteuritzats 

servei diari al comer<! 
i a la restauració 

C!Parcerisa, 17·19 

934.219.238 
~adoben MaU~com 

1 
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L'Ajuntament s'aprofita de la 
lentitud judicial al pare de Joan Miró 
Els ve"ins i ve"ines del pare de 

Joan Miró veuen atonits com 

el consistori tira endavant el 

projecte de construcció de la 

nova caserna de bombers 

sense ni tan sois avisar-los~ 

Martr Gutiérrez Farré 
Esquerra de I'Eixample 

El 15 de juliol eis residents propers al 
pare de Joan Miró, l'antic pare de l'Es
corxador, es despertaven amb la noti
cia que s'iniciaven les obres de cons
tfucció de la nova caserna de bombers 
de la ciutat. Actualment Bombers de 
Barcelona disposa de set casernes al 
conjunt de la ciutat. A causa de l'am
pliació de l'Hospital Clínic, l'antiga ca
serna situada davant del centre medie 
deixarit de funcionar i passari a ubicar
se a l'actual pare de l'Eixample. 

Les queixes deis ve"ins es van iniciar 
tot just després de rebre a les bústies 
una carta informativa en la qual se'Is 
deia que les obres d'enderroc de la pla-
91 comen<_;aven. Segons Patricia Plaza, 
membre de l'oposició vei"nal, l'Ajunta
ment ha ignorat la participació deis 
ve"ins en la requalificació d'uns terrenys 
que passen d'urbans a equipaments. 

Actualment les obres es traben més avanc;:ades que a la imatge: ja hi ha l'estructura de la caserna de bombers. PLATAFORMA DE 

DESINFORMACIÓ IIRREGULARITATS 
Segons Plaza, el pare té una superficie 
total de 57.000m', deis quals només un 
5% poden ser destinats a equipaments. 
Actualment, entre el poliesportiu i la 

biblioteca, l'espa,i que queda per desti
nar-lo a equipaments és de 400 m' i la 
caserna esta projectada en una superfi
cie de 2.500 m'. L'Ajuntament només 
pot construir la caserna revisant el Pla 
general d'urbanisme i formulant un Pla 
especial per requalificar uns terrenys 
que inicialment són sol urba i transfor
mar-los en equipaments. El procedi
ment que s'ha emprat és del tot irregu
lar, segons fons ve"inals, perque l'Ajun
tament ha donat una llicencia d'obres 
rnajors per poder construir la nova ca
serna. Aquesta llicencia és la que dóna 

Tot a p·unt peral 
correllengua 2009 
Després de l'impuls que 

l'any passat va rebre el 

Correllengua, enguany es 

repetira fórmula. -

Roger Sánchez Amat 
Sants 

Sera el dissabte 24 d'octubre a la pla
~a de Sants, tallant l'~ci del passeig 
Sant Antoni: Sense cap mena de dub
te, l'empla<_;ament esdevé en si un fac
tor deterrninant. Si bé realitzar activi
tats en places recollides com l'Osca o 
la Malaga resulta sempre grati.ficant, 
el fet d'ocupar un c;spai centric com 
la pla~a de Sants, lliurat tot l'any al 
tr:lnsit, és tota una fita. La implicació 
del Secretariat d'Entitats també supo
sa un salt qualitatiu, ja que resol múl
tiples aspectes tecnics que sempre 
són farragosos, tot i que obre certs in-

' terrogants. Per ara, la resposta de les 
entitats és bona, i el Correllengua ha 
reviscolat. L' edició del 2008 va ser tot 

un hit, i aixo ha animat eis organitza
dors. Enguany, pero, no pensen repe
tir la coHaboració amb les Guspires 
de Sants i la seva Nit de Bruixes, així 
que queda per veure si aixo afectara 
d'alguna manera el Correflengua. 

La preparació del programa fa me
sos que dura, i a les reunions hi són re
presentarles bona part de les associa
cions del barrí (22 entitats). Probable
ment sera el Correllengua més extens, 
ja que la primera activitat s'ha fet a 
principis d'estiu, amb el concurs de 
cartells. La iHustració guanyadora, rea
litzada per Ruth Rodríguez, ve"ina de la 
Bordeta, protagonitzari la convocatO
ria. El rnateix dissabte 24 podrem veu
re puntaires, bastoners, castells, día
bies ... i omplirem la panxa amb un bon 
apat a 12 euros (amb sopa de toma
quet i herbes del país, amanida de tar
dor, platillo de pollastre i costelló amb 
castanyes i coca del Correllengua). r:es
criptor Víctor Alexandre llegir:l el mani
fest i Miquel del Roig amenitzari el ves
pre amb e~ seu animat i sorprenent po
purrí musical catal:l. 

el consistori per poder fer obres rnajors 
a casa, com, per exemple, canviar el 
plat de la dutxa. 

Curiosament, la llicencia donada se 
sustenta en un esborrany d'acord en
tre l' Ajuntament i !'Hospital Clínic, 
sense que hagi aparegut en cap mo
ment el conveni d'acord entre les dues 
parts. L'encarregada de la construcció 
és Fomento, a la maxima accionista de 
la qual, Esther Koplowitz, se l'hi ha 
concedit un espai al Clínic per obrir-hi 
un centre de biomedica. Les informa
cions donarles per l'Ajuntament es li-

miten a uns planells, sense segellar, de 
la futura caserna i la resposta continua 
que el consistori no vol posar-se en eis 
procediments i que en tot cas es pot 
recórrer a la justicia. 

Fins a l'octubre, eis velns han reco
llit 1.300 firmes i han dut a terme una 
aturada de maquines i una manifesta
ció (el passat 11 d'agost), en la qual van 
participar-hi 150 persones. La posició 
del vei"nat passa pel suport a !'Hospital 
Clínic i al cos de Bombers, pero de
nunciant eis metodes i el procediment 
que ha emprat el bipártit PSC-ICV. 

Un sopar per a cent persones va cloure l'acte a les Cotxeres de Sants. ALBERT GARCIA. 

Manifestació 
contra la 
requalificació 
del Miniestadi 

El proper 8 d'octubre diver

ses entitats de les Corts han 

convocat una manifestació, 

per fer que-les autoritats 

polítiques escoltin la veu deis 

ve"ins. 

Merce Esteban 
Les Corts 

La signatura d'un acord de criteris en
tre !'alcalde de Barcelona, Jordi He
reu, el cap de ·l'oposició,)(avier Trias, 
i Jordi Portabella (d'ERC) durant el 
període prevacacional -28 de juliol
ha ences eis :lnims deis ve·ms i ve·mes 
de les Corts per donar una resposta 
contundent contra la requalificació de 
la parcel·la del Miniestadi. Recordem 
que el Futbol Club Barcelona va obte
nir permís per construir 1.500 pisos 
en sol urbanitzable, cosa que compor
tada la perdua d'una part de l'espai 
destinada a equipaments (deis pocs 
que queden a la capital catalana). 

Així dones, la Coordinadora de 
Véins i Entitats de les Corts, a més de 
recollir 6.000 firmes per aturar el pla, 
prepara una gran rnanifestació per al8 
d'octubre per posar en evidencia l'o
posició deis cortsencs i de diverses en
titats, com la Federació d'Associacions 
de Vei"ns de Barcelona, a aquesta re
qualificació deis terrenys del Miniesta
di, davant la negativa de l'Ajuntament 
de fer marxa enrere. 

La Diada 
al barrí 
L' acte es va centrar en el 

suport de !'Esquerra 

Independentista (El) a les llui

tes populars. 

Marc Garcia 
Sants 

Fa anys que el Casal Independentista 
de Sants organitza en dies previs a la 
diada un acte commemoratiu. Enguany 
pero, l'acte s'ha fet en el marc de !'Es
querra Independentista del Barcelones. 
(EIB), que, de manera itinerant, fa eis 
actes peis barris de la ciutat. Així, 
aquest any l'acte s'ha centrat en el re
colzament que l'EI dóna, o vol donar, a 
les lluites populars. 

Les reivindicacions deis i les treba
lladores de 1MB, eis migrants, l'estu
diantat i la futura incineradora metro
politana van ser eis eixos principals de 
l'acte. Per cloure'l, un membre de l'Effi 
va recordar la feina feta en eis últims 
anys i la recent incorporació a l'Effi de 
la CUP de la ciutat. Finalment va convo
car la gent a assistir als actes de la Dia
da, organitzats de forma unitaria. 
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Parentesi 

LLIBRE 

La insurreción 
• queVlene 

COMIT~ INVISIBLE, 
MELUSINA 2009 

Aquest títol,' famós a 
Fran~a arran d: unes 
detencions sota la 
Llei antiterrorista en 
les quals una de les 
proves de carrec era 
la possessió d'aquest 
llibre, se situa plena-. 
ment a les tesis in'sur
reccionals. Proclama 
la insurrecció neces
saria davant d'un or
dre simbó~ic i de les 
coses només garantit 
per' la policia, la 
videovigilancia i la fi
losofía postmoderna. 

Una analisi més 
que brillant a cop de . 
martell de la descom
posició i la naturalésa 

de la civilització occi 
dental, acompanyada 
d'una crida incendia- , 
ría a precipitar per 
tots· els mitjans la 
mort clínica d'aquest 
sistema capitalista de 
mobilització· total. La 
consciencia punk del 
futur sense avenir 
pren amb aquest lli
bre una dimensió de 
convit a l ' organi tza
ció conscient per des
truir al més aviat pos
sible aquest present 
de limitacions. Alta
ment recomanable. 

Hernán Córdoba
Mendiola 

La Ciutat Invisible 

BURXANT ELS BYTES 

Virus infonnatics 
Tothom ha sentit a 
parlar dels virus infor
matics, peró malta 
gent encara no entén 
d'on vénen. Un virus· 
no és res més que un 
programa informatic 
que aprofita algun 
error del sistema ope
ratiu (SO) per fer ope
racions sense l'autorit
zació del propietari de 

l'ordinador. 
Un virus pot fer mol

tes coses. Depenent 
del tipus que sigui, pot 
esborrar fitxers o es
paUlar el SO. Peró tam
bé n'hi ha que fan pos
sible que el creador del 

· virus obtingui el control 
del-teu ordinador o in
formació del que fas . 
amb aquest. 

teterid md!ed s.c.c.l 
esmorzdrs i berendrs, cdssoldns i ecol6gics 

MÚSICA 

Sera si hay ... Un-tnouto a 
Potato 
DIVERSOS AUTORS 
SOUND REBEL. 
Arriba a les meves 
mans un disc de tribut 
als histories Patato i 
arran de la seva escolta 
comen~a també una 
petita investigació pa
ral-lela. 

A Vitoria-Gasteiz 
l'any 1984, en plena 
eclosió del rock radical 
base, neix una banda 
plena de missatge pero 
que agafa la música 
reggae i l 'ska com a 
símbol de referencia. 
Aquest fet marca tam-

Com arriben els vi
rus al nostre ordina
dor? . La majoria ens 
arriben per Internet. Ja 
sigui per correu elec- . 
trónic, com el famós 1 
Love You, o simplement 
per tenir el nostre ordi
nador connectat a la 
xarxa. Peró no hem 
d'oblidar la quantitat 
de virus que circulen 
ara pels pendrives de 
mig planeta. 

Que podem fer per 
evitar-los? Hi-ha vacu-

bé una diferencia que 
dóna encara més per
sonalitat al projecte, 
ja que van ser-ne pio
ners. Fins a l'any 2007 
els Patato han aconse
guit fer grans can~ons 
que es converteixen en 
banda sonora i fins i tot 
himne de la memoria 
de molts seguidors. 
L'any 2008, un cop 
anunciada la seva dis
solució, es va comen
~ar a preparar aquest 
tribut de 19 can~ons de 
grups de punta a punta 
de l'Estat espanyol, 

nes? El més efectiu es 
tenir cura: no abrir cor
reus sospitosos, no en
trar en certes webs, no 
instal-lar coses baixa
des d'lnternet que no 
sabem qué són o, si 
descarreguem- algun 
programa, ·fer-ho des 
de la web oficial del fa
bricant. 

Pero, sens dubte, el 
que hem de fer és tenir 
un antivirus actualit
zat. · 1 remarco <<actua
litzat,, ja que si no ho 

prava de la seva in
fluencia. Actualment 
constatem que el grup 
es presenta de nou: 
torna als escenaris sota 
el nom de Patato Free
To i ens anuncien una 
gira mundial (Europa, 
América i el Japó). El 
dissabte 31 d'octubre 
els tindrem a Barcelo
na amb motiu de la 
Castanyada. Els veu
rem, els escoltarem i, 
deben segur, ballarem! 

David Vázquez 

esta no serveix de res. 
1, per últim, si us voleu 
oblidar dels problemes 
amb els virus informa
tics, deixeu d'usar Win
dows. La majoria de vi
rus només funcionen en 
aquest SO. Una bona 
alternativa es Ubuntu 
Linux. 
Antivirus gratui"t: 
www. avast.com 

Bernat Costa 

~--~ - - ---- ~-~ 

CINE 

Frozen· ·river 

COURTNEY.HUNT 
200 9 

Aquest film indepen
dent nord-america, 
guanyador del Gran 
Premi del Jurat al 
Festival de Sundance 
del 2008 i que va 
aconseguir també di
ferents premis inter
nacionals a més de 
nominacions als Osear 
per la seva actriu 
principal (Melissa · 
Leo) i al millar guió 
original, descriu amb 
gran duresa i canten
ció la vida de dues do
nes molt di.ferents 
que han c:le sumar es
for~os per aconseguir 
sobreviure en un món 
que els és summa-

..::.\ 

-~ - - ,_ -

ment hostil , el món 
del tratic d' immi
grants entre el Cana
da i els EUA. Rodada 
en aquells freds pa
ratges del riu gelat 
que titula el film i 
que es converteix en 
un protagonista més, 
ens ofereix una inter
pretació excel-lent de 
Melissa Leo i una his
toria que atrapa des 
del principi. És alta
ment aconsellable la 
visió d'aql!est magní~ 
fic film , que destaca 
en una cartellera tan 
poc brillant com ['ac-
tual. · 

Lancelot 

f)(oH ... r:tius: i\TfCAT, Contr"·infos, B1ogritfk, 
Pol~m1cd, Anteneulhbl!"rtan d~ Poble ':)ec::, Artr:;o~cmo, 
Cooperatl""a de con~um cnt1c 

O ra!l'!'rs de bdll flamenc i Jniormatic.:~ 

O t.a t.:ourdinador.l P:. rt~urwilt tds dim<Ht~ a lt.., 10h 
VIO!" li P•HIIrtpM i ft>r propc<;t~s 
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Sants i barris ve·ins 
s.ooo exemplars 
distribudó gratUita 
mensual 
octubre 2009 

LA FESTA MAJOR EN IMATGES 
Us presentem un recull d'imatges de 

la Festa Majar d'enguany. 
A les imatges de la dreta, dos mo

ments del concurs d'arrossos que es 
va fer el dissabte 29 d'agost. 

bon ambient i Alegria, 
comprom1s 

, a la F-esta Major 

Actuació conjunta de Les cólles bastoneres de Sants i de Gracia pels carrers del barri durant el CremaPicaPuja. ALBERT GARCIA 

Un any més, la Festa Major s'ha tancat 
amb un balan~ engrescador. El bon 
ambient i una excel-lent participació 
han estat el denolilin.ador comú de les 

nombroses activitats organitzades peis 
12 carrers federats, eis Castellers de 
Sants i l'Assemblea de Barri de Sants. 
Així, petits, joves i més grans han po-

gut gaudir de tallers i espectacles, bin
gos, campionats de domino, concerts, 
actuacions musicals per a tots eis gus
tos i mostees de cultura populai, així . 

com apats de germanor i actes reivin
dicatius. 

Des de IA BURXA hem volgut fer d'a
questes pagines un recull fotogriific 

Exit rotund de la quinzena FMA 
Assemblea de Barri de Sants 

Enguany s'ha celebrat la quinzéna Fes
ta Major Alternativa de Sants (FMAj, 
del 24 al 31 d'agost. Un any més, les 
nostres festes han estat, juntament 
amb les de tots eis carrers ·engalanats, 
un moment de trobada, d'exercici de 
cultura popular i d'oci. El barri ha po
gut tomar a gaudir d'activitats i d'es
pectacles, així com de festa. Un any en 
que hem hagut d'entristir-nos per la 
perdua del carrer Galileu, pero també 
alegrar-nos que un nou carrer hagi de
cidit iniciar les festes, el carrer Santa 
Cecilia. Tal com han fet tots eis carrers, 
des de la FMA també eis volem desitjar 
molta sort i molts anys de festa major. 

UN EMPLACAMENT DEFINTIU 
_Per la nostra part, estem molt conten
tes d'haver pogut celebrar aquesta no-

va ediciÓ, millorant la nostra progra- · 
mació i mostrant la consolidació de la 
FMA dins les festes del barri. Les valo
racions per part de tots els carrers han 
estat for~a positives tant per la partid
pació com per la manca de problemes. 

Un anys més també, la FMA no ha 
pogut tehlr un empla~ament definitiu 
perdura terme les seves activitats. No 
hem pogut fer les festes al pare de l'Es
panya Industrial, tal i com fa anys que 
demanem. Aquest any, la raó han estat 
les obres que s'hi fan i que fan impos
sible desenvolupar unes festes amb 
normalitat. Aquest tema queda pen
dent, ja que fins ara la postura del Dis
tricte no ha estat·gens clara amb vista a 
les festes del 2010, quan les obres ja 
estacan acabades. És la nostra intenció 
celebrar la setzena FMA en aquell es
pai, entenent que és la millor ubicació 
possible al barri per desenvolupar un 

programa complet i tenint en compte 
l'assistencia de gent que hem tingut 
els darrers anys. 

CELEBRANT ELS 15 ANYS 
Aquest 2009 hem celebrat la nostra 
quinÍena edició, una vegada més, itine
rant. Hem mantingut la celebració de 
les festes a dues ubicacions diferents, 
eis tres primees dies a la p~a d'Osca i 
els tres darrers, al piirquing que es tro
ba entre eis carrers Vtriat i Puiggarí. Per 
homenatjar aquests 15 anys d'organit
zació popular autogestioniiria, volunta
ria i sense subvencions ni ajuts, hem fet · 
diverses activitats. El dimarts, a la pla9l 
Osea vam fer una matinal infantil i un 

· cimpionat de mus a ciirrec de mem
bres deis col-lectius La Mandriigora i 
Coito Donyana, organitzadors de la 
primera edició de la FMA el1994. D'al
tra banda, i al' espai gran, divendres 29 

vam organitzar un concert sota el títol 
«Quinze anys, quinze grups». Durant 
més de set hores, el públic assistent va 
poder escoltar qumze formacions del 
barri, algunes ja consolidarles i altres 
de ben noves; totes, encantarles de po
der formar part d'aquest homenatge. 
Moltes d'aquestes bandes assagen o 
han assajat en espais altérnatius del 
barri, com el CSA Can Vies, davant l'eS
cassetat d'espais que ofereix el Distric
te, no només per assajar, sin§ en gene
ral d' espais per a joves, fet que es va re
cordar al llarg del concert. A banda 
d'aquestes dues activitats temiitiques, 
cal destacar !'afluencia i participació en 
la segona edició del CremaPicaPuja, la 
trobada de cultura popular, on hi van 
participar bastonees, castellers (amb 
un pilar caminat) i geganters i que va 
·acabar amb el correfoc deis diables de · 
Sants a l'espai de la FMA. 

del que ha estat la Festa Major 2009 i 
dedicar-les a tothom que les ha fet 
possibles. Fins l'any que ve! 

EL BALANC, EXTRAORDINARI 
Un any m:és valorem de forma molt po
sitiva la setmana de festes, on no hi ha
gut cap mena de problema remarca
ble. Hem tornat a-demostrar com la in
tenció de presentar la FMA com 
quelcom conflictiu i davant de la qua! 
hi cap la coerció cau per si sola. Hem 
pogut fer de les festes un nou moment 
de presa del carrer festiva per part de 
les entitats i persones que conformem 
l'Assemblea de Barri de Sants. 

Volem, un any més, felicitar i donar 
les griicies a totes aquelles persones 
que han fet possible la FMA, a tota 
aquella gent que ha vingut a ajudar o a 
celebrar amb nosaltres la festa major i, 
a més, recordar totes aquelles perso
nes que no han pogut commemoi:-ar 
aquesta quinzena edició amb nosal
tres. Només ens cal afegir que el2010, 
les festes secan al pare. 

1 
! 
1 
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La Festa Major 
de Sants en imatg~s 

Primer premi: Alcolea de Dalt 
Per tercer any consecutiu, el carrer Alcolea de Dalt ha guanyat el concurs oficial de guarniments 
de carrers. Enguany, amb el tema d'Indiana}ones, la comi.ssió de carrers també ha quedat la pri
mera en la votació popular organitzada per Sants 3 Radio. 

Ara que la Festa Major ja no 

és més que un record, a LA 

· BURXA us oferim un recull 

fotografic per mantenir en la 

memoria algunes de les acti-

Alcolea de Baix: tancat per vacances 

vitats que van omplir d'ale-

. gria i germanor carrers i pi a

ces durant els darres dies del 

mes d'agost. 

Avions, globus aerostatics, l'estatua de la llibertat. .. Un carrer on s'ha pogut anat de viatge i, al~ 
hora, gaudir de nombroses activitats propies de festa major, com ara xocolatades, jocs per a in-

, fants, apats de germanor i balls amb orquestra. 
-·-·----·-------------- ·--------·-----·-----·-·--··-··-·-··-··-··-··-· -----·----··------·--····-·--·-·-------·------------------··- -····-·-·----------

El circ del carrer Finlandia Las Vegas al carrer Canalejas 
Un pallasso donava la benvinguda al circ del carrer Finlandia. Fet amb paper de diari reciclat i classificat en quart lloc 
en el concurs oficial, ha estat l'escenari de les nombroses activitats que la comissió del centric carrer ha organitzat pen
sant en tots els públics i tots els gustos. 

L'exit deis bingos del carrer Canalejas durant la Festa Major ha fet 
que la comissió decidís enguany convertir el carrer en un gran casi
no a l'aire lliure. 

La pla~a de la Farga es converteix en un jardinet neodassic 
Tot i ser un deis espais. més complicats de guarnir, la comissió de la pla~a ha estat clássificada en 
el tercer lloc en el concurs popular i el lOe en l'oficial, en el seu 27e any de participació i orga
nització d'activitats de festa major. 

·-----------------·· __j 

Cotxes ben nets i arreglats al carrer Robrenyo 
Un tren de rentatge i un taller han estat els motius de la decoració del carrer Robrenyo. La pre
sencia de cotxes no ha impedit que petits i grans hagin pogut gaudir de les nombroses activitats 
organitzades, entre les quals destaquen el karaoke amb pantalla gegant i el concurs culinari. 

1' 



1 

Octubre de 2009 •la Burxa• • 03 

l --de la Fesla 

25 anys de Festa Major al carrer Guadiana la fira del carrer Sagunt Santa Cecília, nova comissió de la Festa Major 
Guadiana, amb un guarniment-homenatge ais tramvies i classi
ficat en segon lloc en el concurs oficial, ha celebrat l'aniversari 
amb alegria, ja que s'ha sumat for91 gent jove a la comissió. 

Tots els elements d'una lira acompanyaven les nombroses ac
tivitats organitzades al carrer, amb l'objectiu que «baixin tots 
els ve'ins, que és el més agradable de la festa». 

La Festa Major d'enguany ha donat la benvinguda al carrer 
Santa Cecíia, engalanat com un pare. La jove comissió ha or
garutzat un gran nombre d'activitats de tot tipus. 

Jardí japones al carrer Rosés 
La comissió del carrer Rosés va transformar la cal~ada i les voreres en un placid jardí nipó 
on no hi faltava cap detall. 

El casino del carrer Valladolid 
La comissió del carrer va cobrir amb 
5.600 cartes el sostre d'un carrer conver
tit en un casino a l'aire lliure. Malgrat que 
no s'hi han fet jocs d'atzar, s'hi han orga
nitzat nombroses activitats. 

25e aniversari del carrer Vallespir 
La comissió del carrer Vallespir ha 
celebrat els seus 25 anys de participació 
a la Festa Major amb un decorat dedicat 
al circ i activitats adre~ades a tots els 
públics. 

Festa major castellera 
Per tercer any conses:utiu, els Castellers de Sants han participat activament a la Festa Major, a la 
part baixa del carrer Vallespir, davant de la seva seu, Cal Borinot. Així, més enlla de les exibicions 
castelleres, l'activitat més sonada ha estat el concert de la Companyia Electrica Dharma. 

Segona edició del Cremapicapuja 
La jornada que s'organitza conjuntament entre l'Assemblea de Barrí de Sants i els diferents grups · 
de cultura popular va ser tot un exit. Centenars de persones van seguir els diables, gegants, basto
nees i castellers en una cercavila pels diferents cartees guarnits. 

.-

·-
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Una llarga 
,Festa Major a 
la Bordeta 

Merce Esteban i Ester Rams LA PLACA FENIX 1 BAIX JOCS 
_______ .-La...,B .... or .... de...,.ta FLORALS, TAMBÉ DE FESTA 

La Bordeta en dansa ha posat punt i fi
nal a la Festa Major de la Bordeta. El 
passat dissabte 19 de setembre, a la pla
~ Celestina Vigneaux (antic camp de la 
Palmera) els velhs de la Bordeta van 
gaudir d'una festa que va comptar amb 
una gran diversitat d'actuacions de di
ferentS grups de dansa i d'u~ mostra 
gastronomica d'establiments i restau
rants, tots del nostre barri pero origina-
ris d'arreu del món: · 

La jornada va comen~ amb la cee
cavila dels.gegants de Sant Medir i es va 
cloure amb un ball deis diables de Sants 
i un festival pirotecnic que va destacar 
per fer volar el primer i únic castell de 
focs que fins ara s'ha fet a la Bordeta. 

La festa, organitzada per l'Associació 
de Yelhs -Centre Social de Sants, la Co
missió de Veiils de la Bordeta, el Secre
tariat d'Entitats de Sants, Hcistafrancs i 
la Bordeta i Sants 3Radio, ambla col·la
boració de la comissió de festes Baix 
]ocs Florals i la comissió de festes de la 
pla~a del Fenix, va ser tot un Cxit i va 
superar les millors de les eipectatives 
deis organitzadors, que estudien repe-

Els dos caps de setmana aríteriors tam
bé van estar plens d'activitats festives. 
Va comen~ar la part baixa del carrer 
]ocs Florals, engalanada amb personat- • 
ges deis contes de Disney i dedicant la 
major part de les activitats als més pe
tits. Va continuar la pla~ del Fenix, on · 
un any més i, entre altres activitats, va 
tenir lloc el mític play-back. 

de participació i assistencia a La Bordeta en Dansa. SANTS 3 

tir-la l'any vinent. Un moment del pregó de Baix Jocs Florals. WWW.EL3.CAT 

Acaba l'estiu, 
continua la festa 

Redacció 
Hostafrancs 

El divendres 2 d'octubre, amb el 
pregó, tindra lloc el tret de sortida 
de la Festa Major d'Hostafrancs, que 
enguany celebra 150 anys. 

La festa, que durara fins al diumen
ge 11 d'octubre, tindra com a activi
tats destacarles la recuperació del ball 

de diables d'Hostfrancs, que es fara la 
nit del darrer día, el concert de la Sal
seta del Poble Sec, el día 10, i la quar
ta Fira Medieval, el primer cap de set-
mana d'octubre. ' 

També tindra Uoc el ·primer 
Mercat del Trasto i una trobada in
tercultural d 'artesanía, entre altres 
activitats per a t~ts els gustos i les 
edats. 

Els organitzadors, que afirmen 
· que en els darrers ariys han notat 
una iHusió creixent dels velns per 
!'arribada de les festes, també es 
mostren satisfets per un programa ' 
que any rere any va creixent, i espe
ren, amb nervis, g,ue les festes si
guin tot un exit. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fes-te ami e o amiga de 

la Burxa* 
Les subscripdons a LA BURXA acompliran dos 

objectius: fer-la anibaT alla on la seva 
distribudó no. arriba i contribuir 

economicament al seu manteniment. 

Es pot fer de diverses maneres: mitjan~ant 
correu convendonal, per domidliaaó 

bancaria o manualment (pots deixar-ho al 
· Terrad'EsPidella, c/Premia,2o). 

Així que j¡;t saps! 

No m, ________________________________ _ 
Cognoms, ____________________________ __ 
Carrer i número ________________________ _ 
Codi Postal Població ____________ -,--
Telefon DNI ______________ __ 

Vull retire LA BURXA a casa O 

Amtélamtp de 
LA BURXA 

3 euros/mes 

(36 euros l'any) 

ADortadons 
· voluntaries a 

LA BURXA 

____ __;euros 
(escriure amb 

claretat) 

DOMICILIACIO. BANCARIA 

Caixa/Banc _________ _ 

Nom del titular ________ __ 

CODI ENTITAT D D D D 
CODI SUCURSAL DO D D 
CODI SEGURETAT D D 
NÚMDECOMPTE DDDDDDDDDD 
Es prega que entregueu fins a nova ordre els rebuts que 
presentara LA suRXA 

Data ___ _ Signatura 



UNTOMBPEL 
DICCIONARI 

LA CAN<;ó 

Flores 
nocturnas 

Se abren las flores nocturnas de quinta 
avenida 
para esos pobres señores que van al hotel. 
Flores que rompen en la oscuridad, 
flores de guiños de complicidad, 
flores silbando suicidios, 
flores de aroma fatal. 

¿Qué jardinero ha sembrado la quinta aveni
da con variedad tan predsa de nocturnidad? 
¿Cuál es su espede y cuál su país? 
¿Qué fino abono nutrió su raíz 
dándoles tono silvestre? 
¿Dónde estará su matriz? 

Flores que cruzan las puertas prohibidas, 
flores que saben lo que no sabré, 
flores que ensartan su sueño de vida 
en guirnaldas sin fe, 
flores de sábanas con ojos, 
flores desechables, 
campanillas del antojo, 
flores comiendo sobras del amor. 

Brotan, rebotan, explotan por quinta avenida. 
Son arrancadas y parten con aire veloz. 
Dicen que es duro el oficio de flor 
cuando sus pétalos se ajan al sol. 
Pálidas flores nocturnas, 
flores de la decepdón. 

Flores que cruzan las puertas prohibidas, 
que saben lo que no sabré, 
que ensartan su sueño de vida 
en guirnaldas sin fe, 
flores de sábanas con ojos, 
flores desechables, 
campanillas del antojo, 
flores sin primavera ni estación, 
flores comiendo sobras del amor. 

Silvio Rodríguez 
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SANDVITX 
Sandwich és una poblacló dels 
EUA. a l'estat de Massachusetts. 
NaTTa l'historiador Rodger que, 
cap a l'any 176.z, John Montagu, 
quart comte de Sandwich, havia 

passat una nit d'agost jugant a les 
cartes. A la matinada tenia gana i 
va demanar un tan de cam posat 
entrecluesDesquesdepa. Va ser el 
primer sandvitx. Pero el mateix 
historiador ens diu després que 

abco és ~ invent literari. El comte 
de Sandwich era una persona 
molt ocupada en els afers públics i 
no es dedica va a passar les nits ju
gant. Sembla que 1i agradava 
menjar, de vegades, cam entre 

Desques de pa tOTTat per no per
dre el ten1ps mentre s'ocupava 
dels seus impo~ afers. 

RACÓ HISTORIC 

El mercat de Sants 
Durant molts anys, 
abans que · Sants tin
gués un mercat fix, els 
venedors del barri es 
podien trobar al llarg 
del carrer Sant Crist, 
que era una de les prin
cipals vies del munici
pi, e[ camí reial. Pero 
aquest petit mercat 
improvisat es va que
dar petit quan, fruit de 
!'arribada de les fabri
ques, Sants va multipli
car la seva població. 

Pocs anys després de 
la posada en funciona
ment del Vapor Vell i 
de I'Espanya Industrial, 
Sants va tenir el seu 
primer mercat. Aquest 
mercat es va situar a la 
plac;:a Osea, que tot 
just comenc;:ava a 'urba
nitzar-se per acollir la 
primera immigració de 
Sants. 

L'any 1864, al mer
cat de la plac;:a Osea es 
va inaugurar un cobert 
metal·lic permanent. 
El mercat creixia, i va 

arribar a la xifra de 543 
parades els primers 
anys del segle XX. En 
aquell moment, el Mer
cat de Sants era un deis 
mercats més grans de 
la ciutat de Barcelona, 
superat tan sois pels 
grans mercats del cen
tre de la ciutat. 

Aviat el mercat es va 
quedar petit i la seva 
activitat, que s'estenia 
per tots els carrers deis . 
voltants, va comenc;:ar 
a ser molt molesta. Ai
xí, l'any 1892, 65 veins 
van demanar a l' Ajun
tament de Sants que 
comprés uns terrenys a 
I'Hort Nou, on hi havia 
un mas i uns safarejos. 
Finalment, l'ajunta
ment santsenc va ad
quirir els terreFlys i va 
encarregar un projecte 
a l'arquitecte munici
pal, Jaume Gusta i Bon
dia, autor d'alguns deis 
edificis municipals de 
Sants, com ara l'alcal
dia i el cementiri. 

Pero 1 'any 1897 
Sants va ser agregat a 
Barcelona i els plans de 
l'antic ajuntament 
santsenc, que de fet 
estaven aturats, no es 
van realitzar mai. El 
consistori barceloní va 
encarregar un nou pro
jecte, en aquest cas a 
Pere Falqués i Urpí. El 
canvi de projectes i els 
tramits administratius 
posteriors van fer en
darrerir l'inici de les 
obres. 

Durant un llarg perí
ode els vei·ns del barri 
van seguir patint els in
convenients del rñercat 
de la plac;:a Osea, fins 
que, · finalment, l'any 
1913 !'alcalde de Bar
celona va inaugurar el 
nou mercat. 

Els santsencs que 
van assistir a la inaugu
ració van descobrir un 
edifici d'inspiració mo
dernista, rectangular, 
d'estructura metal-lica 
i tancament d'obra vis-

FOGONSDETEMPORADA 

Belles dames, les pome~ 
És curiós veure com en 
Josep Pla defineix la 
poma com un fruit me
diocre, sense vida ni 
·personalitat. Per a al
tres la poma s'hauria 
d'inv,entar un detecte 
perque és perfectc1. 

Té un origen cauca
sic i s'adapta a dimes 
tant temperats -com 
freds. Es la fruita sana 
per antonomasia. De 
fet, en l'imaginari 
col-lectiu la poma és la 
icona de la salut. El· 
meu pare sempre em 
deia de petita <<An ap
pte a day keeps the 
doctor away .. , conegu
da frase feta del poble 
gal-les. La poma és re
ceptada per combatre 
mals de panxa i res
trenyiments. Conté vi-

t¡¡mines i fibra soluble. 
Se'n poden fer conser
ves i suculents plats, 
tant dolc;:os com salats, 
a part que es pot men
jar acabada de collir de 
l'arbre: sucosa, dolc;:a, 
exuberant. 

És també símbol de· 
cultura popular (cinc 

- ~ 

pometes té el pomer ... ) 
i l'l)an usat personatges 
de la talla d'lsaac New
ton i Guillem Tell, sense 
desmereixer la més fa
mosa de les pomes, la 
de I'Eva del Paradís. Us 
diré que uns companys 
de Patrimoni.cat han 
descobert que en reali-

· Sostres de Pfadur, escaiq{a 
i afumini 

· '.Mot[[ures áécorati·ves, 
engu~ats 

· }li[[aments termics, acústics 

ta, amb la teulada i la 
fac;:ana de ceramica i 
maó. A les portes del 
mercat també es van 
·incorporar uns grans 
escuts de ·la ciutat que 
recoi-daven a rothom 
que ja no eren un po
ble independent, sinó 
un barri més de Barce
lona. 

Avui, 96 anys des
prés de la inauguració, 
el Mercat haura · d'a
frontar noves etapes 

lmatge de la fac;:ana del mercat 

tat era un figa! Han 
identificat les tulles de 
l'arbre esculpides en 
pedra com les d'una fi
guera, així que la poma 
pot ja deixar de ser pe
caminosa. Els nostres 
pagesos de la Catalunya 

. Nord, Girona i el pla de 
Lleida poden continuar 
sentint-se orgullosos de 
les seves pomes! 

La r~ce_pta: ' 
past1s de 
poma de l'avia 
INGREDIENTS 

5 pomes 
100 g de farina 
4 ous 
200 g de sucre 
1 O g de llevat 
1 de glop de vi dolc;: 

~LABORA CIÓ 
Es molt facil. Primer 
peleu i talleu la poma 

Text elaborat per 
en Jordi Esteban 

de provisionalitat amb 
la incertesa de saber 
com sera quan torni a 
obrir les portes. De mo
ment, potser el millor 
sigui fer .una ·darrera 
volta per ['interior i re
cordar-lo tal com és 
ara. 

Agus Giralt 

a grills. fins. Reserveu
ne una part per cobrir 
el pastís. Munteu ener
gicament l'ou i el sucre 
i emborratxeu-ho amb 
el vi. Tamiseu-hi a so
bre la farina i el llevat 
i feu-ne una massa uni
forme, ja hi podeu in
corporar els grills de 
poma i abocar el resul
tat en un motile d'uns 
20 cm untat previa
ment amb mantega i 
espolsat amb farina. 

Hi feu el típic dibuix 
amb els grills de poma 
i l'enforneu uns 20 mi
nuts a 180 graus. Com
proveu la cocció amb 
les agulles de fer mitja 
de l'avia. Urr cop fora 
del forn, unteu-lo rapi
dament amb melmela
da de préssec i espereu 
que es refredi. 

Boníssim! 

Núria May Masnou 

~ 
EL TEU DENTISTA 

.DELBARRI 

i ignifucs 11 PROJECTES LISKft,tMM SL 

Dr. Mar~al 
Solanas i 
Esquerra 

"PEIXOS NOLLA" 
· '.Mo6fes a mida dé gu~ 

i púufur 
ODONTÓLEG Col. nuiJI. 2325 

Mercat de Sants, 
parades 301 a 306 i 340 a 341 

Tclf: 93-339-55:..57 
SANTS 

· !J?gfonnes en genera[ 

C/Moianés, 48. 08014 Barcelona 
· Tel./fax 93 431 53 21 

www.aurodecor.com 
info@au'rodecor.com 

disseny d'equips electrónics 
Tel. 93 162 44 23 

Carrer d'Oizlnelles, 96, lr. 
08014 BARCELONA 

Tel. 93.332.04.19 

mail: msolanasdentist@illfomed.es 
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E-n m o vi ment 
EL RACÓ DEL CASAL 

Arenys de Munt 
o juguem totes 
o estripem 
les cartes 

Casal Independentista de Sants 

Després de la pujada d'adrenalina 
que ens ha provocat la consulta 
d'Arenys de Munt, sembla logic fer 
una reflexió sobre elrerefons po
lític i els clarobscurs que aquesta 
campanya deixa al seu voltant. 
Sembla adient abrir, com a mínim, 
tres debats de gran volada dins el 
món independentista en general i, 
en particular, dins l'Esquerra In
dependentista (El). 

Primer hauríem d'aclarir quin 
és el marc territorial que engloba 
el subjecte denominat poble o na
ció catalana. Dit d'una altra mane
ra, la independencia que volem és 
per al territori delimitat per l' es
tructura territorial espanyola de la 
comunitat autonoma de Catalu
nya o és per a un territori que en
globa la comunitat de persones 
que conviuen dins un sistema cul
tural, sociopolític i economic que 
anomenem Pai"sos Catalans? 

En segon lloc, creiem que també 
hem parlar de si l'independentisme 
ha de tenir en compte l'eix ideolO
gic. Nosaltres, per descomptat, 
creiem que no caldria debatre 
aquest fet, pero ja que a la pregun
ta de 4 consulta d'Arenys de Munt 
hi surt reflectit, creiem necessari co
mentar-ha, ja que situar la hipoteti

. ca independencia d'un d'aquests 
dos possibles territoris dins el marc 
economic de la UE ubica clarament 
el debat dins l'eix ideologic. 

La independencia que- volem 
per a la nostra comunitat no és per 
les ganes que tenim de tenir un es
tat propi, sinó per les ganes que 
tenim d'autoorganitzar-nos, de re
lacionar-nos com a iguals i de tenir 
la mateixa capacitat que altres co
munitats a decidir el nostre futur 
economic, polític i social. 1, en cap 
cas, entrar a la UE ens permetra ai
xo, ans al contrari: ens haurem de 
cenyir a les regles, norme& i siste
mes socials deis quals ens volem 
desprendre en gran mesura. No
saltees defensarem el que creiem 
indestriable, la independencia i la 
transformació social. 

1 en tercer lloc, abrir el debat 
sobre el que sembla que encara 
no hem apres les catalanes: dema
nar la llibertat a qui durant segles 
no te l'ha permes és una il-lusió 
que, en aquests moments, ja no es 
pot definir com a innocencia polí
tica, sinó que només es pot consi
derar en dos sentits, com a interes 
perque res no canvii o com a por 
a les conseqüencies que tota des
obediencia activa a un sistema so
cial.concret comporta. 

CLARISSA VELOCCI: 

«Parlar de la prostitució permet 
treballar el paper de les dones i la 
sexualita·t en la societat>> 

Les fotos d'unes treballado~ 

res sexuals a la Boqueria han 

generat un important debat 

al voltant de la_prostituéió. 

Pero es tracta d'un debat 

mediatic -i segurament 

esbiaixat i esteril~ en que gai

rebé no hem sentit la veu de 

les seves protagonistes. A LA 

BURXA hem volgut apropar

nos d'una manera desestig

matitzadora al fenomen de 

la prostitució entrevistant 

Clarissa Velocci, portaveu de 

l'associació Genera. 

Ester Rams 
Sants 

Per comen~, que és Genera? · 
Genera és una associació que va néixer 
el2003, quan ens vam ajuntar un grup 
de dones que treballaven tematiques 
properes a la prostitució. Yeiem que 
una de les mancances més importants 
era la sensibilització i treballar des d'u
na vessant política. CreÍem que la pros
titució és un tema que permet treballar 
el paper de les dones i de la sexualitat 
en la societat. El que fem és una inter
peHació als rols de genere a partir de 
la prostitució. 

1 que és d que feu? 
Pensem que no podem tenir un discurs 
teoric allunyat de la realitat i aquesta 
realitat ens porta a veure que el que cal 
defensar és el dret de les dones a deci
dir. Aquest és el nostre punt de partida, 
a partir del qual tenim tres ambits de 
treball-la intervenció directa, la sensi
bilització i formació, i l'acció política- i 
estem en diferents territoris -comar
ques de Girona i Barcelopa- i en dife
rents espais: en·carreteres, clubs, pisos 
i al carrer. A més, estructurem el nostre 
treball en tres eixos tematics: el treball 
sexual, la violencia -aquí dins hi ha 
l'explotació sexual- i les migracions. 

A que us referiu quan parlen d'ex
plotació sexual? 
Dins de la prostitució hi ha realitats 
molt diverses. No hi ha una prostitució, 
sinó moltes. rexplotació sexual és un 
tema molt senós i delicat, que surt 
molt als mitjans i que es presenta com 
si fos generalitzat. Pero, majoritiria
ment, les dones que exerceixen prosti
tució treballen pel seu compte, amb 

tota la llibertat. Si generalitzem i veiem 
tates les dones com a •<prostit:uldes» o 
explotades sexualment, a més d'estar 
posant l'accent en el no protagonisme 
d'aquestes (quan en molts casos les do
nes són subjectes que decideixen), no 
estem fent cap favor a cap de les dones. 
Evidentment, no el fem a les que exer
ceixen prostitució de manera volunta

. ria perque mai tindran accés als drets 
mínims. Pero tampoc a les que patei
xen explotació sexual, ja que no s'esta 
reclamant els recursos adequats que 
necessiten. 

<<No hi ha una 
prostitució, sinó 
moltes» 

Hi ha un importat percentatge de 
dones estrangeres entre les tre
balladores sexuals. Quina és la seva 
realitat? 
Contra el que podria semblar, les nos
tres dades -les consultes al servei jurí-

. die- ens diuen que la majar part de les 
dones que exerceixen prostitució te
nen els papers en regla. El fet de pen
sar que no tenen papers és un mite as
sociat a aquesta necessitat de justificar 
que les dones estrangeres treballen en 
la prostitució perque no tenen altres 
possibilitats laborals. 

Cestigmatització és un deis prin
cipals problemes que pateixen les 
treballadores sexuals? 

La prostitució no es visualitza i quan es 
fa es de manera negativa. S'associa amb 
la delinqüencia o la drogodependencia 
i podem dir que és un fenomen en que 
la victimització i la criminalització es 
barregen. Aixo fa que les dones que hi 
troballen pateixin malta estigmatització 
social, un fet que les porta a ser un 
coHectiu amb una veu molt difusa i 
amb malta dificultat per expressar la 
vulneració de drets que pateixen, que 
és molt gran. 

Davant d'aquesta realitat, com s'ha 
d'enfocar la feina que cal fer? 
El nostre posicionament és prodrets; 
és a dir, pensem que les dones que 
exerceixen prostitució han de tenir tots 
els drets i estem contra la seva crimina
lització. Ens costa entrar en aquestes 
dicotomies de «regulació sí, regulació 
no» quan ningú sap a que ens referim 
quan parlem de regulació. 

Sempre ens pregunten si som aboli
cionistes, regulacionistes o prohibicio
nistes. Evidentment, no defensem l'a
bolició de la prostitució perque en la 
realitat en que vivim no és possible. Pe
ro sense valer ser neutrals i sense anar 
tant al que és teoric, a la prictica 
creiem en mesures intermedies, com la 
deis espais pactats o els projectes de 
mediació. · 

Sempre us heu manifestat contra
ries a l'Oodenan~ dd civisme, no? 
Quan es va aprovar, nosaltres amb mol
tes altres entitats, ens hi vam oposar ro
tundament perque és una eina .més 
d'exclusió dins d'un model de ciutat 

<<El que cal · 
defensar és el 
dret de les dones 
a decidir» 
amb el qual no estem d'acord. Es crimi
nalitzen realitats socials tan complexes 
com la prostitució o les persones sense 
sastre vulnerant encara més la situació 
de certs coHectius queja eren molt fra
gils socialment. 

Moltes dones del Raval, que a més 
de ser treballadores sexuals són vémes 
del barri, han hagut de marxar perque 
no suportaven una persecució policial 
constant. Fins i tot les multaven quan 
anaven a baixar les escombraries! 

1 és que malgrat que l'Ajuntament 
argumentav'a que l'ordenan~a volia 
protegir les dones enfront de l'explota
ció sexual, la voluntat real era de «llete
ja» o eradicació de la prostitució al car
rer. 1 les dones et diuen que poden 
pactar moltes coses: espais, horaris, 
manerci; pero des de l'alcaldia no hi 
semblen disposats. Han demanat mol
tes reunions per arribar punts en comú 
entre els seus drets i els drets deis velns 
pero encara no els han donat data! 

Per tot aixo demanem la derogació 
de l'ordenan91. El que volem són 
mesures de mediació i que s'escoltin 
tates les parts en igualtat de condi
cions, a més que s'acabi ambla pressió 
policial sobre les dones; una pressió 
que les mateixes dones consideren 
com violencia de genere exercida per 
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l'Hotel Vela, 
• nova 1cona 

especulativa 
La Barcelona de l'economia 

global i turística torna a 

actuar, aquest cop especu

lant amb la zona del front 

marítim ambla construcció 

d'un nou símbol d'aquest 

model de ciutat, I'Hotel 

Vela. 

Núria Alonso i Jordi Bonet 

El model Barcelona només funciona 
dins l'economia global a partir de la 
necessitat de reinventar-se una i altea 
vegada. Poc importa que aquest exerci
ci creatiu es basi sovint en premisses 
falses i contradictories, només cal que 
la historia esdevingui cre'tble, primer 
per als habitants, pero sobretot per als 
futurs turistes i inversors, que aporta
ran les divises que permetin greixar la 
maquina perque continlii funcionant. 

Aquesta maquina de crear histories 
no deixa de ser paradoxal: destrueix 
allo que pretén generar, banalitzant-ho 
fins a esdevenir un mer objecte de 
consum turístic destinat a engruixir les 
butxaques de grans promotors, grups 
immobiliaris, burgesia local i d'aquells 
funcionaris i cirrecs de confian<;a que 
saben parar la miL 

Entre aques!es histories que han fet 
fortuna, cal destacar la rei:nodelació 
del front marítim, o dit amb la termi
nologia naif de l'Ajuntament: el retro
bament de Barcelona amb el mar. Poc 
importa que Barcelona tingués una 
forta tradició marítima, com recorden 
les Drassanes, el Poit Vell o el barri ma
riner de la Barceloneta. Era necessari 
fer-nos creure que hi vivíem d'esque
na, i que només la magia del llapis 
d'un Bofill o d'un Bohigas podia recu
perar-lo. 

Com que la memoria de les lluites 
populars acostuma a ser laxa, pocs re
corden que aquesta va ser l'aruma 

d'un projecte franquista anomenat el 
Pla de la Ribera, frenat per la mobilit
zació velnal. Han estat necessaris 30 
anys d'ajuntament d'esquerres perque 
el que no va aconseguir Porcioles aca
bi sent realitat. 

Des del Forum de les Cultures fins 
a la bocana nord, on se situa l'hotel Ve
la, passant per Diagonal Mar i la torre 
Mapfre, s'ha generat un nou eix espe
culatiu que amena<;a de fer desaparei
xer el batee de barris populars com el 
Poblenou i la Barceloneta, incentivat 
amb plans urbanístics com el22@ i el 
Pla dels ascensors de la Barceloneta. 

UN NOU ICONA ESPECULATIU 
Dins aquest despropüsit, sobresurt pel 
seu caracter megaloman, per les múlti
ples irregularitats i per l'amena<;a que 
representa per a la Barceloneta, la 
construcció de l'Hotel W, més conegut 
com l'Hotel Vela, dissenyat per l'arqui
tecte Ricardo Bofill i que forma part de 
la cadena hotelera: Starwood Hotels. 

Valent-se del fet que l' edifici es 
construeix sobre terrenys de l'Autori
tat Portuaria, l'adjudicació s'ha realit
zat de forma poc transparent vulne
rant la llei de costes, ja que se situa a 
només 20 metres de la línia de mar i 
esta prohibit construir-hi a menys de 
100 metres. · 

Pero si l'Hotel Vela suposa una ame
na<;a real no és només perque es trac
ta de l'enesirna operació especulativa 
que es fa amb la complicitat institucio
nal, sinó per que la seva obertura rebla 
el clau de l'elitització i la turistificació 
que pateix Ciutat Vella. 

BOMBA A t:HOTEL VELA 
Amb l'objectiu de denunciar pú
blicament aquest projecte, s'ha iniciat 
la campanya Bomba a l'Hotel Vela. 
D'una forma simpatica, pero no per 
aixo menys contundent, es vol atacar 
aquesta nova icona, informant i 
articulant el rebuig popular que · 
genera. Així, s'han desenvolupat dife-
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El 27 de setembre es va dur a terme una acció de protesta davant l'hotel. ALBERT GARCIA 

rents activitats: l'elaboració d'una web 
on s'imita el portal corporatiu de la 
companyia on es publica la in
formació que no apareix als mitjans 
oficials, una sardinada popular per fer 
pales que les sardines de la Barcelone
ta sórf capaces de foradar el nou 
monstre de ciment, diferents tallers i 
activitats informatives i un assetjament 
per terra, mar i aire. 

En un primer moment, la campa: 
nya es va centrar en una investigació 
davant les preguntes que ens sus
citava la cessió d'un espai pública una 
empresa privada: qui hi ha darrere de 
les empreses implicarles, per quines 
mans ha hagut de passar perque es 
doni llum verda a aquesta mons
truositat Oa trobareu reflectida en un 
dossier a: http://tinyurl.com/yacffet). 

Arran d'aquesta investigació, van 
sorgir dues línies d'acció complemen
t:iries. Una primera, centrada a difon
dre el rebuig que ha generat la seva 
construcció. Des de sardinades popu
lars fins a recollir la veu d'academics 
com Josep Maria Montaner i David 
Harvey, passant per la gravació d'un 

videoclip a ritme del hit de l'estiu, 
sense oblidar el carrer. 

Una segona línia és la demanda in
terposada a diverses administracions 
per la concessió d'explotació de ter
renys públics a entitats privarles. En 
aquesta demanda, que exigeix l'ender
rocament d'aquesta constrúcció per 
les greus irregularitats en el procés de 
concessió, hi participen diferents 
coHectius com l'Associació de Velns 
de l'Ostia, la Plataforma en Defensa de 
la Bárceloneta, la CGT de Pares i Jar
dins, l'Associació de Velns de Can Ri
cart, l'Observatori DESC, l'Associació 
Catalana de Sud; l'Ateneu Indepen
dentista i Popular La Torna, el Centre 
Social de Sants i AITAC Catalunya. 

El procés es preveu llarg i lent, les 
esperances d'enderrocar-lo no es per
den, pero sobretot aspirem a fer una 
denúncia política i pública d'aquesta 
manera de robar-nos l'horitzó. 

--------------~~5-iñtorññaéió-a: 

www. hotelvelabarcelona.com 

Botiga ecologica 
a Sants 

C/ Perreria# 28 ( dafJant p(afa tfe fa Paraa) 
08014 tBarcefona · fJ'ef. 93 332 16 39 

LA BORDETA 
MON AMOUR 

[ Que passa amb 
Can Batlló? 

Comissió de Ve'ins de La Bordeta 

Des de fa dos anys la Comissió de 
i Ve'ins de la Bordeta i el Centre So

cial de Sants estero advertint a l'A
juntament que. no acceptarem de
mores en el desenvolupament dels 
equipaments i les zones verdes pro
jectades a Can Batlló. Fa tota una Vi
da que les esperem. 

Des Del districte ens van contes
tar que no patíssim, ja que la pro
pietat Oa Immobiliana Gaudir, prin
cipalment) tenia la voluntat i el fi
nam;;ament necessaris per tirar 
endavant el pla aprovat. 

Deixem de banda que el que a 
nosaltres ens interéssa no és l'ope
ració especulativa de la immobilia
ria, que ens hem d'empassar com a 
mal menor. El que nosaltres volem 
és no estar a remole d'aquests espe
culadors perque es facin o no els 
equipaments, i desconfiem que, 
amb la crisi, tirin el projecte enda
vant. Ara sabem, per petits propieta
ris afectats, que la immobiliaria diu 
que no té ni un duro i aixo confir
ma la nostra sospita que el projecte 
esta a la nevera i sense data. 

No volem ni podem esperar 
més. Si la fórmula triada que fos la 
propietat qui tirés endavant el pro
jecte no funciona exigirem que si
gui l'Ajuntament qui expropii el po
lígon i desenvolupi el pla, fórmula 
que nosaltres hem defensat des de 
sempre. 

Els nostres fills han crescut iban 
hagut de marxar del barri, els nos
tres avis han anat morint i nosaltres 
ens anem fent vells esperant un mi
ratge que no estero disposats a aJ1ar:. 
garmés. 

Fa mig any vam posar la data de 
l'1 de juny del2011 com a data ter
mini. Si aquell dia els espais públics 
a Can Batlló no estan oberts al barri, 
rebentarem les portes i ocuparem 
Can Batlló. Vam advertir-ha seriosa
ment i se'n van riure. 

Ja només falten vint mesos i no
saltees sí que som seriosos i sempre 
complim la nostra paraula. 

1ege1x 
,_ 

i 

. 1 

' 



i( 

10 •la Burxa,._. Octubre de 2009 

Cultura 
La cultura popular 
visita Palestrna 
Una delegació de bastoners i 

bastoneres del Principat va 

viatjar a Palestina per mos

trar .una part de la cultura 

· popular catalana. 

Aina Torres 
Sants 

La CollaBastonera de Sants va actuar 
aquest agost a Palestina durant una 
setmana, juntarnent amb 11 colles 
més del Principat, amb 1' objectiu de 
mostrar el hall de bastons a aquest po
ble. El primer dia van hallar en un 
camp de refugiats d'Hebron. L'ende- . 
ma van tOffi\lf a actuar en aquesta po
_blaciÓ a prop de l'Hebron Rehabilita
tion Committee, una entitat que lluita 
contra la demolició i l'ocupació de ca
ses a la part ántiga de la ciutat. La co-

lla bastonera va poder constatar que 
Hebron «és un deis llocs on la tensió 
entre colons i palestins és més evi
dent, ja que han fet fora eis palestins 
dels pisos superiors de casa seva per 
instal·lar-s'hi». Tot aixo ha provocat 
que «eis palestins hagin hagut de po
sar xarxes sobre eis carrers per evitar 
que els israelians eis llencin qbjectes». 

El tercerdia d'actuacions va ser a 
Ramallah on, abans de hallar, l'asso
ciadó Stop the Wall, que lluita contra 
ei mur i els efectes que provoca, va 
explicar a les colles que <<el mur és mí 

projecte polític de l'Estat isn!alia per 
confiscar i aillar els recursos de Pales
tina>>. Després, una advocada del 
col-lectiu Addameer, de suport psico
logic i jurídic als presos i els seus fa
miliars, va explicar 1es condicions 
deis 8.100 presos palestins que hi ha 
actualment: tortures físiques i psico
logiques, amenaces, manca d'assis-

~ 

tencia medica i educació, menjar es
cas i una forta incomunicació amb 
l'exte_rior (només tenen dret a una vi
sita a l'any de 40 minuts, exceptuant 
els presos de Gaza, que no reben cap 
visita des del2007).La colla també va 
hallar a la centrica Porta de Damasc 

de Jerusalem i davant l'església de la 
Nativitat a Bedem. Una setmana de 
picar fort que, segons els bastonees i 
bastoneres, els «ha servit per apren
dre d'un poble·que resisteix malgrat 
els cops». 

Bailada conjunta de les colles bastoneres de Sants i Gracia. MIRTA 

Oe la protesta .a la prO posta senda dels dos músics, Cesk, deJ Pe
nedes, i Pau, de I'Horta '::alenciana, va 
permetre dibuixar el panorama d'una 
música que <<és la veu d'una genera
ció que vol dir coses» i que és també 
un altaveu deis moviments socials, els 
quals <<han d'e:xigir quin p_¡tper volen 
que facin i si la feina s'esta fent bé». 

El mostrador 
a comen~at el nou curs Hescolar, i amb aquest 

· tomem de nou a la vida 
quotidiana i a les tradi
cionals activitats ex

traescolars (o extralaborals, segons el 
cas). Tomem a . omplir-nos algunes 
tardes de cursos, activitats culturals o 
esportives, i compromisos socials o 
de voluntariat de caire ben variat. Es 
tracta d'activitats que ens enriqueixen 
personalment i ofereixen petits mo
ments d'esbarjo o de cultiu de la nos
tra salut ai llarg de la setmana. 

Aprofitant aquest moment, des de 
la ,cooperativa Germinal volem pro
posar una nova forma d'ocupar el 
noStre temps d'oci, de fo(lllació i de 
relacions socials, qúe a més ens pot 
servir tarnbé per cultivar la salut i la . 

Cursnou, 
vida nova 

~ Cooperativa Germinal 

Les Corts commemora la 

diada de I'Onze de 

Setembre homenatjant la 

música de protesta deis 

Pa"isos Catalans. 

Redacció 
Les Corts 

L'acte, organitzat per l'Ateneu Popular 
de les Corts, va reunir unes 150 per
sones el vespre del dia 9 de setembre 
al teatre de la Socletat Corall'Esplga. 
Eis cantautors Cesk Freixas i Pau Ala
bajos van comen~ar la vedlada fent un 
repas historie 'de la música d'autor, 
per després donar peu a una conver
sa amb les persones assistents. La pre-

- del niedi ambient. Es tracta d'apun
tar-se a una de les cooperatives de 
consum ecologic que ja e:xisteixen als 
diversos barris de la ciutat o si, no en 
tenim cap de propera, ajuntar-nos un 
grupet de gent per crear-ne una. 

Una cooperativa de consum ecolo
gic és un grup de gent que es reuneix 
i s' organitza per consumir productes 
ecologics i de qualitat, de temporada, 
locals, i produi"ts remunerant oe for
ma justa les persones que els han ela
borat. Amb aquest tipus de consum 
apostem per un model d'alimentació 
més sana, més respectuosa amb el 
medi ambient, i més d'acord amb els 
principis de sobirania alimentaria. A 
la vegada, també estem promovent 
l'economia local, amb models d'orga
nització altematius al capitalisme fe-

Van reconéixer que vénen de la ge
neració anterior de cantautors, pero 
que, a diferencia d'aquests, es troben 
amb la dificultat actual de lluitar con
tra quelcom més difús que la dictadu
ra franquista, com ho és el sistema ca
pitalista. La censura va ser un tema re
current, ja que ambdós cantautors 
s'hi han trobat: des de la negació d'un 
ajuntarnent a cedir eis seus locals per 
a actuacions fins al silenciament als 
mitjans de comunicació d'uns músics 
que, per xifres, hi haurie-n d'apareixer 
molt més sovint. 

rotge imperant avui en dia.Pero a 
més de tot aixo, participar en una co
operativa de consum tarnbé pot re
portar-nos altres beneficis, com ara la 
creació de xarxes socials i amistats 
dins el barri,Taprenentatge sobre te-
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Un altre 
refugien 
peril.l 

Agus Giralt 
Sants 

A causa de les obres del clavegueram 
del passatge Toledo ha quedat al deseo
hect el refugi antiaeri 877. Eis operaris 
van trobar un deis accesos al refugi en 
perfecte estat de coservació pero, dies 
després de la troballa, les obres van 
continuar destruint, com a mínim, 
aquest accés. L' aparició de la noticia als 
mitjans va fer que Ferran Puig, respon
sable de Patrimoni de la ciutat, declarés 
que el refugi ~stava en bon estat i que 
seria estudiat. Tot i així, IA BURXA ha po
gut constatar la destrucció de !'entrada 
al refugi apareguda. Sembla que aquest 
va ser un deis primers refugis que es va 
construir i que els velns van aprofitar el 
projecte de claveguera. Va ser constnüt 
amb formigó i en forma de T per fer-Io 
més segur, tement l'explosió de la prü
:xima fabrica d'armes que s'havia 
· instal·lat a Can Badló. 

El concert, en que cadascun Vi1fi: 
terpretar algunes de les seves can
~ons (i alguna versió, com la molt ben 
catalanitiada pel Cesk He de partir
me en dos, d~ Silvio Rodríguez) va 
acabar amb Al vent cantada a dues 
veus. Per finalitzar, es va fer un sopar 
popular. 

L:ATENEU POPULAR 
L'Ateneu vol ser un espai obert de llui
ta, trobada i compromís, per la trans· 

formació _i l'emancipació de la socie
tat. Té local des del mes de mar~ (Jo
an Gamper, 8), i són molts els 
esfor~os que s'estan fent perque el 
projecte reixl. A rués, l'Ateneu s'auto-. 
defineix com un element més dins del 

. · procés d'aUiberament social, nacional 
i de genere deis Pa1sos Catalans, per 
aixo ·esta englobat dins el moviment 
unitari de !'Esquerra Independentista. 

mes relacionats amb l'agroecologia i 
l'autogestió, o fins i tot permetre'ns 
d'exercitar una mica els músculs tot 
carregant algunes caixes de verdures 
de tant en tant. No obstant aixo, el 
millor de tot plegat és poder unir to
tes aquestes virtuts en un acte tan 
quotidia com és fer la compra de la 
setmana. 

Així dones, des de Germinal us ani
mem a apuntar-vos a alguna coopera
tiva, i aprofitem per informar-vos que 
en disposeu d'una de nova al barri 
del Poble-sec, que esta en funciona
ment des de fa uns mesos. 

----------------Més-rñtorñiaaó: 
www.coopge rminal.org 

www.ecoconsum.org 
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Butlletes del referEmdum del 13 de setembre que formulen la pregunta 
'Europea? • . ALBERT GARCIA . 

Arenys de 
Munt, al MAPA 
Arenys de Munt va 

aconseguir, amb .el referen

dum del 13 de setembre, 
passar de ser un poble de 

8.000 habitants a representar 

la voluntat de tot el país. 

Agustí Barrera 
Arenys de Munt 

En l'estudi deis esdeveniments histO
.rics (i la Consulta del13-S ho ha estat) . 
passen desapercebuts eis engranatges, 
les raons subjacents, que penneten ex
plicar, entendre, el fet historie; per aixo 
són tan aclaridores en aquest sentit les 
biografies, les memories, el testimoni 
deis actors que eren a primera fila, etc. 

ELS ANTECEDENTS 
Al darrere de la consulta del13-S hi ha 
una enti~t, el Moviment Arenyenc per 
a l'Autodetenninació (MAPA) i_el tre
ball esfor91t deis seus membres durant 
gairebé 15 anys.El MAPA neix a Arenys 
de Mar, infantat per Jordi Bilbeny i 
Caries Mitja. Des del 1995 i fins al 
2000 va impulSar les Jornades Inde
pendentistes, amb temes amb títois 
com Homenatge a Felix Cucurull 
(1995), Cinema i alliberament nacio
nal (1997), Homenatge al País Valencia 

(1998), i En marxa cap a la Indepen
dencia (2000), entre d'altres. 

El 31 de mar~ del2000, al garatge 
de casa de Caries Móra, es va formar el 
MAPA d'Arenys de Mum. El documem 
que .convocava la reunió constitutiva 
estava signat per Agustí Barrera, Jordi 
Bilbeny i Caries Móra. J. M. Ximenis 
s'hi va afegir dos anys després i en va 
esdevenir un deis elements més actius. 
En el document es deja: «cal avan~ en 
la construcció deis PaiSos Catalans i im
pulsar un nuCÍi de debat i actuació cívi
ca a Arenys de Munt, que tingui per fi
nalitat difondre el principi d'autodeter
minació del nostre Poble». 

· Des del mateix moment de la seva 
fonnació, el MAPA va iniciar una inten
sa tasca d'agitació cultural al poble: 
presentacions de llibres i conferencies 
de temes relacionats amb la nostra 
llengua i cultura nacional. El 2005, 
ambla col·Iaboració del batlle Miquel 
Rubirola i de l'Ajuntament d'Arenys de 
Mar, es van celebrar en aquesta vila 
unes jornades sobre el dret a l'autode
termiruició, amb la participació de re: 
presentants corsos, bascos, sahrauís i 
palestins, entre d'altres. · 

En resum, el13-S ha tingut al darre
re un llarg treball ele pedagogia política 
que no ha aparegut a la televisió o ais 
mitjans de comuQ.icació majoritaris, 
pero que sens dubte ha fet possible 

Xarxa d'lntercanvi de· Sants 
a XIS ja celebra el primer Laniversari del seu naixe
ment! El primer mercat d'in-

- tercanvi que va celebrar va 
ser el19 d'octubre del2008 

a la pla~a de 1a Farga, i des d'alesho
res ha procurat celebrar-ne un a cada 
canvi d'estació. A part deis mercats es
tacionals, a la XIS se li ha anat propo
sant d'organitzar altees mercats ex
traordinaris, com el del 4 de juliol 
(dia del cooperativisme) a la pla~a de 

Sants, o el del 26 d'agost a la pla~a 
Osea (perla J;lesta Major). 

La XIS creix amb tu, i tu amb ella. 
Gdcies a tothom _ qui l'ajuda a 
construir i que contribueix a divulgar 
altematives de consum! Que res no 
ens aturi! 

----------------jAés-rñtorññáció: 
intercanvisants@gmail.com 

intercanvis.sants.orglblog 
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QU~ ESTA PASSANT ALS PAi"SOS CATALANS? 
En aquest apartat volem apropar-nos a la realitat del nostre 
país, des de Salses a Guardarmltr i des de Fraga a Maó. Des de 
LA BURXA volem contribuir a la coneixenc;:a del nostre passat 

immediat, de les problematiques actuals, tant sodals com 
ecológiques í económiques, i dels moviments populars que 
ens fan avanc;:ar. 

l'esclat de llibertat del 13:s. El MAPA. 
s'ha mantingut en un discret segon ter
me, pero és una d'aquelles petites ro

detes de la historia que pennet·que 
aquesta avanci. 

CONSII)ERACIONS 1 REFLEXIONS 
És dificil entendre que prop de 300 pe
riodistes acreditats d'uns 60 mitjans de 
comunicació diferents, alguns estran
gers, fessin el seguiment d'una votació 
sitpbülica sobre la independencia de 
Catalunya, en un poblet del Principat. 

Potser_el que va generar l'interes hu
ma i periodístic és que la consulta es va 
entendre com el desafiament entre el 

Opjnió_~=-=-~~ 
Deddint 

Xavier Monge 

La consulta popular que Arenys de 
Munt va celebrar el t3 de setem
bre ha centrat el debat polítíc i 
mediatic de les darreres setma
nes. Arran d'aquesta iniciativa els 
suposats demócrates del teatre 
polític s'han destapat i ens han · 
recordat el sentit de la reacció 
amb un Saura i un Montilla que no 
han dubtat a dansar amb el PP i 
grupusdes de !'extrema dreta. 
l'onada de consultes que ha sorgit 
des d' Arenys de Munt és una con
seqüencia lógica de l' esgotament 
de la via autonomista que alguns 
ja advertien fa temps i que ara 
tothom crida ¡:lavant de la més 
que probable retallada de .l'Esta
tut d' Autonomía de Catalunya per 
part del Tribunal Constitucional. 

~t$' ...... 

David, representat per un poble de 
8.000 habitants, i l'Estat espanyol, exer
cint de Goliat. 

El13-S ha marcat un punt d'intlexió 
en la política nacional i estatal i ha fet 
més eví.dent encara el desgast d'un dis
curs institucional buit de contingut, 
que es limita a repetir eis quatre topics 
de sempre, més o menys ben escejl.ifi
cats per !,a li~ ~is partits. S'ha de
mostrat, encara més, el divorci entre la 
classe política i el ciutadil cansat d'una 
política oficial mediocre, instal·Iada en 
la monotonia burocratica .deis aparells 
deis partits. 

Arenys de Munt ha fet un exercici 
de democracia, una demostració 
de valentía i una declaradó d'in
tencions. No ha estat un acte de 
desobediencia a l'Estat ni una 
temptativa de ruptura, pero ha 
estat un toe d'atenció i un punt 
de sortida. La importancia de la 
consulta organitzada pel Movi
ment Arenyenc per l' Autodetermí
nació és haver posat sobre la tau
la la possibllitat de preguntar al 
poble la seva opínió, de donar als 
i les catalanes la possibilitat de 
decidir sobre l'estatus polític del 
seu país. Les consultes passaran i· 
qui sap si faran historia o tal dia 
fara un any. És per aixó que cal 
abordar el moment amb·serenitat 
i reflexió per aprofitar-lo tot tei· . 
xint complicitats i tra~ant estra
tegies capaces de fer créixer l'in
dependentisme i de sodalitzar la 
via autodeterminista enfront 
d'autonomismes i centralismes. 

Construint i 
descobrint fraus ... 

Raimon Bergós, 
advocat de la 
junta de l'Orfeó 
de Sants, sera 

- denunci~t per . 
alguns cantaires 
per estar implicat 
en el cas 
Felix Millet . 

... i destruint 
misteriosament 

La font de la pla~a 
d'lberia aparegué 
destrui'da perque 
un cotxe hi havia 
xocat. Crida l'a-

tenció que l' Ajun
tament la volia 
eliminar sense 

consultar el vei'nat 

Presó i multa 
pera un . 
tecnic de TMB 
El 10 de setembre va tenir lloc el 
judici contra Andreu de Cabo, tec
nic de TMB. La sentencia, emesa 
dies després, demana per a l'acu
satdos anys de presó i 792 euros 
de multa per llen~ar un tronc en
ces contrá un' autobús durant la 
vaga del gener del 2008. El jutge 
considera provat que De Cabo 
llen~a el tronc contra un autobús 
que es disposava a iniciar el servei 
de busos matinal i, segons el ma
gistrat, el dret a la vaga no empa
ra la possibilitat d'exercir la vio
u~ncia sobre terceres persones. El 
Comité d'Empresa de TMB 
(CGT), ja ha anunciat que recorre
can a ·la sentencia i que és una llas
tima que aquesta només es basi 
en la declaració d'un mosso d'Es~ 
quadra. 

Pero no tot són males notícies 
per ais si~dicalistes de CGT, ja que 
el juliol passatJosep Garganté i Sa
turnino Mercadé van guanyar el 
judici contra la direcció de TMB, la 
qual pretenia sancionar-los amb 
quatre mesos de feina i sou. El jut
ge va fallar a favor seu i, per tant, 
la sanció ha quc;dat anul·lada. 
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la Burxa 
JUDIT PLA ROIG: 

LA BURXA és una revista editada per un equip de 
redacció que es traba cada dilluns al vespre al 
CSACan Vies 
(c. Jocs Florals, 42) 

Periodicitat: mensual 

Telefon de contacte: 93 422 16 13 
Adre<;a electrónica: laburxa@barrisants.org 
Plana web: www.barrisants.org/laburxa 

LA BURXA no es fa responsable dels articles d'opinió. 

«Participar al Mundial 
d'atletisme de Berlín va 

., . 
se·r u na exper1enc1a 
impressionant» 
La Judit ha participat per pri

mer cop en un mundial, des

prés d'haver fet la seva millar 

marca enguany en els 

5.000 m, 15'20". Aquesta 

ve"ina.de Sants compagina l'es

port d'elit amb els estudis de 

Magisteri d'Educació Física. 

Jordina Sánchez Amat i Sergi 
Martínez de Huete 

Sants 

Des de quan corres? 
Des deis deu anys. El meu pare, de jo
ve, havia corregut de manera no pro
fessional.. De petita em va anar en
grescant i, com que m'agradava, em 
vaig apuntar a l'escola d'atletisme 
Club Natació Montju"ic. Va dir-me que 
si no entrenava em .desanimaria. Ara, 
ell és el meu entrenador. 

1 n'has pogut fer la teva professió. 
Sí, puc viure d'aixo amb beques i pre
mis. De setembre a mar~ corro els . 
eros, que són circuits camp a través, 
de terra o del que sigui. De mar~ a 
agost corro per pista a !'aire lliure (el 
que es veu més als mitjans de comu
nicació). També hi ha la pista coberta, 
pero no la faig. Al eros hi ha.competi
cions diverses, i al final hi ha els cam
pionats de Catalunya i d'Espanya. Se
gons la posició en que quedes a 
aquesta darrera et paguen una suma 
de diners determinada. 

" 
Quina és la relació deis atletes amb 
les marques esportives? 
La relació amb els patrocinadors pot 
donar-se a través del manager o esta- -
blir-la directament el corredor, per 

Vinyeta 

afinitats amb les persones que porten 
la marca (comen el meu cas). E! ma
nager entra més en aquest ambit 
quan es mouen diners, pero en atle
tisme normal.ment hi ha tan sois un 
subministrament de material espor
tiu, més aviat es dedica a gestionar 
per poder anar a un eros o a un altre. 
Tu tens punts i aixo esdevé un preu 
(el caché). Aquest fa variar que pu
guis anar o no a alguna cursa. Aques
ta figura té més bon reconeixement 
que en altres esports, perque no es 
mouen tants diners. 

El tema de les marques no és sen
zill, pero. Per exemple, jo sóc del Bar
~a, de la secció d'atletisme. Es poten
trar en conflictes si no portes l'equip, 
pero d'altra banda hi ha uns altres pa
trocinadors que t'estan proporcionant 
equipament. Cal tenir-ho present. Ara, 
pero, moltes marques han deixat de 
patrocinar corredors. 

Quant dura la vida professional? 
És molt relatiu, depen de la naturale
sa de cadascú. Hi ha una noia que als 
42 anys encara estava competint. Re
al.ment s'allarga bastant. 

«És molt dur aixo 
· de córrer, i més 
per a una dona» 

Aquest novembre es fara el Cros 
Popular de Sants. Hi has participat 
alguna vegada? 
No, pero és que hi ha certs impedi
ments perque participi en curses po
pulars. Estic cobrant una beca de la 
Federació Estatal, i aixo implica que 
no pots córrer en curses que no esti-
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guin al seu calendari. A més, normal
ment són per asfalt, i muscularment 
són molt exigents: No en puc abusar. 

Com pot ser que en una cursa com 
la de la Merce, en que s'inscriuen 
10.000 persones, només 1.500 si
guin dones? 
És que és molt dur aixo de córrer, i 
més per a una dona. Entrenar en· 
certs moments és gairebé impossible. 
Em refereixo al fet que gairebé hi ha 
una barrera hormonal. Quan et tra
bes fatal, que et diguin «És qué les do
nes només us queixeu>> empipa bas
tant. 1 tenir fills, per exemple, és difí
cil plantejar-s'ho. Amb l'embacis, la 
recuperació pot durar dos anys. 

Aixo és una part, l'altra és que no hi 
ha gaire cultura de l'esport, i encara 
menys una cultura del córrer. 

Com va ser participar al mundial 
de Berlín de l'agost passat? 
Va ser una gran experiencia, tot i que 
els resultats no van ser els esperats. 
Quan em van dir que m'havien selec
cionat vaig al·lucinar, pero en arribar 
alla vaig notar que no estava al ma
xim. Havia de quedar entre les deu 
primeres per classificar-me, pero vaig 
ser onzena a la classificació; després 
d'estar bona part de la carrera encap
~alant el grup, vaig quedar enrere. 

Va ser una experiencia impressio
na.nt, veure 1' estadi tan ple, estar a 
una competició amb les millors corre
dores, la convivencia ... Estas en un 
hotel en que hi ha bona part deis cor
redors i corredores. T'hi veus, potser 
no coneixes gaire la gent, pero veus 
el que mengen, el que fan. A més, a 
!'hotel hi havien posa~ un ping-pong, 
futbolins, etc., i veure'ns a tots alla ju
gant era d'allo més curiós. Tot el pre
vi a la cursa també era espectacular. 

f' mt .c:i\1 Aquesta publicad6 té una lllcénda 
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La Judit Pl¡¡, que esta a l'equip del Ban;:a, al Cros de Catalunya d'enguany. ARXIU 

«La vida 
professional de 
les corredores 
s'allarga forqa, 
n'hi ha uná 
competint 
amb 42 anys» 

Comences a escalfar dues hores 
abans. Mentrestant, hi ha panells 
electronics que t'avisen que has d'a
nar a la taula de requeriments. Si no 
hi ets no competeixes. Esperes una 
estona en una sala. Aquí estas sola, hi 
ha molta tensió, perque estas amb ta
tes les competidores. Quan surts d'a
lla, et duen per un passadís, miren les 
bosses, per comprovar que no portis 
mobils o altres aparells, i et donen el 
dorsal (que duu el xip per registrar el 

temps) i les enganxines per posar a 
les carnes. D'aquí ja et passen a la 
competició, a través d'un passadís, i 
de sobte veus tot 1' estadi, i el soroll, 
que per les característiques del de 
Berlín se sent molt amplificat. 

A aquestes competicions hi repre
sentes l'equip estatal, com t'hi 
sents? 
És una cosa que no ens podem plan
tejar gaire, perque é& !'única via que 
et permet fer una carrera professional 
en· atletisme. _De bona part del que 
vise és de la beca del ministeri, i !'úni
ca manera d'accedir als campionats 
fora de l'ambit estatal ésa partir de la 
classificació dins de la Federació. A 
més, el caché depen de la elaSsificació 
en aquest ambit, principal.ment. Esta 
fet de manera que és impossible una 
alternativa per a nosaltres. 

No deixa de ser una inversió que 
l'Estat fa per patrocinar la seva 
marca. 
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Castells 
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