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Per tercer any, el Casal Independentista de Sants ofereix
la possibilitat de celebrar el Nadal defugint el to consumista que env~eix aquestes festes. Petits i gran podran
fer acagar el tió a la pla<;:a de Sants el dissabte 19 de
desembre. Pagina 9

Cesk Freixas

Requalificacions
dubtoses ta mbé a Sants

Entrevista al cantautor penedesenc Cesk Freixas, que acaba de
publicar el disc La ma deis qui
t'esperen. PAGINA 12

'O pinió

Preca rietat
en l'educació
PAGINA2

Descobrim en primera persona la situació laboral deis i les professionals
de l'educació, que s'ha vist empitjorada pels nous nomenaments telematics.

Enmoviment

La Colonia
Castells, en la
incertesa
PAGINAg

La Colonia Castells, a les Corts, viu en
una provisionalitat eterna. Primer se'ls volia fer fora i quan aixo semblava imminent, el Districte ha paralitzat el
procés, fet que ha generat la indignació del ve"inat.

Arreu

Corrupció a
Santa Coloma

Fac;:ana d'una de les naus del complex industrial de Can Batlló, a la Bordeta. ALBERT GARCIA

Sembla que el cas de Santa Coloma
de Gramenet ha posat sob,.e 1a taula
un tema que des de fa anys el moviment ve"inal denuncia: les requalificacions i la tendencia de les adminis-

tracions de desfer-se de sol públic i tica del cost zero l'acaben pagant, lideixar intervenir cada cop més la ini- teralment, els mateixos ve"ins i ve"ines
ciativa privada en els projectes urba- · i que, alhora, reporta sucosos i sosnístics per abaratir costos. Les enti- pitosos beneficis a les empreses
tats ve"inals creuen que aquesta polí- constructores. LA BURXA ha aprofitat

l'actualitat del tema per recordar tres
casos de requalificacions en que
plataformes velnals denuncien la poca claredat i el nul benefici per a la
ciutadania. Pagina 3

PAGINA 11

El27 d'octubre la policia va irrompre
a I'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet per ordre del jutge Baltasar
Garzón, que investiga una trama de
corrupció al si del consistori.

Per reconcHxer una bona pinya madura només heu d'estirar una de les tulles de la part <;entra!, si aquesta surt amb facilitat és que el fruit está al punt.
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Sempre se'ns hafet
pensar que les ciutats
són perque els seus
habitants les visquin,
pero als barris de
Barcelona aixo no
s_embla així.

dem quedar-nos amb els bra~os plebarri ens trobem enmig de
tres processos de requalifica- . gats meritre observem com fan negoci amb els nostres bains, amb les nos,
ció, el de Can Batlló, el de la
a Torre Malaia i el del Minies- - tres vides, incomplint lleis o refent-les
a la seva mida. Potser hauríem de cotadi, que demostren la política de l'A·
men~ar a pensar les nostres ciutats
juntament, de la Barcelona comercial,
.de la Barcelona marca registrada i de · d'una altra manera, deixar de sentirles nostres, mostrar-ies com una
la <<Barcelona, posa't guapa, que ara
marca comercial més, com una manet'omplirem de turistes ambles bitlleteres ben plenes>>. Ens trobem davant ;_ ra de fer negoci, ja que aquesta sembla que és la forma que tenen els nosla deshumanització dels barris de la
tres polítics · d'entendre Barcelona,
ciutat, iniciada per Pasqual Maragall
obviant la seva vida, els seus velns i
dui:ant el boom olímpic i les diverses
velnes i tot allo que no sigui negoc! i
reinterpretacions que s'han fet dels
diners.
plans generals metropolitans d'ordenació urbana. Una vegada més, comprovem com l'Ajuntament esta més
interessat en els negocis urbanístics •
que, no pas en el benestar dels seus
habitants, pero ja n'estem farts, d'aquesta forma sistematica d'actuar per
part déls govemants. Per aixo no po-

Modelsde
consum
perillosos
Que el petit comer~ del
barrí esta en perill ha
deixat de ser un tapie
per ser una realitat
palpable.

E

1 degoteig de tancaments de
botigues arran les obres de
l'alta velocitat i la remodelació del Mercat Nou en són l'exemple més cridaner. Estem immerses
en un veritable canvi de model en el
consuin d'alimep.ts, roba i altres productes de la vida diana. On fa poques
decades hi havia petits comer~os, ara
s'éstenen gJ;anS centres comercials i .
supermercats. Aquest canvi té conseqüencies importants en la vida diana
del barri, en les relacions humanes
amb el nostre vei'nat Molts han destacat el perill que significa que unes po• ques empreses ens sÚbministrin una
tnajoria important dels productes alimentaris. D'altres han assenyalat que
les relacions humanes i socials que ha
generat el teixit com~rcial poden desapareixer, fent. més individualistes i
impersonals els nostres carrers.

Opinió
L'educació
pública .
comaETT·
Liliana Recuero
Cada dia podem sentir en algun o al~
tre mitja de comunicació alguna notícia relaciomi.da amb r·educació, pero
el que poques vegades s'esmenta és
la precarització laboral qué patim els
docents interins a l'educació pública.
Pér comen~ar bé el curs i amb la
implantació de les noves tecnologies
que tant li agraden al senyor Maragall,
es va generar el gran invent dels nomenaments telematics. Aixo vol dir
que, segons el teu número, un ordinador t'assigna una substitució, sense
que puguis triar en cap moment on
vols anar. Aquest fet provoca, per
exemple, que a una persona de Sants
. l'or.dinador li assigni una substitució

aVic, i a ~na persona de Vic, un lloc a
Sants... Un aítre exemple habitual és
que la maquina se salti per error el
teu número i llavors no obtinguis cap
substitució, i tampoc cap explicació
digna (hi ha centenais de reclamacions al respecte).
Una áltra novetat és que els dies
dels nomenaments (en que surten les
baixes per cobrir) són dimecres i divendres, Aixo Jmplica que si un pro- .
fessor emmalalteix un divendres, fins <
al dimecres següent, com a mínim, ,~
l' ordinador no processa la baixa i, per "'
~
(;J
tant, fins al dijous següent.no ainba ~
el seu substitut. Durant una setmana !i
l'alumnát esta sens.e professor. 1 el ~
més habitual és que el substitut arribi
al centre i li diguin: <<Mira, no cal que
important del sou en benzina i moltes
vinguis dema, la persona que substi- . més hores de camí que treballant.
tueixes ja s'ha recuperat». Vergonyós.
Grades, senyor Maragall, per ser
La novetat més esgarrifosa és l'intan sols un economista que mira d'esvent del ter~ de jornada, de vuit hores
talviar-se diners, sense que impliqui
Iectives a la setmana i, sovint, amb hoestalviar-se ordinadors portatils. Grararis esperpentics. Aixo suposa que,
des per generar una reductió de
per anar al centre, et gastes una part
plantilles ·a tots els centres de Cata-

L'anima
dels barris
~

JoTdi SoleT

lunya, per la qual molts mestres 1professors que fa anys que· treballavem
amb una relativa estabilitat laboral,
enguany ens trobem voltant com baldufes, cobrant una miseria, com a
simples treballadors d'una ETT.
Plegui, senyor Maragall, tot el món
educatiu l'hi agralri.

Salt de plens
na va dir que el cost de la traducció
del catala a l'espanyol per a la delega. ció de Nicaragua que visitava el Parlament catala havia costat 300 milions
d'euros. Un tertulia va dir-li que li
Quel Ness semblava excessiu i que en qualsevol
cas aquella quantitat podria correspondre al pressupost de la Generalitat
Quin fart de riure em faig cada dia de
per al foment i la protecció del catala .
cada dia (els cap~ de setmana descani es van quedar tan amples. Finalment,
so).llegeixo que el govem de l'Aragó
tots els tertulians van posar-se d' acord
vol que el catala que es parla la Franja
de Ponent des de temps immemorials · que si Catalunya no té prou infraestructures és per culpa dels ¡:liners ll~n
es digui <<aragones oriental». Molt bo
l' acudit, sí senyor. Estic fiisant per · ~ats e·n el foment de l'idioma i la cul-·
tura. Genial! Em peto. de riure.
comprar-me el diccionari Catala-AraUna altra de bona. Es veu que els
gones Oriental per quan vagi al Matarpartits polítics fan veure que els preoranya poder-me fer entendre. Més.
«Saben aquél que dice», diu que en cupa tot el que ens esta caient al damunt i que ~ d'arranjar aquest
una tertúlia d'una radio casposa que
jmtiferi del finan~ament amb una llei
emet al Principat, de la qual no recorelectoral nÓva. Algú es creu que hi
do el nom pero 'cree que és de l'ultrahaUci algú tan burro per desmuntar-se
espanyol Luís del Olmó, una tertulia-

Quin fart
1
.
d e TlUTe
•.

ell mateix la paradeta i que la mamella
deixi de rajar? Tots plegats són~<lampe
dusians» en estat !mr, és a dir, que tot
cahvii perque tot segueixi igual. 1 ·
aquell que diu: <<El Estado español no
ha pagado ni u~· euro por el rescate
del Alakrana», és del ínilloret que he
escoltat darrerament. Esta al nivell de
<<Puedo prometer y prometo» o <<Apoyaré el estatuto que apruebe el Parlamento de Catalunya» o <Nunca se ha
obligado a nadie a hablar en castellano» o <<Quiero mucho a Cataltinya, mi mujer es catalana y se llama
Montserrat». Frases d'humoristes que
han passat o passaran a la historia.
En fi, no paro de riure en tot el dia.
Fins i tot algun cop m'he hagut de posar un mocador lligat al cap per no
acabar desencaixat. La veritat és que
dóna gust viure en un lloc tan divertit.
·És un no parar. L'altre dia em_ sona el
1

o

mobil i em pregunten en espanyol,
amb accent de l'altra banda de l'Adantic, que qu~ en penso del servei de Vodafone, al qual estic abonat. Li die a
l'amable senyoreta, en espanyol, que
m'agradaria parlar en catala amb la
companyia, ja que és la meva llengua
habitual, 'etc, etc. 1em respon tota seriosa que si és que no entenc l'espanyoL Em vaig cargolar per terra. Quin
sentit de l'humor tan profund. 1 per .
anar acabant, fa poc li vaig dir a un
paio que m'entengués quan li parlava
en catala, ja que vivía a Catalunya. Em
va dir que no, que ell vivia a Espanya.
Vaig insistir i em va acabar dient que
vivía a la Comunidad Autónoma de·
Cataluña i no a Catalunya.
Senyores, senyors, no ens els mereixem. Que avorrit que seria el dia a
dia sense ells. Ai! Com els trobarem a
faltar si 11n dia ens fallen.

Sovint ens amo'inem molt per la renovació de carrers i del mobiliari
urba, perla mida de les voreres, i és
cert que aquesta millora del hardware dels barris ens fa la vida una
mica més amable. També tenim un
reguitzell d'equipaments assistencials o culturals. Sovint insuficients.
I a la Bordeta, molt insuficients. Pero hi ha els de caire social, que sovint menystenim. Avui la ideologia
política imperant ens empeny cap a
la individualitat més absoluta. A
l'empresa desconfia del companys.
Al barri no et tiquis en merders. A
casa no t'lmporta qui és el teu veí.
És per aixo que hem de posar en
valor els centres socials, els equipaments de barri, les seus d'entit;tts
que apleguen vei'ns. I, si aquestes
tenen historia, encara més. Parlo de
la lleialtat Santsenca, al carrer Olzinelles. Un edifici que ha esdevingut
propietat municipal (en un terbola ,
operació urbanística, cal dir-ho) i
que corre el risc de quedar-se un
grapat d'anys tapiat i abandonat.
La Lleialtat Santsenca va ser
construida pels obrers de Sants,
amb les seves quotes i les seves
mans. Les parets estan humides de
suor obrera i no podem permetre
ni que aquest patrimoni historie es
malmetí ni que caigui en maos de
qualsevol.
Ens cal per engegar un projecte
cooperatiu al barri, per aixoplugar
joves i moviments socials, per fer
actes coHectius deis ciutadans i, en
definitiva, per honorar tots aquells
avantpassats nostres.
· Envia'ns el teu escrita
laburxa@barrisants.org
oaCanVies
(Jocs F1orals,42. BCN o8014}.
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Sants
Les requalificacions no abandonen el barri
Requalificadó amb
una forta oposidó
-

-
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Els plans del Futbol Club Barcelona de construir més d'un miler de
pisos en els terrenys del Miniestadi, qualificats com a equipaments
esportius, han posat en peu de
guerra el vei'nat de les Corts, que
s'oposa al fet que la ciutat perdí
78.000 m' d'equipaments i que
traba inadmissible que el club,
amb el vistiplau municipal, pugui
financ;:ar la reforma del Camp Nou
amb el canvi d'usos del sól. Alhora, la plataforma ·vei'nal també

denuncia que el consistori hagi
acceptat que la compensació dets
terrenys d'equipaments sigui a
Monteada i Reixach, jaque consideren «absolutament irracional i
del tot pervers permetre .q ue els
ciutadans de Barcelona s'hagin de
despla~ar molts quilómetres per
anar a l'escola, a la biblioteca o
'al metge perque els nostres polítics autoritzen fer pisos alla on hi
hauria d'haver equipaments...
Creuen que «l'acord signat pel
PSC, CiU i ERC representa una actuació manifestament especulativa, un pilotasso, a favor d'una
entitat privada i en contra dels
interessos dels barcelonins ...

Can Batlló
Clar exemple
del cost zero
modificació del Pla general metropolita ha permes construir una torre de 15 ~lantes que benefida la constructora Sapic SA .. ARXIU

Ara que l'escandálós cas de
corrupció de Santa Co(oma

de Gramenet ha posat sota
sospita les requalificacions, LA
BURXA vol recordar tres casos
que afecten els nostres t;>arris i
que han estat denuciats per
grups de ve'ins i ve:ines.
Possiblement no són les úniques actuacions poc ciares
protagonitzades per
I'Administració i les constructores, pero són actuals i tenen
molt:S punts en comú.
Martí Gutiérrez Farré
Sants
1 és que totes les requalificacions de

Sants i·d'altres barris de Barcelona segueixen ul). patró amb pocs matisos de ·
diferencia. rorigen s'hauria d'anar a
buscar a les modificacions i lectures
que el consistori ha anat fent en les

darreres decades del Pla general metropoliti d'ordenació urbana (PGM) i
de com aquestes diferents interpretaciol,lS afecten la funció del· sol pel que
fa ai seu ús.
El sol esta previament qualificat, és a
dir, té una etiqueta que pot ser de vivenda, d'equipaments, de zona verda o
de zona d'ús industrial. Aquests són els
títols més destacats ¡ habitoals. resmentat pla estableix que qualsevol tipus de modificació de !'etiqueta ja qualificada (el que es coneix coma requalificació) sigui a la baixa, és a dir, que
una zona d'equipaments no pot passar
a ser zona d'habitatge sinó que l'ordre
i la direcció sóil els següents: habitatgeequipaments-zona v~rda.

EL BOOM OLÍMPIC
Aquesta logica tenia sentit el1976 en
l'aprovació del PGM; aixo no obstant,
després que Pásqual Maragall el modifiqués de nou arran del boom olímpic, les reqÚalificacions passarien a tenir.matisos i un altre tipus de funciÓ.
Va ser el comissionat d'Infraestructures i Urbanisme de llavors, Josep An-

ton Acebillo, qui va introduir l'anomenat aleshores pels velns <<Cost
zero». Aquest canvi de concepció ve~a donat per l'assumpció, per part
de l'Ajuntament, que no tenia diner
públic per fer qualsevol tipus d'obra.
ropció, per tant, era donar concessions a les empreses constructores .
per construir equipaments i zones
verdes en llocs així establerts. Acanvi, ·
l'Ajuntament requalificava una part
d'aquella zona i la convertia en zona
edificable.
D'aquesta manera no hi havia cap
despesa pública i els equipaments i les
zones verdes es podien oferir a la ciutadania. Cal dir que aquest canvi en el
PGM, gestat durant els anys noranta i
aprovat definitivament el 4 de febrer
del 2002, convertirla Barcelona en la
vuftena ciutat més densa del planeta i
que ha deixat la planificació de la ciutat
en mans de les constructores. Alhora,
moltes d'aquestes operacions han despertat les alarmes de les entitats vei'nal
perla seva poca claredat i per l'enorme
benefid. que acabaven suposant per a
les empreses adjudicataries.

En el Pla general metropolita del
1976 Can Batllil, amb una superficie de 84.000 m' estava projectat
com a futura zona venia i d'equt·
paments. La introducdó de la

concepció «cost zero» d' Acebillo
va portar a requalificar 15.455 m'
de sol (permetent legalitzar uns
80.000 m' de sól edificable) i destinar-los a la construcció de 500
pisos (400 de renda lliure i 100 de
protecció oficial). Aquest canvi
d'etiqueta es va aconseguir mítja~nt una permuta en uns terrenys a la zona d'Eduard Aunós (a
la Zona Franca), on la totalitat de
l'espai era d'habitatge. La finalitat de la construcció dels 500 pi-

Eduard Aunós

sos era pagar l' operació de remodelació de Can Batlló. No obstant
aixó, el2004l'ajuntarnent es fa
enrere i dóna la raó a la immobiliaria Gaudir, que demana La construcdó de més pisos a canvi de
fer-se carrec de la remodelació
dels. ~t\ }~:zgna.yerda

Defs 500 ptsos fntdals es passa a

900 pisos de renda lliure i 500 de
protecció oficial. Aquesta marxa
enrere confirma que el cost zero
representava descredit i falta de
control de l'operació per part de
l'Ajuntament. Actualment, i arran
de l'esclat de la bambolla immobiliaria, les obres no han avan~t
i les r.eivindicacions dels vei'ns
continuen sent les mateixes que
els anys noranta: equipaments
zones verdes del barri i per al
barri.

CANBATLLÓ

Sol destinat a zona verda

La Torre Malaia
Pla general
metropolita i altres
modificacions
··--- - _.

-----

Cal remuntar-se al1968 per anar
als inicis dels fets que envolten la
polemica Torre Malaia. Aleshores el
MinÍsteri d'Obres Públiques va expropiar diverses finques per poder
ampliar i soterrar les vies que ocupaven !'actual passeig de Sant An·
\ oni. Acabades les obres, els números 49 i 57 del.carrer Riego van

quedar coberts pel passeig, mentre
que els números 45 i 47 van allotjar a partir de llavors part de la
rampa que hi ha en aquest carrer.
Va passar el mateix ·al carrer Eusebi Planas, paral·lel a Riego. Els números 28 i part del 30 quedaven
coberts i a la part sobrant d'aquest
mateix número i el 26 s'hi van instal·lar unes pistes de petanca.
Pero no és fins al18 de setembre del 2002 que l' Ajuntamenf ven
els números 45 i 47, i 26 i 30 dels
carrers esmentats a !'empresa
Sapic SA malgrat ser encara pro-

pietat del Ministeri d'Obres
Públiques. La curiósitat és que en
tates aquestes vendes
l' Ajuntament va prioritzar Sapic SA
. a l'hora de vendre els terrenys en
subhasta, ja que aquesta havia
adquirit cinc mesas abans la finca
número 26 d'Eusebi Planas.
Tres ~mys després, el 18 de mar~
del 2005, el consistori aprova una
modificació del PGM només per a
aquesta zona del barri. La modificació es fa en sintonía amb l'acord
entre Ajuntament i Sapic SA, que
accedeix a cedir la part de les fin-

ques que afectaven la rampa que
uneix Riego amb el passeig Sant
Antoni, a canvi que la constructora
no s'hagués de cenyir a l'antic
PGM, el qual només permetia la
construcció d'habitatges de quatre
plantes més baixos. La polemica
s'inicia en aquest canvi desproporcionat i arbitran que permetia que
l'edifici projectat arribés a les 15
plantes, 11 pisos més quatre soterranis.
A partir d'aquests fets el
col·lectiu de vei'ns Torre Malaia No!
va constituir l'Associació de Vei'ns

del passeig de Sant Antoni amb la
intenció de paralitiar les obres i
aconseguir l'anulació de la llicencia d'aquestes.
Actualment els vei'ns estan pendents de dos processos engega~ .
Per una banda, a final d'any esperen rebre una resposta de la
Fiscalía respecte a una querella
interposada i, per una altra, a través del contenciós administratiu,
s'ha demanat que la jutgessa es
pronundi i enderroqui l'edifici que
en l'actualitat acull 30 apartaments de luxe.
~
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Sants
A PEU DE CARRER

«Ens agrada

TMBtambé
significa
Timem Molts
Barcelonins

implicar-nos
e~n la societat»
Amau AndTés i Carles Baiges

Sí, ho sé, hi haura qui pensi que
aquesta afirmació, que es pot sentir
en qualsevol cotxera de TMB, és una
exageració. Jo ho hauria pensat fa
vuit anys, abans de comen91f a treballar com a conductor per a aquesta empresa. El temps i les experieni des m'han demostrat que aquest titular és, desgraciadament, un fet.
A final del 2008 TMB i l'Entitat
Metropolitana del Transpon (EMT),
on mana Assumpta Escarp, .llan~ava
una campanya publicitaria on es
veía gent saltant amb bombolles de
goma imitant un autobús. Ho recordeu? Qui ho podria oblidar... Als tre1 balladors ens va sorprendre perque
alhora que gastaven milers d'~uros
1 en una campanya per promooonar
el transport públic, la direcció reta·
.1 llava el servei d'autobusos un
5,33%. Per exemple, a Sants, on
1 vise, el servei del bus 59 es retallava
: de mitjana un 9%. Així que, ~¡ algú
) va tenir la sensació que el bus triga. va més del normal, no anava errat!
Pero n'hi ha niés, sobre la
, <<promociÓ•• virtual del transpon pú1 blic. El 30 d'octubre, el Plenari de
! l'Ajuntament decid~ crear la Xarxa
j Ortogonal d'Autobusos. I:endemi,
1 els mitjans anaven plens d'aquesta
1 noticia que milloraria el transport
1 públic. Un cop més, els treballadors
! d'autobusos feiem un mig somriure
1 veient com a la gent se li prenia de
¡ nou el pel. Nosaltres ja havíem
demanat a la direcció de TMB com
1
1 es concretava aquesta Xarxa Orto! gonal, i la resposta va"ser que aquell
· acord del Pie de l'Ajuntament era
un estudi sense cap mena dt:
concreció.
Suposo que ara, voste, veí i vei'na
de Sants, entendra que els treballadors i treballadores de TMB ens posem a tremolar cada cop que la nostra direcció fa una roda de premsa
per informar que donarit els dos
dies als conductors i conductores,
que contractari 600 persones noves
o que vol negociar un bon conveni.

Estudiants d'arquitectura i membres de La Col
Ara fara un any un curiós
grup de joves va comen<_;ar a
arreglar els baixos de la cantonada del carrer Ciceró i
Eusebi Planas. Són La Col, un
col·lectiu de 21 estudiants
d'arquitectura que

1 que investiguen els arquitectes?

Vam triar S'is temes que ens havien d'ajudar a coneixer Sants i que ens poguessin servir per definir els nostres
projectes de final de carrera. Vam estudiar el tren, els recintes fabrils, les cases
okupades, el carrer Tarragona com a límit del barri, la normativa de~ civisme i
l'ús de l~espai públic i els punts crítics
urbanístics i arquitectonics.

Sí. Es tracta de veure com fa servir la
gent l'espai públic i com han afectat
les normatives del civisme. Volíem fer
un _experiment, veure que passava en
posar tot de mobles i plantes diferents
deis que posa l'Ajuntament. No sabíem si la gent s'asseuria a les taules i les
cadires o si trucaria a la policía. I el
que va passar és que tot el vei'nat va venir a dir-nos que els agradava molt la
iniciativa. Vam quedar molt contents.

comparteixen espai de treball
i que el1 O d'octubre es va
~donar a coneixer al barri

omplint les. obres del carrer
Ciceró de plantes i mobles. El
18 de desembre, a la seu del
T riangle, presentaran el se u
treball d'aproximació
arquitectonica a' Sants.

Ester Rams
Sants

~

Que és La Col?
Som un grup d'estudiants d'arquitectura que des de fa tres anys compartim
un espai de treball. Al principi estavem
al Poble Sec, pero vam trobar aquest
local i després de tres mesos arreglantlo eils vam traslladar a Sants.
1r

Que tal el canvi de barri?
Ens agrada molt aquest espai perque
estero al costat del carrer i veiem passar la gent. I és que si podem dir que
hi ha alguna cosa que ens uneix a tots,
és que ens agrada implicar-nos en la
societat, una cosa que a vegades obliden els arquitectes.
_
·També ens ha agradat veure que hi
ha molta vida de barri i molt teixit associatiu. Ara bastants de nosaltres hi
estero especialment receptius perque
estero acabant la carrera i hem de pensar que volem fer. Per aquesta raó vam
decidir fer una investigació sobre
Sants.

ASants

caguem el tió

Quins són aquests punts crítics?

Els més destacats tenen a veure amb
l'accessibilitat i les barreres arquitectOruques, la manca d'espai per al cotxe i
el confiicte que aixo genera amb els
vianants, la forta agressivitat de les vies
i l'infrahabitatge. És escandalós que
avui en dia encara hi hagi cases sense
les condicions mínimes d'habitabilitat,
com passa al cami de la Cadena. També
hem fet propostes rapides per resoldre
alguns d'aquests punts. De tot ai:x:o i
més en parlarem el dia 18 al Triangle.
tacció al carrer Ciceró també forma part d'aquest estudi?

· 1 quins altres projectes teniu?

~

El tema deis recintes fabrils ens ha
semblat molt interessant, já que són
espais molt importants en la historia
del barri. A Sants hi ha diferents roodeis de construir trama urbana a partir
d'aquests recintes: de l'Espanya Industrial no en queda res; del Vapor Vell,

. d'Orlol Caaals l taDer de tlcmt
~

Ja és aquí la
Iotcrla de Nadal de

~

El tren que en el seu moment va impulsar Sants ara l'ofega, tant pels límits
que crea com per la pressió urbanística
que esta generant l'arribada de l'alta
velocitat. Pero encara queden moltes
coses bones, com el fet que conservi
un caricter de poble, amb viesmolt actives com el carrer de Sants, Riego, 01zinelles, etc. i d'altres més tranquiHes,
on domina l'escala humana.

~

www.tdk.cat
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Jotta amb nosaures!

Ol"pftltsat pe!

cu.t lftdepettclentista
•• Saata ... , . _ Co~

Que destacaríeu de Sants des del
punt de vista urbanístic?

«El districte compta encara amb molts detectes i té una falta de previsió o soludó per aturar els constants conflictes entre vianants,cotxes i tren, pera un barri que no sembla tenir espai pera tots aquests". Breu extracte
del llibre que recull els principals punts febles urbanístics de Sants, elaborat pels membres de La Col. La fotografía il·lustra perfectament el conflicte mal resolt de la platja de viesen la seva entrada a la ciutat .

Vine el I9 de desembre
a partir de les ~~ h
a pla~a de Saats
Amb animado lftlantll a canee

una nau, i de Can Batlló no sabem que
en quedara. Preocupats per aixO, quatre de nosaltres volem fer el nostre
projecte de final de GaiTera sobre la reconversió de Can Batlló, treballant
conjuntament amb les entitats perque
es faci alg~,~na cosa útil per al barri. .

Els benefids de la venda de loteria
es destinaran a la publicado de la
But'Xa. Grildes per coHabot ar-hil

•
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ENLLA<; A BARRISANTS.ORG

.PreoCu pació a
l'entorn·del mercat

!
1
1

que aquestes empreses ofereixen.

Sants continua
sen se Oficina
la marxa
de Treball
contra l'atur i
Mesos després del tancament de 1'0- els acomiadaficina de Treball (OTG) de la Generaments passa
litat de la·pla¡;a de la Farga, eis ve'ins
per Sants
i ve'ines del barrí continuen haventse de despla¡;ar fins a l'estació del
Nord per fer tramits i gestions. Encara no hi ha data per a la reobertura
de l'OTG al districJe, ja que, segons
ha pogut saber LA BURXA, no es troba
cap local de 1.500 m', espai necessari per poder atendre amb condicions
·l'important nombre d'usaris.

Al carrer Sant Medir hi ha nombrases locals comercials tancats o en lloguer. ESTER RAMS

Ester Rams

Sants
El darrer cap de setmana de novembre
les pararles del mercat de Sants es van
traslladar a la rambla de Badal. El que és
una bona noticia per als paradistes no
ho és tant per als comer¡;os de l'entom,
que veuen amb certa por les reformes
del mercat. 1 no és estrany, ja que des
de l'inici de les obres del tren d'alta velocitat han tancat més de la meitat deis
establiments de la zona.
«No sabem si ho aguantarem». Així
de preocupats es mostra la majbria de
la trentena de comer¡;os del voltant del
Mercat de Sants. Encaren amb incertesa la reforma de l' edi6.ci. Eis treballs no
tenen una data de finalització oficial,
pero poden durar entre tres i quatre

anys, i se sumen als més de dos anys
d' obres a les vies, que encara no han finalitzat i que no es preveu que acabin
fins al 2012.

EL PETIT COMERC, AMENACAT
El tancament de l'estació de metro i del
pas per sota les vies del carrer Riera de
Tena han tingut greus' conseqüencies:
moltes de les botigues deis voltants del
mercat han tancat i ara són habitatges.
Ho constata Rosa Ortiz, presidenta ae
l'Associació de Comer¡;os de l'entom,
que af!rma que deis 60. associats han
passat a ser-ne 27. També sosté que,
malgrat !'obertura de l'estació i del pas
subterrani, la gent ha deixat de p:issar
per aquests carrers. «Haurem de fer un
esfor¡; molt gran per aguantar eis anys
en que estarem envoltats d'obreS».

Les obres estan afectant sobretot el
petit comer¡;, el més nombrós al voltant del Mercat. Es tracta de botigues
petites, amb poc personal i sense especialitzar pero de tracte cilid i proxim.
El responsable de El món del punt,
amb 50 anys al carrer Sant Medir, ens
diu: «A les obres, cal sumar-hi la crisi.
· Aquí hi treballavem quatre persones i
ara només hi sóc jo».
Els botiguers constaten que no han
tingut gaires ajudes de l'Administració i
que, pel fet de ser autonoms, Só'Vint
abaixar la persiana tampoc és la solució: eis costa trobar una altra feina i no
reben prestacions d'atur. Amés, moltes
botigues pleguen, pero els seus locals ·
costen de llogar i aixo va gener;v1t
una zona trista, sense noves botigues
ni gaires passejants.

Enquesta vernal
sobre l'estat del ba.rri
Jordi Falcó

Sants
El21 de novembre la Plataforma pel
Soterrament de les Vies i contra el
Pla de l'Estació, ambla col·laboració
de la Comissió de Ve"ins de la Bordeta i el Centre Social de Sants, va organitzar una enquesta velnal.
Tres punts del barrí (la pla¡;a de
Sants, la eruilla del carrer de Sants

Tavarl18
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amb Badal i davant l'església de Sant
Medir) van ser els llocs triats perque
el velnat contestés les preguntes que
han de fer possible conerxer de primera ma la seva valoració sobre diferents temes. Entre ells, destaca la valoració que els ciutadans han fet sobre l'Ajuntament, les associacions de
velns i l'estat del barrí en general.
També preocupa als organitzadors
l'opinió del velnat sobre quins temes

els agradaria o creuen que s'haurien
de reivindicar.
La participació del velnat va ser
molt activa i, en poc menys de tres
hores, es van recollir unes 150 enquestes que, en aquests moments,
estan en procés de buidatge. La Plataforma de les Vies preveu que, entre
gener i febrer del proper any, podra
donar els resultats, que seran publicats en aquest mitja.

Productes r•l culttu

d'extertor Interior

Punt dé distribuc
d'esprais monf:arta¡

Malabars, tncensos i molt més
------------

--

Botiga ecologica
a Sants

hol'll

d~rdllluns a

C/ 'F1rreria, 2_8

1}í!ttns de 10:30h a 14h

( tfat~ant p{afa tfe fa lFaraa.)
08014 CBarce{ona
'(,{. 93 332 16 39

tardes de t7h a 20:3oh

Vallesplr 23 • 08014 • BCN
tel. 134 911 941

1

Més ,de 400 treballadors i treballado- 1
res van participar el 7 de novembre a i
la Marxa contra l'atur i eis acomiada- 1
1
ments convocada per la Plataforma 1
d'Acomiadats de Nissan i l'Assemblea 1
de Treballadors i Treballadores a l'A- \
tur de Barcelona i amb el suport de
diverses organitzacions sindicals, polítiques i moviments socials. La marxa, que va durar més de cinc hores,
va anar del mercat de Sant lldefons (a 1
Comella) fins a la pla¡;a Sant Jaume. 1

la Farg~ tindra
un espa1 per
infants de .
O a 3 anys
la historia
interminable
Les reclamacions ve'inals que demanaven que el pare de la Farga rede Can Batlló
cuperés l'espai de jocs pera infants
de Oa 3 anys, perdut després de les
· obres de l' estiu passat, han estat escoltades pel Districte. Eis responsables del consistori han declarat que
canviaran el mobiliari del pare entre
els mesos de desembre i gener. Com

declaren els pares i les mares afectats,
les nombroses accions de protesta i
les recollides de signatures han donat eis seus fruits. Ara esperen que
Pares iJardins faci la seva feina i compleixi amb el termini proposat.

Venedors
de bitllets
en lluita
El passat 9 d'octubre, el vest:tbul de
l'estació de Sants va ser l'escenari
d'una conéentració del personal deis
serveis de venda de bitllets i d'informació de Renfe-Adif i d'altres empreses subcontractades. Es tracta d'una
acció de protesta d'aquest coHectiu,
que també va efectuar una aturada
del servei el30 d'octubre i que en té
previstes dues més per al 4 i el25 de
desembre. Reclamen i denuncien la
situació de precarietat i abandonament que pateixen, que 'alhora repercuteix en la qualitat del servei

[
1
1

!

¡

Sembla que la historia de Can Batlló
no acabi mai. Ara no esta dar si els
15 industrials que encara hi queden 1
podran traslladar-se a la promesa
nau de la Zona Franca o si seran in- ·
demnitzats i caldci que es traslladin
alla on puguin. El tema del CAP tampoc avan¡;a; ja són gairebé tres els
anys d'enderrariment, i encara no es
coneix la data d'inici de les obres.

Barcelona Madrid: 40
anys d'accions
vernal S
Sants esta present en l'exposició organitza perla Federació d'Associacions de Ve'ins i Ve'ines de Barcelona
(FAVB) i la Federació d'Associacion5
de Ve'ins de Madrid, en que es repassen els exits aconseguits per les entitats ve'inals alllarg de 40 anys. La
mostra, que esta a la capella de Santa Ágata del Museu d'Historia de
Barcelona fins a 1'1 de febrer del
2010, recull cent victories d'aquest
moviment, entre les quals hi trobem
el pare de l'Espanya Industrial i les
Coxeres de Sants.

J
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LLIBRE

"

MÚSICA

CINE

La insurreció
que ve
COMIT~ INVISIBLE,

MELUSINA 2009

Abans de l'estiu arribava a casa a nostra la
traducció de L:a lnsurrection

que

vient

(2007). Aquest llibre va
adquirir molt de ressó a ·
Franc;:a al voltant d'una
operació antiterrorista
contra 1O joves acusats
de sabotejar catenaries .
del tren d'alta velocitat el novembre del
2008. L'anomenat Afer
Tarnac va suposar un
escando[ mediatic per
la feblesa · de les proves, basades sobretot
en la suposada autoria
del llibre, i va recaure
principalment en Julien
Coupat, condemnat a
sis m'esos de presó.
El llibre amaga un
interessant imaginan a
['estela del situacionis-

me,· un discurs amb ressonañcies insurreccionals, a partir d'una
mescla explosiva de
tendEmcies
filosófiques. Fent una mica
d'arqueologia, vam excavar fins a trobar Tiqqun, un fanzine d,el
1999, que tenia el mateix nom que~~ col·lectiu que l'impulsava i
del qual només n'aparegueren dos números.
· Atrets perla contundEmcia del discurs, La
Ciutat Invisible. organitza un seminari per obrir
un espai de debat entorn de les idees d'aquest col-lectiu el 10,
11 i 12 de desembre a
, Can Vies i a l'Espai
Obert.
Elba Mansilla
La Ciutat Invisible

SEMINARI

TIQQUN

Celda 211

DANIEL MONZÓN

Passatgers.frenetics
GARGAMBOIG
DISTRI COMÚ, 2009

Després de mesos
d'espera, ens arriba
la segona · entrega
d'aquesta gent de la
Plana
(Castelló).
Tretze són els talls
que ens trobem en
aquest disc i set són
els segells independents que !'editen.
Un exercici d 'autogestió en tota regla.
L'accent punk-hard:
core predomina . al
llarg d'aquest frenetic viatge que ens

descriu amb precisió i
detall els diferents
mals de la civilització
impersonal i del capitalisme salvatge que
ens envolta. Tot plegat, a través d'unes
lletres que fan pensar
i que estan acompanyades per una citació que ajuda a entendre millor el sen, tit de les paraules. Si
a l 'anterior treball
Dins del cap! Fora
del cos predominava ·

2009

disc no hi ha gaire
canvls d'estils o de
maneres de fer. Les
veus de Marc i lsa
con~nuen sent una
característica que els
fa iriconfusibles, encara que els seus seguidors esperem que
ens donin més joc i
explorin nous registres~

David Vázquez

la velocitat i la mala
llet, én aquest nou

Durant aquest any han
arribat a les pantalles
moltes pel·lícules espanyoles que no han
tingut ni l'acceptació
del públic ni la de la
crítica, a excepció ·de
les infumables Mentiras y gordas i Fuga de
cerebros, que sí que
van aconseguir bones
recaptacions. Pero és
ja gairebé a finai d'any
quan, després de l'exit
d' Ágora ens arriba
aquesta Celda 211,
drama carcerari que et
manté enganxat a la
butaca des de l'inici
gracies a una cosa que
és molt poc freqüent

en el cinéma actual: un
.bon guió. Els problemes pels quals passa un
. funcionan de presons
que es veu embolicat
en una revolta de presos estan explicats de
forma molt potent grades també a una excel·lent realització. Si
a aixó hi afegim unes
interpretacions molt
ajustades amb un impressionant Luis Tosar
al capdavant, que ja fa
olor de Goya, tenim·
com a resultat una de
les millors pel·lícules
espanyoles dels últims
temps.
Lancelot

BURXANT ELS BYTES

Chrome OS, un nou jugador
en la batalla dels sistemes operati~us
Chrome Os es un nou
projecte de Google.
Aquest cop !'empresa
d'lnternet pretén arri- ,
bar als ordinadors de
les cases creant un sistema operatiu diferent
del Windows.
Chrome OS no és
més que una adaptació
del Linux, peró enfo-

cat principalment a la
xarxa. Aquests sistema
permet només navegar
per Internet. Obres
l'ordinador i directament t'apareix el navegador amb una plana d'lnternet. En set
segons ja estas. navegant. Esta enfocat a
úsar les eines que ofe-

reix la xarxa: des de
on-line
documents
com GoogleDocs, fins
á correus web com
Hotmail,
Yahoo i
Gmail, la compartició
de fotos al Facebook i
la consulta de notícies
en línia.
Basicament
esta
pensat per a netbook5

(ordinadors portatils .
petitons i barats, els
lowcost de la informatica) .
Així, mentre que
Apple fa la competencia a Windows pel que
fa als ordinadors potents i més cars, ara
Google li. fara 'ta competencia en el mercat

dels ordinadors senzills i barats. 1 Ubuntu
comenc;:a a guanyar
terreny en els ordinadors domestics. A Microsoft comencen a
sortir4i durs contrincants.
Bernat Costa

ESPAI C!TII3311
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DEMANEU HORA
PI~
1/JIIJIII.In t·iuf11liuoi • i/Jft. .on¡

Riego 35 baixos · 08014 BCN · 93 298 99 47

D'Osca 7-11 Local4
08014 BARCELONA

Tel. 93 298 83 35

Nou horarí:
dedillunsa
divendres
de 18a 22 h

Ajuda'ns a consolidar
economicament el projecte:
necessitem més sods 1sódes
per fer frontales nombroses
despeses mensuals!
Contacta amb nosaltres o
passa't'pellocal!
>CoHectius: Etcetera, Contra·lnfos. Biogratic,
Polémica, Ateneu Uibertari del Poble Sec, Radio ·
Sants Ona Lliure. Cooperativa de con su m crític
>la coordinadora es reuneix els dimartsa les 20 h

C/VIolantd'Hongria. ]t, npis.Sants,BCN

1"
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especial Espai Obert
Camins per trencar l'aillament
en un primer moment el projecte va
·estar protagonitzat per grups d'orienSants el 2005, pero no
tació llibertaria, més endavant s'hi
han
anat incorporant persones i
comen<;ava de zero. Ja estava
grups d'altres procedencies.
dempeus des de feia vuit
El trasllat a un nou local, a un baranys, i grades a !'experiencia
ti bastant allunyat de !'anterior, ha fet
que molta gent i molts grups s'hagin
viscuda al Poble Sec comptaallunyat del projecte, pero han apava amb malta empenta per
regut noves persones, amb les mateitirar endavant.
xes ganes de mantenir i potenciar el
projecte, tot trencant el mite que ca-·
dascú ha d' anar per la sevá banda perEspai Obert
Sants · que les coses funcionin.
L'Espai Obert va arribar a

La idea era simple i auda~ a la vegada.
Es tractava de crear, no el local d'un
grup determinar, sinó un espai on diversos col·lectius poguessin establir
la seva seu, a més de donar l'oportunitat que altees coHectius afins poguessin utilitzar 1' espai, creant així un
lloc ·de trobada i de debat: un espai
obert.

TOTA UNA FITA
El projecte no només va tenir hit, sinó també conseqüencies importants.
CoHectius o corrents que vivien en
compartiments estancs es van trobar
en aquest nou espai i van compartir
activitats i moments d'oci. Era, i és,
un lloc deslligat de qualsevol institució pública, al marge de subvencions
o tuteles oficials i desvinculada d'organitzacions, partits o sindicats. Si bé

PROJECTE AUTOGESTIONAT
Actualment hi ha sis coHectius que
troben a l'Espai Obert ellloc on vertebrar, planificar i desenvolupar accions i intervencions orientarles a incidir en nombrosos fronts. Per tal de
fer possible un sistema de gestió antiautoritari és basic, dones, que funcioni la interrelació deis grups de
l'Espai. rorganització conjunta s'articula a través d'una assemblea general
i de les coordinadores de funcionament. En ells hi participen les persones socies que ho vulguin, membres
o no deis coHectius que aculll' espai.
La forma de finan<;ar aquest projecte beu del que li dóna la for<;a de tirar endavant: la suma d'esfor~os. Les
socies i socis, tant de coHectius com
no, aporten una quota per cobrir les
despeses. 1 és precisament aquest au-

tofinan~ament el que dóna a les
persones i coHectius que conformen
l'Espai Obert la llibertat d'acció
necessana per tal de treballar en els
diferents ambits per la transformació
social.

ACTIVITATS
Aquest plantejament ha permes que

per l'Espai Obert hi hagin passat practicament tots els moViments socials:
coHectius okupes, antiglobalització,
de suport als immigrants, antiprohibicionistes, etc.
Setmanalment es reuneixen a l'Espai Obert la Plataforma Pedro Álvarez,
les assemblees del setmanari Directa,
les antirepressives La repressió mai

ens tallara les ales i A les penes punyalades i la d'Aturats i Aturades de
Barcelona. D'altres s'hi troben sense
una periodicitat concreta.
També s'hi fa un curs de danses
africanes, presentacions de llibres,
festes, debats literaris, passis de peHícules, etc.

Ones radioloniques independents,
locals i assemblearies
·
;

L'Aten eu del Poble
.Set, sempre llibertari
~

I:Ateneu Uibertari del Poble Sec compleix 33 anys <<Óficials», carel col·lectiu funcionava previament. Va neixer
-en la perversament anomenada
Transició- de la necessitat sentida
d'arribar a una autoorganització de
caire llibertari en tot allo més proper
a l'individu, des de les qüestions velnals fins al consum, la cultura, 1' antimiltarisme ... 1 així va desplegar una
activitat intensa i diversa. Per posar
pitits exemples, va dur a terme la
<<primera» okupació, en ocupar un xalet per muntar una escoJa bressol per
al barri o va ser part integrant de la

BBS, una xarxa de comunicació electronica precursora d'Internet. Després, va ser un deis gérmens de J'Espai Obert, projecte en el qual va abocar total'energia, i ara .que la criatura
ja camina sola, sense abandonar-la,
torna a ocupar-se d'altres projectes,
com la creació d'una escoJa llibertiria o fer accessible el seu centre de
documentació, ric sobretot en materials deis anys setanta. 1 sempre llibertaris.
-----atE!ñeüiTfberiaripoi>~séc~

yahoo.es

Sants Ona Lliure és una emissora de
radio local impulsada des deis moviments socials del barri. El projecte té
seu a l'Espai Obert, des d'on es preparen i s'e~egistren els diferents
programes. De moment, només s'emet per Internet des de l'adre~a

www.santsonalliure.org, pero s'estan
fent proves per dur l'emissora a la freqüencia modulada.
A Barcelona hi ha diverses radios
lliures que gaudeixen d'un bon nombre d'oients, i Sll!lts té més d'una radio locaL El projecte de Sants OlÍa

Uiure es diferencia de la resta d'emissores pel fet de tiaétar-se d'una emissora lliure de caire local centrada en
l'informació que generen els moviments socials del barri. Una nova eina
que se suma als mitjans de comunicació ja existents; IA BURXA, BarriSants.org i Sants TV.
.
Les emissions de Sants Ona Lliure
van comen~ar durant la Festa Major
d'enguany fent un programa diari en
directe des de l'espai de la Festa Major Alternativa. Actualment s'estan enregistrant i emetent en directe tots els
programes, que també es poden escoltar en diferit o descarregant-los
des de la pagin:l web de la radio.
Actualment es treballa en la formaéió de les persones interessades a fer.
programes i en la recerca de nous
continguts. Ha costat, pero s'ha dissenyat un sistema al més facil possible
perque qualsevol persona pugui fer
un programa amb una mínima formació previa.
-------raCHo~sailfsoñaifiü-rE;:ori
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Repensar el consum
Un espai obert, unes ganes de tenir
la panxa contenta... En aquest encreuament va germinar la idea de
crear una cooperatiVa de consum
crític la primavera del 2006. Perque, no ens enganyem, «panxa contenta» no vol dir 'panxa plena i cap
buit', sinó tot el contrari: la cooperativa va ser la iniciativa d'unes persones del barri conscients de voler
P'!rticipar en una forma de consum
diferent.

PER QUE UN
CONSUM DIFERENT?
Primer, perque l'objectiu és tenir
un accés al més directe possible als
productes, basicament alimentaris,
procurant-los ecologics, eliminant
intermediaris, tot tenint cura de la
forma i sistema de producció, i cercant els models de gestió més respectuosos amb les persones i amb

l'entorn. Segon, perque el col·lectiu funciona segoll$ els principis de
l'autogestió. Un cop al mes es fa
una assemblea per prendre decisions, distribuir tasques, posar en
comú noves idees, etc.
Per dur-ho a terme, el coHectiu
fa sortides per trobar-se amb els
proveldors, i així establir la confian¡;;a mútua necessaria. També organitzem ·periodicament tallers, seminaris, xerrades, etc., i també participem activament a la xarxa de
cooperatives de consum crític, a les
activitats· socials del barri i als
debats actuals sobre els aliments
aportant suport a la lluita per
. l'agroecologia i la sobirania alimentaria.

.

vendres a diumenge cada una informa deis productes que necessitara
ver la setmana següent, i els dijous és el dia que es poden anar a
buscar. Cada setmana hi · ha dues
unitats familiars éncarregades de
preparar i gestionar les comandes.
La cistella és l'eix vertebrador de la
comanda, perque aporta totes les
verdures i hortalisses per a una set- ·
maria. Pero entre totes les unitats
hem anat augmentant la varietat
d'aliments i altres productes que
volem tenir a l'abast, com ara ous,
iogurts, formatges, llet, pa, pollastres, carn, conserves, pasta, herbes
medicinals, sabons, productes d'higiene, etc.

a
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1ELS DIJOUS, CISTELLA
Actualment conformen el coHectiu
prop de 30 llars o unitats. De di-

Els pagesos de Can Pastallé ( Martorell) aporten la cistella de verdura i els ous. CDA

Publicacions per

11 anys de mural
eo litra i nformati u

fomentar el pensament crític
fidel a la millor tradició de la premsa llibertiiria. Aixo ha permes comptar amb
firmes com Víctor Alba, Lily litvak, Antonio Téllez, Frank Mintz, Octavio Alberola, Ramón Álvarez, Diego Abad de
Santillán, Rudolf de }ong, Horado M.
Prieto, Ramón J. Sender i molts altees.
És independent, sense lligams orgiinics envers cap grup, sindicat o organització de cap classe, i es finan¡;;a grades als lectors i subscriptors, sense ajudes ni subyencions.
És llibertiiria, des d'una posició
oberta i sense reconeixer veritats absolutes ni doctrines oficials, entenent allo
llibertari més com una cerca de respostes que comuna afirmació de principis.
1, per últim, és rigorosa, sense sacrificar l'objectivitat a la propaganda ni
l'aniilisi seriosa a la comoditat del tapie
consabut, i és solidiiria i compromesa
amb la realitat politicosocial i amb la
IÍuita a fuvor de la llibertat i per una societat justa i solidiiria..

Polémica és una revista que funciona a
partir d'un consell de redacdó que fu
les tasques d'edició, administració i distribució sense cap mena de retribució i
que compta amb un nombrós grup de
coHaboradors habituals que escriuen
també de forma desinteressada. Té
subscriptors a l'Estat espanyol i a altees
estats d'Europa i America i, a més deis
suscriptors, la revista es distribueix a
· través de distribuidores alternatives,
grups o entitats afins, biblioteques i llibreries, i compta amb una plana web.

D'en¡;;a de l'aparició del primer número de Polémica, el 1980, pel seu
consell de redacció han passat noms
del moviment llibertari com Félix Carrasquer, Fidel Miró, Aimando López,
Ramón .Rufut, Manuel Salas i molts d'altres que, amb el seu esfor¡;;, han aconseguit mantenir la trajectoria número a
número. En el transcurs d'aquests anys
Polémica ha evolucionat mantenint algunes característiques essencials.
És una revsita oberta, sense exclusivismes ni dogmatisines de cap classe,

'ETCÉTERA'
D'altra banda, l'Espai Obert compta
amb un coHectiu ben jove que encara
es. troba en procés d'assentament pero
que ja ha fet notar la seva presencia
amb l'edició d'una infinitat de publicacions que es poden consultar la piigina web. Aquesta «correspondencia de
la guerra social>> va iniciar-se a finals deis
anys setanta. La idea va gestar-se com
un projecte d'edició de llibres, al mateix temps que com un grup d'afinitat,
lloc de trobada i de debat, i una revista.
Pero Etcétera és, sobretot, correspondencia entre amics i amigues i gent afi.

a
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www.sindominio.neUetcetera

Amb 590 números a l'esquena, el
més ha estat possible griicies a les
coHectiu Zitzania continuem editant
moltes persones que durant aquests
el Contra-Infos, cada dimarts, des de
anys hi hem anat participant i a la
l'Espai Obert.
FAVB, amb qui sempre hem pogut
L'aventura va comen¡;;ar el juny del
comptar per a les copies. Amés de les
1998, quan un grup de persones vam
persones que hem buscat les notícies,
decidir muntar una publicació conles hem redactarles, maquetades, imtrainformativa que difongués les alpreses i fms fa molt poc traduldes i
tematives creixents, alhora que conenviades per correu postal.
trastés- els discursos de la premsa ofiEstar a l'Espai Obert no és una cocial. Tot plegat, en format mural i
moditat si~ó una elecció. Remenant
consistent en tres fulles fQtocopiades
llibres hem trobat una citació que
DIN A3 per. penjar a qualsevol espai
vam fer al nostre Anuari Contra-Infos
de pas:.des de centres socials a bars,
2003 on deiein: <<(...) continuem do·
feines, universitats ...
nant vida a un pr.ojecte coHectiu,
Onze anys després, les coses no
l'Espai Obert, que es troba en l'actuahan canviat tant. Continuem publi- . litat en fase de recerca d'una nova
cant el mateix format, setmana rere
ubicació i que esperem que continul
setmana, continuem a l'Espai Obert i
com a espai de trobada deis col·leccontinuem muntant, els dimarts al
tius i persones que intentem consvespre, el punt d'intercanvi i recollida
truir alternatives al model de ciutat/vide ·cartells de centres socials i difeda en que ens trobem». Dones sí, per
rents lluites de la ciutat. Publicar setsort, aixo encara continua igual.
mana rere setmana no és cosa senzilla
--www.siñC!omiñio.nef7:li"izañiá
i requereix una constancia que no-

------
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........,ai Obert
L'Espai Obert es compon de les persones

jectes com I'Espai Obert. Un projecte que ha

que, tanta través d'un col·lectiu com indivi-

sabut tirar endavant tot i haver viscut un tras-

dualment, volen formar part d'aquest projec-

llat quan tenia vuit anys, perque se suposava

te de transformació social a través de la

que a l'indret on estava es faria «equipament

. comunicació i la interrelació que permet un

comunitari». A Blasco de Garay, 2 hi ha

espai compartit. Les seves experiencies, els

act!)alment una empresa que ofereix aparta~

records i les expectatives de futur són un tes-

ments pera estades de curta durada. Una

timoni de les possibilitats que ofereixen pro-

mostra més de la necessitat d'espais oberts.

«Un punt molt _
posi_tiu del trasUat
a Sants és el teixit
-associatiu del barri»

«La idea de I'E·spai
Obert és acabar amb
_l'~tomització»

Sonia, Jose i Espe
'Polémica'

Ateneu Llibertari del Poble Sec
Amaia Nogales
Sants

Esteu al projecte des del princi~
pi. Heu notat ·algun canvi en haver-vos traslladat des del Poble
Seca Sants?
Sí, la revista Polémica esta a l'Espai
Obert des dels seus inicis. De fet
vam contribuir a la creació del projecte juntament amb altres grups.
Pel que fa al·col·lectiu no hem notat canvis, pero el trasllat a un·nou
local, for<;a allunyat de l'anterior,
ha fet que malta gent i grups s'hagin allunyat del projecte. Tot i aixo,
també ha aparegut gent nova, nous
col-lectius, i estem treballant per
recuperar el nivell d'activitat i participació que havíem tingut. Un

punt molt positiu és que Sants és
un barri amb molt de teixit social.

quan encara estavem al Poble Sec,
al mar~ de 2002, la setmana de 13.
cimera dels caps d'Estat i de govern
Quins avantatges comporta for-. · de la UE a Barcelona. Al mig de tot
mar part de l'Espai Obert?
el movimerít antiglobalització,
L'Espai Obert ens obre la possibiliIndymedia va haver de deixar el
tat de col-laborar i relacionar-nos
seu local, i l'Espai Obert els va ofeamb altres grups d'ideologies prorir el seu.
peres. A més, proporciona un lloc
Tots els col·lectius ens vam abode reunió als col·lectius que no tecar per muntar el centre de' distrinen un espai. El fet que estigui llo- -bució de notícies alla. Tenien a l'agat i que estigui dins de la legalitat
bast taules, ordi~adors i connexió
fa que els grups es puguin trobar i
ainternet. I precisament el sistema
fer les seves activitats sense el risc
de l'Espai Obert feia que des d'alla
de ser desallotjats.
es pogués treballar amb la seguretar que no els podien desallotjar.
Un deis millors moments a l'EsTambé va ser un moment molt
pai Obert?
especial recentment la Jornada InN'hi ha hagut molts, de bons moternacional sobre Centres d'Interments ... Un d'élls, pero, va ser
nament d'Immigrants.
• .

«Aviat podrem emetre en
.d.irecte. Nom~s falten programes per omplir la graella»
Inés
Sants Ona Lliure
Quins són els objectius de la
de Sants», el fem els membres de la
radio?
Cooperativa de Consum Crític de
L'objectiu principal és que sigui una
l'Espai Obert, i tractem temes de
Com va comen~ar la radio Sants
mica la veu de tots els moviments
consum crític i agroecologia.
Ona Lliure?
scicials que hi ha i que sigui un refeJo no hi era al comen~ament, em
rent per a la gent que _es mou pt;l
Com us agradaria que fos la
sembla que la cosa va anar així: - barri. I al mateix ~emps que serveixi · radio d'aquí a uns anys?
vam pensar que el barri necessitava
per cohesionar els col·lectius del
Tenim diversos projectes en ment, i
una radio lliure propia, un mitja de
barri. Pero també volem que la raesperem que surtin endavant
comunicació del barri q~e comple- . - dio lliute arribi a un espectre de
d'aquí poc. En primer lloc ens
mentés LA BURXA, i trobavem aquesgent més ampli, no només a la gent
agradaria emet~e en directe. De fet,
fa mancan~a a Sants. A més, a Sants
que ja esta mobilitzada, sinó també
ja tenim la tecnologia per emetre
les radios lliures de Barcelona no
a la gent que no ho esta pero a qui
en directe per Internet, i aviat en
se sentien bé.
preocupa el barri. No volem que siantena també sera possible. Només
, L'Espai Obert era un lloc idoni
gui la típica radio-manifest', que fins
falten programes per omplir la
per fer-ho i ens oferia la possibilitat
i tot cansa a la gent conscienciada,
graella! També ens agradaria que
de poder-hi ubicar les nostres
volem una radio dinamica i entres'animés més gent i més col·lectius
instal·lacions. A més, diverses de
tinguda que alhora informi.
a participar-hi perque la radio sigui
les persones que estem a la radio ja
realment un eina d'informació alformavem part d'altres col·lectius
Quina és la relació amb .els altres
ternativa del barri. Des d'aquí anique l'Espai Obert allotja, f vam
coHectius de l'Espai Obert?
mo la gent que s'apunti, perque fer
Tenim relació amb els altres col·lecpensar que era ellloc més adequat
radio és molt divertit, i la comuniper poder trobár-nos. pel que fa a
tius i esterri oberts que tots particicació és fonament.al avui dia per fer
l'espai i la infraestructura necespin a fer programes. De fet, un dels
arribar un missatge de transformaprogrames de la radio, «El Cargol
saries.
ció social.
Amaia ·Nogales
Sants

1

1

...

Com va comen~ l'etapa de l'Espai Ober:t per a l'Ateneo Llibertari
del Poble Sec?
r.any 1995, quan l'Ateneu Uibertari
del Poble Sec complia 18 anys, vam
arribar a un moment d'impas. Sempre ens trobavem la mateixa gent i
no hi havia gaire moviment. Vam fer
una valoració de la situació i vam
veure que teníem tres possibilitats:
agafar 1.1n local més petit i barat per a
nosaltres, tancar la porta i marxar o
agafar un local més gran al costat
d'on.érem i obrir un espai amb més
coHectius.
Aquesta últiina opció va ser la qúe
més va agradar a tothom, i de seguida
vam comen~ar a parlar amb altres
col·lectius dels voltants. La resposta
de la gent va ser molt bona, i també
per part de l'Ateneu la proposta de
canvi i transformació va ser molt ben
acollida. Apartir d'aquest moment es
va llogar un local, vam reformar-lo
tot, i entre cinc col·lectius Vam co- men~ar a tirar el projecte endava¡¡_t.
Quin va ser l'objectiu primer?
La idea de base era una idea política:
acabar amb l'atomització que hi havia
entre molts col·lectius propers en diferents llocs. L'Espai Obert volia ser el
lloc on es podrien ajuntar tots. També
tenia com a objectiu demostrar que hi
ha una manera de funcionar col·lectivament. I !'experiencia ha resultat
molt valida. Ens agradaria que tots els
barris tinguessin un Espai Obert.

Com veieu l'Espai Obert ara a
Sants? ·
Políticament el veiem basicament
igual, el component de base no ha
canviat. Pero a Sants el teixit associatiu és més gran que al Poble Sec, i aixo dóna possibilitat de fer més coses
a socialment i políticament.
Com us agradaria veure l'Espai
Obert d'aquí a uns anys?
Ens agradaria que hi haguessin més
xerrades, seminaris, etc.,- que fos un
Uoc per debatre i trobar la manera
d'instal·lar l'autogestió a les nostres
vides, cercant noves estrategies vitals i polítiques davant de la cada vegada més repressora maquinaria del
poder. ·
Esteu en el projecte de l'escolallibertaria, en que consisteix?
L'aprene_ntatge i oferir-lo és una eina
fonamental per al desenvolupament
de l'individu i del nÍodel de societat
que es vol. Per aquesta raó, els que
volen mantenir !'estructura religiosa-capitalista-repressora de l'individu actual ja tenen prou cura de controlar l'ensenyament. La nostra resposta ha de ser la instauració d'un
sistema, diguem escolar, on les criatures trobin models de compartament, -funcionament horitzontal i
aprenentatge que els permetin realitzar-se com a persones lliures. I en
aixo estem.

Carrer Violant d'Hongria
L
,
De dilluns a divendres de 18 a 22 h
espaiobert@moviments.net
www.sindominio.netfespaiobert
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SU~TER 1PULLOVER

UNTOMBPEL
DICCIONARI

Moltes paraules que fan reterenda a l'art 4'abrigar-se ens
han amüat de paisos on fa fred.
com és natural. A més del jersei
i el pijama, les paraules sueter i

pullover provenen també de
l'angles i tenen un sentit for~a
fundonal. El sueter és un jersei
destinat a' no refredar-se en fer
exerdd i suar, tal com indica el
seu nomen angles sweter ('sua-

dora'). El pullover, propiament,
és el jersei que no té botons ni
cremalleres i es posa pel cap,
cosa que el seu nom angles ja
indica: pun ('posar-se') over
('per dalt').

Text elaborat per
en Jordi Esteban

RACÓ HISTORIC

LA POESIA

La lleva del xúm.et (2a part)
Encontre
fortuit
Eres tot alió que els teu pares
mai no haurien volgut que fossis,
i per aixó t'estimava.
Les tenebres del barri s'ocultaven dins
aquesta cantonada grafitada,
plena de pancartes i consignes punxegudes
clavades als ulls atemorits de tants veihs
que amb la constancia insubornable de la
vellesa
van oblidant tot el que algun día pogué ser.
Ara et veig ballant amb el got de cervesa a
lama
i aeclamant als déus esquizofremics el teu
amor
cap a la mort bentrobada al carreró més
fose
d'una matinada perillosa, verge negra
els meus desiÍ:jos a les palpentes intentaven
penetrar
la teva aureola amb regust de marihuana, la
boira
com una ressaca rutinaria en plena autodestrucció.
Eres tot alló que els teus pares
mai no haurien volgut que fossis,
de que serveix tanta formació?
els tearics de la historia dassificats a les
prestatgeries de la resignació,
l' Acció com llagrimes familiars davant un
jutjat de guardia,
com les fotografíes a les pagines d'un diari
retallat i esgrogueil
dins la carpeta de la nostalgia putrefacta,
no vaig fer la gran foguera, he de confessart'ho,
ja ho veus, vulgar fins al final.
Per aixó t'estimava.
El terTÍps regalima sobre aquesta taula desconeguda,
l'amor també pot ser un· record
o els talls semivoluntaris de l'autoflagel-lació ridícula,
és el que té la manca de perspectives,
el futur emmirallat perla grandesa d'un
passat mediocre,
la DERROTA,
aixó és tot el que jo et puc donar.
Deies que t'agradaria coneixer-me?
David Caño i Cargol

Ens val} reunir a una
castig hauria estat
pla~a de Centelles ·al
molt greu.
Vam desertar (o
matí. Els comanda·
ments eren molt pocs:
com vulgueu dir-ne)
un parell de· sergents i
de les fi¡es que anaalguns caps. Els altres
ven a combatre Les
(com el flamant serhordes feixistes, que
gent d'aviació condeja estaven a pocs quicorat), brillaven per
lómetres de La nostra
tropa de nens i vells.
la seva absencia. Alió
semblava el pati d'un
Calculo que devia ser
col·legi. ,,En formació
cap a finals de gener.
i endavant! Cap al
No recordo els ·
front!» Vam sortir a
noms dels meus combuscar l' enemic com
panys de fugida. El
si anéssim d'excursió.
més vell, que ja tenia
Quan vesprejava, . 40 anys complerts, es
ens vam reunir cinc
deia Dámaso, de la
homes que anavem
quinta del reuma. Els
altres érem joves de
una mica endarrerits i
vam planejar tornar
17 o 18 anys . .
cap enrere, o sigui, en
Després de caminar
un parell de jornij.des
direcció a Fran~a.
Quán es va fer fose ,
pel bosc, vam saber,
p·e r altrés soldats ' que
amb l'excusa· de fer
les nostres necessitambé retrocedien,
tats, vam fer mitja
que havia caigut Cenvolta i ens vam perdre
telles, Sant Julia de
al bosc. Vam conserVilatorta i també Vic,
var les armes perque,
Manlleu i els al tres posi els nostres ens desbies del voltant. Vam
cobrien desarmats, el
caminar més de 48 ho-

res fins a arribar a una·
·masía. Els masovers
no podien acollir-nos,
ja que s'hi jugaven la
vida, pero van permetre que passéssim La
nit en una barraca
pleña d'eines per Uaurar els camps i menja~ que estava a 200
metres de La masía.
Els cinc vam passar la
nit amb un somni Ueuger, escoltant el terrabastall de Les bombes
cada cop més a prop.
A l'alba vam veure,
entreobrint La porta,
un grup de feixistes
que s'acostava a la
masía i un altre grup
que venia directament a La nostra barraca. No sabíem que
fer. De sobte, la porta
va saltar a trossos i
van entrar una dotzena de moros armats
fins a les dents i amb
cara de pocs amics.
Ens van treure fora
se,¡Íse
contempla-

cions, van dir que ens
cabien a caj:> d'aquells
poséssim de cara a la
energúmens.
paret i amb els bra~os
L'amic
Dámaso,
enlaire. Un sergent,
presa del panic, havia
enorme i brut, va orsaltat per una finestra
denar ·que ens traper fugir, pero el van
guéssim les sabates,
enxampar a la part del
el sueter i els pantadarrere. Després, el
lons, i ens van Uan~ar _van portar coix i colla seva roba fastigosa. pejat a bastonades, i
i bruta. No vam tenir
el van mo"strar com un
més opció que recollir · trofeu de ca~a. ·
el que van tirar a terra. Jo, per sort, com
Josep Martínez
que era tan petit, vaig
Salamanca
conservar la roba i
vaig recuperar les sabates perque no els

Dibuix de· L'autor que il·lustra els fets que relata.

FOGONSDETEMPORADA

Per Nad.ál, pinya com ·cal!
La pinya prové de la zona on ara trobem el Pa-

raguai i el Brasil. des
del segle XVI s'ha exporat cap a Europa, primer com a fruit per als
poderosos (com la majoria de productes portats d' America). Ara ja
és a l'abast de La majoría. EL nom anonas, en
el dialecte d'on és originaria la fruita, significa fruit . excel-lent,
dol~, energetic, suau i
sucós. EL nom en anglés, pineapple, prové
de la semblan~a externa a una dura i rasposa
pinya de pi i a una semblan~a interna a una
polpa dol~a i ferma
com -la de la ponía.
La pinya conté un
enzim que trenca les

proteihes, la bromelaY- . ,
na. Aquesta propietat li
dóna unes característiques altament digesti- ·
ves. Tot i així, aque~ta .
propietat queda molt
dismlnuYda amb la coc. ció, potser per aixó els
nostres avantpassats no
la utilitzaven per en-

tendrir els nostrats estofats. El que sí que
podem usar és el suc de
pinya per marinar les
carns, i així les entendrim alhora que les aromatitzem.
Així que ja sabeu,
ara que ve Nadal, que
no vacances d'hivern, i

ens afartarem menjant
com ·a animals, podem
abusar de la pinya com
les millors postres després d'un apat copiós
com ·espero que sera:
Una bona escudella,
carn d'olla, pollastre
de pages amb prunes i
pinyons, torrons i neuLes, tot maridat amb
vins, caves i li~ors de La
terra.

La recepta:
P.astís rred
aepinya
INGREDIENTS

1 'llauna de pinya en
almívar (500 ml)
1 llaúna llet condensada (250 ml)
Suc d'una llimona
.4 fulls · de gelatina
neutra o en pols (uns 35
g) .

.

cant. Tritureu la pinya
en almívar amb la meitat del suc i La Llet condensada. Poseu a bullir
el suc de llimona i desfeu-hi els fulls de gelatina previament hidratats en aigua. Barregeu-ho amb la · meseta
de pinya i poseu- ho en .
un motlle tipus púding
a la nevera. Si us hi
agrada, podeu posa caramel al fons del motlle. Com a mínim que
reposi cinc horetes.
Són Les. postres més
facils en que he pensat;
jQ ja Les feia de ben petita. Després de cuinar
el menú de· Nadal que
hem dit abans, em sembla que només ens que- ·
dara energía per fer
quelcorn com aixó! Bon
Nadali bon profit!

·¡;LABORACIÓ

Es molt facil i refresNúria May Masnou
.
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En mov ime nt
EL RACÓ DEL CASAL

CUP i casal
Casal Independentista de Sants
La darrera setmana d'octubre, es

presentava la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Barcelona, el
projecte electoral deis i les independentistes d'esquerres a l'Ajuntament de Barcelona.
Aquesta nova sigla a la ciutat ha
de ser l'eina de projecció del discurs i la practica de l'esquerra independentista a la institució municipal, un discurs i una practica que
ja fa anys i decades que fem a escala social i pública des del Casal,
des de les organitzacions polítiques, estudiantils, juveilils i antirepressives, i grades a la qual avui és
possible una candidatura com
aquesta. És per aixo que aquesta
és la nostra aposta, de la mateixa
manera que esperem que la CUP
també aposti pel treball amb
aquells que fa anys que han treballat per aquest objectiu.
Dins del Moviment Catala d'Alliberament Nacional, tots hi juguem el nostre paper, uns a les escoles i universitats contra el pla
Bolonya i reivindicant un model
públic; d'altres a casals okupats,
plataformes juvenils o combatent
el feixisme, la repressió i la precarietat, i nosaltres difonent el missatge als nostres barris, dotant
d'infraestructura altres coHectius,
reivindicant la cultura popular...
El projecte de la CUP, pero, no
pot limitar-se a ·l'esquerra independentista i haura de teixir aliances amb !'esquerra anticapitalista i
els moviments populars de base
, per tal de fer evident que a l'Ajuntament no s'hi vi ni a fer amics ni
a omplit-se les butxaques, sinó a
denunciar les condicions polítiques i socials deis velns i velnes de
Barcelona i, arribat el cas, a treballar per canviar-les. Canviar les polítiques d'habitatge, de subcontractacions municipals, de prepo. tencia policial, eradicar el feixisme
de les places de la ciutat i garantir
els drets socials d'una majoria que
pateix cada dia més les miseries
del capitalisme.

PELENISE ALOFA:

«T·r et que ·puguin
conqu erir un altre
planet a, hem de
salvar aquest»
Pelenise Alofa, líder comunitaria de Kiribati (a l'ocea
Pacífic), va passar per ·
Barcelona convidada per
I'ONG A mi es de la T erra, per
.denunciar el canvi climatic i
les conseqüencies greus i
imminents que té per al seu
país. Amb més de la meitat
de les 33 illes que conformen
Kiribati en perill de desaparei-

cada any és una mica pitjor que l'anterior. Al principi no hi donavem importancia, pensavein que era passatger. Va ser ara fa quatre o cinc anys
que ens adonem de la gravetat de la
situació.
Vostes estan vivint ja el canvi climatic!
Sí, som la prova que el nivell del mar
puja. No es tracta d'una amena~;a ni
d'una possibilitat, sinó d'una realitat
queja estem patint. Imagina l'angoixa
que s'arriba a sentir quan veus el teu
país desapareixer sota l'aigua.

xer sota les aigües del Pacífic,
. aquesta és una tasca que rio
pot ser postergada; el seu
objectiu «no és negociable».

Joan Canela i Barrull
Sants
Com afecta el canvi climatic a Kiribati?
El més greu és la pujada del nivell del
mar, que ja esta afectant la primera lí. nia de costa. Les ones s'emporten la
terra, primer de la platja i després de
més enlla, fins a fer caure literalment
els arbres. La imatge més coneguda
de les nostres illes són les fileres de
cocoters davant del mar. Avui les palmeres estan totes al terra. Els cocos,
al costat de la pesca, són el nostre
principal recurs economic. No és un
problema sois del paisatge.
Quan van comen~ar a adonar-se
d'aquests fenomens?
Tot ha estat un procés molt lent, on

1 encara hi ha gent que ho nega.
Bé, aquí [a Europa] per ara els efectes
es noten molt menys i es pot arribar a
pensar que aixo no és real, pero
aquestes persones no són de Kiribati.

1 dávant d'aquest drama, que es
pot fer?
La gent construeix murs de pedres
per defensar les seves cases. Pero com
que no té diners ni materials, les ones
fan caure cada nit els murs i cal
reconstruir-los al matí. És una despesa
de temps i energia impossible dé
. mantenir, pero la gent esta realment
desesperada. Necessitem ajuda per
adaptar-nos a la nova situació, pero
també frenar el canvi climatic. És
imprescindible tallar immediatament
les emissions de gasos d'efecte
hivemacle.
Voste ha vingut a Barcelona i després va a Copenhague per participar en les cimeres del clima. Com
veo les negociacions?

Tot aixo de les reunions i les címeres
m'entristeix molt. No entenc el perque de tanta negociació. Per a mi és
una qüestió de vida o mort, simple~ent cal tallar les emissions perque
és el correcte. El canvi climatic no és
negociable.

«No entenc tanta
negociació. El
canvi climatic no
és negociable.»
1 quan parli en el plenari, que els
dira als líders mundials?
Els recordaré que no és un problema
que es pugui obviar o esquivar, sinó
que es tracta de ser no ser. 1 no em
refereixo només al Kiribati. Nosaltres
som els primers pero després s'enfonsara la resta. Aquest és U!l problema global. Tret que puguin conquerir
un altre planeta, hem de salvar
aquest.

o

No deixin que ens convertim en
els primers refugiats climatics.
Aquesta és una opció que alguns
paisos ja els han proposat.
No volem ni sentir a parlar de marxar
de les nostres illes. Per a nosaltres seria com la mort.
Tan greu és?
La meva família ja ha ¡:stat despla~;ada
en dues ocasions. La primera pels japonesas, durant la Segona Guerra
Mundial, i la segona quan els anglesos van trobar fosfats a Banaba i vam
ser resituats a Fiji. Malgrat els anys,
continuavem sent ciutadans de segona, ens era impossible integrar-nos.
Sempre vam lluitar per tomar a casa,
mai no vam oblidar d'on veníem.
La nostra cultura esta molt lligada
a la terra. Qui té terra sempre té una
cosa per menjar i perdre-la és perdre
la dignitat. Sabem per experiencia
que el pitjor que li pot passar a un poble és quedar-se sense la seva terra.

En hora bona !
Felicitem els Castellers de
Sants perla millar actuació
de la seva historia
Els de 8 i el3 de 9 amb folre a la Diada
de Terrassa

*

1a 8 urxa

Ous frescos 1 pasteuritzats

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

Telf: 93-339-55-57
SANTS

servei diari al comerº
i a la restauració
C/Pa rcerisa, 17-19

934. 219. 238
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Can Batlló
Comissió de Ve"ins de la Bordeta

La ColOnia Castells, en estat provisional
La Colonia Castells és un
petit barri popular de les
Corts en perill de desaparició des que el Pla general
metropolita (PGM) va decidir
esborrar-la del mapa. ja llavors, el 1976, resultava evident que aquest model de
barri de casetes de preu economic, edificat el 1923 per
acollir els nous proletaris que
arribaven a la ciutat, s'havia
d'eliminar.
Assemblea Salvem la Colonia

Alllarg deis anys vuitanta i noranta, el
projecte d'enderroc de la Colonia va
restar encallat. L'Ajuntament no donava permisos d'obres, esgrimint sempre-la futura afectació, i aixo va provocar la degradació del barri. Legislatura rere legislatura tots els candidats
s'omplien la boca amb projectes pera
la Colonia durant lessuccessives campanyes, pero quan arribaven al poder
se n'oblidaven.
Finalment, Jordi Hereu, !'actual alcalde de Barcelona, que llavors era regidor del Districte, va decidir impul-

sar el procés final que havia de portar
a la desaparició de la Colonia mitjan~ant l'expropiació de les cases, ambla
modificació del PGM del 2003.
Per fer front a la situació, els veills i
vemes es van posar en peu de guerra,
proposant un pla altematiu que preveiés la rehabilitació integral. Pero els
planificadors teríien ciar l' objectiu: eliminar aquella «anomalia» urbana i
deixar lliures els 500.000 metres quadrats de sol que ocupa en el segon
districte més car de Barcelona pel que
fa al preu de l'habitatge. «La modificació del PGM té per finalitat la transformació de l'area, per incorporar-la a
l'entom urba proper consolidat superaÍl.t !'actual caracter residual>> (MPGM
de la Colonia Castells, octubre· del
2003). 1 aquest «caracter residual»
imaginem -que es refereix més a una
certa <<discontinu"itat social» (atesa la
tipologia de gent que hi viu) que a
una discontinu"itat urbanística.
Davant un pla d'expropiació pie
d'irregularitats, eis veills constitu"its en
Plataforma d'Mectats van decidir interposar un reéurs contenciós. Aixo va
fer recular els planificadors i, amb la
condició de la seva retirada, es va fir.
mar un protocol de col·laboració que
definirla les bases de l'enterrament de
la colonia, la planificació en dues fases
i el trasllat for~at deis seus habitants.
- Un protocol que no tothom va signar.

En tot aquest procés, l'Ajuntament
i l'INCASOL, juntament amb les empreses mixtes REURSA i BAGURS(
corresponsables de l'execució del
pla, han jugat bé les cartes. Amb el
temps a favor seu, la indefinició permarient· (agreujada per la manca de
transparencia i la indefensió jurídica
de la majoria de residents) va provocar el desencís deis ve"ins. 1 la individualització del problema (<<Quant
tens? Tant et dono») va ser definitiva
per vencer les resistencies de la majoria d'habitants, que, cansats, van acceptar la destrucció de la Colonia.

partit de la colonia» (la regidora i els
caps de REURSA i BAGURS~, van comunicar qué el procés de la primera
fase seguia en curs pero que no donacien cap més data. 1van assegurar que
· la gestió havia estat perfecta, i que només hi havia hagut alguns errors de
calendari. Eis ve"ins presents, perplexos, increpaven els membres de la
taula. 1tot aixo en la primera fase. Ala
segona, ni se sap que passara.

UN ALTRE PLA ÉS POSSIBLE
Davant d'aquesta situació, uns quants
veills del barri pensem que les institucions responsables haurien de reconsiderar la seva posició. La crisi pot ser
EL PRESENT D'INCERTESA
Ara, quan semblava que tot estava dat
una oportunitat perque hi hagi un cani bene"it, resulta que el present és igual
vi de plans. 1si tots els diners destinats
que sempre, d'incertesa. Ara, que
a l'expropiació de terrenys, endermolta gent ja estava conven~da de
rocs. .. anessin destinats a una expromarxar, cansada d'esperar millores a
piació de cara a erigir algun sistema de
les seves cases, les coses segueixen · protecció habitacional de les cases acigual. L' edifici de la primera fase esta
tualment existents i a la rehabilitació
constru"it. Pero, i eis altres tres previsintegral? 1si eis 110 milions d:euros de
tos? Ni se sap. 1 la gent afectada? A capressupost es destinessin a arreglar,
sa, esperant... 11'expropiació de la prirehabilitar i recuperar la colonia per
mera fase? Primer van assegurar que
als seus habitants? 1 si és fes una propel Nadal del 2008 ja serien a les nomoció de casetes amb un lloguer acves cases, després per la Setmana Sancessible per !l joves, gent gran i tots
ta del 2009, i finalment pel setembre
aquells sectors que més ho necessiten?
d'aquest any. Fins que 1'11 de novem--------- - ----~~5-iñtorññaéíó-a:
bre d'enguany, després d'una reunió
www.salvemlacolonia.blogscamuflada d'assemblea d'afectats on
pot.com
practicament tant sois va parlar el «tri·

L'l de desembre faltaven 547 dies
perque els ve"ins ocupem Can
Batlló. Sembla un llarg recorregut
i, de fet, si li pregunteu a la regidora de Sants, se us posar.a a riure fent cara de complicitat i de
bon rotllo.
El primer cop que es va posar
a riure faltaven 725 dies perque
els ve"ins complíssiql la nostra
promesa. 1la cosa segueix exactament igual. Tothom fa veure que
es belluga pero la cosa no es
mou.
La gent de la Comissió de Ve"ins
hem decidit que quan fem alguna
reunió o ens trobem els polítics
del Districte, comen~arem les
nostres ·paraules tot dient: «Tictac, tic-tac, el temps corre .. J>.
Perque ja han passat sis mesos
i el més calent segueix a l'aigüera.
1 és que no estem disposats que
aquesta vegada també s'esvaeixi
la reforma. Sospitem que la immobiliana Gaudir no esta en condicions d'afrontar la inversió que
representa no només fer els pisos
que s'hi ha de fer, sinó pagar tota
la remodelació de vials i zones
verdes que en compensació li toca pagar. 1 sospitem, també, que
la seva estrategia ésJ tal vegada,
deixar mort el tema per renegoeiar més compensacions quan els
ve"ins estem desesperats.
.
1 aixo no passara. L'l de juny
del2011 els ve"ins entrarem a Can
Batlló obrint les portes, o rebentant-les. Farem fora tot el que
quedi de la immobiliaria i comen~arem a ocupar els edificis del
complex i a donar-los ús social. ·
. Pero el dia anterior dem.anarem audU~nci~ a la regidora per
1
recordar-li que el temps se li ha
acabat i que els ve"ins sempre
1
complim les nostres promeses i...
1
1 les nostres amenaces.
1
1 tots plegats li recitarem per
1 darrera vegada el «Tic-tac, tic-tac,
1 el temps se t'ha acabat...».
1...- .. - ..... ,.._. ___ ,____
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Cultura
Quatre anys
-de contes
llibertaris

Sants celebra-eiNada llent cagar el Tió

Agus Giralt
Sants
Reda.cció
Sants

lmatge del Tió"de l'any passat al pare de l'Espanya Industrial. CASAL INDEPENDENTISTA

El Nada! ja és a la cantonada i els
carrers es van omplint de decoracions típiques i de consumidors i
consumidores compulsives. Entre
la· selva d'aquesi:s dies, pero, hi ha
un acte que defuig de tot aixo: la
cagada de .Tió que organitza el Casal Independentista de Sanls Jaume
Compte. Per tercer any consecutiu,
la campanya <<A Sants caguem el
Tió» torna al barri. Amb l'objectiu
de recuperar les tradicions · de la
cuÍtura popular, el Casal Indepen- ·
dentista de Sants ha volgut organitzar de nou aquesta jornada lúdica i

festiva per als nins i nines del barri.
Enguany, pero, aquesta jornada
s'haura-de dura terme a la plac;a de
Sants, ja que les obres del pare de
l'Espanya Industrial no permeten
que l'acte es faci al!a.
Com l'any passat, la jornada
cámptara amb. un taller de tións i
• amb l'animació infantil. d'Oriol Canals, que faca jugar i cantar els més
petits i les més petites al ritme de
les seves canc;ons. El millor moment, segurament, pero, sera el
moment de cagar el Tió, quan totes ,
lés criatures vegin l'ansiat regal.

Terror a Sants i I'Hóspita.l et

El col·lectiu llibertari Negres Tempestes ha presentat les bases per participar al IV Certamen Literari La Rosa
deis Vents. Aquesta iniCiativa, que té
com aprincipals objectius potenciar
l'ús de la nostra llengua i la reflexió i
la crítica contra l'autoritat, es reedita
amb la voluntat de repetir els exits de
participació de les anterios edicions.
Tothom qui vulgui participar en el ·
concurs podra trobar les bases a fa
pagi_na web del col·leciiu: www.negrestempestes. org.

Exit'de ~
participa tió
.al Cros
Popular
Agus Giralt
Sants
.

El novembre ha estat un mes
marcat pel terror, la ciencia
ficcio i la fantasía. Tant a
Sants, amb la Marató de
Cinema Fantastic i de Terror,
a les Cotxeres, com a .'•
!'Hospitalet ~e Llobregat, a~b ·
la primera edició deis Premis
lctineu a la Sala Tecla.
Yolanda 1 Lagagox the Punisher
Sants

El28 'de novembre es van lliurar els
Premis Ictineu (homenatjant el sub- ·
marí de Narcís Montutiol), deis generes ciencia ficció, fantasia i terror
en catala a l'auditori Tecla Sala
(!'Hospitalet de Llobregat).

La iniciativa és filia de les TerCat, lés tertúlies catalanes d'afeccionats nascudes el novembre de fa
dos anys, que tenen per objectiu
promoure els generes fant~stics als
Paisos Catalans.

. LES TER-CAT
Ja s'han celebrat 11 tertúlies a llocs
.ben diferents de la geografia catalana, ~om ara Lleida, Manresa, Igualada, Tarragona, Vic i les Bbrges Blanques. La intenció és fugir del centralisme i tirar endavarit projectes.
com la revista Catarsi, de la qua! es
va fer la presentació del segon número en. el mateix actea la Tecla Sala, que també va fer les funcions de
dotzena reunió deis tertulians, rematada·amb un dinar.Eloi Puig és el
cap visible d'un grup ben actiu, i
tant 1' assistencia a les tertúlies com

.E

Coo eres o com eteixes?
Centre Social de Sants va
acollir el passat 12 de noCaixa
vembre el taller formatiu
'd 'eines per
·<<Coro constituir una cooperativa de treball?». Al'acprojecte s
te van participar una trentena de persones i van intervenir els projectes
tioautoges
Ara_Coop i Fila l'agulla.
•
Aquesta activitat ha estat una incianar1s
tiva del Projecte Barri Cooperatiu,
1

hi

~·

amb el doble objectiu de dotar d'eines aquelles persones que tinguin
projectes autogestionaris i d'omplir el
buit de contingut que Barcelona Activa presenta en formació i aÍisessorameqt en materia d'economia social i
solidaria.
Ara_Coop va fer una primera aproximado teorica en·la qua! van repas·
sar i comparar els diferents models

Projecte Barri
Cooperatiu

la presentació de relats per a Catarsi estan oberts a tothom. Tot el que
fomenti la difusió del genere en la
nostra llengua, és ben rebut.

!.:ENTREGA DE PREMIS
La cerimonia va ser conduida pe!
periodista d'Icat FM Josep Lluís
Blázquez i els guanyadors de la nit,
en les diferents categories, van ser
Antoni Munné-Jorda per El Gat
(millor conte fantastic escrit en catala), Jeanette Winterson per
Planeta blau (millor novel·la fantastica tradu'ida al catala) i Carme
Torras per La mutació sentimental
(millor novel·la fantastica original
en cat;4a).
A SANTS, MARATÓ DE CINEMA
FANTASTIC 1DE TERROR
Com cada any, durant la tercera set-

d'explotació economica i les formes
organitzatives del treball, del paper
que hi ocupa el capital i de les cobertures de que disposen les persones
que hi treballen. Van entrar en detall
a explicar que per constituir una cooperativa cal dispÓsar d'un mínim de
3.000 euros i tres persones, i van destacar el fet que aquest format societari permet triar també el regim fiscal i
laboral.
En segon lloc, la recentment constituida Fil a l'agulla va presentar el
seu projecte de cooperativa d'iíúciativa social i sense afany de 'lucre que
ofere~ serveis formatius per a professionals i centres educatius ert materia
de genere. Aquesta iniciativa esta formada per cinc dones que van voler
aprofitar la seva experiencia en el ram

mana de novembre les Cotxeres de
Sants acullen la irrespectuosa i divertida Marató de Cinema Fantastic
i Terror. Entre setmana es fa el passi deis curts, i el diá fort és dissabte
amb pel·lícules del genere en diferents sales, espectacles de foc deis
Diables de Sants, i partirles de rol
ambientades. Enguany, cal destacar
la projecció de peHícules de gran
format en catala a carrec del grup
Mecanoscrit.
L'exit de la marató rau en la participació activa del públic, que converteix l'espectacle en diferent i
transgressor i que permet gaudir
del cinema d'una altra manera. Una
bona dosi d'humor per a la trista
realitat. No se'ns ha d'escapar que
aquesta va ser la 21a edició de la
marató, aixi com l'onzena edició
del concurs de curts.

El passat 8 de novembre es va córrer
pels carrers del barri el XXXI Cros Popular de Sants. La cursa d'aquest any,
en la qua! van participar 1.400 corredors i corredores, va ser guanyada
per David Guiamet Redondo en·categoria masculina i per Txell Calduch
Prat, la campiona estatal de 10.000
metres, en categoria femenina.
P'ero si hi ha una cosa que ha destacat l'organització del Cros d'enguany és.la gran participació que s'ha
produit a la cursa adaptada a persones amb discapacitats psíquiques.
Aquesta cursa, que es va córrer l'any
passat per primer cop, va comptar en
aquesta segona edició amb una cinquantena de corredors i corredores.
El Club Camins Esportius va valorar
de forma molt positiva aquesta cursa,
que és Una iniciativa única a les curses de la ciutat

confien d'aconseguir l'estabilitat ecode l'autoocupació i les ganes i inquietuds per ~ngegar un projecte autoges- , nomica i laboral que no han trobat en
la situació de treballadores autonotionari, per donar el pas de dotar el
mes i temporals.
projecte de l'aixopluc legal i operatiu
En aquest mateix sentit, destaque representa el format cooperatiu.
quem el fet que en pie context de criEl ~roces constitutiu ja els ha servit
si economica, hi ha hagut un increper consolidar el grup de treball i
ment del 10% en la creació de noves
cooperatives de treball respecte al
2008, per les cara~terístiques del format i els avantatges de cara a capitalitzar l'atur per crear un projecte autogesrtonari, entre 4lltres factors.L' acte
va disposar d'un servei de traducció
simultania a la llengua catalana de signes, ja que van particiapar-hi membres de la Llar de Persones Sotdes de
Badalona, que esta pensant a constituir una cooperativa.
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QU~ ESTA PASSANT ALS PAYSOS CATALANS?

En aquest.apartat volem apropar-nos a la realitat del nostre
país, des de Sal ses a Guard¡umar i des de Fraga a Maó. Des de
LA BURXA volem contribuir a la coneixen~a del nostre passat

immediat, de les problematiques actuals, tant socials com
ecologiques i economiques, i'dels moviments populars que
ens fan avan~ar.
·

Els mossos tornen a
torturar ...
Tres Mossos d'Esquadra han estat
condemnats a sis
anys i set mesos
de presó per
vexació i tortures
salvatges a un
detingut per error
l'any 2006 .

... i a la Model hi ha robatoris
2

1
.;;:-..
1
Milers de persones es van manifestar el 5 de novembre pels carrers de Santa Coloma de Gramenet per mostrar la seva indignació. ANDREU FERNÁNDEZ

Santa Coloma de
Gramenet, en·el punt
de mira de Garzón
El 27 d'octubre es va destapar
el cas Pretoria a Santa
Coloma de Gramenet. Una
vegada més, la corrupció
plana en un municipi deis
Pa'isos Catalans.

Mor Blanc i Aránjuelo
Santa Goloma de Gramenet
La Guardia Civil, per ordres del jutge
de !'Audiencia Nacional Baltasar Garzón, va irrompre, ef 27 d'octubre, a '
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. El jutge parzón va decretar la
detenció de !'alcalde Bartomeu Muñoz, del regidor d'Urbanisme i gerent
. de !'empresa municipal Gramepark
Manuel Dobarco i de Pascual Vela, director de Serveis del consistori. També es va detenk altees imputats, com
els convergents Macia Alavedra i Uuís
Prenafeta, i l'antic diputat del PSC Luis
Garcia Luigi, com a pressumptes autors d'un delicte de subofl)., tri.fic d'influ~ncies i blanqueig de diners.

Segons la interlocutoria feta públinari per triar un nou alcalde o alcalca per !'Audiencia Nacional, el projecdessa. Es· dóna la circumstancia que
.te Pallaresa, anomenat Cúbics i popuun deis imputats, Pascual Vela, cinc
larment conegut com la «]oia de la · dies després i amb el pagament de la
Corona» (que consisteix en tres gratafian~a es va incorporar al seu lloc de
cels, encara en construcCÍó, edificats
treball com si no hagués passat res.
en sol públic, posteriorment requaliAmb tot aixo, 1'11 de novembre,
ficat) és la raó perla qual es destapa
Gent de Gramenet va cursar una petila trama de corrupció, el Cas Pretoria.
ció al Govern espanyol on demanava
que es comencessin eis trlmits perque el Consell de Ministres dissolgui
GENT DE GRAMENET
JA HO HAVIA ADVERTIT
l'Ajuntament.
Pe.r a Gent de Gramenét, alguns informes ja situaven la ciutflt com !'última
NÚRIA PALÓN,
en el ranquing de transparencia en
NOVA ALCALDESSA
l'apartat de contractacions i adjudicaVa ser el 17 de Novembre quan es va
cions. Aquest coHectiu va fer públic· fer el pie d'investidura de la que sera
fa un any un informe on ja s'advertia
la nova alcaldessa, Núria Parlón, s~nse ·
de presumptes irregularitats en el
atendre les peticions de la ciutadania
projecte 'Cúbics. Un projecte que va
de dissoldre el consistori. Parlón, sege!lerar la repulsa ciutadana a través
gons va dir, vol «recuperar la digíútat
de la Plataforma per a la Defensa de la. de la ciutat» va prometre treballar
Serra de Marina i Can Zam, en el seu
«des del rigor, la transparencia i el diamoment, a través de diverses accions.
leg». En aquest ple es va negar lapaEl consistori esta format per PSC (goraula a més d'una quinzena d'entitats
vernant amb majoria en solitari), CiU,
de la Plataforma. El PP va presentar
PP i ICV-EuiA. l:oposició en co~junt
una candidatura alternativa, ICV-EUiA
va demanar convocar un pie extrordies va abstenir i CiU va votar en blanc.

Adre~a't

a:
www.intercanvis.sants.org
intercanvisants.entodaspartes.net
intercanvisants@gmail.com

La Plataform¡:¡ per a la Defensa
de la Serra de Marina i Can
Zam tenia convocada.la seva
assemblea general dos dies
després de destapar-se la
trama de corrupció. Aquest fet
va provocar que l' assemblea
acabés convocant una manifestació que demanava la. dissolució del consistori i la creació
d'una junta gestora, la paralització deis projectes urbanístics
de la ciutat i la declaració de
béns patrimonials de regidors i
regidores.

OFEREIXO
C1asses d'angles:
.,.IO.Tt

A l'espera
del recurs
El passat dijous 26 de novembre era
la data fixada per !'Audiencia Provincial de Barcelona per comen~
a deliberar sobre el recurs interposat per !'Alfonso, un jove de !'Hospitalet condemnat a tres anys de presó i una multa de 4.500 euros després de · participar en una
manifestació de suport als espais
alliberats i contra la ·repressió que
pateix l'okupació. Durant'la manifestació, convocada el 19 de maig
del 2007 per l'Assemblea d'Okupes
de Barcelona, eis antiavalots deis
'Mossos d'Esquadra van retenir i
acordonar les manifestants durant
més d'una horá amb actitud intimidatoria. Aquesta s!tuació va ocasionar una tensió generalitzada i es van
produir alguns enfrontaments amb
la policía, ja que aquesta impedia a
les manifestants entrar i sortir de la
mobilitzacio. En un deis enfrontaments es va descobrir · que els
agents portaven un punxó anomenat kubotan, una arma iHegal per
agredir les manifestants.
rassemblea de suport al cas de. mana-i'absolució de !'Alfonso i insisteix en la iHegalitat de !'arma que
duien eis agents de policia.
·-

BUSCO

OFEREIXO

Feina de pintura d'un .dia a

Cadires, fonnatges artesans, Hibres, pigments per pintar, navórs ecologiques, vi rioja. etc.:

Ca.l¡a!

EscaJfadoT d'aigua Fagor
Compa.ct Plus (1 o litres}:

Coitines o roba gruixuda per
fer-ne:

~
Classes de guitarra:

...

~
Classes d'escacs:

1

SOLIDARITAT

.

Buscofereixo
Et presentem la XIS (Xarxa
d'lntercanvi de Sants), ve·fnes i
- ve'ins units per crear una
alternativa de consum al barri.
En vals fonnar part? ·

Un. cop feta la presa .de possessió,
Carme Moraira, que era tinenta d'alcalde, va dimitir, i es va destituir l'im.putat -Pascual Vela, així com altres
membres de l'antic equip de BartomeuMuñoz.
El pie municipal posterior va durar
més de cinc hores, i va comptar amb
la intervenció de 47 entitats. Va
acabar amb l'anunci de l'alcaldessa de
parallitzar alguns projectes urbimístics, com la CIBA 11, !'ARE de Safaretjos i el Pla de reforma de Singuerlín Nord. ·

Q(

Fa pocs dies va
sortir a la llum la
notícia d'un funcionan de la Model
que es quedava els
diners deis presos.
Com si no en
tenguessin prou,
d'estar tancats.

Lampara gran de taula. pendrive de 4GB, gofrera.·mosquetó
gran d'escalada, estoig dur de
guitarra classica, etc.:

morter:

-1

...
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CESK FREIXAS:

«PP i Ciutadans van
voler prohibir-me
. ,.

una actuac1o.

És la campanya de
gran
més
publiCitat
,.
.

.
que ma1. n1ngu
m'ha fet»
La
1
1

1
1

ma deis qui t'esperen és el

títol del nou treball de Cesk
Freixas. Actualment resideix al
barrí del Poble Sec, pero tot i
la proximitat la seva atape"ida
agenda ens fa difícil trabar un
espai per parlar amb ell. Amb
l'excusa d'aquest darrer disc,
mirem d'apropar-rios a qui
s'ha erigit com una de les
figures de referencia del
panorama artístic deis Pa"isos
Catalans.
David Vázquez

Sants
Quines raons et motiven a dedicar•
te al món de la can~ó?
Primerament, la necessitat d'explicar i
compartir els dubtes. 1 després, inevitablement, la proximitat d'aquest genere musical. Políticament, la can~ó
· d'autor ha estat apartada del nostre
entom, i la seva recuperació i reivindicació, com a mitja de comunicació i
de transformació, suposava gairebé
un repte, no només per a mi, sinó
també per a la gran majoria de joves
cantautors que hi ha al país.
Aparentment pot semblar una feina de risc en aquest temps. És així?
Ho és quan realment s'interpreta i es

llegeix com el que és: una eina cultural i social. En les estructures actuals
de dominació i de poder, tot allo que
es mogui al voltant de la dissidencia i
la de~obediencia al sistema capitalista
és considerat com a quelcom perillós.
De la mateixa manera que els movimets d'alliberament suposen una
amena~a per a aqu~stes estructures,
la can~ó, coma part d'aquest mateix
moviment, també ho és.

«Hem d'estudiar
l'estrategia per
extrapolar la
nostra música i el
nostre discurs a
altres espais»
Quin és l'espai de la can~ó protesta en el món actual?
Realment cree que el desconeixem
enormement. Sempre hem partit d'una idea for~a estancada del nostre
moviment social o polític. Amb aixo
vull dir que a vegades sembla que ja
ens estigui bé no sortir del gueto. 1 el
que hem d'estudiar, precisament, és
quina estrategia ens cal per extrapolar la nostra música i el nostre discurs
a altres espais. Perque cantem com a
necessitat, pero lluitem per guanyar.
El que sí que és veritat és que en els

Durant el desembre, el Cesk cantara a Madrid, Berga, Torelló i Girona. ARXIU

últims anys hem observat, com a
col·lectiu de cantautors compromesos, que hi ha molts llocs on moltes
. persones estan disposades a participar d'aquests projectes musicals.
Feliu Ventura va obrir el camí?
Possiblement en Feliu va comen~ar a
actualitzar aquesta escena de can~ó
reivindicativa que havia quedat oxidada després de la transició. Sense ell,
amb tata seguretat, molts cantautors
que hem aparegut posteriorment no
ens hauríem animat a fer el pas.
La teva implicació i compromís polític ha traspassat l'ambit pura·
ment musical i és habitual veure't
en primera línia, per exemple;
d'actes antirepressius...
Com a persona militant, aquest compromís també consisteix a ser coherent i conseqüent amb la meva feina.
No puc entendre la música d'una altra manera.
'fu mateix vas patir l'intent de cen-

sura aquest passat estiu al festival
Acústica de Figueres. Que va passar i quina és la situació actual?
Bé, el cas és que el Partit Popular i
Ciutadans van valer prohibir-me una
actuació, acusant-me de d'extremista

i radical, sense aportar cap mena de
prava. Va ser una campanya carregada
de desproposits i mentides, .en la qual
l'argument central era_que les meves
lletres incitaven a l'odi i a la violencia.
El PP va amena~ar-me de portar-me
als tribunals si el concert es feia. I
aquesta és !'última notícia que en
tinc. La veritat és que, mirant-ho fredament, és la campanya de publicitat
més gran que mai ningú m'ha fet.

tanda a l'espontanei'tat de l'arranjament, i cree que aixo pot ser que ajudi a percebre les can~ons des d'una
perspectiva més oberta.
D'altra banda, les lletres segueixen
parlant de quotidianitat, pero segurament des d'una optica més personal.
La idea central del disc gira entom de
la importancia del coHectiu, del saber-nos acompanyats, en tots els ambits de la nostra vida.

«La idea central
del disc gira
entorn de la
importancia del
col·lecfiu, del
saber-nos
acompanyats»

Ara que ja tens un nom fo~ con-

Que trobarem de .nou en aquest
tercer disc Lama deis qui t'esperen (Temps Record, 2009)?
Hem intentat que sigui un disc més
frese i proper. L'estetica musical és similar a la d'El camí cap a nosalires,
tot i que el procés de producció ha
variat. Hem donat malta més impar-

solidat, com et planteges els reptes
de futur?
Si vals que et sigui sincer, mai no
m'he plantejat, aixo deis reptes del
futur. Procuro viure els dies amb
intensitat, i aixo ajuda a tenir un punt
de vista més honest de les coses.
Aprendre, compartir i coneixer llocs
nous. Cree que amb aixo ja en tinc
'prou.
Mai no he volgut ser pretensiós, i
menys amb la vida professional. M'agrada la meva feina i procuro fer entendre a les persones del voltant que
les batalles del dia a dia són les més
importants. Si volem canviar el món,
també haurem de canviar el nostre
entom. 1 aixo també passa per canviar-nos a nosaltres mateixos: La vida
és ara. 1 dir ara és dir. només.

Vinyeta
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historia rlf= ~.
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