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Destinem les pagines centrals a la
nova exposició permanent del bar
restaurant Terra d'Escudella, que ens
convida a fer un viatge en el temps a
través de les lluites i els moviments
populars dels Pai·sos Catalans.

Pagines centrals

~

Sis m1crorelats proposen una altra manera d'acabar els cootes que mai
en.s van explicar a la vóra del toé s1nó.probablement al costat del radiador.

Aquest !libre neix del bloc Altres Barcelones, on !'autor fa uns
anys que ens sorpren amb anecdotes i curiositats sobre la ciutat.

El vernat de Joan de Sada vol ser escolta t
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Els vems i ve"ines afectats per la remodelació del carrer Joan de Sada i els
seus entoms estan indignats. Afirinen
que el Districte no els han tingut en
compte a l'hora de projectar els canvis
del seu barrí. En la seva opinió, el projecte que se'ls ba presentat, entre altres mancances, no inclou prou zones
verdes i no té en compte les necessitats de renovació d'alguns carrers de
la zona. Pero el que els ha posat en
peu de guerra ha.estat la possible desaparició de dos refugis antiaeris de la
guerra civil, que s'han mantingut en
bon estat sota els carrers Joan de Sada
i Roger i que el Pla general metropolitit posa en perill amb la construcció
planificada d'uns aparcaments.
Es tracta de dos dels l. 400 refugis
de la ciutat, pero aquests van ser dissenyats per tenir altees finalitats per a
després de la guerra -banys públics,
magatzems o biblioteca- i alguns dels
vems que eren nens durant la guerra
afirmen que <<eren enormes, com ciutats subterranies», «que es podía arribar fins la pla~a de Sants» i que podien acollir més d'un rniler de persones. Així, amb la voluntat de preservar
aquest patrimoni i de seguir demanant que se'ls escolti, els vemat ha
creat una comissió de ve"ins, que es
reuneix cada dimarts, a les vuit del
vespre a l'Escola OSCUS. Pagina 3

.Encreuament entre Violant d'Hongria i Joan de Sada, zona on hi havia un dels refugis antiaeris i que és actualment objecte de remodélació.

oviment

Contra les
batudes, treu
el mocador
Melina Rodríguez
La representant d'USTEC-STEs a
Sants critica la precarietat de la
LEC i repassa la situació actual
dels centres educatius del barrí.

Pagina 12

Cultura

Sants Ona
Lliure, la nova
radio de Sants
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Des de diferents col-lectius s'esta engegant una campanya per visibilitzar i
denunciar les batudes indiscriminadas que esta patint la població immigrada ~n els últiÍns anys, sota el lema
<<Totes estem enredarles, ·treu el mocador per les teves ve"ines» i amb el
símbol d'un mocador vermell.

Després d'anys i peripecies, el barrí
té una nova radio. Assembleitria i deis
moviments socials, la radio ha CO·
men~at a emetre per Internet i a penjar alguns programes que es poden
descarregar en format MP3 des del
seu lloc web. 1 no es resignen a, algun dia, emetre per FM.

La reforma laboral
protagonitza el1 r de Maig
El Primer de Maig d'enguany ha coincidit amb la recta final de les negociacions de la reforma laboral entre la Patronal, el Govem i els sindicats CCOO
i UGT. Al centre de Barcelona, més de
5.000 persones van participar a lamanifestació convocada pel sindicalisme
altematiu i els moviments socials en
rebuig a les retallades dels drets socials, convocatoria q~e va finalitzar
amb una espectacular ocupació per

part de 300 manifestants d'un luxós
hotel al passeig de Gracia.
En aquest ~ontext, a IA BURXA volem
analitzar quines són les propostes que
estan sobre la taula respecte a la reforma laboral, a partir de la qual, amb tota
probabilitat, es retallaran les indemnit·
zacions per acomiadament i es creara
un nou contracte precari juvenil, amb
una retribució que no superara els 600
euros mensuals. Pagina 4
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Opinions
Editorials
Els nostres G
vei"ns de
]oan de ·
. Sada

Des de LA BURXA volem
que vencin perque, en
definitiva, és elifutur»
que propasen el que
nosaltres defensarem
sempre.

rades al velnat d~ Joan de
Sada, dos refugis antiaeris
han estat redescoberts.
Han estat remuntats de
l'oblit, de les despulles del <<passat»,
per fer-se de nou presents en el si
d'un petit combat d'enormes significacions; el d'uns velns que exigeixen:
dir la seva en un projecte urbanístic
del Districte carregat embafadorament del missatge típic de «futur~.
Cal que reteixim la memoria, que lliguem passats amb futurs i que reconstru'im el present. Si un refugi río
pot ser considerat un mer espai antic
fet de quatre roes vellS i idees polsegoses; la «VÍctinÍ~ no pot substituir
el «ven~t». El refugi va ser lloc de
víctimes, pero no oblidem que ho va
ser també dels ven~ts, dels compromesas amb una .causa derrotada. Si
la causa va ser l'antifeixisme, i la der-

rota va significar l'oblit d'aquesta
causa, acceptem d'una vegada per
~otes que l'antifeixisme no va ser tan
sois militancia política; sinó molt
més: l'anhel de realització d'un
determinat projecte de vida col·lectiu, d'unes iHusions compartides .
Acceptem, igualment, que l'oblit (on
els-venc;uts són desposse'its pel nom
simplificador de «VÍctim~) és el racó
on s'amaga la possibilitat de saber
que la historia podria haver estat
feta d'una altra manera. Si oblidem
el venc;ut, oblidem la causa. Si oblidem la causa, oblidem una altra idea
de futur. Acceptem-ho i llavors potser entendrem el significat d'una
lluita ve'inal que s'obstina a fer de
l'oblit present i que combat des d'aleshores i ai:a, o~tzant-se, la memOria -JUUI y grande- de l'o&ciali,tat actual.

Ara mésque
· mai.· lr de·
Maig
En aquests temps de
crisi del capitalisme,
els qui ens hi han ficat
voten sortir-ne
indemnes trepitjant i
retallant encara més els
drets de la classe
treballadora.

L

a crisi ofega cada dia més els
mateixos, \a gent treballadora. El Govern, la Patronal i els
sindicats UGT i CCOO ens
volen endossar una reforma laboral
<<anticrisi», que ens retalla més drets,
permet acomiadaments més barats i
facils, genera més precanetat en els
contractes deis joves i més inestabilitat pera, la classe treballadora. Una
reforma laboral feta a la mida pel
poder. Per lluitar contra els abusos
del capital, aquest Primer de Maig
llem sortit al carrer per fer sentir la
nostra veu més forta que mai, per
dir que ja estem farts de ser sempre
nosaltres a qui ens toqui el rebre.
No volem ser partícips d'un acord
entre un govem que es diu
d'esquerres, una patronal que només vol salvar:.se i uns sindi~ que
no ens representen.

Opinió
El genocidi
deblancs?
Joan Canela i Banull
Periodista resident a
Johannesburg
L'assassinat del dirigent de !'extrema
dreta sud-africana Eugene Terre-.
blanche ha tingut un gran impacte
internacional i ha tornat a la primera plana la historicament convulsa
relació entre blancs i negres en
aquest país. Pero ara són els primers
els qui es presenten com a víctimes i
fins i tot hi ha mitjans que fan costat
als grups extreinistes afrildners i llegeixen aquest crim -motivat per un
conflicte -laboral- en dau de «guerra racial~. Fins i tot alguns tabloides
anglesos parlen de «turbes armades
amb matxets a ~la cac;a de blancs» i
asseguren, sense citar fonts, que la
FIFA esta pensant. a canviar la seu
del Mundial.
Pero sobre el terreny les coses es
viuen moft diferents. Tot i que és

cert que la mort de Terre'blanche ha
commocionat la comunitat blanca
més del que hauria -estem parlant
d'una mala persona, algú capac; de
deixar tetraplegic un mosso de benzinera d'una pallissa o de de no pagar uns salaris miserables de 30 euros-, ningú tem cap genocidi. No hi
ha per enlloc turbes armades amb
matxets ni hi ha. cap raó que pugui
justificar que el Mundial hagi de
canviar de seu.
Pero el que és més important, i a
pesar del seu recurrent discurs victimista, els blancs no estan oprimits a
la Sud-at'rica democratica. Tot i que
ja han passat 15 anys des de la fi de
l'apartheid, la majoria de l'econoj)J})~ A:JÚ 1~
k~
mia i les millors feines segueixen a
les seves mans. El seu nivell de vida
1 difícilment es pot entendre la mort
d'haver edificat un deis regims més
cans, com per als blancs europeus,
triplica el de la mitjana de la majoria
d'alguns d'aquests grangers a mans
opressius del segle XX. Ni tampoc
els horrors de la colonització no són
negra, que en molts casos encara viu . de delinqüents comuns com a atacs
entenen que la seva actual opulenmotiu de vergonya sinó, en el millor
en les mateixes condicions que sota
racistes. Els seus empleats negres
cia· té !'origen en el robatori que van
deis casos d'indiferencia i oblit. 1en
el regim racista. En molts CaSOS, i
pateixen la mateixa sort encara que
perpetrar llavoi:s. Seria bo, sa i i un
el pitjor, d'un cert sentiment d'ormés a les zones rurals on vivia Terreaixo no preocupi la premsa internaavanc; per a la reconciliació veure
gull recolzat en una historia edulcoblanche, la relació entre grangers
cional.
aquí les mateixes mostres de penerada que intenta disfressar de «civiblancs i peons negres manté les maEl victimisme de la minoria blandiment i perdó que es veuen a Alelització~ el que no va ser més que un
teixes condicions d'explotació ecoca té !'origen, al meu entendre, en el
manya en relació amb el genocidi
saqueig i un genocidi.
nomica i tracte opressiu que llavors.
fet que mai s'han sentit culpables
jueu. Pero per als blancs sud-afri.

-dt

Carta des de la presó
Desde
Can Brians
Alfonso Hennoso
Castillo
«Ding, ding! Atención, recuento! En
pie y al fondo de la celda!~ . És elvespre de 1'11 d'abril i he de passar recompte, i així tres cops al dia. ]a han
tancat la porta automatica de ferro .
Escric.
Des de les entranyes del cor de la
bestia, el Centre Penitencian Can
Brians 2.

Dedico aquestes línies a tots els
Tot i que ja sabia com treballava el
ve'ins i ve'ines que m'han ·donat suteixit social i associatiu santsenc, he
port i han destinat les seves energies
de dir que, en coneixer-lo amb més
a evitar el meu empresonament.
dete_!liment, m'ha sorpres griltament i
Tinc la sort de coneixer des de fa
positivament. Malgrat que etpoder ,es
temps la gent de Sants, i ja des del
marca l'objectiu de desestructurar
principi n'he rebut mostres de solidabarris sencers, he pogut constatar que
ritat; tant per part d'aquelles persono aconsegueixen destrossar-ho tot.
nes que a títol individual m'han donat
Hi ha xarxes que encara treballen i
un cop dema, com pels col·lectius del · evolucionen amb fermesa contra les
barri, de Barcelona o rodalia, que, a
diferents · imposicions del sistema i
més, han contribuií: a la creació de la
que s'hi enfronten a tots els nivells: arcampanya de suport. Cal dir que
quitectonic, econotnic, social, etc. Deaquests darrers mesos, abans del meu
finitivament, el ve'inat d'aquest barri
empresonament, els he passat al barri · és un bonic exemple de com s'ha de
i realment m'hi he sentit molt reconrespondre a tota aquesta voragine cafortat, malgrat l' ordre de crida i cerca
pitalista que intenta alienar-nos a totes
que m'amenac;ava.
i fer-nos els seus esclaus.

Grades a aquestes mostres de SU·
port es porta molt millor tota aquesta injusta condemna que a molts interessa .que pagui. Ho han demostrat
mitjanc;ant irregulantats i il·legalitats
reiterades. Han utilitzat armes il·legals, han estat descoberts amb proves sense garanties jurídiques (negant dos testimonis de la meva defensa al judici). No han respectat els
terminis marcats per les seves propies lleis. S'han saltat, han interferit i
han obstaculitzat tot recurs legal encarat a impedir el meu empresonament, mentre que, diguem-ho tot, hi
ha mossos condemnats per tortures a
qui s'ha respectat cadascun deis seus
drets: dar exemple del doble varem

d'aquesta justicia injusta que fa que
els rics mai entrin a la presó i els pobres mai en sortim.
Només vull dir-vos, finalment, que
no oblidaré el vostre suport; que a
totes i cadascuna de vosaltres us portaré al cap i al cor per sempre. Ara em
sento veí tle Sants, per tal com m'ha acollit el barri, i, com a santsenc lliure, espero que ens veiem aviat.
Us estima i us petoneja affib moltes abrac;ades !'Alfonso.
No us esteu d'escriure'm: Centre
Penitencian Brians 2 (MOdul 6)
Carretera Martorell a Capellades,
quilometre 23.
08035, Sant Esteve Sesrovires.
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El vernat deJoan de Sada, en defensa
deis refugis antieaeris la particip ac-i ó

r

tricte els resultats que demostraven la
importancia dels dos refugis i que
obligaven a replantejar el cas.
A resultes-d'aixo, el pla urbanístic
no ha pogut ser aprovat definitivament. «Estem a !'expectativa. Des de
Regidoria, ens han dit que estan estudiant els refugis per comprovar-ne l'estat i les seves possibilitats. Mentrestant,
seguim actius, hem organitzat la reunió
de dijous i ens seguirem trobant cada
dimarts a les vuit del vespre al'Escola
OSCUS. Hi ha molta feina a fer i hi ha
molts punts foscos en el projecte», afirma un membre de l'assemblea.

El ve"inat reclama la seva
plena participació en el pla
urbanístic del Districte i
s' erigeix en defensa
deis dos refugis a,ntiaeris
de la Guerra Civil.
Andreu Rosés·
Badal

El passat dijous 22 d'abril, l'Assemblea de Ve'ins del Carrer }oan de Sada,
amb el suport de l'associació de Vems
de Badal, Brasil i la Bordeta, va celebrar una reunió a l'Escola OSCUS
amb la finalitat d'aglutinar el velnat
per debatre sobre el pla urbanístic
que el Districte vol aplicar a la zona.
El projecte de l'Ajuntament fa prop
d'un any que es va presentar amb el
nom .de Pla general metropolita
(PGM) al carrer }oan de Sada i els seus
entorns, i afecta l'illa que delimiten els
carrers de Violant d'Hongria, Portbou,
Sants i rambla del Brasil. 1 segons
fonts del Districte, té l' objectiu «d' esponjar una trama urbana massa densa, reordenar les seves edificacions i
urbanitzar-la amb zones verdes -una
rambla verda i cívica-, la construcció
d'equipaments -un CAP i una escola
bressol- i d'habitatge». Aquesta remodelació s'iniciava el maig de l'any
passat amb l'enderroc de les naus que
el Ministeri de Defensa tenia en desús
des de feia 25 anys al carrer Roger, 4864 i pretén continuar amb la desaparició del carrer Fisas, l'obertura de}oan
de Sada fins a Canonge Pibernat, i del
carrer Miguel Ángel fins a Portbou.

A\ carrer Joan de Sada, Isabel Navarro {a\ mig) amb \a Lucia t l'Antonio dos dels veihs que han difós l'experiencia dels refugis. ANGEL BRAVO.

REACCIÓ VEiNAL
La controversia sobre el PGM de }oan
·de Sada va estar servida des de bon
principi, tant pel seu contingut com
perla manera d'elaborar-lo. El ines de
mar~ del 2009 la Comissió de Govern
va aprovar provisionalment el projecte i entre maig i juny, Imma Moraleda,
la regidora del Districte el presentava
als velns. «Va ser aleshores que una
part dels assistents vam posar el crit al
cel, veient que se'ns havia exclos definitivament del procés d'elaboració.
Ens havien promes participació i, en
canvi, topavem amb un projecte quasi
intocable», afirma un dels afectats.

«llavors, vam decidir organitzar-nos
per defensar la nostra veu i és quan es
va consolidar l'Assemblea del Carrer
}oan de Sada, que ha rebut el suport
de la resta d'associacions del barri>>.
Des d'aleshores, el velnat s'ha mobilitzat per tal de pressionar el Districte i exigir el que consideren el seu
dret fonamental a la participació. Denuncien que el projecte té deficiencies: <<li manquen zones verdes, pretén concentrar massa habitatges i no
es té en compte el valuós patrimoni
que l'illa conté», afirmen alguns velns. ·
Tanmateix, és sobre un altre punt
que la contestació s'ha erigit amb més

for¡;a i que ha ampliat la controversia.
En la presentació del pla, .ja es van
sentir les primeres veus que van advertir de l' existencia de dos refugis
antiaeris de la guerra civil, qué s'haurien mantingut en bon estat, sota els
carrers }oan de Sada i Roger i que el
PGM posava en perill amb la construcció d'uns aparcaments. L'assemblea velnal, amb el suport d'altres entitats i persones afins, va decidir investigar pel seu compte: es van
adre¡;ar als arxius i van recopilar les
diferents experiencies rememorades
per alguns del ve'ins. Finalment, l'octubre del2009, es presentaven al Dis-

Opinió
Judit Puiadó*
Reivindicar la rehabilitadó dels
refugis de Joan de Sada i Roger és
molt important perque, avui día,
aquest tipus de construccions, a
més d'explicar el passat, trameten valors. Valors relacionats amb
la cohesió social i amb el
pacifisme.
Pel que fa als refugís a
Barcelona, la praxi del consistorí
no és bona. Són espaís que gaudeixen d'una certa protecció perque
són béns d'interes local, pero a
l'hora de la veritat, quan les excavadores comencen a fer forats i es
traben amb un refugi, tot són problemes i obstacles. Hi ha opacitat
total. L'Ajuntament, com que en
té dos que es poden visitar (a la
plat;a Diamant i el refugi 307) deu
considerar que ja ha complert. No
s'ha fet cap debat sobre quins i
quants s'hauríen de conservar ni
sobre com s'hauríen de gestionar.

-JL

De fet, els dos refugis que
s'han rehabilitat a la ciutat ho
han estat grades a la mobilització ciutadana. La mateixa mobilització que els anys de la guerra
va permetre que es constru'issin
és la que ara cal perque no s'enderroquin. La possibilitat que tots
els vei'ns de la ciutat que estan
defensant ara la conservació dels
seus refugis (com el de la plat;a
Navas) s'agrupin en una associació em sembla que és una gran
idea. Esdevindría un organisme
potent per posar sobre la taula
un debat que encara no s'ha fet
a la ciutat. No em sembla bé, per
exemple, que els ve'ins hagin de
pagar per entrar a veure el refugi
que van construir els seus avis.
-*E'criP'forai-fiistoriii<fóra;aüfO'ra
de Contra l'oblit: els refugis
antiaeris poble a poble o El llegat subterrani: e/s refugis antiaeris de la Guerra Civil, ha

coHaborat amb la recerca del
carrer Joan de Sada i Roger.

Isabel Navano*

Volem que es rehabilitin i que
en el futur se'n faci un ús
públic, en forma de biblioteca o
de sala polivalent. De fet,
aquesta va ser la seva raó de ser
durant la guerra, la d'esdevenir
una casa de tots, i volem que
aquesta essencia es mantingui.
En última instancia, dones, insistim a retre homenatge al poble
constructor, que és el símbol
d'un projecte col-lectiu i del
gran esfort; de tothom per a
tothom. Esperem que ho acabin
acceptant. Si no, és dar, seguirem mobilitzant-nos.

Ha estat un procés increible.
Quan es va presentar el pla urbanístic, la indignació va fer que
la gent més gran del barrí, que
fins aleshores havia callat, com
passa amb tantes altres vivencíes relacionades ambla guerra,
comencés a parlar i a rememorar
les seves experíencies. Llavors
ens vam coment;ar a reunir al
carrer, a les places, i alla tots
plegats compartíem els seus
records, a partir dels quals ens
vam interessar per recuperar els
-----.."Meñii)re'deV.Assé-rT'i6Ie-ai.fe
~ refugis.
Es pot dir que han estat els
Véins del carrer Joan de Sada
,
dos refugis els que han cohesio- 1
nat novament el barrí. Abans, la ¡
gent del carrer Joan de Sada i
!
li els seus voltants ens coneixíem,
ens saludavem, pero a ningú se li
acudía compartir un fons tan
profund d'experíencia i d'emocions. Ara, arran de la mobilització, s'ha arribat a aquest punt.

ELS REFUGIS
Els estudis que s'han dut a terme han
fet constar que els refugis del carrer
Joan de Sada, entre l'avinguda de Madrid (antic carrer París) i Violant
d'Hongria (antic carrer Iolanda) i el
del carrer Roger, entre el carrer Portbou i la rambla del Brasil, fprmen part
del conjunt deis 25 primers refugis
antiaeris que l'ajuntament republica
va dissenyar com a prova pilot a finals
del 1936 i comen¡;aments del 1937.
S'estima que la Junta de Defensa Passiva, l'organ encarregat de la protecció ciutadana, va incentivar la construcció d'uns 1.400 refugis a tot Barcelona, als quals s'haurien de sumar
tots aquells d'iniciativa privada que no
van ser registrats al cens. De tota ma- ·
nera, la }unta inicialment en,va subvencionar un centenar, mentre que es
calcula que els 1.300 restants van ser
- excavats de forma autoorganitzada i
autofinan¡;ada per iniciativa civil.
Com els de }oan de Sada i Roger,
els espais constrults per l'ajuntament,
també van ser pensats per tenir altees
finalitats després de la guerra. Així,
podien esdevenir un tram de claveguera, un bany públic, un magatzem o
una biblioteca. Alguns dels ve'ins que
aleshores eren nens, recorden que
«hi havia atenció sanitaria, espais destinats a reunir-se, dormir o jugar», explica Isabel Navarro, membre de l'Assemblea de Ve'ins. «Diuen que eren
enormes, com ciutats subterrarues».
Segonslesdadesrecopilades,elde
}oan de Sada fa 3 metres d'al~da, 2,4
metres d'ample i pot acollir 1.200 persones, mentre que el de Roger, més
petit, fa 1,80 metres d'ample, 3 d'al~
da. S'especula, a més, sobre si aquests
dos espais' estaven connectats no només entre ells sinó amb d'altres, a través dels quals es podria recórrer
subterraruament distancies for~ llargues. «Tots els ve'ins coincideixen que
els túnels eren immensos i que podien
arribar a la pla~ de Sants i a altees indrets», També recorden que hi havia
diferents entrades al carrer i que ·de la
terra extreta se n'havien fet monticles
on hi solien jugar.
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Sants·
A PEU DE CARRER

TMB i els tests
del coeficient
intel·lectual

Denúncia d'assetjament
immobiliari al carrer Riego, 31
,

Martí Gutiérrez Farré

Arnb les lleganyes enganxades i
amb aquella inquietud matinal
que caracteritza el despertar barceloní vaig enfilar cap al metro
per iniciar com tots els dies el
meu periple laboral. Arnb les
mans tacades pel suc d'una dol¡;a
taronja vaig treure la T-10 arrugada de dins el bitlleter per introduir-la a la ranura i de sobte, tota
aquella son que no et permet ser
persona fins a mig matí, va fugir
esperitada com per art de maiia.
Que veien els meus ulls? <<Et
creus molt llest?». Un adhesiu
d'un color cridaner amb una figura asexuada fent allo que tanta
gent fa, colar-se al metro. Rapidament vaig veure que no es tractava d'una campanya a favor d'aquest gest, ans el contrari, era la
darrera croada publicitaria de
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Un disseny molt
auster, simple i concís recordava a

«Es una violació activa
i conscient
del dret a l'habitatge»
Rafel Martínez Rosa
Fi11 d'una llogatera de la finca del carrer Riego, 31
LA BURXA ha parlat amb Rafel ·

Martínez Rosa, fill de
!'Encarnación Rosa Teresa,
llogatera des de l'any 1942
del primer primera de
l'edifici, perque ens
relatés la seva experiencia.

lmatge de la fac;:ana de l'edifici del carrer Riego, 31 . ESTER RAMS

Merce Esteban
Sants

I:Assemblea contra la Violencia
Immobiliaria va crear ara fa un any
un punt d'informació, per assessorar i donar suport a les persones
que pateixen assetjament immobi-

Fa uns mesos, l'Assemblea contra la
Violencia Immobiliaria de Sants es va

tots aquells llestos i llestes que pe-

trobar amb un nou possible cas de

car d'egoista et podia costar entre
50 i 600 euros i que per si no ho
recordaves estavem envoltats de
més de 3.000 cameres que vetllaven per la nostra seguretat.
Baixant les escales procurant
no trepitjar el cordó descordat de
les vambes vaig comen¡;ar a donar
tombs sobre si em creia molt llest.
Mentre rumiava, vaig guardar la
targeta de 7,85 euros a la cartera.
Com que el metro no arribava per
culpa d'una avaria em vaig dedicar
a contemplar els anuncis d'empreses privarles que envalen l'andana, la via, les papereres, les televisions ... Vaig pensar en el cost
economic d'aquella estúpida campanya publicitaria, en la demanda
de desallotjament de Can Víes, en
les vagues pels dos dies de descaos setmanal deis conductors de
bus...
Vaig entrar al vagó asfixiat per
la munió humana i com vaig poder vaig entreobrir el diari per llegir que Juan Murcia i Miguel Bonilla, responsables de personal de
TMB, cobraven 7.000 euros mensuals. Enfadat, vaig tancar el diari
i la son va tornar. Mentre se'm tancaven els ulls vaig tenir un fuga¡;
pensament. «Et creus molt tuc?».

mobing a Sants, al carrer Riego, 31.
Sembla que l'expropietaria de la
finca se la va vendre després de rebre
un informe que explicitava que la fin.
' ca patia problemes estructurals greus.
A partir d'aquí els vei"ns i ve"ines cameneen a viure una situació que es
converteix en un niartiri.

<

finca, a casa només ens dediquem a

cialment persones grans amb contractes de lloguer de renda antiga.

evitar la perdua de la nostra llar.
La meva mare de 93 anys i una part
del seu temps es troba en una residencia a causa del seu estat de salut.
És llogatera del pis des de fa un grapat d'anys i des de llavors s'ha trobat
en situacions de tot tipus que li dificulten la tranquil·litat que mereix una

----------------~és-fñtorññació:

Centre Social de Sants.

Olzinelles, 30
Telefon: 93 331 10 07

la campanya
per la recuperació de
la Lleialtat Santenca

promogut el procés per iniciar la Campanya per la
Recuperació de la Lleialtat
Santsenca, ha convidat
diverses entitats, associacions
i col-lectius a. adherir-se al
manifest inicial, queja han
elaborat.
Elisenda Barrera
Sants

Aquesta primera declaració, que ja és
sotasignada per diverses entitats santsenques, exposa d'una banda les necessitats d'espai - recollides en una
enquesta elaborada per La Col- on
totes les associacions vefuals, els esplais, els grups de cultl!ra popular i
les cooperatives de consum posen de
manifest la necessitat d'espai on poder fer les activitats o emmagatzemar
els materials.

1

Quina és la teva situació concreta?
Des que l'expropietaria es vengué la

liari, una practica que afs;:cta espe-

Comen~a

El grup de treball que ha

M. E.
Sants

D'altra banda, es recullla importancia de la recuperació, per a la memoria i la dignitat col·lectiva, d'un
edifici que va acollir una cooperativa
obrera l'any 1924 i que actualment esta en desús i en un estat deplorable.
És per aixo que el manifest anima
a iniciar una campanya per «un nou
equipament autogestionat al barri
amb urui usos velnals, cooperatius i
de cultura popular». Un edifici que aixoplugui les necessitats d'espai ve"inals, gestionat per les mateixes entitats de sants.
La Campanya perla Recuperació de
la Ueialtat Santsenca estaca present al
Firaentitats (5 i 6 de juny) i ja esta preparant un acte públic de presentació
de la campanya per al divendres 11 de
juny a les 19 hores al Centre Social de
Sants. Així dones, després de més de
sis mesos de treball i de tallers partici. patius, la campanya surt al carrer.
----------------~és-fñtorññació:

www. tleialtat. wordpress.com

persona gran. Des de sorolls constants a les nits fins a la no realització
d'obres a la finca, que afecten la seva
casa, entre d'altres.
Fa pocs dies, a més, vam rebre una
denúncia interposada per les persones encarregades de la finca per
subarriendo inconsentido, ja que
consideren que la meva mare, llogatera, m'esta llogant el pis. Així, ens volen desnonar amb l'argument que la
meva mare ja no viu alta i que jo estic
ocupant el seu lloc, amb tot el que aixo comporta.
1 ara...?

. Ara cal ser forts; no podem deixar-nos

véncer marxant voluntariament com
esperen, de casa nostra, on hem vis-cut gran part de la nostra historia.
Hem de poder tirar endavant contra
aquesta violació activa i conscient del
dret a l'habitatge, dret que hauria de
ser basic per viure.

El futbol,
en peu de guerra

Els presidents de les entitats esportives durant l'entrega del manifest. EL3.0RG

Redacció
Sants

El21 d'abril, les 14 entitats que fan
servir els camps de futbol del districte van entregar un manifest al consistori en que denunciaven l'augment de les tarifes deis camps de
futbol municipals -que s'han triplicat des d'inicis d'any- i el mal estat
d'algunes de les instal·lacions espor-

tives. Des d'aquestes entitats s'afir.
ma que el nou preu pot suposar la
desaparició de la majoria de clubs
amateurs i un augment molt important de les quotes deis jugadors de
futbol base. A més, diuen que han
fet números i han calculat que el futbol de Sants-Montjui"c mou unes
3.500 persones, amb una tasca social que, segons elles, «no té preu».
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Mobilitzacions al carrer Premia

LES IMATGES DEL MES

Desallotjament amb ferits

El ve"inat del carrer Premia
s'ha organitzat per reclamar la
peatonalització del carrer,
promesa des del Districte.
Aina Garcia
Sants

La transformació dels carrers del
Triangle de Sants ha viscut el darrers
dies un episodi que, segons els vems
afectats, posa en qüestió la política
municipal d'J!rbanisme i la seva pretesa participació ciutadana.
El darrer tram del carrer Premia es
va llevar el passat 16 d'abril amb un
manifest clima de malestar i confusió.
Les obres que havien de convertir el
darre! tram d'aquest carrer en una via
<<esclusivament per a vianants» i on
<<només s'hi podra accedir en cotxe
per aparcar als garatges particulars>>,
van fer un gir inesperat de darrera hora i el carrer va ser asfaltat davant la
indignació del veinat afectat.
La resposta va ser irnmediata, i davant la manca d'explicacions raona-

lmatge del tram de carrer afectat. AINA GARCIA

bles per part d'operaris i tecnics municipals, el mateix dia es van recollir
prop d'un centenar de signatures que
reclamaven la retirada de l'asfalt i el
canvi d'ús del carrer tal com el mateix
Ajuntament havia aprovat. Aquesta capida mobilització va aconseguir aturar !'obra i la convocatoria d'una reunió urgent de ve"ins, juntament amb

representants de l'Associació de Ve"ins
del Triangle de Sants i tecnics municipals a la seu del Districte, segons informen els mateixos vems.
Després de la reunió, resten a !'espera de la corresponent rectificació
que permeti la peatonalització del
tram i que doni per finalitzada una
reivindicació, d'altra banda, histórica.

Dues persones van resultar ferides pels Mossos en un desallotjament el
12 d'abril. Els fets van tenir !loe al carrer Poeta Cabanyes, i segons declaren les persones afectades, <<la carrega policial va ser brutal i desmesurada». Arran deis cops de p!,!ny, les puntades de peu i els cops de porra dues persones van haver de ser hospitalitzades, una per ser intervinguda i l'altra per sotmetre's a un TAC per descartar cap lesió.

Inaugurado del Niu de la Guatlla

Ataca les activitats populars
La voluntat del Districte d'aplicar un normativa restrictiva
pera l'organitzaci<;:ó d'actes al
carrer ha generat gran males-

Opini_~

_~ ,_ _
1

El geTent
del aallet facil

tar entre les entitats.

Roser Benavent
Redacció
Sants

El passat 19 de mar~ el gerent del
Districte, Josep Sans, va enviar una
carta per informar les entitats de la
normativa aprovada per la Generalitat que regula la realització d'actes a
la via pública. Una normativ~ que es
volia comen~ar a aplicar a partir del
15 de juny i que ha posat en alerta el
teixit associatiu deis nostres barris.
Finalment, des deis Serveis Generals
de l'Ajuntament, s'ha assegurat que
la normativa no s'aplicara, pero des
de IA BURXA hem volgut recollir l'opinió de les entitats de Sants.

Josep Sans, gerent del districte
de Sants-Montjui"c, va enviar a
les entitats del barri la instrucció
que a partir del15 de juny s'aplicaria una normativa restrictiva
d'ús de la via pública. Les entitats es van posar les mans al cap
i van comenc;:ar a mobilitzar-se.
Per un costat, es va convocar des
del Secretariat d'Entitats al Consen d' Associacions de Barcelona
i, per un altre, gent de l'entorn
de l' Assemblea de Barri de Sants
va comenc;:ar a preparar una trabada de moviments socials per
enfrontar-se al problema.
Al final, el gerent ha estat
desautoritzat pel mateix
Aj untament dient que només ha
estat un excés de zel i un error,
pero moltes creiem que l'han
fet servir com a globus sonda
per veure que passava. Si a
Sants cola, cola a tot Barcelona,
devien pensar. 1 en Sans (el
Josep) ha estat el «tonto útil,
d'aquesta historia.

OBJECTJU: PROHIBIR
LES ACTIVITATS AL CARRER
A cap lector de LA BURXA li sonara
estrany si diem que l'Ajuntament
esta vivint una deriva autoritaria
en els darrers anys. Una mostra
n'és la Normativa Cívica. Un autoritarisme destinat a ofegar
qualsevol bri de gent o idees noves que puguin qüestionar el seu

poder polític quasi absolut. En
aquesta línia el Parlament de
Catalunya va aprovar l'any 2009
una normativa per regular els
actes a la via pública. De fet,
regula tots els actes que utilitzin
tarimes, neveres, gener.adors,
compressors o que suposin possibles molesties o, finalment i per
reblar el dau, qualsevol acte
que suposi ocupar la via pública.
La norma obliga els organitzadors (des d'una multinacional
fins als quatre ve'ins que munten
una botifarrada popular) a disposar de !licencia d'ocupació de la
via pública, amb projecte tecnic, planols, certificats de solidesa, contracte amb una empresa de seguretat (obligatóriament), lavabos, estudi d'impacte acústic , plans de mobilitat i
asseguranc;:a de responsabilitat
civil. A més, caldra presentar
tota la paperassa amb dos mesas
d'antelació a l' acte .
Bé, com el lector deu haver
captat, aixó vol dir prohibir «de
fet» les activitats al carrer de
qualsevol entitat, associació,
grup de vei"nes, escola,etc. convertint-lo en il·legal o paralegal
i en la línia de ser reprimit si
convé.
Al final, resulta que aixó no
s'aplicara a Barcelona, de
moment, perque una ordenanc;:a
municipal preveu que tot segueixi igual. Cal preguntar-se: i els
pobles i ciutats que no tenen
aquest a ordenanc;:a? 1 fins quan
es mantindran les dites ordenances? Per que s'ha fet una normativa que no s'aplica?
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El passat 24 d'abril es va inaugurar un nou centre social okupat a la Font
.de la Guatlla. Un centenar de persones va assistir a les activitats organitzades al llarg de tota la jornada, entre les quals destaca una cercavila, un dinar popular i l'actuació de la Companyia Electrica Dharma en
homenatge a Esteve Fortuny.

La CNT va commemorar el primer de m9ig a les Cotxeres de Sants, en
un acte marcat per la crisi i per la celebració del seu centenari del
col-lectiu. A la tarda, el sindicat també va participar en la manifestació
anticapitalista, que va aplegar unes 5.000 persones al centre de la ciutat i que va acabar amb l'ocupació simbólica delluxós hotel Mandarín.
~~----~~---------
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Histories de la historia de Barcelona
DANI CORTIJO
ROBIN BOOK, 201 o

Barcelona té 2.000
anys d' historia, i tant
de temps dona per a
molt. Cada carrer, cada
cantonada, ens amaguen histories succe'ides a la nostra dutat.
Secrets que ['historiador Dani Cortijo ens
descobreix amb el lli-bre Histories de la historia de Barcelona, un
merescut exit de vendes que, per als qui encara creuen que Internet
amb ta literatura, ens demostra
com pot passar exactament el contrari.

acabara

.CINE

Carac~la

L'Escrip tor

-=......

Amb el llibre a la
ma i tot passejant pels
barris antics· de Barcelona, podreu descobrir
L'origen roma de Ca
nostra ciutat, pero
també moments de la
vida quotidiana, tradicions ben poc civilitzades com jugar a les pedrades, els bordells de
la ciutat medieval i la
cultura escatológica, o
coneixereu personatges tan populars com
la Monyos i l'Enriqueta
Martí, la vampira de
Barcelona, entre .moltes altres histOries.
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Agus Giralt
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quet», canc;:ó que barreja rumba i sardana a
parts iguals. Xoca, en
obrir el CD, trobar-se
amb una boss·a que
conté llavors amb la
denominació «Tomaquet de penjar del Pavel», que és la manera
com el grup contri-

CARACOLA
AUTOEDITAT, 2010

Ens trobem davant el
primer disc de Caracola. La banda liderada
pel santsenc Dani Morén construeix el seu
planeta imaginari en el
qual ens trobem bones
dosis de rumba catala-

Ha tomat el millor Roman Polanski. El director palones recupera
<<Llórala» i la · versió · constants en aquesta
inspiradíssima adaptaamb lletra adaptada
ció de la novel·la de
del classic dels · també
santsencs Companyia · Robert Harris, The
Ghost, en qué a un es. Eléctrica Dharma ,,cacriptor li encomanen
talluna,, dedicada al
de fer, com a negre,
desaparegut
Esteve
l'autobiografia d'un anFortuny. En definitiva,
tic primer ministre brila fusió és el denominatanic, amb vista de la
dor comú d'aquest tre-

na i mestissatge.

bueix i s'implica en la

ball que també compta

sobtada mort de !'ante-

En realitat, Caracola és un grup de rumba
fusió que incorpora sobretot elements llatins
i mediterranis amb vocació de rumba canc;:ó.
Per comenc;:ar, en el seu
debut ens trobem amb
.. suca pa amb toma-

lluita de la plataforma
Som lo que Sembrem
contra els aliments
transgénics. Altres canc;:ons a ·destacar són
,,Qmaar,, amb evidents aires magribins,
la curiosa i original barreja de rap i nimba_de

amb lletres elaborades
com és el cas d',,Espabila>• o amb un petit
homenatge, en aquest
cas als · Castellers de
Sants, a la canc;:ó ''Bon
cop de ma».

rior biograf.
Amb el pols ferm
d'angoixants thrillers
anteriors, .
Polanski
aconsegueix un estat
d'alarma progressiu a
través de ['absoluta
identificació amb el
protagonista, amb qui

trobem. 1 ara el que
faltaria és saber on
podem trobar aquest
MP3 que volem escoltar i no troben en
aquestes eines.
Una molt bona opció es www.dirpy.com, un web des d'on
podem obtenir el MP3
d'un videoclip que estigui al Youtube. Amb
aquestes eines, po-

dem aconseguir gaire"
bé qualsevol canc;:ó,
per. molt rara ·O poc
coneguda que sigui.

Xavi López

j

l' espectador va descobrint els secrets que
amaguen la resta de
personatges. Ajuden,
sens dubt~ l'ús magistral dels espais, la suggeridora música d' Alexandre Desplat i la qualitat del repartiment,
on destaca Pierce Brqsnan, que personifica un
líder polític que, quan
es va publicar· la
novel·la de Harris, més
d'un va vincular amb la
figura de Tony Blair.
Culminada amb un final
rematadament polanskia, L'escriptor anima
com poques pel-lícules
del moment a seguir
creient en el cinema
d'autor.

Angel Bravo Almirall

BURXANT ELS BYTES

Més enlla de l'Spotify
Fa uns mesos parlavem de l'Spotify com
una eina per escoltar
música a través d'lnternet. Spotify té
acords ambles principals discogratiques, i
a canvi de posar-te
publicitat cada quatre o cinc canc;:ons et
deixa gaudir del seu
ampli repertori. A fi. nals d'abril, la gent

de Spotify va treure
una nova versió que,
a més a més, ens permet compartir les
nostres llistes . i can~ons amb els nostres
amics a Facebook.
S'han sumat a les xarxes socials.
Pero Spotify té un
problema... Hi ha
moltes canc;:ons que
no les trobem perqué

~

no han ·arribat a
acords amb les discogratiques. Pero Internet ens ofereix dues
grans alternatives.
La primera és listen. grooveshark. com.
És molt _semblant a
Spotify pero es pot
escoltar directament
des de la web i, a més
a més, podem pujarhi .Les canc;:ons que no

AUQO Db..COR -?.c.P.
·Sastres dé P{aáur, escaiofa
i afumini
· 'Motffures tfecorati'CJes,
enguiq_ats
·Jlf({aments termics, acústics
í ignifucs
· :Mo6fes a mida tfe guiq_
i pfatfur
· ~formes en genera[
. C/Moianés, 48. 08014 Barcelona
Tel./fax 93 431 53 21
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Nou horari:
dedillunsa
divendres
de 18 a 22 h

Ajuda'ns a consolidar
economicament el projecte:
necessitem més sods i sodes
per frontales nombrases
despeses mensuals!
Contacta amb nosa1tres o

fer

Bernat Costa

EL TEU DENTISTA
DELBARRI
Dr. Mar~al
Solanas i
Esquerra
ODONTOLEG Col. num. 2325

ét sents invisible? Nosaltres t'ajudem...

LLIBRERIA CRÍTICA

passa't pe11oca1!

>CoHectius: Etcetera. Contra-lnfos. Biografic.
Polémica. Ateneu tlibertari del Poble Sec. Radio
Sants Ona Uiure, Cooperativa de consum crític.

Cooperativa Autogestionaria
COMUNICACIÓ GRÁFICA

Més que una /librería o/ cordel barrí...

Carrer d'Oizinelles, 96, .r.
08014 BARCJ<:I-ONA

Tel. 93.332.04.19
mail: msolanasdentist@infome d.es

RECERCA Be INTERVENCIÓ

La memoria de l'ahir, les propostes pe/ dema ...

www.lac iutat in visible .e oop
e• RIEGO 35 Hmls oRr.to w~J 93 29B 99 47

especial Lb"bertat a cops de fal~
NÚMERO ESPECIAL

El passat 12 d'abril es va fer l'acte
de presentació de l'exposició
permanent del Terra d'Escudella
·Llibertat a cops de falc;:•. Perque en
pugueu fer un tast, aquí teniu
!'especial de LA BURXA.

·- ·
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PaiSos Catalans: 500 anys segant cadenes
~ ~pbable

HISTORY
.

OI'THI!

~

CATALANS,W¿J

Composició feta amb diferents imatges que es poden veure a la mostra. LAIA

Terra d'Escudella
Sants
L'equip impulsor del bar restaurant
Terra d'Escudella us presenta la nova exposició que omplira de vida de
manera permanent les parets del
menjador interior. En aquest especial podeu fer un tast de la mostra, .
que us dura de viatge pel temps i
pel territori deis Pa1sos catalans.

LA CAPACITAT TRANSFORMADORA
DEL LES CLASSES POPULARS
La for~a d'un poble es manifesta a·
través" de la seva inquietud per
transformar la realitat que l'envolta:
canviar les seves condicions de vida,
lluitar per la seva llibertat, denunciar les injustícies ... De reaccionar,
al capdavall, davant els atacs a la integritat física, cultural o economica
deis membres qué el formen.
L'exposició •llibertat a cops de
fal~~ us convida a passejar per alguns deis moments més significatius d'aquesta resistencia; un:a resis-

tencia a vegades violenta i destructiva, altres vegades constructiva, creativa i subtil. Pero sempre, sempre,
combativa.
El caracter transformador, ferm i
inquiet de les classes populars cata- .
lanes queda ben demostrat amb
aquest treball que és fruit de cinc
anys de recerca. Caracter que, actualment, corre el perilt'de perdre's
. en l'oblit, extrem desitjat amb delit
pels estats invasors i la dreta autoctona, regionalista i nacionalista.

DE SALSES A GUARDAMAR
1DE FRAGA A MAó
El marc geografic compren els quatre grans territoris de parla catalana
que conformen els Páisos Catalans
(la Catalunya Nord, el País Valencia,
les Illes i el Principat), autentic
bressol de lluites populars. Unes
terres que els avatars de la historia
han disgregat sota diverses unitats
administratives (estats, comunitats
autonomes ...), pero que tenen, indubtablement, una serie de trets

culturals, lingüístics, economics
polítics comuns.

VIATGE A TRAVÉS DEL TEMPS
Aquest viatge per les revoltes i els
moviments populars catalans pren
com a punt de partida l'Edat Mitjana, epoca en que la pagesia vivia en
un regim gairebé esclavista sota el
poder feudal.
Avan~a en el temps per l'Edat
Moderna sense abandonar els
esclats de rebeHia en un món . encara eminentmént agrari i els aixecaments contra les exigencies
d'unes guerres que utilitzaven el
poble com un peó en una partida
d'escacs. .
I arriba, finalment, a l'epoca contemporania, una fase de la historia
complexa i rica en expressions populars de resistencia: des de les revoltes de subsistencia, fins a la revolució del 36 i la lluita antifranquista,
passant per les fites aconseguides
pel moviment obrer i l'incipient independentisme catala.

LA HISTORIA AMAGADA
Aquesta és una historia d'histories,
on els protagonistes no són monarques, clergues, mercenaris o empresaris, sinó -dones, camperols,
obrers, menestrals, petits comerciants. La majoria, personatges anonims, pero tots ells pertanyents a
les classes populars catalanes, autentic agent secular de progrés social, el paper del qual sovint ha estat oblidat (quan no intencionadament bandejat) per la historiografia
oficial.
Protagonistes sense rostre, sense
retrats que reflecteixin les seves faccions, sense panegírics que llo1n les
seves gestes i sense una hagiografia
que exalti les seves trajectories.
Aquesta exposició neix d'aquestes mancances, com a homenatge
orgullós d'un passat, com a recuperació historica en present i com a
compromís de futur.

Dades
• Tema: revoltes i moviments
populars dels Pai"sos Catalans
de 1455 a 1970
• Format: 12 plafons campostos per 132 imatges i 106 quadres amb text
• Autoría: equip impulsor del
Terra d'Escudella
• Disseny graflc: Helena Oleína
iAmigo
• Lloc: c. Premia, 20 (Sants)

• Telefon: 934 221 613
• Horaris: de dilluns a
dijous, de 9 a 24 h; els divendres, de 9 a 1 h, i els dissabtes, de 17 a 1 h
• Preu: gratui"t
------------~~-sTñtorññació-a:

www.tdk.cat
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«Eis temps de servitud
han passat»
·
Segles XIV-XVI

1

Revoltes agraries de l'Edat Mitjana, part 1: forans,
Gennanies i remences
Amb aquesta frase valoraven els pagesos catalans la seva situació el
1388. Queda dar que el caracter
lluitador i emancipador de les das-

ses populars catalanes té antecedents prou llunyans.
Als Pa1sos Catalans del segle XV,
els pagesos van assolir un grau d'or-

ganització fins llavors desconegut a
Europa. Ens remuntem a les primeres lluites de l'epoca feudal: els remenees, els forans i les Germanies.

cipat amb la monarquia hispamca. El
paper de les classes populars va ser
determinant en la resistencia deis tres

territoris, que compartien una personalitat social i políticament avan<;ada i
que van patir una repressió ferotge.

«Visea l,a terra,
mori el mal govern»
Segle XVII
Revoltes agraries de l'Edat Mitjana, part 11: Guerra dels
Segadors, revolta dels Angelets, revolta dels Barretines,
Avalot de les Faves i Segona Gennania

1

«Viurem
lliures o
morirem!»
Segle XVIII
Guena de Successió,
resistimda i repressió
La perdua de les llibertats catalanes va

. anar precedida d'una guerra que va enfrontar les illes, el País V.Uencia i el Prin-

De 1640 a 1659 es lliura a Catalunya
la Guerra deis Segadors. I:origen del
conllicte? Una insurreció pagesa i urbana. Altea vegada el caracter rebel de

les dasses populars catalanes empenyia el país cap a un procés alliberador, aquest cop esdafat per les autoritats espanyoles.

Els

«Molt a guanyar,_res a perdre!»

antisistema
del barroc

Segles XVIII i XIX
Revoltes urbanes i rurals en el pas de l'Antic Regim a l'era moderna

Segle XVIII _

Enteem de ple en els segles XVIII i
XIX, moment en que s'enceta en una
nova era on la població urbana ~su
meix el protagonisme de manera quasi absoluta. És l'epoca de l'anticlericalisme i les revoltes de subsistencia: els
rebomboris del pa, les bullangues i la
Jamancia. Aix:o no obstant, el camp
tampoc no és una bassa d'oli ...

Bruixeria i bandolerisme
La bruixeria i el bandolersime, sense
ser moviments ideologitzats o revolucionaris, són corrents antagonics al poder (des d'una perspectiva moral el pri-

5

roer, des d'una economica el segon)
que mereixen atenció, ja que comparteixen una lectura profundament social i certa rebeHia a l' oedre establert.

«Associació
o mort»
Segles XVIII i XIX
lndpient moviment
obrer: luddisme, camí
cap a l'anarquisme
i primeres vagues

Els segles XVIII i XIX també es caracteritzen per una altea tita historica: Ía
del naixement del moviment obrer,
lligat íntimament a l'inici de la revolució industrial a les nostees terres.
Amb els anys, es passara del luddisme a l'anarquisme, un deis moviments obrers més originals, interessants i poderosos de l'Europa Occidental.

Cronologia
1450-1453: revolta deis forans a
Mallorca.
1462: 15 de febrer, primer al~a
ment deis remences a les comarques gironines.
1483: segon al~ament remen~a.
1486: Sentencia Arbitral de Guadalupe.
1520: primera Germania a Valencia. Conat de Germania a algunes
ciutats principatines.
1521: Germanies de Mallorca. A
Valencia, els agermanats suprimeixen els drets feudals.
1620: processos contra bruixes.
1636: incidents al Principat pel

reclutament de segadors per a
l'exercit.
1640: aixecaments contra els
allotjaments de tercios a pobles
catalans. El 7 de juny (Corpus de
Sang) comen~a la Guerra deis Segadors.
1641: derrota de l'exercit
espanyol a Montjui"c.
1652: capitulació de Barcelona.
1659: Tractat deis Pirineus.
1663: revolta deis Angelets al
Rosselló i la Cerdanya.
1687: revolta deis Barretines.
1688: Avalot de les Faves a
Manresa.

1689: revoltes a Mallorca i Eivissa
per la crisi de subsistencies.
1700: Felip V jura les constitucions del Principat.
1705: revolta austriacista a la
plana de Vic. Barcelona i Valencia
són alliberades. Conat de revolta
proaliada al Rosselló i la Cerdanya
francesa.
1706: revolta social deis pagesos
de la Marina i la Ribera. Les llles
són alliberades pels austriacistes.
1707: batalla d' Almansa.
Capitulacions de Valencia i Lleida.
Felip V fa el decret de Nova
Planta.

1708: Xativa és cremada per
1, exercit borbónic.
1709: capitulació d' Alacant.
1711: cau Girona.
1713: Tractat d'Utrecht.
Catalunya es queda sola
davant l'exercit borbónic.
Tarragona capitula i Barcelona
opta per resistir a ultran~a.
1714: cauen Barcelona i Cardona.
1715: cauen Mallorca i Eivissa.
1716: promulgació del decret de
Nova Planta.
1719-1734: revoltes austriacistes
al Principat.
1748: revolta pagesa a Eivissa.

1767: revolta antifiscal i municipalista a Vinarós.
1789: rebomboris del pa a Barcelona i altres ciutats.
1790: al~ament antiaristocratic a
Perpinya.
1808: aldarulls antifiscals a
Mallorca.
1821: manifestació antimaquinista a Alcoi.
1823: accions obreres contra les
maquines de filar i cardar a
Camprodon. Persecucions i assassinats de clergues a Catalunya.
1827: primeres manifestacions
obreres.
"\
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especial LbDertat a cops de fal~
Aixecam ents federals
i internaci onalistes
Segle XIX

7

Al~ament i

declaradó de l'Estat catala, Primera
República i Fets d'Alcoi

De la vaga a la revolta

El 1868 es va derrocar Isabel II, pero l'establiment d'una monarquía
parlamentana va frustrar les ansíes
republicanes i va donar peu a diversos aixecaments populars a Catalunya, el País Valencia i 1'Aragó amb
un suport popular massiu. Va ser el
fracas d'aquests moviments el que
va dur els obrers a l'anarquisme.

Es consolida
la cultura obre ra

Segles XIX i XX
Antimilitarisme i anticlericalisme: Provocadó
dels Tramvies, Setmana Tragica i Fets de Cullera

Segles XIX i XX
Ateneisme, premsa obrera, sindicalisme
i nadonalisme progressista
El moviment obrer catala es va dotar d'un seguit d'iniciatives dirigídes a resoldre les mancances
derivarles d'un sistema social que
semblava gairebé intocable. Lt~s li-

mitacions d'accés a la cultura pels
camins oficials van trobar un
paHiatiu en la iniciativa popular associativa: és !'epoca daurada de l'ateneisme.

La revolució de 1936
SegleXX
El 26 de julio! de 1909 les forces obreres convoquen una vaga general contra la guerra aiMarroc que s'estén a
molts punts de Catalunya. La protesta

Resposta a l'aixecament militar, revoludó sodal,
col.lectivitzadons , Brigades lntemadonals i derrota

desborda el comite de vaga, el poble
fa seu el carrer i la revolta es canalitza
vers l'incendi d'esglésies i convents.
· És l'anomenada Setmana Tragica.

Tocar els
núvols amb
els dits
Segle XX

10

Durant la guerra de 1936, provocada
per l'aixecament feixista de part de
l'exercit espanyol contra la Repúbli-

Resistencia a la dictadura
Segle XX

ca, es produeix una revolució sense
precedents en les zones resistents. El
poble s'organitza i pren el poder.

1_

Maquis, reorganitzadó del moviment obrer i naixement del moviment estudiantil
La victoria del bandol feixista va donar pas a un estat autoritari, centralista, ultracatolic i repressiu per evitar
un nou 14 d'abril.
Tot i la dura repressió que va
regnar arreu de l'Estat espanyol, hi va
haver qui, al llarg de 40 anys etems,
va plantar cara al regim franquista:
des deis maquis, fins a la reorganització del moviment obrer i el sorgiment
deis moviments estudiantils.

La Segona República
i els aven~os sodals
El 14 d'abril de 1931 s'estableix la
República Catalana. Una opció política nacionalista i d'esquerres obté
al Principat un ampli suport de la
població i de bona part de la gran familia anarcosindicalista.

11

La República no va transformar
radicalment el sistema imperant,
pero va comportar una serie de canvis fins llavors inimaginables en una
Espanya autoritaria, fosca i reaccionaria.

Cronologia
1835: crema luddita de la fabrica
Bonaplata. Sublevació anticlerical
a Barcelona i a Mallorca.
1835-1837: bullangues a diverses
poblacions.
1840-1841 : primeres associacions
obreres.
1843: revolta de la Jamancia a
Barcelona i bombardeig de la
ciutat.
1845: revoltes contra les quintes.
1850: J. Anselm Clavé funda la
societat coral La Fraternidad.
1855: primera vaga general a
Catalunya.
1861: neix l'Ateneu Catala de la
)

Classe Obrera.
1869: al~ament republica federal
amb ressó entre la classe obrera
(Principat, País Valencia i Aragó).
Vaga general a Barcelona.
1881: congrés obrera Barcelona.
1893-1897: atemptats anarquistes
i execucions d'obrers llibertaris.
1909: Setmana Tragica de Barcelona. Manifestacions contra la
guerra a Valimcia i Alcoi. Vaga
general a Menorca.
1931 : proclamació de la República i l'Estat catalans.
1933: conflictivitat social en el
punt algid.

1936: triomf del Front d'Esquerres (febrer). Al~ament militar:
feixista üuliol) i esclat de la
guerra civil.
Decret de Col-lectivitzacions de
la Generalitat i socialització d'indústries i finques al País Valencia.
1937: Fets de Maig i persecució
del POUM. Bombardejos generalitzats de població civil per part
del bandol feixista.
1939: derrota republicana i allau
de refugiats al Rosselló.
1941: primer enfrontament entre
maquis i Guardia Civil a
Catalunya.

1943: reorganització del PSUC, el
POUM i la CNT.
1951: Vaga deis Tramvies a Barcelona. Diverses fabriques catalanes es declaren en vaga.
1952: execució de cinc membres
de la CNT al Camp de la Bota de
Barcelona.
1956: descontentament obrer i
estudiantil.
1960: mort del guerriller Quico
Sabaté.
1961: vaga general a la
Universitat de Barcelona.
1962: gran conflictivitat laboral a
diferents poblacions catalanes.

1963: mort del guerriller
Caracremada.
1967: vaga obrera a Barcelona
contra la Llei sindical.
1968: manifestacions pel Primer
de Maig a diverses poblacions.
Creació de les primeres Comissions Obreres de Barri.
1974: execució de Salvador Puig
Antich.
1975: mort natural del dictador
Francisco Franco. Joan Caries 1és
el seu successor.
1977: un milió de manifestants
surten al carrer l'Onze de
Setembre.

'-
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Tenim una identitat propia o

qui ens tenia mania temps

és un iñvent de la moderni-

enrere? Aquí tenim nou tes-

tat? Hem .estat senipre un

timonis que ens apropen a

poble pactista o també hem

la visió que tenien de nasal-

sabut empunyar les. armes

tres alguns polítics, escriptors

quan ha calgut? La catalana-

i viatgers, des del segle XVII

fobia és una invenció fruit

fins al ·segle XX. N'hi ha per

del victimisme o ja hi havia

a tots els gustos!

Francisco Manuel de Melo

.

Escriptor i militar portugues, 1645
Són els catalans, per la major part,
bornes de duríssim natural. Les seves
paraules, poques, a les quals sembla
que inclina també el seu llenguatge,
les clausules i diccions del qua! són
brevíssimes. En les injúries mostre'n

Miguel de Cervantes

José Patiño

Escriptor caste11a, 1616

Superintendent
de Catalunya, 1715

Els cortesos catalans, gent enutjada,
terrible; pacífica, suau; gent que amb_
· facilitat dóna la seva vida per !'honra,

i per defensar-les totes dues s'avancen a si mateixos, que és com avan~ar-se a totes les nacions del món.

Henry Swinbume

Aficionadíssims a tot tipus d'armes,
prests en la coJera, breg<;>sos i venjac
tius, sempre s'ha de recelar d'ells. Esperen qualsevol conjuntura per esbatre el jou de la justícia, són molt interessats, i en totes les ·edats passades

Escriptor i viatger angles, 1777

. L' esperit violent deis catalans i llur
entusiasme apassionat per la llibertat han fet que aquest país hagi
estat sovint teatre de guerres civils i

gran sentiment, i'per aixo són inclinats a la venjan~a; estimen molt el
s~u honor i la seva paraula; no menys
'la seva exempció, perla qua! cosa entre les més nacions d'Espanya són
amants de la llibertat .

de vessaments de sang; aquí hi ha
hagut major· nombre d'insurreccions que enlloc més d'Europa.

ha sigut el seu conat a les Corts seguir per llei municipal la remissió de
tributs [...]. Són apassionats de la seva patria, amb tal excés que els fa
transformar l'ús de raó, i només parlen la seva llengua nativa.

Richard Ford
Viatger angles, 1855

Domingo
Faustino
Sarmiento
Escriptor argentí, 1846

Álvaro
de Figueroa
y Torres ·
Estic per fi fora d'Espanya: com ja sabeu, nosaltres som amerlcans, i els
barcelonesos, catalans. Podem,
dones, murmurejar a tot plaer deis
que estan alla a Montju'ic amb els seus
canons apuntats sobre la ciutat. [... ]
Així són tots els catalans: una altra
sang, una altra estirp, un altre idioma.

No es parlen amb els de C~tella si no
és perles troneres deis castells. No sé
quina cosa de grandiós i atrevit hi ha
en aquesta ra~a a qui van tenir els reis
d'Espanya amb el ganivet que servia a
la taula penjat d'una cadena perque
rio poguessin armar-se. Totes les seves empreses respiren grandesa.

Comte de Romanones.
Polític espanyol, 1916

Els catalans no són ni francesos ni espanyols, sinó un poble diferent, tant
en llur llengua, com en llur indumentaria i llurs costums: tant és així, que la
visió de llur rudesa i activitat és suficient per a convencer el viatger que
hom ja no es troba en la noble i indo- .
lent Espanya.

Vosaltres preteneu l'ús del catala per
aixo, perque el poble que la seva llengua cobra; la seva independencia recobra; i pe! camí que condueiXi a un
tal designi us hem d'aturar.

Situats entre dos focs i enganyats i
víctimes alternativament d'Espanya i
de Fran~a, els catalans no tenen motiu d'estimar llurs velns, i tant si estan disposats a posar-se de part de
l'un o de l'altre, en surten perjudicats sempre en llurs interessos particulars i locals. ·

Salvador Seguí,
'el Noi del Sucre'
Impulsor catala
del moviment
anarcosindicalista, 1919

Joseph Késsel
Escriptor trances, 1964
Dos anys abans de la gran.guerra civil
d'Espanya, va haver-hi una insurrecció
a Barcelona. Pero els rebels, aleshores;
no tenien res contra el regim de la República. El que volien era la independencia de Catalunya. I:aixecament res-

ponia a l'instint d'un vell poble. Veritablement, els catalans no han acceptat
. mai la seva vinculació a Espanya. De segle en segle, han pres les armes per
deslliurar-se'n. Ho van intentar novament el1934.

colencs i rebels al mateix temps
que honorables i fidels, i tenien
fama a tot Europa d'estimar a
mort la seva llibertat?
•••ats botifters també se'ls anomenava «botlfarres..?
•••el darrer baluard a caure en
la Guerra de Sucessló el 1714 va
ser cardona et 18 de setembre? 1

que Mallorca encara va resistir
ftns al 1715?
•.. després de la desteta de
1714 als catalans només se'ls
permetla tenir un ganivet a casa i
que aquest havia d'estar lUgat a
la taula de la cutna?
...h1 havta tndrets de catatunya

Nosaltres volem que Catilunya no
sigui una colonia com aquestes que
tenen els senyors fabricants de Barcelona, en les quals esta esclavitzant
obrers. Nosaltres volem que Catalunya
sigui un poble lliure, conscient ¡ ben
administiat. Nosaltres som més cata-

lans que ells, que tant presumeixen de
catalailisme.
Anosaltres els treballadors, com sigui que amb una Catalunya independent no hi perdrí~m res, ans el contrati, hi guanyaríem molt, la independencia de la nostra terra no ens fa por.

Sabíeu ue ...
.......

... la primera revoludó contra el
regim feudal que es va guanyar a
Europa es va produir als Pa'isos
Catalans al segle XIV?
... sembla que ta Guerra dels
Segadors va c~r perque un
soldat volia escorcollar un pages
per veure st anava armat?
...els catatans eren cons1derats

~eren ~ts autentics

«nius de bruixes..?
... els jamancios portaven una

paella al coll per «fregir
poderosos..?

...la primera vaga general de
l'Estat espanyol es va convocar a
Barcelona el1855?
.•.l'any 1870 una dona va tocar

<1\nnt w

dfá·senc:t(··· ·~

de Gracia oidant a sometent?
•.• «maquis,. és una paraula que
prové del frances, que alhora ve
del cors macchia?
...Luis Martinez de Galinsoga
va dtr la seva famosa frase ..Todos
los catalanes son una mierda..
després de $Ortir de missa?
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En moviment
COLUMNA DE L' ABS
r--------------·----·-------- 1

Volem també
el dimecres!
Assemblea del Barri de Sants

1

1
1
1
1
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Com sap tot el vei'nat, des de fa 16
anys l'Assemblea de Barrí de Sants
organitzem la Festa Major Alternativa (FMA). La darrera setmana d'agost, com moltes altres vei'nes i
vei'ns, posem en marxa una prpgramació festiva, social i reivindicativa,
que fa mesos que preparem amb
iHusió. La FMA aporta una visió de
la festa com a re<\l)ropiació autogestionada del carrer, on per uns dies
la vida quotidiana es veu sorpresa
per activitats musicals i lúdiques, i
també de compromís, reflexió i lluita. La FMA és un espai extraordinari
de trobada, d'organització i de projecció comunitaria. També serveix
d'altaveu de les lluites socials que
impulsem, i no ho oblidem: finan¡;a
projectes comunitaris que, d'altra
forma, no veurien la llum.
El ve'inat també sap que fa anys
que demanem l'Espanya Industrial
com a ubicació permanent de la
FMA. Els motius són histories (el
pare fou resultat d'una lluita ve'inal), tecnics (no volem muntar i
desmuntar cada any en espais diferents i dues vegades) i de programació: V<?lem les festes al pare, no en
solars inhospits que impedeixen
una programació diürna. Aixo el
véinat ho sap, i en gran part hi dóna suport. 1el Districte, que ho sap?
Enguany, ens ha sorpres amb una
proposta de doble tall. Ofereix l'Espanya Industrial Q'hem guanyada!),
pero només per tres dies, i a canVi
que no fem festa cap dia més. Enlloc. Proposta eñverinada? No ho sabem. El cas és que la FMA dura una
setmana, i així ho hem fet saber a
les tecniques del Districte, no pas al
gerent, que no ens rep. Que li fa
por, al senyor Josep Sans? Que el
convencem? Per que s'amaga? En
tot cas, com a ABS hem decidit acceptar la proposta si acordem fer
festa un dia més. Volem el dimeeres! Ho requereix el muntatge, ho
requereixen les .nostres ganes i també els projectes i les lluites. Sans, escolta, que a tu no et ve d'un .dia!.

---------·------'

Davant les batudes,
treu el mocador vermell

ll·ustració d'una batuda policial. MIKI

La migració és un fenomen
que defineix la quotidianitat
a la ciutat de Barcelona.
Cada vegada hi ha més
persones en situacíó de
persecució a causa dé la
seva procedencia.
Totes estem enredadas, treu el
mocador per les teves vei'nes

En aquest context, les autoritats de la
ciutat han comen¡;at una campanya a
ultran¡;a per penalitzar les formes de
subsistencia deis migrants. Batudes,
ingressos a presons per a migrats
(CIE), controls múltiples i presencia
policial cada cop més exagerada a les
zones més freqüentades. CoHaborant
amb aquestes mesures xenOfobes i racistes, i actuant més erina de Barcelona, hi ha un nombre considerable
d'empreses conegudes per tothom:
TMB (que permet i fomenta les batudes al transport públic), la Creu Roja
(que és actora activa pero silenciosa

en les gestions de repatriació i en les
d'assistencia sanitilria als migrats deis
CIE), Iberia, KIM i altres companyies
aeries (que participen i es lucren del
a repatriació deis migrats), etc.

TREU EL MOCADOR
Davant d'aquesta situació, un grup de ·
persones i coHectius de Barcelona
hem decidit prendre mesures i coordinar-nos inspirant-nos en diferents
experiencies d'altres pai'sos europeus, on fa temps que funcionen
~;ampanyes contra de les batudes.
La campanya que proposem es diu
«Totes estero enredades, treu el mocador per les teves véineS» i pretén fer
del mocador vermell un símbol d'alerta davant de les batudes. Volem
que la gent identifiqui un mocador
vermell amb una batuda per fer-Ies visibles als ulls de totes, ja que últimament les duen a terme agents vestits
de paisa. Aquesta visibilització permetra tant la presencia d'observadors externs com la possibilitat, pera les persones afectades, d'evitar-les. L'estrategia consisteix a treure el mocador

vermell en un espai on s'estigui fent
una batuda, aquest senyal alertara als
transeünts de l'actuació policial.
Per explicar com s'actuaci, s'acompanyaci de cartells, díptics explicatius
i materials diversos de difusió.
ParaHelament, s'esta treballant en la
sistematització d'informació respecte
a punts i hon;s susceptibles de controls, d'aquesta manera una de les
vertebres de coon:Íinació entre
coHectius és la de compartir dades
sobre els llocs, espais i formes.

TOTES ESTEM ENREDADES
La campanya parteix d'una voluntat

de respondre de forma unitaria i efectiva davant d'aquesta situació cada
cop més freqüent, teixint un pont entre les lluites deis sense papers i les
deis autoctons i generant estrategies
de resistencia activa.
Es treballa en xarxes coordinarles
per zones i barris de la ciutat, articulant respostes i difusió de base. Es vbl
aconseguir que cada persona es faci
seva la campanya per ti,rar-la endavant
al maxim de llocs possible i amb la

millor perspectiva. Tot aixo, amb la
voluntat de generar estrategies de
lluita col·lectiva, conscienciació de la
situació i una resposta activa a les autoritats responsables d'aquestes practiques. La idea és fomentar lla¡;os de
solidaritat entre les persones que habiten els barris, així com de proporcionar eines d'empoderament a les
persones interessades i afectarles.
Els objectius són clars: d'un costat,
que el major nombre possible de persones pugui evitar les batudes, ja que
a partir d'aquestes comencen molts
tramits d'expulsió i/o ingressos al
CIE; i de l'altre, fer pressió per eliminar aquestes practiques que creen les
fronteres internes a les nostres ciutats
i manifesten el racisme d'Estat a la
nostra quotidianitat.
. El 15 de maig es fara una pres.entació pública al Forat de la Vergonya,
per tal d'exposar l'estrategia així com
de posar la problematica en l'ordre
del dia deis moviments socials i de
les associacions que treballen amb
migrats.
Us hi esperem a totes, jaque sense
vosaltres aquesta campanya és impossible,:treu el mocador vermell perles
teves vei'nes, totes estero enredades!

ALGUNES DADES
El passat any 2009 es van dur a terme
445.000 identificacions a persones
migrades en el context de tot l'Estat
espanyol.
La circular 1/2010 de 25 de gener
permet la conducció a comissaria de
persones immigrants que, tot i estar
degudament documentarles, no acreditin la seva estada regular a l'Estat espanyol. Aquesta practica és totalment
il·legal, jaque la·policia no pot privar
de llibertat a persones-en aquestes
circumstancies, de manera que comet
un delicte de detenció il·legal.
Aquests fets es donen en el marc
· de la reformada llei d'estrangeria,
que retalla encara més, en aquests
temps de crisi, els drets de la població immigrada.

Productes rel cultiu
d'exterior Interior

Botiga ecologica
a Sants

c~dilluns

C/ Perrería, 28
(áavant p(afa áe (a 'Farsa) . .
..,
.
08014 <Barce(ona
1 ~ Ou$ frescos 1 pasteutitzats
tTef. 93 332 16 39

servei diari al comerº
i a la re~i:auració
C/Parcerisa, 17·19

934.219.238
mitjadottena@gmail.com
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Primer de Maig
contra la reforma laboral

PUNT D'INFORMACIÓ
LABORAL
1

indiferencia
l
j a la remuntada ¡

1
¡

l
La data del Primer de Maig,

l

l

l De la

1

•

Marc Faustino i Vidal

1

1

1

j El Primer de Maig sempre és una

1

Dia del Treball, enguany ha

! convocatoria més trista i oblidada i

coincidit amb la recta final

1 que el que hauria de ser el Dia In- 1

de les negociacions de la

¡ ternacional del Treball. Sobretot si

reforma laboral entre la
Patronal, el Govern i els sindicats oficials

!

tcoo i UGT.

!

Les tradicionals manifestacions arreu deis Pa"isos
alternatiu i deis moviments
socials han deixat dar el
rebuig frontal a les retallades
deis drets socials i laborals
que provocara aquesta nova
reforma.
Alex Tisminetzky

Barcelona

«Es reduira la
indemnització per
acomiadament de
45 dies a 33 dies
per any treballat>>
Ala resta deis Pa.lsos.Catalans múltiples municipis i ciutats han comptat
amb mobilitzacions, d'entre les quals
destaca la manifestació unitaria de
Valencia, on un miler de persones es
van aplegar ~bé sota el-lema «A la
Vvga general,., mentre que centenars
de .persones van participar a les manifestacions unitaries anticapitalistes
de Girona i Tarragona.

ACOMIADAMENTS MÉS BARATS
Les declaracions deis polítics i sindi-

¡

¡

Catalans del sindicalisme

Al centre de la ciutat, més de 2.000
manifestants es van donar cita a la
pla~;a de la Catedral a laja tradicional
convocatoria anticapitalista de la tarda, enguany sota el lema unitari de
«Contra les retallades socials, cap a
la vaga general», i amb múltiples
mostees de rebuig a la reforma laboral que s'anuncia per a finals de
maig. Un any més, sindicats alternatius, moviments socials, organitzacions polítiques d'esquerres i múltiples entitats van organitzar una jornada que va incloure xerrades i
taules rodones amb exposicions deis
sindicats COS, Cobas, IAC i CGT, seguirles d'un dinar popular a la rambla del Raval, on hi va participar un
centenar de persones.

1

la'comparem ambla diada reivindi1 cativa immediatament anterior, '¡
! Sant }ordi. El dia deis llibres i les 1
roses dóna pas al dia de «a les penes, punyalades i un bon got de vi», j
j jaque és el dia deis i les explotarles. 1
1
Les passejades massives per les 1
1 rambles, passejos i altees grans
l carrers de les ciutats i viles deis
1 Pa'isos Catalans en un dia no fes! tiu, recordem-ho, com és el de
j Sant Jordi, es converteixen.en fuI gides rapides de cotxes cap a la
¡ muntanya i la platja pe! Primer de
1 Maig. Pero la fugida no és totaL
j Sempre quedem uns pocs i unes
j poques fidels que haurem estat a
! les manifestacions i que haurem
l) reivindicat que encara esta tot per
1

· - arreglar i que en el món del tre-

ball no anem gens bé,
1
Us sonara a derrotista la meva
! comparació entre el Sant }ordi i el
1 Primer de Maig. 1 ara mateix és una
1 batalla perduda en aquesta guerra
j que lliurem per la transformació
i social. Sento una sana enveja de la
l mobilització social que es viu en
1 una diada i l'altra. Enveja que es
1 transforma en desig de recuperar
els dies en que el Primer de Maig
1 era una convocatoria marcada en
1 un cercle vermell al calendari
i anual de la classe treballadora.
1 Malgrat que a la classe treballa¡ dora sempre ens toca pagar els
plats trencats d.e les crisis sistemi!! ques del capitalisme, girem la
l truita i posem-nos a remuntar. Pri1 mer amb els petits canvis. Capgi1 rar la realitat de la lluita per un
! bon horari i un bon salari per
molt complicada que ens l'hagin
1 deixat. 1 per culminar la remunta¡_da que desitgem, tornar a fer sen1 tic a tota la clásse treballadora que
amb la solidaritat i l'ajuda mútua
aconseguirem un sistema social
millar.
1

calistes han deixat entreveure que
amb tota probabilitat es reduira la indemnització per acomiadament de
45 dies a 33 dies per any treballat,
mesura acceptada per CCOO i UGT.
Per la sev.a part, la Patronal espanyola logicament intenta anar encara
més enlla, i manté la seva proposta
d'un únic contracte, aplicable a tots
els treballadors amb una indemnització única de 20 tlies per any treballat,
amb el sorprenent argument «d'igualar» per baix treballadors temporals i
fixos.
Totes dues propostes signifiquen
reduir drasticament les indemnitzacions deis treballadors en cas d'acomiadament «improcedenh, i!J.demnitzacions que no han parat- de reduir-se des deis 60 dies que hi havia
l'any 1976.
Un altee punt clau de les negociacions és que la Patronal espanyola
CEOE proposa una reducció de cinc
punts en les cotitzacions, mentre que
el Go:vern del PSOE i els sindicats
CCOO i UGT acceptarien una retallada d'un punt i mig. En tots dos casos,
l'estalvi empresarial seria milionari i
historie, no comparable a cap reducció anterior, i reduiria considerablement la caixa de les prestacions.
Aquest debat s'estableix sorprenentment mentre es propasa, alhora, la
reforma de la Seguretat Social, per
reduir les pensions amb l'argument
que les cotitzacions no són suficients
per «garantir-ne la continu"itab.

<<Eis salaris
deis menors
de 30 anys seran
inferiors al salari
mínim de 633,30
euros mensuals»
ELIMINAR ELS FRENS A LES m
La patronal propasa que s'eliminin
les restriccions que hi ha per a les
ETT, com per exemple, les de no poder contractar certs treballs perillosos (com els de la construcció) ni a
l'Administració. Tot indica que també hi haura acord en aquest ambit, i
la nova reforma consolidara definitivament la presencia del prestamisme laboral a totes les branq1,1es productives, a pesar de ser una practica
empresarial que fins al 1994 estava
prohibida a l'Estat espanyol ja des
de les primeres lleis laborals del
1900.

CONTRACTE JUVENIL PRECARI
Les negociacions inclouen també un
nou contracte per als joves menors
de 30 anys. La proposta del govern
espanyol inclou la possibilitat que
els salaris deis joves afectats pe! nou
contracte siguin inferiors al salari

mínim i'ñterprofessional (SMI), actualment establert en 633,30 euros
mensuals per jornada completa de
40 hores setmanals, sense cotització
empresarial a la Seguretat Social.
Davant d'aquesta agosarada proposta del Govern, la Patronal ha volgut posar el llistó encaéa més alt.
Concretament, el director de relacions laborals de la CEOE, José de la
Cavada, va propasar que la nova modalitat contractual afecti tots els joves menors de 30 anys, independentment del fet que hagin acabat la
seva formació academica o que ja
tinguin experiencia laboral, sense
donar dret a cap prestació d'atur, ni
a cap indemnització per extinció del
contracte, amb una durada de la relació laboral de fins a un any i, és
dar, sense can cost de cotització a la
Seguretat Social.

Ambits i efedes de
la reforma laboral
En l'acomiadament, els efectes que tindra la reforma laboral sera la reducció de les indemnitzacions legals.
En els nous contractes aportara un nou contracte precari
juvenil i un nou contracte a

l

l

temps parcial. Aquesta reforma portara a l'extensió de les
ETT a totes les branques productives.
Pel que fa a la Seguretat
Social, portara importants
boniflcacions per als empresaris, i més control de les baixes
dels treballadors.

.

l
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A L'ESCALFOR
DEL RADIADOR

LA CANc;ó

.·Som
els espectres

LA VENTAFOCS

L'antiga Ventafocs
seia al tTon. S'avorria. Mira la lleixa de
la llar de foc i hi veié
una mica de pols,

s'aixeca f amb el mocador l'espolsa. Atfa
el foc. Li caigué a terra una mica de cendra, la recollí amb la
pala i la petita es-

Som esceptics en moments importants
pero veiem l'entom, les mentides i els
corbs.

FOGONS DE TEMPORADA- ---

Treballar és un gran invent
que dignifica i distreu la teva ment.

Som seriosos en moments preocupants
i a les borratxeres ntntú ens pot superar.
Som ets espectres deis mustes autenttcs.
Ni tques, ni marques,
ni fem Uetres maques.
No sortim en cromos dtns dels xides
ni els bollos,
no ens venem la cara i volem més que farra.
Tornar-te estúpid et fa més feli~,
t'ho vendrem amb logos, marqueting i pits.
Que :;om espectres, egos marginals,
tirats pels carrers, en barres i bars.

Som els espectres dels musics autentics.
Ni tangues, ni marques,
, ni fem lletres maques.
No sortim en cromos dins dels xicles
ni els bollos, ·
no ens venem la cara i volem més que farra.
Som els espectres dels musics autentics.
Ni farses, ni pastis, ballem epileptics.
Cantaré per a tu
perque somrius quan la cago.
Som els fantasmes dels micos erectes,
som espectres,
tenim detectes humans,
mengem i bevem com tothom.
Som pecadors.
Si algun dia em trobes un dilluns
reconeix que també has estat com jo,
reconeix que tampoc ets molt millor,
reconeix que un espectre té valor.

Nous Espectres

Mireia Pui

Les barraques de Montjuic (2a part)

El pecat és un gran invent
que reprimeix i et fa més obedient.

que som espectres, egos marginals,
tirats pels carrers, en barres i bars.

de cristall de la vitrina. Somreia. «Dema
faré els vidres».

RACÓ HISTORIC

Després de Guerra CiPins, la part final del
vil la població barraPoble Sec, Can Clos,
quista de MontjuYc es
Can Valero i Las Banva disparar amb les
deras. El més conegut
onades migratóries, i
era probablement Can
la muntanya es va conValero, que s'estenia
vertir en un suburbi.
des de la part posteEls pocs pagesos que
rior de l'EstacÍi fins al
hi quedaven van aca·
castell. També hi ha·
bar per desapareixer,
vía barraquistes insja fos perque havien
taHats als antics pavenut les seves terres
vellons de l'Exposició
als barraquistes o perInternacional, llavors
que, simplement, les
r'nig derruils.
havien abandonat, coEn
paraHel
a
sa que va ser l'origen
aquesta
Barcelona
de molts litigis entre
oblidada, Montjui·c seels barraquistes i les
guia sent 't•escenari
autoritats.
dels grans esdevenlEt 1957 es va celements de la clutat.
brar la ·Semana del
L'any 1955 se celebrasuburbio• i les autoriven els Jocs del Meditats van decidir fer un · terrani. Només dos
cens de les barraques.
anys més tard, el
A Montju'ic es van
nombre de barraquis·
comptar 6.090 barrates superava ja els
ques, on vivien gaire50.000.
bé 30.000 persones.
Una barraca de
En aquell moment ja
25 metres quadrats
hi havia uns barris es:
podía allotjar una fatablerts: la Fossa, Jemília sencera. Mancasús i Maria, els Tres
va la llum · electrica i

Ens diuen golfos, vagos i liants.
Treballeu, esclaus, no oblideu callar,

combra. Repassa els
ornaments del tron
amb els baixos del
vestft. Espolsa el coixf. Amb el xal de seda
va repassar les copes

l'aigua corrent (a l'a·
rea de .Can Valero
l'any 1957 hi havia set
fonts públiques per a
una població de 30.000
persones); ni connexió
amb el clavegueram.
Un altre problema era
la manca de comunicacions amb la resta de
la ciutat, amb gran
quantitat de carrers
sense asfaltar i amb la
parada de l'autobús o
del funicular molt
allunyades.
Als anys seixanta, a
aquests barris degradats i oblldats només

hi va actuar l'església, que va facilitar la
construcció d'una escola i d'un dispensari
a Can Valero.
Peró l'any 1964 la
situació encara es va
agreujar més quan
l'Ajuntament va decidir utilitzar l'Estadi
per allotjar temporalment els vei"ns del Somorros.t ro, que havien
perdut la casa com a
conseqüencia
d'un
temporal. Dos anys
més tard el Somorrostro va desapareixer
quan Franco hi va ter

unes maniobres navals i les institucions
no van voler que es
veies la degradació de
la ciutat. A l'Estadi, el
que havia de ser temporal es va allargar
fins al 1968. Fins llavors, molts edificis de
l'Exposició, com el
Palacjo de las Naciones, el Palacio de las
Misiones i el Pavelló
de Belgica, van ser
utilitzats per molts
barraquistes per aixoplugar-se.

AgusGiraH

a

Pastanaga o safanoria o carota o bastanaga
o apagallums o fonollassa
_
Els articles tematics de
producte de temporada
que s'escriuen arreu tenen aquest petit inconvenient, qui parla dels
productes que no són
de temporada? Com la
pastanaga, que la tro·
bem (tal com la conei·
xem durant tot l'any i
gracies al seu facil cultiu) per totes bandes.
És originaria de l' lran
i l' Afganistan i antigament es conreava per
les tulles i les llavors.
En el seu cas, el ~ultiu
selectiu ha permes que
una subespecie esdevingu1 la nostra hortalissa comuna. La safa·
noria que es queda en
terres perses és ara de

color violeta o groga.
La que s'introduí a Europa fou cultivada als
Pai"sos Baixos durant els
segles XVI i XVII. La zona _estava en guerra, la
de' la independencia
d'Holanda, i foren els
seus
pagesos
que
creuaren l'apagallums

groc amb el vermell per
crear la bastanaga taronja, en honor de la
seva casa reial, la Casa
d'Orange.
Als Pai·sos Catalans
se n'ha menjat sempre,
més com a acompanyament que com a ingredient principal.

La recepta:
crema de
ca¡otaamb
gingebrei
cítrics
INGREDIENTS

1 kg de fonollasses
1 porro
1 ceba petita
1 arrel petita de
gingebre
1 taronja
1 aranja
Olí d'oliva
Sal i pebre
ELABORACIÓ

Netegeu el . porro i la
ceba, talleu-los prims i
ofegueu-los amb una
mica d'oli en l'olla on

fareu la crema. Renteu
i peleu les pastanagues
i talleu-les a rodelles fi·
nes. Peleu el gingebre.
Afegiu-ho a l'olla, addi·
doneu-hi un litre d'ai·
gua i que bullí a foc
lent una mitja hora.
Un cop la pastanaga
és al punt, retireu una
mica de brou, rectifi·
queu-ho de sal i pebre,
incorporeu-hi un bon
raig d'oli d'oliva i tritureu-ho. Entretant, talleu la taronja il'aranja
al viu, traieu-ne els
grills i poseu-ho a taula
perque els comensals
s'ho puguin afegir al
plat. La combinació de
gustos és excel-lent.

Núria May Masnou

JJ

PROJECTES LISKAMM SL
"PEIXOS NOLLA"
Mercat de Sants,
parndes 301 a 306 i 340 a 341

Telf: 93-339-55-57
SANTS

disseny d'equips electronics
Tel. 93 162 44 23
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Cultura
Sants Ona Lliure
ja emet per i nternet
,/

A Sants s'ha creat una nova
eina de comunicació popular. La radio, que de
moment emet per Internet,
ja esta en funcionament.
Irene Jaume Gambín
Sants

--

Després de molts esfor~os, proves i
canvis de programari, el dia 5 d'abril
Sants Ona Lliure comen~a a emetre.
Encara que ara només emet per Internet, no descarten intentar emetre en
freqüencia modulada (FM).
La radio s'ubica a un petit local de
l'Espai Obert, al carrer Violant d'Hongria, on es duen a terme tots els programes, els quals es pengen a la pagina web per poder-los descarregar en
format MP3. Pero no només-es potescoltar _descarreganHe els programes,
sinó que també es pot escoltar des de la mateixa pagina web.

projecte,- assegura: <<Ens estan arribant moltes propostes externes». A
més, la gent de la radio també té un
altre objectiu, que és intentar «formar
la gent perque puguin fer els seus
programes autonomament».
Com tot projecte nou, li falten algunes coses: <<Hem de millorar la pagina web, la programació musical i
acabar de completar la programació
diana».
----------------~és-rñtorññáció:

www.santsonalliure.org

Proarames
• El Cargol de Sants: alimentació i consum crític. El dilluns de
19 a 18 hores.
• Els matins: actualitat i el mi·
llor repas a la premsa oficial.
De dilluns a divendres de 9 a 1O
hores.
• La tarda sense embuts: magazín de tardes que ens apropa
a l'actualitat des d'un punt de
vista crític. De dilluns a divendres de 17 a 19 hores.

Roses, llibres i més
Redacció
Sants

El dia 23 d'abril jase sap que és dia de
llibres i roses i Sants, és dar, no va ser
menys a celebrar aquesta gran festa.
Tot el barri es va engalanar amb senyeres als balcons i escoles, i les paradetes van comen~ar a instal·lar-se ben
d'hora a llocs com la carretera de
Sants, la pla~a de Sants, la Farga i Sant
Medir. Algunes de les pararles estaven
muntades per caus i esplais com l'A-

grupament Guia i Escolta Montserrat
Xavier i l'Esplai Sant Medir, i d'altres,
per grups de cultura popular co!ll els
Diables de Sants. L'oferta de SantJordi es diversifica cada any i també es
podien adquirir arracades, collarets,
samarretes o punts de llibre.
Cridava l'atenció la gran parada
muntada per ~acus, que ocupava
quasi tota la pla~a de Sants, mentre
~ue coHectius i associacions del barri
eren relegats a espais més apartats.

En record de Jesús Puparelli

Cal recordar que aquesta radio ja

havia comen~at a cáminar una mica
amb el seguiment que va fer per la
Festa Major Alternativa de Sants de
l'any passat, en la seva quinzena edició.
DES DELS MOVIMENTS SOCIALS
La idea de_crear una radio popular va
sorgir fa aproximadament quatre anys
quan un grup de gent es va engrescar
_amb la idea de crear una radio propera als moviments socials, pero no va
ser fins a l'any 2008 quan es va decidir el seu nom i es comen~a a muntar
la pagina web. Els .principis basics de
Sants Ona Lliure són l'assemblearisme, l'ambit local i la seva funció no
comercial.
De moment no tenen gaires programes a la graella (vegeu el quadre),
pero en ·Marc Garcia, membre del

En Jesús va ser una persona excepcional. A primer cop d'ull, ja destacava pel seu físic, al~ada i complexió. El seu gust pel risc i ['aventura
eren característics, només cal dir que era un paracaigudista experimentat. Pel que fa al seu caracter, els trets més destacats eren la intel·ligemcia, l'inconformisme i la capacitat de compromís, que el portaven a
analitzar a fons tot alló que tocava i a proposar-ne de seguida la millora. Va ser cap de colla i president dels Castellers de Sants,- autor del
primer manual sobre !'estructura de les pinyes i un gran impulsor de la
cooperació entre les colles barcelonines.

El mostrador

A

uest hivern us informaem, en aquesta mateixa
ecció, de la cimera de les
Nacions Unides a Copenagen per fer front al problema del canvi climatic per acumulació de gasos d'efecte hivc;:rnade; la
que venia a ser la cimera continuació
de la de ·Kyoto -us en recordeu, del
protocol?. El missatge global que en
va sortir és que s'havia treballat amb
la cerca d'un consens i que s'acabaria
de trobar un redactat final en una altea cimera a Mexic, el proper hivern.
Pero els moviments socials que en
principi estaven conVidats a assistir es
van veure relegats a un segon terme
fins al punt que els darrers dies els
van impedir l'accés al centre de convencions; van argüir raons de segure-

tat i que l'organització s'havia vist desbordada -no comptaven que hi aniria tanta gent, a veure com ens desgovernen. Va ser en aquest context que
semblava dar que el futur del planeta
quedava en mans dels mateixos que
ens havien dut fins alla (els governants de l'statu quo). 1va ser llavors,
també, que es va proposar de fer un
Cooperativa Germinal forum social munQial tematic. La proposta venia d'un governant, fruit de
-· les lluites dels moviments socials indígenes a Bolivia, Evo Morales. Aquest
mes d'abril s'ha celebrat aquesta conferencía (la Conferencia Mundial de
los Pueblos sobre Cambio Climático y
Derechos de la Madre Tierra).
A finals de gener vam poder participar al Forum Social Catala, on la
campanya «El clima no esta en venda»

Evo

M·o rales
i el canvi
climatic

ens va demanar que hi participéssim
en la mesura que ens fos possible. La
campanya coincideix amb els discursos de la conferencia de Tiquipaya a
Bolivia: l'actualmodel economic, mitjan~ant la promoció del «lliure comer~» i la persecució d'un_creixement
il·limitat, estan darrere del canvi di-

matic i, ja de pas, de totes les crisis
que patim actualment (ecológica,
.energetica, económica, social ... ).
També als dos forums se'ns planteja
la pregunta de quina altea manera podem viure sense malmetre el futur de
tothom.
Des de la Cooperativa Germinal
fem una proposta, segurament tímida, de moure'ns cap a aquest nou fu.
tur. És una proposta.centeada en l'alimentació, pero que afecta molts altres ambits de la vida. Des del dia a
dia, al barri, podem comen~ a viure
sense malmetre el futur de la Pacha
Mama. Pero no oblideu que soles no
podem, és una tasca col·lectiva. ,
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QUE ESTA PASSANT ALS PAlSOS CATALANS?
En aqlJ.est apartat volem apropar-nos a la realitat del nostre
país, des de Sal ses a Guardarmar i des de Fraga a Maó. Des de
LA BURXA volem contribuir a la coneixen~a del nostre passat

immediat, de les problematiques actuals, tant socials com
ecologiques i economiques, i dels moviments populars que
ens fan avanc;:ar.

Dels qui
van seT jutjats ...
La justícia espanyola tia donat la
raó Egunkaria set
anys després i
"J
·w~ ha absolt els pe.
riodistes de les
~;ainíak~ Polizia~
acusacions d,e
llotu difu, eta 18 etx~ a col·laboracio
amb ETA.
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no es

¡ rues treuen les restes de l'ocupadó del bosc. Restes que abans era on dormla la gent. ALIERf

Anys de 11 uita per evitar
la construcció de la MAT
Parlar de la línia de molt alta
tensió (MAT) ens porta, inevi-.
tablement, a parlar de lluita. 1
és queja fa s;inc anys que la
Plataforma No a la MAT i
moltes persones a títol individual estan lluitant per tal d'evitar que es dugui a terme.
Irene Jaume Gambín

Sants
Si mirem una hemeroteca i cerquem
noticies sobr:e la MAT segurament trobarem noticies gairebé cada mes. La
nova línia elecyrica.ha causat una gran
polemica en el si de la societat catalana i, sobretot, en els territoris on s'ha
d'instal·lar aquesta obra faraonica,
pensada pels Estats espanyol i frances. Els arguments que presenta la
Generalitat són el millorament del
subministrament electric a les comarques gironines, l'alimentació electrica
del tren d'alta velocitat (TAV) i la necessitat d'augmentar les connexions
de la xarxa electrica amb l'Estat frances. A més, i ~ de la nevada del
8 de mar~ i els problemes de subministr:ament electric que va generar, la
Generalitat i altres partits polítics han
aprofitat l'avinentesa per defensar en-

Juan Antonio
Samaranch mori
sense haver estat
jutjat pel seu passat franquista. El
Govem (d'esquerres, diuen) el va
acomiadar amb
tots els honors.

SOLIDARITAT

ldentificacions
arbitraries

cara més aquesta obra, argumentant
que Catalunya necessita aquesta línia
i les. seves corresponents subestacions transformadores perque una si-

metre a tcimit el recurs. El Tribunal
al·lt.~ga un defecte de foiina, pero les
associacions i coHectius van quedar
'estupefactes, ja que consideraven que

intervenció com «exagerada i desorbitada», ja que el gran desplegament
impressionava (co¡xes patrulla, mossos de paisa, vehicles deis antiava-

Les identificacions policials sempre són arbitraries, pero últimament hem tingut constancia que

_tuació com la del-man;-passat-no es

la sentencia era sorprenent i estaven

lots ...):

aquesta praetica-ha-augmentat.:.al....;

tomi a repetir.
Des de la Plataforma s'ha criticat
durament el Govem i els polítics i
s'ha fet un toe d'alerta a la societat, ja
que no hi ha hagut un debat social
profund sobre la necessitat o no d'aquesta infraéstructura. També es critica el model energetic centralitzat ba:
sat en la producció massiva d'energia
en unes poques arees i el seu transport a llarga distancia fins als.llocs de
consum, fet que provoca que les futures generacions estiguin energeticament hipotecarles i sense gaire opció
a les energies alternatives.

molt frustrats perque no s'havia fet ni
el judici. Tot i així, el coHectiu d'advocats Ronda va presentar el mes de
mar~ un recurs d'empara al Tribunal
Constitucional, ja que considera que
«s'ha vulnerat el dret a la tutela judicial efectiva».

RECUSS ARXIVAT
Una de les vies que ha estat utilitzada
pels contraris a la MAT ha estat la judicial. 24 associacions i coHectius en
defensa del territori, velnals i culturals van presentar un recurs al Tribunal Suprem per suspendre l'acord del
. Consell de Ministres, celebrat el 9 de
febrer del 2007, que declarava d'utilitat pública i aprovava el projecte d'execució de les línies aeries de Sentmenat-Bescanó i Vic-Bescanó. Pero el
Suprem no va entr¡¡r ni a valorar si l'a_cord estava justificat, ja que no va ad-

DESALLOTJAMENT AL BOSC
Un espectacular desplegament deis
. Mossos d'Esquadra per desallotjar 10
persones. AiXí es veía a les imatges,
on desenes de mossos arribaren al
tros ocupat de bosc situat a Sant Hilari Sacalm (Girona). Aquest tros de
bosc feia des de l' octubre que estava
ocupat per entre 10 i 20 persones
(depenent de l'epoca), i esta situat on
haura d'ubicar-se la torre U4 de la
MAT. L' operació va durar més de vuit
hores, i els mossos d'esquadra van
mantenir una actitud molt bel·ligerant tant cap als okupes com cap als
periodistes que estaven duent a terme la seva feina, a qui se'ls va retirar
la filiació per apuntar-la a una llibreta
i.a qui, fins que no es dugué a terme
el desallotjament de les persones, no
es va deixar accedir allloc deis fets.
Tothom va coincidir a definir aquesta

PeTque
'no' a la MAT?
• Gran impacte visual i paisatgistic: torres d'entre 40 i
60 metres d'alc,:ada, amb una
base d'entre 200 i 400m2.
• Afectació ecológica negativa: perill mortal per a la fauna
i l'avifauna. Destrucció i alteració de corredors biológics i
risc d'incendis.
• Incidencia sobre la salut de
les persones: quantes asseguradores s'atreveixen a incloure
en les seves pólisses clausules
que prevegin les afectacions a
la salut de les persones en
qualsevol grau i a temps il-limitat pels efectes dels camps
electromagnetics?
• Conseqüencies sobre les
economies locals de les terres
afectadas: perdua immediata
del valor patrimonial, limitació
de la utilitat d'explotació de
les terres per on passa la línia,
drets de pas a perpetuitat ...

barrí grades a un agent dels
Mossos d'Esquadra que, basantse en motius estetics, ha dut a
terme identificacions que han
acabat en processos judicials
contra les identificarles. En alguna de les seves actuacions «esteHars», el simple fet de qüestionar eduéadament la seva intervenció ha suposat també una
identificació. 1 és que el «superagent» és moli fi, segueix al pe.u
de la lletra el protocol que només li permet parlar amb una
persona a l'hora, no pot mantenir converses a tres bandes, i suposem que també segueix el
protocolen la part on parla d'estereotips estetics El que ja no segueix tan acuradament és la política lingüística, ja que massa facilment passa de parlar en un
catala de nivell B limitat a parlar
en espanyol a l'estil de la Benemerita. Així queja ho sabeu: sortiu de casa ben pentinades per si
us trobeu amb el «Superagent
7818».
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En aquesta Burxa hi han coHaborat:

Pau Canela Barrull, laia Sánchez Amat, Carme Reselló,
Ester Rams, Albert Ricart Sanjuan, A!¡us Giralt, Irene
~aume Gambin,

Marti Gutiérrez Farre, Andreu Rosés,

Angel Bravo Almirall, Miquel Damés, David Vázquez, ·
Bemat Costa, Núria May Masnou, lancelot, Arma
Farré, Jordi Soler, Cooperativa Genninal, Assemblea
de Can Vies, XIS, Albert Garcia, Marc Faustino i Vidal,
Assemblea de Bani de Sants, Joan Canela i Barrull,
Alfonso Hermoso Castillo, Judit Pujadó, Isabel
Navarro, 1/erce Esteban, Elisenda Barrera, El3.org,
Aina Garda, Oriol Rigola, Xavi López, Miki, Totes
Estem Enredades, Álex Tisrninetzky, Castell"" de
Sants i Joan Carbonell.

MELINA RODRÍGUEZ:

«la llei d'Edu cació
de Catal unya
accel erara
el procé s de
desm antel lame nt de
l'esco fa públi ca»
Melina Rodríguez és mestra,
representant d'USTEC-STEs al
barri de Sants i membre del
Secretariat Nacional d'aquest
sindicat, que va néixer fa 25
anys al nostre país.
Martí Gutiérrez Farré
Sants

Que és la LEC, en cinc paraules?
Tot i ser la primera llei d'educació
catalana, la LEC és desmantellament

Com pot haver-hi escoles com el
CEIP Barrufet, on el percentatge
d'immigració és irrisori, i escoles
com el CEIP Perú, on practicament
tots els alumnes són nouvinguts'?
És complicat. D'una banda, hi ha el decret de matriculació, que t'adjudica un
centre per proximitat, i després hi ha
el dret de les famílies a escollir. Aixo
provoca que les famílies que trien l'opció des del principi acostumin a ser les
que fa més temps que són aquí, i aixo
fa que, a les escoles amb vacants, hi
acabi anant la població nouvinguda
que no acostuma a poder escollir. Perú

Pero aixo comporta una uniformització dels criteris d'avaluació.
Exacte. Si avaluem l'alumnat de la

de l'escola pública, antidemocriícia,

i Miquel Bleach, Enrie Granados i Can

mateixa manera a zones desfavorides

poca participació i estalvi en educació,
és a dir, precarietat en tots els sentits i
massa avaluadora.

Clos en són exemples clars.

economicament i socialment, amb zones amb més nivell socioeconomic, els
criteris no poden ser els mateixos. ·Es
perpetua així la desigualtat, ja que
aquells centres amb més prestigi continuaran rebent més ajudes que aquells
altres que poden necessitar-ne més pero per causa del seu mal alumnat no
en poden aconseguir. El ~més nivell,
més mitjans~.

Com valora la situació de l'edncació
a Sants?
Sants té un problema, ja que esta
clarament diferenciat en dues zones:
Sants i el Poble Sec, i la Zona Franca.
En aquesta dualitat hi ha una diferencia molt gran en la manera que les
famílies entenen la fundó de
l'educació i dels centres. Ens trobem,
per una banda, amb centres on hi ha
una manca molt gran de matriculació
i, quan arriba la immigració, s'inscriu
en aquests. 1, per una altra banda, en
centres que tanquen .la matrícula
amb 25 o 26 alumnes en el període
establert.
Estaríem parlant de segregació a
.
l'escola pública?
Podríem dir que sí. Hi ha segregació.

«l:avaluació de
les competencies
és una trampa
pels centres amb
alumnat pobre»

Ja no hi ha escoles d'adul~ al barrí?
ASants n'hi havia una, pero fa uns anys
la van tancar i ara només queda una
única escola a la Zona Franca. No obstant aixo, la idea del Departament és
tanear les escoles d'adults i deixar-les
com un servei d'assistencia més i dependents .del voluntariat.

Com afecta la LEC a aquesta realitat
tan dual.al barrí?
Una vegada es desenvolupi el decret
d'autonomia, el director o directora
podci escollir un nombre ics de professorat i dins els interins hi haura una
bossa on el director podra escollir els
substituts del seu centre. Després hi
haura l'agencia d'avaluació, que avaluara els centres. En fundó d'aquesta
avaluació de l'alumnat, els centres podran gaudir de més mitjans i diners.
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Thnquen línies de l'ffiS Montjuic, a
Can Clos ja no matriculen nens a
P3 ... Que esta passant?
Pel que fa a l'IES Montju'ic, haurem
d'esperar-nos com . evolucionen les
reunions. Pel que fa a Can Clos ... Bé,
aquest centre ja no té matrícula i els
nens passaran a formar part del CEIP
El Polvorí. El més trist és que ara que
tot just ha acabat el primer termini de
matriculacions és quan informen de la
voluntat de tancar aquesta escola. Aixo
s'ha d'avisar uns mesos abans, perque
l'únic que provoca és que les famílies
hagin de buscar escola nova. Veiem
novament un dar exemple de desmantellament de la pública.
1 els centres nocturns?
Ho estan tancant tot. Un exemple significatiu el trobem al Baix llobregat,
on només queda un institut situat, a

«l:educació no és
una feina, és una
forma d'entendre
la vida»
Comelli. lmagina't els alumnes que
viuen a Abrera, que surten de treballar
i han d'anar fins a Comelli a estudiar.
I:opció del Departament és optar per
la UOC, a la qual no tothom té accés
i/o mitjans.
Com a membre d'un sindicat d'ensenyament, com vio el distanciament entre sindicats i claustre o
grup de mestres?
Aquí hi ha un mica de tot. La gent, des
de la sisena hora, s'ha anat cansant i
desmotivant. Malgrat que ja estava dolguda per la política del Departament,
del tracte d'aquest vers el professorat,
del qüestionament que aquest contínuament esta fent de la tasca docent,
etc., suposo que aixo primer ha desmotivat del tot una certa part del professorat.
D'altra banda, hi ha una qüestió
més social en els temps que corren. La
gent no es tendeix a involucrar en tot
allo que requereixi processos participatius, i cada vegada aquesta tendencia es fa més evident, ja no només en
l'ambit laboral o educatiu, sinó també
en l'ambit de la ciutadania. El relleu
generacional és clau, pero no hi ha un
trasllat moral i de lluita entre la generació que ara esta jubilant-se i la gent
més jove que hi esta entrant. I:educació no és una feina, és una forma d'entendre la vida i aixo és molt difícil-de
dur-ho a terme.
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