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Sants i barris ve"ins 
s.ooo exemplars 
distribud6 gratl.iita 
mensual 
juny2o1o 

BarriSanls~org 
periodic de comunicadó popular 

ESPECIAL'LLEIALTAT SANTSENCA' 
Destinem les pagines centrals a la 
Lleialtat Santsenca, l'emblematic 

edifici del carrer Olzinelles. Un grup 
de veihs i vei"nes voten ter d'aquest 

espai un tloc de trobada per al 
vei"nat, el cooperativisme 

i la cultura popular. 
Pagines centrals 

Deixadesa m un ici pa 1 
entorn de l'habitatge 

Els 127 habitatges de protecció ofical de la Gran Vía estan buits malgrat que haurien d'haver estat entregats el 2007. 

Les persones que viuen al número 25 
del carrer Vallespir poden ser desnona
des en qualsevol moment, mentre que 

al districte hi ha gairebé 200 habitatges 
de protecció oficial buits. 1 és que la in
acció i deixadesa de l'Administració a 

l'hora de garantir un dret fonamental, 
fan que a Barcelona, durant el 2009, 
tingue8sin'lloc 20 desnonaments diaris, 

que unes 1.800 persones estiguin sense 
sostre i que hi hagi entre 20.000 i 
150.000 habitatges buits. Pagina 3 

núm.1 ,1 

Entrevista · a un membre del 
coHectiu Transblock, que tracta la 
tematica de la transsexualitat des 
del CSA Can Vies. Pagina 12 . 

Opinió 

~Tenim I'Espanya 
Industrial' ~ . · 
PAGINA:z-
Després d'anys de lluites, l'Assemblea 
de Barri de Sants ha aconseguit el Pare 
de l'Espanya Industrial com a seu de la 
Festa Major Alternativa. Ara, conviden a 
tothom que ho vulgui a participar en 
l'organització. 

EnmoViment 

La xarxa Guifi 
arriba a Sants 
PAGINA9 
Una nova iniciativa s'esta implantant 
al barri amb l'ajutdel veütat. Es tracta 
d'una xarxa oberta a tothom, lliure i 
neutra. A través del Gui.fiSants podem 
intercanviar documents, conectar-nos 
a intemet, etc. fugint de les operado
res privarles. 

Cultü.Ta 

Fortuny 
. a la memoria 
PAGINA1o 
Una iniciativa popular s'ha endegat 
per tal de recuperar la figura del mú
sic i compositor santsenc Esteve For
tuny. 

Traducdó del mitic llibre de Francesc Madrid, reporter que va prac
ticar un periodisme a cavall entre la crónica negra i la investigació. 
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Opinions 
Editorials · 

Pel dret 
aun 

habitatge 
digneJaf . 

Des de LA BURXA volem · 
denunciar com es 

vulnera el dret a un . 
habitatge digne sense 

cap tipus de niirament 
si aixo comporta 

beneficis per als de sem
pre: els pod~rosos. 

Opinió 

Tenim 
l'Esp·anya· 
lndustnal! 

Assemblea de BaTri de 
'Sants 

Ja arriba l'estiu (o almenys aixo sem
bla) i, arnb el!, la nostra festa major. 
Enguany celebram 16 anys de festes 
altematives a Sants i, després d'anys 
reclamant un espai fix, a la fi podem 
dir que hem 'aconseguit - pero no 
del tot - l'Espanya Industrial. L'es
pai, que compartirem amb el Distric
te, s'omplira de paradetes informad
ves, activitats per a tots els públics, 
música i reivindicació, tot i que els 
nostres tradicionals sis dies passaran 
a ser-ne quatre. Aquest canvi, pera 
nosaltres, representa una perdua 

· important en quant a programació i 
plantejament global de les festes, 
pero també pensem que és un pas 

Defensem 
els febles 

Quel Ness 

Podria semblar un titular per parlar 
de la defensa deis més desvalguts 
-que, al pas que anem, aviat serem 
majoria-, o del nens, o de les do
nes, si l'article s'hagués escrit fa 40 
anys («el sexe debih•, en deien 
abans). L'enyorat Capri deia a El 
naufrag, un deis seus millors mo
nolegs: «Les dones i els nens pri
mer... Sí, sí, les dones 1 i els nens 
van ser els prÍ.mers d'ofegar-se». Pe
ro no. L'article vá deis inefables 
pronoms febles de la nostra parla. 
Em deia un professor de catala sa
berut, que el castella també en te
nia, de febles, pero que els havia 
perdut el segle XVI; i que el frances 

L'article 47 de la Constitució 
espanyola diu que tots els 
ciutadans t~nim dret a dis
frutar d'una vivenda digna i 

adequada ... Aquesta coristitució per 
a la nostra classe política sembla sa
crosanta i intocable en alguns as
pectes -normalment quan en po
den treure profit-, pero atñb les 
seves accions ens demostren que 
quan volen ignoren alguns deis 
deures i drets que comporta. Un 
e:iemple dar és el de la vivenda, un 
dret que es ve u ·vuinerat sistemati
cament I encara més quan tenen 
lloc fets com el de Vallespir, 25, on 
els inquilins han sofert assetjament 
immobiliari durant anys amb la 
connivencia institucional, o també 
quan veiem com es deterioren uns 
habitatges de protecció oficial al 
carrer de la Mare de Déu del Port, 

endavant pe! que fa al nomadisme 
que ens havia caracteritzat els da
rrers anys. Organitzar i muntar unes 
festes per al barri és una gran res
ponsabilitat i una tasca que implica 
a moltes persones, les quals inver
teixen tot el seu temps durant !'últi
ma setmana ·d'agost perque es du
guin a terme les activitats i especta
cles adw;ats als ve'ins i a les ve'ines. 
I tot de manera autogestionada. Si a 

· tot aixo li sumam la situació nómada 
i precaria deis darrers anys, ens do
nava un resultat saÚsfactori de cara 
al barri (ja que les festes es duien a 
terme arnb bons resultats), pero un 
resultat d'esgotarnent físic i psíquic 
per part de tots nosaltres. 

Ara, dones, tenim l'oportunitat 
de demostrar per que l'Espanya In~ 
dustrial fou guanyada pels ve'ins i les 
ve'ines fa molts anys: perque el ve'i
nat, si s'ajutÍta i creu en un objectiu 
comú, pot aconseguir tot allo que es 
proposi. Nosaltres ens hem propo
sat tomar a dur a terme unes festes 
altematives on gent de totes les 

i l'italia encara els conserven. D'ita
lia no en sé prou per fer teoria, pe
ro en frances sé que si et demanen 
si vols formatge -cosa lógica trac
tant-se d'un frances-, si en vols, tu 
has de respondre: «Üui, j'en veux», 
on !'en no es res més ·que un pro
nom feble que substitueix el for
matge. En canvi, en espanyol 
diuen: «SÍ quiero», i es queden tan 
amples. 

Dones, ves per on, a Facebook hi 
ha un grup que es diu igual que el 
títol d'aquest article. Hi ha exem
ples de tots colors i fa basarda véu
re com anem perdent els febles pe! ' 
carní a marxes for~;ades. 1 no us · . 
penseu que els perden riomés les 
noves generacions, que potser em
peses per l'economia lingüística 
imposada per les noves formes de 
comunicar-se (SMS, xarxes so
cialL) prescindeixen d'una certa 
nosa gramatical, sinó que tarnb~ els 

perque ningú els pot habitar, ja que 
cap deis aspirants no assoleix els 
requisits economics exigits . per 
l'Administració. D'aquesta manera, 
ens mostren la seva hipocresía: per 
una banda, de cara a la galeria 
creen plans per fomentar l'adquisi
ció d'habitatges, pero tot seguit, 
per una altra banda, incompleixen 
aquestes mesures per treuré el ma
xim profit economic. 

edats hi tengui cabuda i on tot el ba
rri s'hi pugui sentir partícip. A més, 
després d'aquesta petita victoria, vo
lem seguir reclamant diferents es
pais del barri com Can Batlló o la 
Lleialtat Santsenca i durant les festes 
tainbé hi insistirem. Espais que vo- -
lem omplir de vida ve'inal, ~oopera
tiva o de cultura popular, on tothom 
pugui desenvolupar els seus projec-

perden els nostres partits i corpora
cions. A tall d'exemple: PSC, «Im
plica't«»; Iniciativa, «Pots adherir
te»; ERC, «Clica per jugar». També 
Catalunya Radio perd oli. Vegem si 
no: «Et donem més», eslogan pro
mociona!; «Hem de parlar», progra
ma dolentíssim ja desaparegut A 
TV3, la conductora del Telenotícies 
Migdia es menja els febles a crema
dent I també els prohoms que vo-

"ien una Catalunya independent 
se'ls mengen, els pronoms: «]a 
saps, quan vulguis ens veiem», diu 
Joan Laporta en el seu vídeo al Fa
cebook. En fi, que no acabaríem 
mai. 

D'acord que els pronoms febles 
tenen mala fama. Fama de compli
car les coses no només al Montilla, 
sobretot si parl!;!m de les combina
cions impossible de els el; els la; 
els els; els les; etc., que segurament 
el més practic seria substituir-les 

. Qu~ 
zmportant 

/ que es 
l'educació! 
L'educació és un dret 

universal, 
o encara podríem dir 

més, és un dret 
inalienable, 

indiscutible, essencial, 
inqüestionable. 

tes en coHectiu. 
A les festes tothom és benvingut i 

necessari, i esperem que poguem ce
lebrar-les, de nou, i poder dir, a la fi, 
que hem tomat a guanyar l'Espanya 
Industrial per al barri. 

sempre pei els hi, tal com fem en _la 
parla habitual, malgrat els valen
cians, que encara les conserven. 

Ara bé, com a mínim pe! que fa a 
l'ús de bo, bi i en, hauríem de mi
rar-nos-hi una mica. Com va dir la 
Montserrat Roig: «Els pronoms fe
bles són la nineta deis nostres ulls. 
Tant que els estimem, els pronoms 
febles. Si en desapareix un ens to-

, quen elvoraviu ( ... ).Un bi o un en 
posats a temps és com afegir una 
goteta de me! al paladar». Així 
dones, tal com es pot ilegir a la des
cripció del grup del Facebook: «No 
cedim a la pressió de l'espanyol i 
fem servir els febles. Esforcem-nos
hi...». Ja ho saps, val més fer un 
pleonasme que no pas menjar-se'n 
un. 

E ns situem en un teoric Estat 
del benestar que els socialde
mücrates d'Eduard Bernstein 
tant van defensar a la Segona 

Internacional. Si aquest i els seus ater
rims seguidors poguessin gaudir d'un 
reviure impossible, podrien presen
ciar el tancarnent dt; batxillerats i ci
cles formatius, les citios sobresatura
des, l'aplicació de decrets sobre auto
nomía de centres i direccions, la 
guetització i la segregació en centres 
de classe obrera, el tancament de 
CAEP, la tercialització de l'educació 
pera adults ... Un desmantellarnent de 
l'escola pública en tota regla. Que vin
guin ara els del Tribunal Constitucio
nal i passin aquestes mesures pe! filtre 
de la santa Constitució. tes coses vé
nen mal dades i aixo afecta aquells 
dr~ts als quals fins ara potser no 

. havíem donat la suficient importancia. 

Dilluns 
normal? 

Joan Vázquez 

Com cada matí em disposo a pren
dre'm un cate assegut al sof.t po
sant-me al dla davant les notícies 
que emeten per la televisió. PerO 
una notícia em des~rta de cop: ni 
cate, ni dutxa matinal, el que avui 
marca el meu comen~;arnent de dla 
és la noticia d'una nova violació 
dels drets hutnanS per part de l'Es
tat -terrorista, considero- d'Israel. 

El periodista relata els fets amb 
una fredor impressionant. No m'ho 
puc creure, la flota de l'exercit. is
raelia ataca de matinada la Flota de 
la Llíbertat, un vaixell de la funda
ció humanitaria turca lnsani Yardim 
Vakfi, i mata setze cooperants i en 
fereix molts més. Aquest atac es fa 
en aigües intemacionals, i tenen la 
barra de reconeixer que ha estat ai
xí. La meva indignació va creixent 
per moments. Pero el plat arriba 
amb les excuses que deixen anar 
per justificar un atac injustificable: 
segons els militars, els cooperants 
van mostrar una actitud violenta, 
amb pals i ganivets contra armes 
d'última generació. 

I la pregunta que m'assalta al 
cap és: com reaccionaran els seus 
aliats, els poderosos Estats Units? 
Que faci la Unió Europea? Ara els 
govems sancionaran economica
ment l'atac? El condemnaran? O 
deixaran fer com sempre els han 
deixat fer, mirant cap a un altre 
costat? 

Avui no és un dilluns normal és 
un dilluns amb més cibia, amb més 
injustída, arnb més impunitat per 
als mateixos de sempre. 

Envia'ns el teu escrit a 
1aburxa@banisants.org 

oaCanVies 
(Jocs Rorals, 42· BCN o8014). 
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Sants 

Dret'a un habitatge digne? 
' 

han viscut tota la vida) o manté promo
cions de pisos de protecció per a joves 
ja acabats sense gairebé inquilins, com 
és el cas de l'edifici del181-183 del car-• 
rer de la Mace de Déu del Port. 

I:edifici, de 97 pisos, només en té 
27 d'habitats. Aquestes cases són de la 
promotora Regesa, empresa pública 
del Consell Comarcal del Barcelones. 
Atesa la lentitud en l' entrega dels ha
bitatges, ja s'han produit dues ocupa
cions. El curiós d'una d'aquestes ocu-

. pacions és que s'ha donat envoltada 
per una suposada estáfa: la persona 

de 125 habitatges desocupats pero ja 
assignats. Aqúests pisos havien d'es
tar entregats l'any 2007, pero encara 
estan buits. Actualment veiem la imat
ge d'uns pisos tancats amb un vigilant 
de seguretat privada per impedir ocu
pacions il·legals. Sembla paradoxal, ja 
que el Govem, mentre fa foca la gent 
de les cases o no posa remei als casos 
d'assetjament, contracta seguretat 
per garantir que uns pisos segueixin 
buits. Pero aquests no són els únics 
edificis buits de protecció oficial de la 
promotora Adigsa a Barcelona: al bar
ti del Poble Nou en podem trobar un 
altee exemple. 

Moltes famílies no assoleixen els re
quisits economics necessaris per optar 
a un habitatge. Per donar una sortida 
més rendible a aquesta situació la Ge
neralitat esta posant habitatges de pro
tecció oficial a preu de mercat lliure. 

,.Fonts municipals afirmen.que els adjudicataris dels pisos de la Gran Via podran entrar-hi a viure el17 de juny. ANGEL BRAVO ALMIRALL 

·.que ocupa un dels habitatges va pagar 
1.200 euros en concepte de lloguer 
per quatre mesos a una dona en un 
mercat, la qualli va donar les claus del 
pis. Aixo fa que els inquilins es pre
guntin com poden cii'cular les claus 
d'uns edificis que són d'una promoto
ra pública. Regesa reconeix que 
aquesta persona ha estat víctima d'u
na estafa, pero no aclareix com pot ser 
que circulin «al mercat negre» les 
claus d'uns pisos que ja haurien d'es
tar legalment entregats. En un intent 
de protegir a qualsevol preu la sima
ció actual deis habitatges totalment 
buits, la promotora ha canviat el pány 
del portal i dels pisos buits i ha con
teactat un sei-vei de seguretat les 24 
hores del dia (dos vigilants durant el 
dia idos a la nit). 

LA JUSTÍCIA DONA LA RAO ALS 
BOTXINS EN EL CAS VALLESPIR 
Un altee cas flagrant, que ens mostea la 
cara més perversa de I'Administració, 
és la connivtncia amb qut acruen les 
institucions i els propietaris sense es
crúpols en casos com el del mobing al 
carrer Vallespir, 25. Finalment, després 
de patir assetjament immobiliari per 
part dels propietaris durant anys, els 
llogaters s'han vist for~ts judicialment 
a abandonar les seves cases a canvi de 
8.000 euros sense que I'Administració 
hagi donat cap alternativa als inquilins. 
Des de IA BURXA hem volgut apropar
nos a aquesta situació, 'entrevistant els 
inquilins de Vallespir, 25. • 

Aquest mes han sacsejat 

el barri dos fets que 

incompleixen l'article 47 

de la Constitució espanyo

la, que assegura el dret a 

un habitatge digne a tot 

dutada. 

Albert Ricart 
Sants 

Ens reunimal pis d'en Felip 

Roca, amb Montserrat 

Rosselló i la seva filia, 

. Montserrat Segura. Se'ls nota 

cansats i la seva expressió és 

feixuga i fon;a trista. Durant 

!'entrevista sovintegen els 

somriures i les bromes; es 

nota que han ap~es a torejar 

tota mena de contertulians. 

1 cal dir-ho tot: el seu humor 

és colpídor, acid, adaptat a la 

duresa de les seves noves cir- · 

cumstancies. 

En aquests moments, quan el dret a 
l'habitatge es fa més indispensable 
que mai, notícies recents al barri ens 
mosteen com propietaris sense escrú
pols vulneren aquest dret amb la con
nivencia de les institucions. . 

La Generalitat de Catalunya ens 
mostea la seva cara més hipócrita 
creant el Pla sectorial territorial de 
l'habitatge amb la intenció de donar 
sortida a cases buides, permetent que 
el Govem expropü l'usdefruit de pi-

Andreu Rosés 
Barcelona 

Quant fa que viviu a Vallespir, 25? 
Montserrat Roselló: Jo tinc 83 anys i 
vaig arribar al bloc quan en tenia 22; 
o sigui que fa uns 61 anys que hi vise. 

. Montserrat Segura: Jo vaig néixer 
aquí i, més tard, amb el meu marit vam 
llogar un pis al mateix bloc, el1973. O 
sigui que ja fa més de 30 anys. 

Felip Roca: Jo també, uns 30 anys. 

Després de tant de temps us obli
guen a marxar. Us ofereixen 8.000 
euros per persona, pero el lloc on 
anar ... 
M.R.: No ens n'han dit res. 1 és molt 
dur. Porto quasi tota la meva vida aquí 

sos a 432 municipis amb una gran de
manda acreditada. El pla no es podra 
aplicar aquesta legislatura. 

LA DOBLE CARA 
DE I:ADMINISTRACIO 
La hipocresia del Govem queda palesa 
quan aprova aquest pla al mateix 
temps que permet que es produeixin 
casos d'assetjament immobiliari com el 
del carrer Vallespir, 25 ( on els ve'ins es 
veuen obligats a abandonar la casa on 

Un altee cas d'incompliment del 
pla al barri són els edificis buits a la 
Gran Via amb el carrer Química. La 
promotora és Adigsa, empresa públi
ca que depen del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge. Es teacta 

«L'Ajuntament hauria 
de poder imposar-se, pero ha estat 
com si -no existís» 

Motsenat Ro~selló, Felip Roca i Montsenat Segura 
lnquilins de la finca de Vallespir, 25 

i, ara, de cop i volta em fan foca. 
Aquests diners ens serveixen de ben · 
poc. Necessito que m'assegurin un pis 
de llo~er assequible per a la pensió 
que cobro i que sigui a prop del carrer 

_ Vallespir, que al capdavall és _la meva 
vida. Demano massa? Ara veig que de 
justícia, per al poble, no n'hi ha! 

F.R.: És dar que no! Feia anys que 
reclamivem als propietaris que arre
glessin els desperfectes. Ens hi adre91-
vem de bona fe i ells se'n desentenien. 
1 finalment ens van respondre enge
gant un judici que han aéabat gua
nyant impunement. Han aconseguit 
que es dictamini que l'edifici esta en 
estat de ru'ina económica. Per llei, ens 
'poden rescindir els conteactes i, au!, al 
carrer per quatré duros. És vergonyós. 

1 el Districte? 
M.S.: Per que ningú no va fer 
reparar 1' edifici als propiétaris si 
era la seva obligació? I:Ajuntament 
hauria de pocter imposar-se, pero, 
en aquest cas, ha estat com si no 
existís. 

M.R.: 1 nosaltres mira que feia 
temps que ens hi queixavem, que 
hi acudíem. Pero, com que no 
havíem deixat constancia escrita de 
-les nostres reclamacions, no s·urt 
enlloc i ara no ens creuen. 

F.R.: Sembla que no s'"atreveixin 
a intervenir-hi. També ens van pro
metre que es mirarien l'opció d'ac
cedir a uns altees pisos i, de mo
ment, sembla que res de res. No
més amb paraules no es viu, saps? 

A Barcelona hi ha molts casos 
com el vostre, pero for~a silen
ciats. Que diríeu a la gent que els 
esta patint? 

. M.R.: Que, per sobre de tot, alla on 
siguin, proviíi d'acudir a les associa
cions de barri. La gent del Centre 
Social de Sants i d' al tres entitats ens 
ha ajudat moltíssim. No sé que hau
ríem fet sense ells, de debo. 

1 ara que? 
F.R.: A esperar la decisió final del 
jutge. Hem demanat que accepti re- . 
soldre la nostra apel-lació abans 
d'executar la sentencia. Pero, si cal, 

. seguirem mobilitzant-nos juntament 
amb la gent del barrl. Perque, de fet, 
~s l'únic camí que ens quedara. 
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Sants 
A PEU DE CARRER 

Referendum 
sobre la 
Diagonal: un 

1 atrae!' ment o 
nomes una 
broma? 

Jonli Soler 
1 
1 I:urbanisme a Barcelona es mou, ja 
1 fa temps, entre la pressió deis polí-
1 tics per privatitzar i controlar l' espai 
1 públic convertint-lo en una gran bo-
11 tiga-aparador i les reivindicacions 

deis veiils per un model d'urbanis
me adre¡,;at a les persones que hi l viuen. El referendum sobre la Dia

l gonal responia al mateix concepte, 
1 pero amanit amb un gran foc d'en-
1 cenalls per fer-Io més mediatic i 
1 amagar el que realment importa. 

l. Les opcions A i B representaven 
l expulsar cap a l'Eixample g1fUl part 

1 
deis 100.000 vehicles diaris quepas
sen perla Diagonal. No defensarem 

l ara el transport privat,.perO aquesta 
1 acció convertia en lln.possible la re-

1 ordenació de l'Eixample en illes 

1 tres per tres, amb zont;s 30 i circula
') ció amansida, com diVersos col·lec
. tius reivindiquen. Es redueixen els 

vehicles per convertir la Diagonal 
en una artena-botiga-aparador i es 
condemnen milers de residents de 

. l'Eixample a un t:clfic de saturació. 
Pero també ambdues opcions 

pretenien expulsar el bus de la Dia
gonal i redui'en el transport públic 

1 al tramvia. Res a dir si no fos que 
!'empresa Thun és de propietat pri" 
vada en un ~%. Aquí trobem el 

l gran regal que pagava tota la Cesta. 

1 
Desviar 50 milions de transports a 
l'any cap a !'empresa privada i, com 
a segona derivada, fer trontollar 
l'estabilitat economica de TMB. 

No ens enganyem, no estem dis
cutint sobre esretica sinó sobre mo
dels de ciutat. 1 caldria explicar-ho 

1 tot i posar-ho tot a la papereta: «Vo
leu prioritzar una ciutat per a turis
tes o una ciutat per a habitants?», 
«Voleu transport·coHectiu i público 
transport privat?», «Esteu d'acord a 
privatitzar el transport públic?». 1 ai
xí podriem seguir. 

l. PerO la gent és savia i, a més de 
passar de la votació (només un 12% 
de participació), s'ha decantat d'una 
manera aclaparadora per l'opció C 
(un 78%), que vindria a ser que ni 
una cosa ni l'altra. 1 encara n'hi ha 
més. I:operació mediatica (muntada 

1 per apuntalar el cadaver polític d'en 
! Jordi Hereu}, gclcies a les pífies in~ 

formatiques, a la coincidencia amb 
el crac economic, a les mesures an

i ticrisi que ataquen, com sempre, els 
de sempre, ha arrossegat de mO:. 
ment el primer tinent d'alcalde, 

. l'autoritari Caries Martí, i pot acabar 
Í arrossegant tot el govem municipal 
1 a les clavegueres. Si es dona el cas, 
l el referendum en qüestió encara 
j hauri servit per a alguna cosa. 
¡_ ___ . ----·~-.. ·---~ 

t'IES MontjuiC ven~ les retallades 
Professorat, alumnat, 

I'Associació de Mares i Pares 

d' Alumnes i .el personal 

d'Administració i Serveis de 

l'lnstitut d'Educació 

Secundaria Montju"ic es van 

despertar el dia. 2 de maig 
' 

sabent que el centre situat al 

barri, La Marina-Zona 

Franca, podria continuar un 

any més oferint estüdis de 

batxillerat. 

Martí Gutiérrez Farré 
La Marina 

«S'han tingut en compte les particu
laritats d'aquest centre». Amb aques
tes paraules informava la regidora 
d'Educació de Barcelona i vicepresi
denta del Consorci d'Educació de 
Barcelona (CEB}, Montserrat Baila
rín, que l'intent de supressió de la lí
nia de batxillerat de l'IES Montju'ic 
quedava un any en stand by. La pro
rroga durara un curs, i permetra que 
els més de 30 alumnes matriculats 
puguin ser escolaritzats amb norma
litat i no s'hagin de desj>la~ar a al
tres centres. 

lmatge de la marxa pel passeig de la Zona Franca, acompanyada pel gegant dedicat a Paco Candel. 

El Consorci d'Educació havia de
cidit . prendre aquestá decisió per
que l'institut només té una línia de 
batxillerat amb 15 alumnes a'prither 
i 12 a segon, que poden cursar-lo en 
la modalitat de social o tecnologic. 
És precisament la reducció deis 
grups un deis arguments de la co
munitat educativa del Montjui'c, ja 
que consideren que els grups re
dui'ts afavoreixen l'atenció persona
litzada d'un alumnat que ha superat 

la mitjana catalana en les proves 
d'accés a la universitat. 

MÉS INSTITUTS AFECTATS 
L'institut de la Zona Franca no ha 
estat l'únic amena~at sota la immi
nent retallada que esta duent a terme 

. d CEB. En aquesta operació es veien 
afectats un total de vuit centres: l'IES 

Gal·la Placídia, l'IES Collserola, l'IES 
Roger de Flor, l'IES Rambla Prim, 
l'IES Sant Martí de Proven¡,;als, l'IES 
Miquel Taradell, l'IES Flos i Calcat i 
l'IES Montjui'c. Aquests tres darrers 
van rebre el passat 2 de maig la 
prorroga d'un any per tal que els ja 
matriculats poguessin fer el curs 
vinent. 

No obstant aixo, el Departament 
d'Educació contina apostant per la 
creació de grans instituts-escola on 
poder aglutinar grans masses d'alum
nes provinents de centres amb ratios 

Renfe oculta les ·raons. 
principals de la vaga 
de maquini~tes 

Ester Rams 
Sants 

Els missatges de megafonia de l'esta
ció ·de Sants, els passats 3, 5 i 7 de 
maig -dies de la protesta laboral~ in
formaven que el coHectiu de maqui
rustes feina vaga perque volia 50 pla
ces d'aparcament a l'estació de Sants. 
1 un missatge similar és el que van 
·tranSmetre els 'diferents mitjans de 
comunicació. 

Pero si ens ftxem .en els comuni
cats ·emesos pel Sindicat Espanyol 
de Maquinistes i Ajudants Ferrovia
ris ·(SEMAF) -majoritari en el sec
tor-, el tema deis aparcaments no és 

- el motiu principal de la vaga, mal
grat que sí que és una de les reivin-

dicacions, ja que els maquinistes 
han d'arribar a l'estació abans de les 
5 de matí, quari encara no funciona 
gairebé cap transport públic, i han 
de fer servir el cotxe. Pero les raons 
principals estan relacionarles amb la 
seguretat, ja que l'empresa incom
pleix des de fa anys i de manera con
tinuada la llei de prevenció de riscos , 
laborals. · 

Des del sindicat manifesten que 
Renfe ha donat una informació ma
nipulada per confondre la gent i po
sar-la en contra dels treballadors, 
una practica que l'empresa no feia 
des de fa 20 anys. 1 és curiós que si
gui en el primes conflicte laboral 
des que la Generalitat es va fer car
rec del servei. 

més petites i que, segons la política 
educativa de la Generalitat, malbara
ten fons públics. Casualment~ molts 
deis centres que patiran retallades es 
troben en barris treballadors. 

LA LLUITA PER UNA 
EDUCACIÓ DE QUALITAT 
La defensa de mestres, pares i alum
nes passa per arguments molt més 
pedagogics, ja que segons aquests es
taments l'IES Montjuic esta situat en 
un barri, el de la Marina, on gran part 
de la póblació és de classe mitjana 
baixa i on les necessitats socials i edu
catives prenen una rellevancia cabdal 
peral futur d'un indret en constant 
ióestabilitat socioeconomica. 

Els actes de protesta han estat 
constants en aquest darrer mes. El 
passat 29 d'abril es va celebrar una 
marxa lenta pel passeig de la Zona 
Franca i l'endema, una concentració a 

la pli¡,;a Sant Jaume conjuntament 
amb altres tres centres afectats per la 
retallada. 

Un dels estudiants declarava: «Es
tem en crisi i cal retallar, pero estan 
retallant en els que en un futur po
dran solucionar aquesta crisi». 1 és . 
que la comunitat educativa del Mont
juic ha anat a una a l'hora de defensar 
el seu centre i la importancia d'una 
educació digna, propera a l'alumnat i 
de qualitat. 

A més es dóna la contradicció que 
en el curs 2005-2006 s'havia dut a ter-. 
me una inversió important per dur a 
terme el projecte PROA (Programa 
de Refuerzos, Orientación y Apoyo}, 
amb els objectius de millorar el fracas 
escolar, la cohesió social i la imatge 
d'un centre que fins ara ha garantit 
l'aprovat en gairebé la totalitat del 
seu alumnat. 
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Policies de paisa apallissen 
un treballador a I'Hospitalet 
La matinada de 1'1 d'abril, 

una persona d'origen estran

ger va rebre una brutal 
agressió deis Mossos. El 

resultat d'aquest abús de 

poder va ser la paradoxal . 

detendó de la persona agre

dida, que, a més, va requerir 

atenció medica a causa de 

les lesions que els cops. 

David Bou 
Collblanc - La Torrassa 

Era el capvespre del dirnecres 31 de 
mar~ quan el César, treballador d'ori
gen equatorii nacionalitzat espanyol, 
va acabar la jornada labornl f es va en
caminar, amb dos amics, cap a un local 
a veure el partit del Bar9L 

Una estona després d'haver finalit
zat el matx, cap a la uña de la matina
da, eis tres companys van agafar l'au
tomobil d'un d'ells i van enfilar camí 
cap a casa. Efectuaren la primera pa
rada al domicill. del César, a una crui"- · 
lla entre Collblanc . i la Torrassa, . a 
l'Hospitalet. En (ésar va abandonar 
el vehicle i, abans d'arribar al portal 
de casa seva, mentre eis seus com
panys encara esperaven per repren
dre la marxa, tres individus no unifor
mats van baixar d'un altee vehicle i, 
mentre un es dirigia cap al cotxe deis 
seus companys, eis altees dos, sense 
dir ni una paraula, van abraonar-se 
sobre el César i el van tirar a terca 
amb una agressivitat extrema. 

«Nosaltres no enteníem que passa
va. Mentrestant, l'altre senyor ens deia 
que no baixéssim 4e1 cotxe i ens de- · 
manava la documentació, sense iden-

. ti.ficar-se com a policia», declafen eis 
companys de l'agredit, que, en negar
se a identi.ficar~se, van ser amena~ts 
amb una porra metal·lica. Mentre pas
sava tot aixo, el César era arrossegat 
diversos metres peis altees dos indivi
dus a cops de puny i puntades de peu. 
Els seus amics apunten: «Un cop vam 
entregar la documentació a l'agent 
que ens custodiava, aquest va unir-se a 

' 

Algunes de les lessions patides per César. 

l'acarnissament que eis altees dos, 
amb porres, estaven duent a terme». 
És en aquell moment quan eis dos 
amics d'en César, impotents davant la 
inusual situació que estaven vivint, 
van decidir gravar la situació amb el 
seu telefon mobil. 

Després d'un intent infructuós de 
baixar del cotxe per defensar-lo, els · 
dos companys van veure com un deis 
agressors parlava per una radio, fet . 
que eis va fer adonar que es tractava 
de policies ·de paisa. 

Un minuts més tard va apareixer 
una patrulla deis Mossos. Eis agents 
uniformats es van dedicar a controlar 
els allii-presents i, alhora que una agent 
reconeixia que s'havien equivocat, es 
van endur detingut el César, que porta- · 
va tota la cara ensangonada. Eis agres
sors, que en cap moment es van identi
ficar com a policies, van procedir a sos
traure il·legalment les m'emories deis 

telefons mobils als testimonis deis fets, 
alhora que un d'ells es justi.ficava dient 
que el César l'havia agredit. 

D' AGREDIT A AGRESSOR 
Dos mesos després deis fets, el César 
encara no sap per que el van inter
ceptar aquella nit els Mossos i, obvia
ment, no compren com, en un supo
sat Estat de dret, la policia pot actuar 
tan violentament contra persones in
nocents. Després de pass_ar més de 
~O hores tancat als calabossos de la 
comissaria, on va rebre amenaces 
deis mateixos policies que el van 
apallissar, va quedar en llibertat amb 
ciirrecs sota l'acusació d'atemptat a 
l'autoritat. Les seqüeles del seu tur
ment estan gravades al seu cos; feri
des a carnes i torax, punts de sutura 
a la cara i un . dit destrossat són les 
evidencies de la impunitat policial al 
nostre país. 

Un jove mor al Centre d'lnternament 
d'Estrangers de la Zona Franca, 

Redacció 
Zona Franca 

i.a matinada del 13 de maig va morir, 
al Centre d'Internament d'Estrangers 
(CIE) de la Zona Franca, Mohamed ~ 

Abagui, un noi de 22 anys, veí de Sa
badell i nascut a Tanger. 

Les fonts policials sostenen que es 
tracta d'un suicidi, pero des de SOS 
Racisme i l'Observatori del Sistema 
Penal ' i eis Drets Humans asseguren 
que altees interns han explicat que el 

jove estava aillat i han denunciat que 
havia estat víctima d'agressions per 
part deis funcionaris í d'amenaces del 
director del centre. Les dues entitats 
també van exigir transparencia en la 
investigació del cas, així com el tanca
ment deis centres d'internament, per
que són «recintes de privació de lli
bertat pel simple fet de cometre una 
falta administrativa», és a dir, no tenir 
eis papees en regla. · 

D'altra banda, des de l'Associació 
Catalana de Professionals de l'Estran-

geria (ACEPE) assenyalen que «la 
• mort d'una persona dins d'un centre 

d'internament o de qualsevol recinte 
penitenciari ha de comportar l'as
sumpció de responsabilitats per part 
de l'Estat». 

Cal destacat també que s'han cele
brat diversos actes de denúncia d'a
questa mort -la segona en l' esmentat 
CIE des del 2007-, una a les portes 
del centre i l'atre a Sabadell, ciutat on 

. vivia Mohamed. 

.( 
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EL MES EN IMATGES 

Els Castellérs de Sahts van ce
lebrar el passat 15 i 16 de 
maig .el17e aniversari de la co
lla. 

El dissabte a la tarda va 
tenlr lloc, davant de Cal 
Borinot, l~actuadó de Vigílies 
(5d7, 2d7, 4d7) conclosa amb 
el ja tradicional castell de 
donéS (Sd6), 

El diumenge al mati, mati
nades, i al migdia, la pla~a 
Bonet i Mulxi s'ompli de goma 
gom per gaudir d'una actuadó 
castellera de molt bon nivell, 
que va comptal" amb els 
Castellers de Vilafranca i els 
Capgrossos de IMtaró com a 
corividats. 

Els amfitrions van descarre
gar el 3 i el 4 de 8 juntament 
amb el poc habitual i especta· 
cular 9 de 7 amb una enxaneta. 
la jornada va concloure amb un 
vermut per als cas'tellers..i dmar 
de germanor a la mateixa 
pla-;a. 

Del 9 al 16 de maig es va celebrar el 13e aniversari de Can Vies, amb la 
tematica del genere com a eix central. Entre les nombroses activitats, 
destacta una ruta histórica del genere a Sants, xerrades, un sopar po
pular, una sessió de teatre forum i una marató d'espectacles, a més de 
laja tradicional festa a la rebatejada pla~a «Josep Pons». 
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Parentesi 
LLIBRE 

Sang a les
Drassanes 
FRANCESC MADR!D 
ACONTRAVENT 2010 

Aquest volum va veure 
la Uum el 1926 origina
riament en castella Ens 
acosta mitjanc;:ant re
portatges novel-lats i 
textos amb un taranna r 
molt personal a la Bar
celona deis anys 20: la 
Barcelona deis meublés 
i els cabarets, de les 
bacanals deis homose
xuals, les vagues gene
rals i els crims socials. 
La Barcelona on es ba
Ilen tangos i s'esnifa 
cocai'na, on les putes 
encara parlen catala. 
Una ciutat turbulenta i 
apassionant. 

L'autor protagonis
ta, orfe · i buscavides 
des de els 13 anys, pas-

sa per la presó als 19, 
on coneix .els personat
ges del Barri Xino deis 
quals ens parlara al Ui
bre, des d' un punt de 
vivid i implicat. 

Volem reconeixer la 
tasca que esta fent !'e
ditorial Acontravent, 
publicant periodistes 
deis aoys 20, que a cau
. sa de la guerra van que
dar oblidats . . Autors 
que ens mostren un ti
pus de periodisme a ca- · 
val! entre la crónica ne
gra i el periodisme d'in
vestigació, que no té 
res a envejar al «nou» 
periodisme nord-ameri
ca deis anys 60 i 70. 

Elba S. Mansilla 
La Ciutat Invisible 

BURXANT ELS BYTES 

MÚSICA 

Foc 
ORIOLFOLL 
REDISCUS 201 o 
El cortsenc -Oriol Ca
nals ens mostra una 
nova faceta-que forma 
part del seu ampli 
ventall de possibilitats 
com a músic i com
positor. Aquest cop, la 
proposta se'ns pre
senta com a intimista i 
al mateix temps feta a 
mida per a estones de 
taverna i gresques de 
mitjanit allunyactes de 
qualsevol ciutat una 
mica gran-. Precisa
ment en una taverna 
és on ha enregistrat la 
darrera part d'aquest· 

primer treball com a 
Foil. 

Cal destacar les ver
sions d'Ovidi Montllor 
<<Carme (Montserrath 
d'Eduard Caminas 
«Badant (invisible-
ment)» i <<Temps breu 
(Cada cosa té el seu 
temp~), del mític Pete 
Seeger, de qui es nota 
que ha begut i de la 
qua! cosa segur que ell 
no s'amaga. 

El disc camina a ca
val! de la canc;:ó d'au
tor i la sonoritat folk, 
amb una , destacada 
presencia de l'acordió. 
A <<L' Avió petit» ens 

Comer~ on-line, seguretat a la xarxa 
Actualment a través 
d'lnternet podem fer la 
compra del supermer
cat, comprar bitllets 
d'avió, mirar els comp
tes bancaris, fer la de
claraeió de la renda ... 

Tenim un munt d'op
cions on segurament 
haurem de donar les 
nostres dades banca
ries per fer un paga
ment o alguna altra in-

formació sensible.Peró 
com podem estar se
gurs que la ihformació 
que enviem per lnter· 
net és confidencial? 

És dar que si fem 
una compra per Inter
net haurem de donar 
les dades de la nostra 
targeta de credit o 
compte bancari. En 
fer-ho, una recomana
ció és fixar-nos en l'a-

drec;:a de la web en el 
nostre navegador. 

Si l'adrec;:_a comenc;:a 
amb <<http: 11, indica 
que és una web ·no se
gura. En canvi, si al co
menc;:ament te.nim 
<<https:/ f,, la comuni
cació és totalment se
gura entre el nostre or
dinador i el de l 'entitat 
que ens esta cobrant. 

Aquesta s de dife-

"PEIXOS NOLLA" 
Mercat de Sants, 

parades 301 a 306 i 340 a 341 

Telf: 93-339-55-57 
SANTS 

renda ens indica que . 
la informació va xifra
da i que qualsevol ex
pert informatic que 
ens vulgui fer una mala 
jugada ho tindra molt 
més complicat per no 
dir gairebé impossible. 

Tot i aixó, h~m de 
tenir molt de compte i 
fixar-nos molt bé en 
l'adrec;:a de la web. Per 
exemple., si volem ac-

CINE 
\ 

Two ·Lovers 

trobem qavant !'Oriol 
de repertori infantil en 

· format banda i a <<Cri
si, que vingui» sentim 
una altra cara, també 
amable, pero al mateix 
temps contestataria. 

El polifacetic músic 
i animador no té mesu
ra i ens sorprim grata
ment amb aquest nou 
format que segur que 
estara acompanyat 
d' un espectacle no 
menys personal, arris
cat i per a tots els pú- , 
blic:S. 

David Vázquez 

cedir a la web de 
www.lacaixa.es, asse
gurem-nos que l'adre
c;:a és aquesta i no per 
exemple wwww.la-cai
xa.es. Aquest guió de 
diferencia pot fer que 
estiguem enviant les 
nostres dades a algú 
que no sigui qui 
creiem. 

Bernat Costa 

JAMESGRAY 
Qui esperi trabar en 
aquest film la típica 
historia de -noi cerca 
noia quedara molt de
fraudat. James Gray 
aconsegueix traslladar 
a la pantalla, grades a 
un magnífic guió, una 
sincera i despietada 
tesi sobre !'amor, pero 
no l'edulcorat i reman
tic, sinó el caótic, 
boig, genuí i impredic
tible sentiment que 
ens pot canviar la vida. 

Fins i tot sent un 
film nord-america esta 
tan Uuny de les histo
ries que ens · poden 
arribar d'aquell país 
que s'aproparia molt 
més a una producció 
europea pel seu realis
me i desesperanc;:a. 

· Sostres áe CJ>faáur, escaiofa 
iafumini 

· :Mot{{ures decoratíves, 
enoui.:(ats 

· Jf.f{(aments tennics, acústics 
í í¡¡nifocs -

· !M.o6fes a múfa áe gui.:( 
ipfaáur 

· c.Rsfonnes en genera{ 

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

Joaquin Phoenix és 
el protagonista ideal 
per a aquesta historia. 
Esta tan a prop del so
friment del seu perso
natge que no necessita 
trucs sentimentalit
zants per ser empatic 
amb el seu dolor. -

De Gwyneth Paltrow 
només podem dir que 
estem davant del mi
llar paper de la seva 
!larga carrera encar
nant un personatge 
que pots arribar a 
odiar i estimar alhora. 

No es compren com 
una obra d'aquesta 
qualitat hagi tardat 
dos anys des de la seva 
presentació a Canes a 
arribar a la nostra car
tellera. 

Lancelot 

¡ -
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especial Lleialtat Santsenca 

LElLlAD SAISEISE 

~ 

L'a Lleialtat Santsenca, peral barri! 

Grup de Treball de la LleiaHat Santsenca 
Sants 

A Sants, les entitats que din~mitzem 
el teixit social del barri ens trobem 
amb un problema endemic pel que 
fa a la qüestió dels espais. Tant pel 
que fa a seus socials propies, com 
respecte a fer activitats quotidianes, 
les associacions de ve"ins i ve"ines, 
els grups de cultura popular, els 
ateneus, els esplais, els grups de jo
ves, les cooperatives de consum, 
etc., sovint ens trobem en una situa
ció precaria a causa dels preus del 
mercat immobiliari i pel poc suport 
rebut des de l'Administració. Aques
tes mancances han estat pal·liades 

1 

-fins ara- amb grans esfor~os asso
ciatius fets per cada entitat, pero 
pensem que avui ha arribat l'hora 
de sumar forces i disposar, junts, 
d'un gran equipament coHectiu per 
a les entitats de Sants. 

Un projecte necessari per a les 
entitats i necessari per al barri, que 
requereix d'estructures estables on 
cohesionar els lla~os socials a nivell 
local. 

RECUPEREM 
LA LLEIALTAT SANTSENCAI 
Un dels edificis emblematics del bar
ri, l'antiga cooperativa obrera La 
Lleialtat Santsenca del carrer Olzine
lles, és buit, és de propietat mu-

nicipal, esta catalogat com a equipa
ment i esta protegit. És, per aquestes 
característiques, una oportunitat per 
fer-hi l'equipament que necessitem. 
La propia historia de l'edifici, aixecat 
als anys 20 pel ve"inat treballador del 
barri per fer-hi una cooperativa de 
consum, justifica plenament els usos 
socials i autogestionats que pro- . 
posem. 

Volem recuperar la memoria coo
perativa del nostre barri impulsant 
projectes actuals de vida cooperativa, 
volem que· el llegat historie de Sants 
tingui projecció per ¡¡ls dies d'avui. 
Volem fer-hi, a l'antiga Lleialtat Sant
senca, un nou centre de recursos ve"i
nals, cooperatius i de cultura popular. 

ENTRE lOTES 1 TOTS, 
GUANYAREM LA LLEIALTATI 
En _aquests darrers mesos, a instancia 
de diferents entitats, s 'ha constitult al 
barri un Grup de Treball per endegar 
un procés col-lectiu de reivindicació 
de l'espai, així com un motor per ge
nerar propostes per a la futura gestió 
de l'equipament. A poc a poc, hem 
anat definint els usos que requerim, 
el model de gestió que desitgem, així 
com les propostes arquitectoniques 
de rehabilitació que possibilitin tor
nar a donar vida a l'antiga cooperati
va, i que aquesta vida sigui útil i ges
tionada directament per les entitats i · 
pel barri. Ara proposem donar a co
neixer aquest procés, ampliar la parti-

Adhesions 
• Assemblea de Barri de Sants 
• La Ciutat Invisible 
• CoHectiu d'arquitectes La 
Col 
• Casal Independentista de 
Sants Jaume Compte 
• Teteria Malea 
• Cooperativa de consum 
Germinal 
• Cooperativa de consum Faves 
Comptades 
• Diables de Sants 
• Castellers de Sants 
• Colla de Dlables de l'Esco\a 
Barrufet 
• Ateneu Llibertari de Sants 
• Xarxa d'lntercanvi de Sants 
• Centre Social de Sants 
• Associació de Joves de Sants 
• Endavant Sants 
• Maulets Sants 
• Associació de Vei·ns i Veines 
de la plas;a de la Farga 
• Associació de Vei"ns, Comer
dants i lndustrials del Triangle 
de Sants 
• Comissió de Festes del carrer 
Baix Jocs Florals 
• El Tatanet - Grup de Crians:a 
Compartida 
• Cooperativa d'iniciativa so
cial Fil a l' Agulla 
• Comissió de Velns de la 
Bordeta 
• Ateneu Llibertari del Poble 
Sec 
• Plataforma pel Soterrament 
de les Vies i contra el Pla de 
l'Estació 
• Negres Tempestes 
• Divendres Farfmdula a Sants 
• Esplai Sant Medir 
• La Burxa 
• Federació de Cooperatives de 
Consum de Catalunya 
• Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya 
• Confederació d' Associadons 
Velnals de Catalunya (CON
FAVC) 

------------~é-siñ1orññac16-a: 

lleialtat. wordpress.com 

cipació a les entitats i persones inte
ressades en el projecte, i iniciar el ca
mí per guanyar un nou somni per als 

· barris de Sants. Tal com ens ensenya 
el passat (Cotxeres, Vapor Vell, l'Es
panya Industrial ... ), cal que tot el vel
nat s'impliqui en aquesta nova aposta 
col-lectiva, ja que, entre totes i tots, 
guanyarem La Lleialtat. 
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especial Lleialtat Santsenca 

\ / ('' <.J.i )~f~ál!~ nec~~sita \ 
1 ~~ayl)e1altat Silnts~nca 

1 i ' ' 1 . ' Í / 1 / Grup ~e Treball per la R,cu~ració de la Lleí~ltat Santsenca 
l! 1 / ' -\ \ \ 

( / Afináis deYseglc XIX i principL~ del~. el dinamis- liari, \es ~ociacions de vei'ns, \ets grups de cul
/ ,tsocil de Sants va impulsar la creacró-d'un ', lura popular, els esplaís, els ~ps de joves, les 
· gran yó'mbre d'entitat~, coro ateneus populars, noves ,,cooP,eratives, etc., es ve~en impossibili-, 

1 orf~~· cooperatives de treball o de consum, \ tades I?er a~cedir a espais en cor;tdicions; espais 
í sip'dicats, -~t~ .. Aleshores, aquestes entitats es 1per re~nír-s'e, per treballar, per \assajar, per fer 

/ /an poder dotar de les seves propies seus, so· ,actes públi~, per guardar matecl¡ll ... 
í / vint edificis de conSiderables dimensions i de · \ \ 

!" .gran valor arquítectoníc. La major pa# de grups i col-lectius fan servir 
1 J . ' \ ; 1 1 ' locals ccdits per altrcs entitats, sovint mancats 

1 / I:especulatió urbanística i la falta de proteccfó · de condiciorJi en situació de pred,arietat, incer
per part dedes administracions públiques han tesa i disponíb,ilitat molt límitada,.\ L'altr¡t opció 

.. mal mes irreparablement bona pan d'aquest ~n els equip~ments públics: a · ~anda d'estar 
patrimoru, pero encara en queden mostres ben molt poc dispdnibles, usar"los soVint comporta 
notablC$, coro és el cas de l'edilici -avui aban- despeses ccon~miques i esta subjecte a unes 
donat i deteriorat, pero encara dempeus- de inconcebibleS condicions i restricclons, fmolts 
la cooperativa obrera I.a Ileialtat Santsenca, al cops no respo~l:n a les necessita~ re~ dels 

\ . 
número 31 del ca.n:ei d'Olzinelles. usuaris. Peraíxo 's'esta impulsant peral barrí la 

; \: 

recuperació de l'~dífici de La Ueialtat Santsen-
ca, per poder d~posar d'espaís adients, ',uns 
espais que no siguin d'ús privatiu f}er a deter
minades associaciÓns, coHectius o e!ftitat'i, 1per 
fer-hi les seves activitats particulars,' sinó que 
siguin espais compartits i que resultin el més 

' 

Actualment al barrí també hi ha dinamíques as
sociatlves molt importants amb un gran nombre 
d'entitats, grups i coHecLius que en vertebren 
el teixit social. Vivim, pero, en una precarietat 
extrema pdque fa a espais adequats per dcsen
volupar les activitats que es proposcn. En gran 
part, a causa de la situació del mercat immobi-

versatUs possibles. \ 
\ \ _ Fotografia de l'i~au~_uració .9e l'edifici, l'a\y 1927. ACCIÓN COOPERATISTA 

·\,·~---c---K\tafu\'01 _~..: ------' 
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se intermedíaris. Ha d~ ser un espai generós, 
p,~:rque pugui acollir u.\ gran nombre de\coo-

' 

\ 
\ 

Calen espais de trobada i de rclació, tant <les 
del punt de vista lúdic com de la cohesió del 
teLxit social. Pct aíxo a la planta baixa de La 
Lleialtal, amb una bona accessibilitat des del 
carrer d'Olzinelles, hi ha d'haver un bar, que 
sigUl alhot".t un punl de confluencia, una sala 
d'exposicions .i un espai polivalent que pugui 
acollir actes de fotmat mitja: xerrades, presenta
cions de llibres, actuacions musical.'i o teatrals ... 

Al costat, ben visible des del carrer, hi ha l' espai 
idoni per la seu d'una cooperativa de consum, 
perque necessitem consumir productes agroa
limentarís de qua!ltat, que siguin prod\iits amb 
respecte pel medí ~mbient i que ens arribín sen-

\ '. 
peratívistes i no en quedi\fora ningú que desitgi 

\ ' formar-ne part. \ 1 

\ \ 
Una altra part de la planta ~aixa, a !'ala post~• 
rior, accessible en aquest cas 'des del carrer Ma- · 
ria Victoria, ha d'anar destinada a un gran eSJY.ti 
de magatzem, que permeti gu¡¡rdar en bones • . \ 

condidons i carregar i descarre~W amb facilitat \ 
' 1 

el material deis grups de cultura popular (bes· ' 
Liari, vestits, instruments musicals ... ) i Lota la in
fraestructura que s 'utUitza per als actes al carrer 
(taules, cadires, cuines, carpes ... ). \ 

\ 
' ('\ 

\ 

\ 
\ 
\ 

·o 
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e~pos\c\ons • • 
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Al primer pis hi ha d'haver espais per a la músi- ( equips d'iHúlninació i de sonorització, telons, 
ca;' el teatre ... , la creació\artística en general. Per _ ,cadíres, taules ... ) i que es pugui fer servir per 
aix:c\ calen sales d'assaig, convenientment iñso- a apats multitudinaris o altres activitats que re· 
noritzades i amb possibUitat de fet-ni enregistra- quereLxin gran afor_ament. llunbé cal, per tant, 
mentS. 1 també un gran espai 011 poder mostrar una insta!Jació de cuina i una barra pcr poder 
al púbfic les creacions propics o les que \inguin dispensar mcnjar i bcgudes. Seria la gran sala 
d'altres Uocs: una sala polivalent amb cabuda de l.a Lleíaltat. queja va tenir uns usos d'aquest 
per a unc;s 250 persones, coltlpletament equi- caire als anys \int i trenta. 
pada per Íloder acollir tota mena d'espectacles 

\ . 

~-
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·al Lleialtat Santsenca 
Hi ha d'haver espais per impulsar el aesenvo
lupamcnt de noves cooperatives de treball, 
comuna forma d'autoocupacíó i, sobretot, de 
construcció de projcctes economics altematius. 
1 sales de diverscs dimensions per poder-hi fer 
reunions o acles d'assistencia redui"da, on es 
puguin trobar les associacions o comissio~ de 
veins, els grups d'immigrants, els grups de d,o-
nes, els coHectius i grups d'afinitat... \ 

1 

\ 

Escampat pel barri, en seus d'cntitats i 

1 

\ 
1 
\ 

\ . \ \ _, . .-·· --·-)_ \_ ____...-·-- ... • r___..-- --
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eepaljove 

sala principal 

í] r,ivr~t rl lJ ~,.J I Jbarra 
sala secuncüria coHcctius, hi ha un gran patrimoni en forma de \ 

!libres, documents, cartells, fotografies, enregis- . 
traments, etc. Hi ha d'haver una biblioteca i un 

. \ \\ c. Olzinelles 
cooperativa ~ consum 

~pei ~~itiu i!. 

espai de treball, reunió i 
magatzem de les entltats centre de documentació que aglutini tot aquest \ 

1 
material dispers, i que es puguí utilitzar com a \ 
sala de trcball o d'estudí. ' \ 

l les criaturcs i cls joves del barrí també ncces
siten els seus espais. Hi ha d'havcrzones convc
nientment condicionades coro a ludotcca, pcr 
als coHcctius dé crian~ compartida, pcr 
ais géups d'esplai o pcr a les reunions 
deis coHcctius juvenils. 

\ \ 

\ l 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

Al9ats, plantes, seccionsi unámaqueta escala 1/100 
de l'edifici en l'estat actual han format part des del pri
mer moment del procés. Aquest material, així com.un 
estudi prevt de necessitats de les entitats ha esfat realit
zat per La Col, coHectiu d'arquitectas establerts al barri. 

Autogestió i participació activa 

Un deis tallers duts a terme al Centre Social de Sants. EL3.CAT 

' bar cuina, magatzem i sala 
d'assalg 1 enregistrament 

secció paral·leta al carrer Maria Victoria 

Com gestionarem la futura Lleialtat 
Santsenca? Aquesta és una pregunta 
important, que de moment resta ober
ta, jaque l'hem de resoldre entre totes 
les entitats i persones que participem 
activament en el procés de recupera
ció de l'espai. Creiem que el model de 
gestió ha d'anar en sintonía amb la 
história del cooperativisme i els movi
ments socials santsencs, i amb la rea
litat del teixit social del barri. Recupe
rar La Lleialtat no és només tornar a 
donar vida a un edifici, sinó recuperar 
també les practiques d'economia so
cial i organització popular que históri-

Per tot aixo i, seglirament, per moltes coses 
més, el barri necessita l'edifici de f'antiga coo
perativa La Ueialtat Santsenca, un edifici que va 
ser ba.S~it amb l'csfor<; i el sacrifici deis treballa
dors i treballa dores de Sants i que, per 'tant, és 
patrimoni deb seus hcrctis legílims, les classes 
populars del barrí. Ha de tOmar a ser un espai 
viu, dinamÚ) i de comproniís amb la transfor
mació social i se li han de tomar a donar els 
usos pcr als quab va ser conccbut: usos vci'nals,' 
socials, culturals i coopcratius. 

~.......- ____ ___.. 

. ___..~· , 
~,..., 

COOPE.RATIVA O'BR.ERA 

LA LEAL 1' A D SANSF.NSf. 
Ol.d•dw.. $1 

cament han teixit el barri de solidaritat 
quotidiana i autogestió. Respectant 
aquests principis, hi ha moltes possi
bilitats i cal veure quina és la més idó
nia. Una cooperativa de consumidors 
i usuaris? Una associació? Ho hem de 
debatre i decidir entre totes i tots. El 
que si que tenim ciar des del Grup de 
Treball, i així ho recull el manifest re
colzat per desenes d'entitats del barri 
i del món ve'inal i de !'economía social 
i solidaria, és que volem que sigui un 
model basat en l'autogestió i la partid
pació activa de totes les entitats i per
sones que hi participin. T'hi sumes? 
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Un edifici 
histOrie per a un 
projecte de futur 

bEiiZJ, ..... J . ~¡[]" . 
.;.. ..... :---

l 
1 

Recuperem la Lleialtat Santsenca 

El 1894, quan Sants encara era un 
municipi independent de Barcelona, 
quínze treballadors van fundar La 
Ileialtat Santsenca al carrer Callao, al 
domicili particular d'un deis propul
sors, amb l'objectiu de posar en co
mú el consum de les seves famílies. 
La quota per ingressilr a la cooperati
va era de 30 pessetes. 

Al cap de sis mesos, quan ja eren 
una trentena de socis, es van traslla
dar al número 3 del carrer Olzinelles, 
en una casa envoltada d'horts i cul
tius, motiu pel qual se la coneixia 
com la «cooperativa del camp» entre 
eis cooperadors barcelonins. Ourant 
molts anys només van ser admesos 
els caps de fanúlia, i sois hi podien in
gressar com a socies directes de la co
operativa \es dones que s'havien que
datvídues. 

EXPANSIÓ 1 MUTUALISME 
El 1896, quan ja eren una vuitantena 
de socis, es van traslladar al carrer 

Dalmau, on van instal·lar-hi un magat
zem de qúeviures, l'oficina i un cafe. 
En aquest nou empla~ament s'hi van 
estar 30 anys, durant eis quals el 
nombre de socis va anar creixent. 

El1915 es van redactaruns nous es
tatuts que van establir dues noves prac
tiques, les quals transformarien la coo
perativa: un fons de reserva destinat als 
casos de malaltia i invalidesa, que gene
cava una suma capa~ d'assumir la paga 
de quatre pessetes diluies per als socis 
malalts, i a partir del 1923, una quota 
setmanal amb l'objectiu de construir 
un edifici de la seva propietat. 

En aquells móments la cooperativa 
ja comptava amb 170-socis completa
ment organitzats, amb la botiga ober
ta tot el dia i amb una moneda social 
propia per fer els pagaments interns. 

UN EDIFICI PROPI, UN EDIFICI 
PER ALBARRI 
El 1924 es van comprar uns terrenys, 
novament al carrer Olzinelles, per 

·edificar la nova seu. I el 1927 es va 
inaugurar l'edifici de dues plantes i 
terrat dissenyat per l'arquitecte Josep 
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Planols originals de l'edifici del carrer Olzinelles. 

Alemany, responent a les necessitats i 
directrius deis soci~ de la cooperativa: 

El nou edifici compta_ya amb una 
botiga, el magatzem i un forn de pa a 
la planta baixa, i el cafe, la sala de jun
tes, el teatre, la secretaria i una biblio
teca a la planta principal. També dis
posava d'un gimnas, amb banys i ves
tuaris. 

En aquell nou espai s'hi va pro
moure l'associacionisme i un fort tre
ball cultural, ja que comptaven amb 
una agrupació que s'encarregava 
d'organitzar balls iteatre. 

Perles seves dimensions, la Ileialtat 
~ tenir una centralitat important en el 
moviment cooperativista santsenc. El5 
de julio! del 1936 s'hi va celebrar el 
Día del Cooperativisme, organitzat pel 
Grup de Sants, on es va fer un gran iní
ting d'afirmació cooperativista, seguit 
d'una obra de teatre amb el significatiu 
títol d' <<Abaix lo existent». 

AMB EL FRANQUISME, 
LA DESFETA-
La Guerra Civil va trastocar el coope
rativisme, i la Ileialtat no en va ser 
una excepció. Va ser tancada fins al 
1941, quan la Falange n'autoritza la 
reobertura, pero dos anys més tard va 
ser absorbida per una altra cooperati
va barcelonina, la Flor .de Maig, i va 
perdre la seva personalitat jurídica. 

Durant eis anys 50 la cooperativa 
va desapateixer definitivament i el 
seu local va passar a mans privarles, 
en un procés avui poc dar. S'hi va ins-

tal·lar la fabrica de torrons Viar, a la 
planta baixa, que s'hi estaría fins a 
principis deis 90, i la sala de fest~s Ba
hía al primer pis. 

1 AMB LA DEMOCRACIA .•• LA 
PERDUA DEFINITIVA DEL LOCAL 
Més endavant, la salá de ball va passar · 
a ser la discoteca Rainbow fins a l'any 
1988, en que va ser cla~urada per l'A
juntament. Aleshores l'edifici va que
dar buit i abandonat. 

Fabrica de torrons que es va instal-lar a la planta baixa. JOSEP BERNAL 

El 2006 el va ócupar temporal
ment l'Espai Alliberat per la Cultura, 
recuperant el nom de Bahía, amb 
l'objectiu de regalar a la ciutat un es
pai per a una cultura lliure deis límits 
mercantils de les grans productores i 
gestores culturals. En el seu bloc (cul
turalliure.blogspot.com) encara s'hi 
pot llegir: «Sap.ts és la proxima parada 
.Perque és un barrí amb una historia 
de petits espais culturals autonoms 
vinculats a la cultura popular obrera, 
molts d'ells desapareguts. Perque és 
un barrí actualment sotmes a la pres
sió urbanística amb plans per conti
nuar esponjant-lo al marge del seu 
teixit social. Sants és la proxima para
da perque és un símbol de la cultura 
feta des de la base a Barcelona» . 
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Des del 2009 torna a estar tancat, 
en desús i en estat d'abandó. 

AVUII DEMA 
I és ara que el teixit velnal i associatiu 
de Sants reclama espais peral desenvo
lupament d'activitats socials i culturals 
autogestionadf!i, quan es fa evident 
que l'edifici de La Ileialtat Santsenca és 
un referent del moviment velnal i coo
peratiu. Peis.seus orígens i llarga histO
ria, per les seves característiques arqui
tecroniques i d'usos (jaque estii catalo
gat com a equipament), hauria de 
retomar al velnat treballador del barri i 
donar resposta a les noves necessitats 
socials i culturals. Recuperem la Ileial
tat Santsenca! 

• 



A L'ESCALFOR 
DEL RADIADOR 

ELS TRES PORQUETS 
Els tres porquets . 
seien vora la piscina. 
Tres gintonics suaven 
sota el para-sol, el 
fum de tres havans 

s'escolava entre la 
c1eda de xiprers que 
amagava la tanca 
electrificada. Diver
ses porquetes de grei
xos generosos es tor-

dit que seria el cau
sant de tantes requa-
1iflcadons. 

Mireia Pui 

LA CANc;ó RACÓ HISTORIC 

Les barraques de M·<>ntjuic (3a ·part) 
Pronoms 
esparsos 

r 
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Ell juga al tren. 
Ella juga una sirena. 
Ells se'n van. 

Fins als anys 60 Les bar
raques de Montjui·c 
compartien L'espai 
amb L'activitat de Les 
pedreres, cosa que ge
nerava freqüents acci
dents. Quan aquestes 
es van tancar es van 
fer servir com a aboca
dors de Les escombra
ries de La ciutat. 
1.400 tones diaries de 
deixalles anaven a pa
rar a La muntanya, amb 
ujn evident risc per als 
seus residents. L'aigua 
de La pluja s'acumula
va a !'interior deis abo
cadors i provocava 
riuades de fang i runa. 
EL desembre del 1971 , 
una tempesta molt in
tensa va trencar el die 
d'una de Les pedreres, 
cósa que va fer que 
una Llengua de fang de 
mig metre d'ah;ada 
inundés Can Clos. 
28 famílies van perdre 
La casa. L'abocador es 
va tancar aquell ma
teix any. 

A La decada deis 60, 

amb La construcció 
deis estudis de TVE d~ 
Miramar i el pare d'a
traccions Marice! Park, 
L' Ajuntament de Bar
celona va comem;:ar a 
prendre mesures per 
reubicar La pobl~ció de 
La zona en habitatges 
més dignes. Els reallot
jaments van comen~ar 
L'any 1965. Les.Jamí-
Lies van ser trasllada
des a polígons d'edifi
cis de (a periferia com 
ara Sant Cosme, La Mi
na o La Pau. EL procés 
de reallotjament va es
tar ple d'entrebancs i 
promeses incompler
tes, cosa que va propi
ciar els primers movi
ments veihals entre els 
antics barraquistes. 

Coincidint amb el 
trasllat deis barraquis
tes, van aprovar-se al- 1 

gunes iniciatives per 
dinamitzar La munta
nya. Així, als anys 60 
va inaugurar-se La Línia 
d'autobús M, que con
nectava La pla~a d'Es· 

. panya amb Les barra
ques de Can Valero. A 

· principis deis anys· 70 
van inaugurar-se algu
nes instal-Lacions es
portives, jardins pú
blics i La Fundació Mi
ró. A · més, durant 
quatre anys s'hi cele
brarien carreres de 
Fórmula 1. 

Abandonat durant el 
franquisme, L'estadi 
presentava un aspecte 
tan desolador que fins i · 
tot L'Ajuntament s'ha
via plantejat enderro
car-Lo. Pero amb Les 
Olimpíades de Barcelo
na 92 es va pensar que 
remodelar L'estadi era 
!'alternativa més eco
nómica per tenir un re
cinte apte per a Les 
proves olímpiques. 

Un cop més, Les .au
toritats municipals van 
haver de decidir que 
fer amb els barraquis
tes que encara vivien a 
La muntanya. L'any 
1983 es va intentar 
allotjar unes quantes 

famílies de barraquis
tes al barri del Besos, 
pero el projecte no va 
reeixir per La torta 
oposició ve'inal. 

EL barraquisme a 
Montjui"c va acabar 
amb L'enderroc de Les 
darreres 400 barraques 
al barri de Can Valero 
L'any 1987. A Les portes 
de Les Olimpíades, 

lmatge de Montju!c el1922. 

L'any 1990 L'Ajunta
ment va anunciar La fi 
·del barraquisme a Bar
celona, pero al Llarg de 
tot aquest temps són 
molts els que han so
breviscut a La dutat en 
barraques. 

Agus Giralt 

Ell juga la corda. 
Ella juga un arbre. 
Ells es gronxen. FOGONSDETEMPORADA 
Ell juga el somni. 
Ella juga La ploma. 
Ells voten. 

Esbergínia i albergínia que amb alguna variant 
es fa tant a La Catalu
nya Nord com al País 
Valencia. El mes de 
juny comen~a La collita 
i dura fins que el temps 
estiuenc ho permet. 
Aprofiteu i feu-Les far
cides, guisades amb pi
lotilles, amb suculents i 
sucoses truites ... 

aquest plat, la carac
terística principal és 
que les verdures es 
couen per separat i 
s'ajunten al final en 
una greixonera o casso
La, on se Li donen uns 
tombs. 

EIL juga un general. 
Ella juga el poble. 
Ells declaren la guerra. 

Dunya Mikhail 

Ja fa for~a temps que La primavera a L'lraq 
es viu amb duresa. Va ser justament el 
mar~ del 2003 que es va donar el tret de 
sortida a La invasió encap~alada pels Estats 
Units ambla qual es culminava o s'endega
va (depen de com es miri) un procés inter
vencionista sagnant al país mesopotamic. 

La societat iraquiana ha estat estripada, 
ho ha estat també la seva cultura, pero tan
mateix manté brots de resistencia. Dedi
quem aquest espai al poble iraquia. A la se
va poesia; per una altra primavera. 

Dunya Mikhail (Bagdad, 1965) és poetes
sa. Resident als Estats Units, fou una de Les 
veus que s'oposa amb for~a a la invasió. 

EL que ara és un fruit 
estimat i que forma 
part de la riquesa gas
tronómica mediterra
nia fou titllat de «poma 
insana, o «deis bojos•• 
pels antics grecs i ro
mans que no en valora
ven Les seves propie
tats gastronómiques .i 
culinaries. Amb totes 
Les seves varietats, 
adaptades a Les dife
rents zones alla on ha 
arrelat, és originaria 
del Sud-est asiatic, on 
es cultiva des de fa més 
de 4.000 anys. Al se
gle XIII, ja consta en 
moltes receptes me
dievals arabs i des d'a
Llí fou rapidament in
trodui'da a la península. 
Trobem quatre recep
tes amb albergínia al 

(!I33;jf 
Nou horari: 
dedillunsa 
divendres 

de 18a22 h 

Cooperativa Autogestionaria 

COMUNICACIÓ GRÁFICA 

Ajuda'ns a consolidar 
economicament el projecte: 

necessitem més sods i sodes 
per fer frontales nombroses 

despeses mensuals! 
E:t sents invisible? Nosaltres t'ajudem. .. 

LliBRERIA CRÍTICA 
Més que uno llibreria al car del barrl ... 

RECERCA 8c INTERVENCIÓ 
La memoria de /'ahir, les propostes pe/ dema .•. 

www .la e iutatinv is i b le .e o o p 
c. RIEGO 35 é,.,,,,, _,. J:t 1r .liJ 93 29B 99 47 

Contacta amb nosaltres o 
passa't pellocal! 

>CoHectius: Etcetera. Contra~nfos. Biografíe, 
Polémica.Ateneu llibertari del PobleSec, Radio 
Sants Ona Uiure. Cooperativa de consum crltic. 

>la coordinadora es reuneix els dimarts a les 20 h 

CJ Vlo1ant d'J1ongria. 71, 1 r pis. Sants, BCN 

Llibre catala de Sent 
Soví del 1324. A partir 
d'aquí ja fou trasllada 
a America i més tard a 
tot Europa. 

S'ha de menjar cui
ta, estofada, a La brasa, 
fregida o escalivada al 
caliu. Si en volem eli
minar part de !'amar
gor cal tallar-La i posar
La amb sal perque tre-

gui aigua. Forma part 
de moltes receptes ca
racterístiques de la ma
joria de paisos mediter
ranis, on ens La trobem 
arreu. Al torribet ma
Llorquí i menorquí, a 
L'escalivada i La xamfai
na catalana, o fregida i 
acompanyada de pe
brot vermell, tomaquet 
i julivert, una recepta 

EL TEU DENTISTA 
DELBARRI 

Dr. Mar~al 
Solanas i 
Esquerra 

ODONTÓLEG Col. num. 2325 

Carrer d'Oizinelles, 96, lr. 
08014 BARCELONA 

· La recepta: 
tombet 
INGREDIENTS 

2 albergínies 
2 pebrots vermells 
1 carbassó 
4 patates 
8 tomaquets madurs 
2 grans d'all 
Sal, pebre 
i oli d'oliva 

ELABORACIÓ 
- Tot i que hi ha diverses 

versions per elaborar 

Primerament talleu 
Les verdures a rodelles 
i el pebrot a tires, fre
giu-Les per separat i 
poseu-les en paper ab
sorbent. · Mentrestant 
feu un sofregit amb 
l'all picat i el toma-

. quet sense pell; recti
fiqueu de sal i pebre i, 
si cal, de sucre. Final
ment, col-loqueu per 
capes Les verdures a la 
greixonera, saleu-Les i 
cobriu-ho tot amb la 
salsa de tomaquet. Si 
voleu podeu acabar el 
conjunt uns minuts al 
forn. Bon profit! 

Núria May Masnou 

JJ 

~OM \I~Y"t:Á.. 

- DISTRIBUCIO PRODlJCTES ECOLÓGICS' 
1 DE COMERC JUST 

- COOPERATIVAAUTOGESTIONARIA 

- ECONOMIASOCIALALTERNATIVA 

t:· /\vtl;¡ ll r, <'ti!C 

()};¡:>(1', t3dll_J•Ir_lffd 

Tel. 93.332.04.19 

mail: msolanasdentist@infomed.es 

C. Finkindia, 45 - Tel. 93 422 95 98 
(Pla~ Sants) 08014 Barcelona 

l01 >¡J.l,;;,•,•,r,¡,·. fax ·n-!~::·_, 

1) KJ!1V•_•f(~;<}'l f;tP.Ill:lll (_>C:, 
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En moviment 
EL RACÓ DEL CASAL 

Faves 
Comptades 

Jornades per u na 
altra Mediterrania 

en da 
Us fem un resum de les 
mobilitzadons que es mantenen 
convocades amb motiu de la 
presidimda de l' Estat espanyol 
de la UE. Casal Independentista de Sants 

Amb el nou Casal vénen nous pro
jectes. Un d'ells, la creació d'un 
grup de consumidors i consumi
dores de productes ecologics. Els 
motius? Dones l'adquisició de 
menjar saludable, el foment d'una 
agricultura respectuosa amb el ter
ritori i de proximitat, la relació di
recta amb els productors i una re
educació alimentaria. 

Qüestionem el model d'agricul
tura i de comer~ internacional, 
·que fa que els productes de l'altra 
punta del món siguin més barats 
que els d'aquí a causá del seu baix 
cost de producció, degut a unes 
condicions a les quals, malaurada
ment, ens estem familiaritzant ca
da vegada més. Ens referiin a 
grans monocultius que degraden i 
erosionen el sol, a l'explotació 
dels treballadors, al baix preu deis 
.combustibles fossils, etc. Quin 
sentit té menjar peres de l'Argenti

. na o avellanes de Thrquia? 
M Principat, l'agricultura cada 

cop és menys rendible. Massa in
termediaris i preus molt competi
tius als quals és dificil fer-hi front. 
S'abandonen o es venen les terres. 
L'ofici de pages cada cop té una 
població més envellida. Estem far
tes de les porqueries que duen els 
aliments i volem garanties que són 
productes de qualitat. Al cap i a la 
fi, som el que mengem. 

Estem mal at:ostumades a tro-
bar tot tipus de productes i durant 
tot l'any als supermercats. Cal qúe 
ens replantegem si el que volem 
comprar és necessari. }a fa un mes 
que el dijous anem a recollir la 
nostra cistella. És curiós veure 
com entre els socis i socies del Ca
sal, acostumades com estem a 
.coincidir en assemblees i preparar 
campanyés polítiques, ens trobem 
ara amb un cabas sota el b~ xer
rant del contingut de la cistella, 

La presidencia de I'Estat 

espanyol de la UE va 

comenc;ar el gener i durara 

fins a aquest mes de juny. El 

govern del PSC?E ha volgut 

prendre la iniciativa d'imple

mentar l'agenda neoliberal 

europea. 

Mireia Roselló 
Barcelona 

L'eix central d'aquesta agenda és !'es
trategia 2020, el principal objectiu de 
la qual és el creixement economic a 
qualsevol preu. Aixo es tradueix en 
una precarització de les condicions 
laborals i socials deis treballadors i 
treballadores i un g-eixement de l'im-
perialisme arreu del món., 

SEQÜELES DE t.:ESTRATEGIA 2020 
· Les privatitZacions dels serveis pú
blics, la desregularització del mercat 

) 

de treball, entre altees mesures, han 
suposat un retroces en les condicions 
de vida per a la lllfliOria de la població 
i enormes guanys per a un grapat 
d'emprese~ transnacionals. 

La UE, davant l'actual crisi, aprova 
el Pacte d'estabilitat i creixement, 
que representa un nou atac als més 

desfavorits. Mentre que s'han utilit
zat · diners públics per salvar als 
bancs, la UE es. declara incompetent 
per rescatar més de 20 milions de 
persones que viuen sota elllindar de 
la pobresa. 

. La UE i els Estats Units són els 
principals valedors de l'extensió de 
les polítiques neoliberals que prete
nen liberalitzar el comer~ i els serveis 
en el si de l'Organització Mundial del 
Comer~. Amb aquesta política allu
nyada de les necessitats reals dels tre
balladors i treballadores i sense tenir 
en compte els drets socials fonamen
tals, la UE ha esdevingut l'instrument 
polític del gran capital europeu. 

LA CIMERA AJORNADA; LA 
SEVA POLÍTICA NEOLIBERAL, NO 
Els dies 4, 5, 6 i 7 de juny el Govern 
espanyol tenia la intenció de cele
brar a Barcelona una cimera de caps 
d'Estat de la UE i deis pai"sos del Me-
diterrania. Firi.alment, aquesta cime
ra ha estat ajomada. 

Ton aixo, diferents coHectius dels 
moviments socials i polítics que parti
cipen a la campanya «Contra l'Europa 
del capital, la crisi i la guelTII» han de
cidit mantenir els debats, les exposi
cions i les protestes atesa la greu si
tuació de crisi i contlicte que s'esti 
patín t. 

JORNADES DE PROTESTA 
S'han organitzat unes jornades amb 
l' objectiu de denunciar les polítiques 

· neoliberals a la zona euro mediterra
. nia, amb.les qulas es vol posar de ma
nifest la vulneració dels drets humans 
i l'atac als drets socials i sindicals. 

Durant els dies 4 i 5 de juny s'han 
preparat uns debats sobre diferents as-

. pectes que ens afecten: es parlara del 
feminisme, de l'autodeterminació dels 
pobles, ·del colonialisme, de la crisi, de 
Palestina, dels drets de les persones mi
grants i de la crisi ecolOgica. Aquests ac
tes tindran lloc al c~ntre cívic de la Se
deta i hi intervindran activistes d'arreu 

. com ara Ann~lies Brokeman (nova cul
tura de l'aigua), Sihem Ben Sedine 
(CNIT Tunis), Naser Karfarna (Consell 
Nacional Palesu), Annick Coupé (Soli
daires France), Carlos Taibo, Armengol 
Gassiot (Professor anti-Bolonya de la 
UAB), entre molts d'altres. Aquest es
pai es cloura amb una concentració el 
dissabte 5 de juny a-les 17.30 hoces als 
jardinets de Gracia. 

Volem fer-nos sentir! La crisi social, 
econo~ca, mediambiental i política 
que ha creat el capitalisme no la vo
lem pagar la classe treballadora. -

----------------JAés-fñforññació: 
http://noue 201 O.blogspot.com 

info@noalacrisi.cat 

Tot i que la cimera ha estat 
ajornada, les politiques neoli
berals de la Unió Europea no 
s'han aturat, i atesa la nul·la 
resposta de les organitzadons 
sindicals majoritaries, les 
mobilitzacions per Uuitar 
contra aquestes polítiques es 
fan més necessaries que mai. 

Aquestes mobilitzacions 
volen ser un punt de trabada 
entre coHectius i moviments 
socials d'arreu de la zona 
euromediterrania, per posar 
en comú idees, experiendes i 
unir torces per Uuitar contra 
aquest neoliberalisme 
sagnant. 

• Divendres 4 de juny, a les 
19 hores, a l'Espai Jove Fon
tana (Gran de Gracia, 190-
192): conferencia inaugural. 

• Dissabte 5 de juny, de les 
10 a les 17 hores, al Centre 
Cívic de la Sedeta (carrer 
Sicília, 321 ): cicle de 
conferencies per debatre i 
denunciar les polítiques 
neoliberals a la zona 
euromemterrctnfzr~ ...... .. ·~·' n. :. ·· .... g ~ 

• Oissabte 5 de juny, a les 
17:30 hores, als jardinets de 
Gracia: concentració per 
denunciar les recents 
retallades socials i les 
polítiques neoliberals 
portades a terme per la Unió 
Europea. 

ra\ 1€ \ l 1 
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del descobriment de noves verdu- ¡ 1 N l'Eur _ d 1 _ • tal 1 • • • ~ - . . 
1 ~Si del seu gusto bé _ ~tercan- o a ' opa e Capl ' a CllSl l a guerra l VWlt receptes. Que borne 1 quant 

ens ueda er a cendre! · ____ !__~ _ _! _______ , ___ __! lmatge de la campanya ·Contra !'Europa del capital, la crisi i la guerra•. 

OUs frescos i pa~ritzáts 

gervei diari al corner{! 
i a la rest.a"LU'ació 

C/ParceriSi, 17'·19 
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Guifi.net 
arriba a Sants 
Compartir, difondre accés a 

les xarxes electroniques, 

reduir l'esdetxa digital,-cons

truir un entorn cibernetic 

lliure, obert i neutral, ja és -

una realitat grades a un 

model de xarxa qu'e es diu 

Guifi i que ara té implanta

ció al barri de Sants. 

Jacinto Rl}gueifa 1 

El mot és el resultat d'unir la inicial 
de la denoniinació del poble de 
Gurb, on va comen¡;ar aquesta aven
tura; a la comarca d'Osona, i el terme 
wifi, que en anglés denomini una 
tecnología de -transmissió de dades 
sense fils. D'aquí Guift. 

estaven a distancia fessin xarxa en co
mú, com si estiguessin l'un al costat 
de l'altre. ~. la connexió a Internet 
d'un es feia accessible a l'altre. 

A partir d'aquest moment, la gent 
deis voltants va comen¡;ar a conectar
se entre si mitjant;ant més antenes, 
fins a formar una xarxa mallada de 
magnitut considerable. La utilitzaven 
principalment per compartir qualse
vol tipus d'informació: Internet, mú
sica, telefon, etc. 

LA SITUACIÓ ACTUAL 
Actualmeó.t parlem de més de 
9.500 nodes interconectats a escala 
de tot el país, la majoria deis quals es
tan a les comarques centrals de Cata
lunya. Cada punt de connexió (perso
na connectada) es denomina node. 
Eis nodes es conecten als anomenats 
supernodes, que vénen a formar l' es
tructura troncal de la xarxa. Aquest 

QUE ÉS 1 A QUE FA REFERENCiA? últims supernodes també són mun-
E.nracta d'una-xacxa-cloradamrtliurr;---tars de-manera altruista. 
oberta i neutral, d'ambit principal-
ment cataia. Es forma a base de trams ASPECTES LEGALS . 
interconnectats que aporten eis seus 
participants. Diem que és oberta per
que tothom hi pot participar. És lliu
re, ja que no hi ha cap pmpietari. I 
neutral, ja que eis seus continguts 
són independents. 

Tot va sorgir la primavera del 2004 
quan 'uns vei'ns de la comarca d'Oso
na que volien accedir a Internet do
nant7se d'alta amb l'operadora d'ac
cés dominant al mercat espanyol es 
van trobar amb el trist resultat que a 
causa de la seva ubicació geogr3.fica 
no ho podien fer. Simplement, el pro
veidor no eis donava accés perque no 
era economicament rendible. 

La solució va ser demanar a algun 
veí amb Internet poder-se connectar a 
través d'ell, és a dir, compartir. Pero 
com fer una connexió amb una perso
na que esta a diversos quilometres de 
distancia? Aquí intervé la tecnologia 
sense fil. Grades a l'orientació d'unes 
antenes wifi entre teulades es va 
aconseguir que dos ordinadors que 

Es caracteritza igualment per ser neu
tral, cosa que vol dir que no hi ha cap 
interferencia ~n el que circula per 
aquesta xarxa. Cadascú pot afegir eis 
seus continguts i aquests circulen lliu
rement i !ltnse cap restricció. Sempre 
que es respecti el XOLN (xarxa ober
ta lliure i neutral), el contracte base al 
qual tothom s'ha de subscriure a l'ho
ra d'afegir-se a Guifi. Aquesta clausula 
garanteix que tothom respecta les 
normes que regeixen la xar:ia i que 
ningú no s'hi afegira i en _traura un 
profit ·que pugui danyar-la o ~ en 
contra deis seus principis basics. 

Guifi s'ha constitu'it en operadora 
de telecomunicacions des del 2008 i 
té el vistiplau de la Comissió del Mer
cat de les Telecomunicacions. A més, 
va rebre el premi de les telecomuni
cacions de la Generalitat. És l'única 
operadora que no ha rebut cap de
núncia de l'organisme regulador. 

Cal aclarir que l'accés a Internet 
s'ofereix com un contingut més de la 
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LA BORDETA 
MON AMOUR 

~--------------¡ 

1 El Pla 8 per ! 
1 a Can Batlló 1 
; ! 

1 ¡ 
1 Comissió de Veins de la Bordeta ! 
! 1 
1 I:1 de juny falten 365 dies per que 1 

1 eis vei'ns complim la nostra prome- 1 
¡ sa-ame~ d'ocupar Can Batll~ si !

1 1 aquest no esta, definitivament, 
1 obert pel barrí . 
1 A la darrera reunió amb el Dis- 1 

1 tricte vam comen¡;ar a tenir la sensa- 1' 
1 ció de que efectivamerit ens caldea 
1 complir la nostra ameru~QL Ara re- J 
¡ sulta que cal que la Immobiliaria ¡ 
1 Gaudir arreplegui calés per pagar 
1 les indemnitzacions als industrials, 
1 per reallotjar eis ve'ins afectats i per 

Mapa deis nodes actuals del GuifiSants. GUIFISANTS.NET 

1 pagar les obres d'urbanització de 
l les futures zones verdes i equipa-
l ments per que el projecte avanci. 

xarxa, mitjan~ant eis anomenats pro
xies o portes. Tot allo que se us acu
deixi: compartició de fitxers, telefonía 
amb veu IP, missatgeria, broadcast de 
radio, continguts web, etc., pot fun
cionar dins de Guifi.net. 

LA-INICIATIVA GUif'ISANTS.NET 
El 19 de novembre del 2009 ens vam 
reunir amb l'Assemblea del Barri de 
Sants i vam exposar el nostre projec
te. La idea va ser molt benvinguda i 
ben aviat vam rebre el seu suport eco
nomic per reunir el material necessa
ri i muntar el primer supernode del 
barri. El tenim des dell5 de mar~ al. 
carrer Maria Victoria de Sants. 

Per conectar-te a la xarxa són ne
cessilries dues coses: tenir visibliat di
recta amb un supernode i adquirir un 
petit aparell wifi, que val uns 60 eu
-ros. Tots eis interessats en el pi:ojecte 
podeu omplir un petit formulari a l'a~ 
dre9t www.guiftsants.net/afegirNode. 

Els col·laboradors de GuifiSants es 
posaran en contacte amb vosaltres 
per fer una serie de proves (sense cap 
tipus de cost ni compromís) i veure si 
hi ha cobertura i podeu entrar dins la 
xarxa. 

----------Per-a-ñiés-fñforññació: 
www.guifisants.net 

Avantatges 
de la xarxa Guifi 

Aquesta alternativa a les opera· 
dores dominants de connexió a 
Internet a l'Estat espanyol va 
néixer l'any 2004, fruit de la 
necessitat de fugir de l' abús 
d'aquestes operadores envers 
els seus usuaris. 

Els principals avantatges de 
la xarxa Guifi són: 

• Xarxa ciutadana lliure 
Aixó vol dir que no hi ha cap 
propietari que en pugui treure 
profit comercial, que els seus 
usuaris són els propietaris i a la 
vegada els subministradors. 

• Xarxa oberta 
Aquesta xarxa és oberta a 
tothom, tates hi podem partici
par i compartir els nostres con
tinguts. 

• Xarxa neutral 
És una xarxa neutral. Tot el que 
hi circula és independent, no hi 
ha interferencia en els contin
guts sempre que respectin el 
XOLN, un seguit de normes que 
tot usuari ha de complir per 
evitar un mal ús. 

Un altre avantatge es el fet 
económic i els diversos usos que 
pot oferir aquesta xarxa. 

Botiga ecologica 
. a Sants 

C/ tFerr1ria, 28 
(tiaflant pÚJfa á1 ÚJ 'Earga) 
08014 lBarceúma 
'Itf. 93 332 16 39 

1 Si no es liquiden aquests imports 
¡ previs, no es poden escripturar les 
1 finques al Registre de la Propietat i, 
1 dreta llei, no es pot fer res. . 
1 El problema és quec descorifiem 
¡ de que la immobiliaria sígui capa~ 
i d'aconseguir finan9UJ1ent bancari 
1 per fer tot aixo. I fins i tot descon-
1 fiem de que , encara que el tingués, 
1 estes interessada, avui per avui, a 
f endegar l'operació. Ens temem que 
1 prefereix deixar-la- adormida fins 

·11 que la conjuntura económica li si
gui més favorable. RefotVt aquesta 

1 idea el fet que la propieíat preten- . 
1 gui llogar, per dos o tres anys, les 

.
1 

naus buides per fer macrofestes o 
que vulgui fer un aparcament dins 

¡ del polígon. 
1 PerO el pitjor de tot es que l'A
l juntament ha deixat la remodelació 
1 de Can Batlló en mans deis propis 
1 especuladors. 
1 Quan vam preguntar a la Regido
! ra o al Gerent d'Urbanisme de Bar
¡ celona quin era el pla B per si la im-

1 
mobiliaria frenava el projecte ens 
van contestar qúe no en tenien cap 

1 de pla B i que ens calia confiar en la 

1 

bona fe de la Immobiliaria Gaudir. 
Aquest Ajuntament fa un urba

l nisme al servei deis especuladors. 

l Cada cop esta més clar que l'ú- . 
nic pla B avui per avui és l'ocupació 1 
de Can Batlló peis ve'ins l' 1 de juny 
del2011. _j 

Jallflllm~ 

t~:g 

Vallesplr 23 • 08014 • BCNI 
tel. 934 911 946 

''( 
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Cultura 

Connexió poetica 
Túclimán-Sants 
Hem parlat amb Gastón 

Córdoba, periodista i poeta 

de Taco Ralo (1974, provín

cia de Tucumán, Argentina), 

que fa ben bé un any i mig 

que viu a Sants. 

Andreu Rosés 
Sants 

U pregunto si fem un cafe i em diu: 
«M'agrada l'expressió _que feu servir. 
Nosaltres diem: "tromamos un café?", 
que, si bé potser es tracta d'una fór
mula més precisa, no té ~na connota
ció tan col· lectiva com la vostra. Elfer 
va més enlla del tomar i de la idea de 
prendre el cate conjuntament, perque 
conté la nQció de compartir el mo
ment, de construir-lo. Vau tenir una · 
molt bona pensada, els catalans». Riu. 

A tall de presentació, podríem dir _ 
que va deixar el seu país natal carre
gat d'una curiositat amplíssima perla 
nova cultura que l'havia d'acollir i 
d'un regueró de versos que han que
dat escampats basicament en dues 
publicacions que ell mateix ha editat. 
Des d'aleshores, un cop establert al 
barri barceloní, tragina el pes poetic 
d'una herencia cultural tucumana que 
es troba en vistes de mantenir un dia
leg fructífer amb l'autüctona. Perque 
cal dir que és molt significatiu que la 
seva segona autopublicació Huérfano 
del mundo l'hagi procurat editar en 
format bilingüe (ca tala i castella), així 
com també ho és el fet .que la traduc- · 
ció l'hagi feta, ni més ni menys, que la 
seva professora de catala. 

OBRA DE CÓRDOBA 
La seva obra, tot i ser presentada en 
dos volums -diferents, Fuegos en la 

noche i Huérfano del mundo, ha de 
ser considerada com una de sola. «El 
primer llibre és el tronc i el segon 
n'és una de les possibles branques», 
adverteix. «Vaig ordenar-ne una mica 
les tematiques, pero, en essencia, te-
nen molts elements en comú. Refle
xionen sobre la mort, la soledat, la 
memoria, etc.». 

POESIA ... 
1 per que escriure poesia, ara? 'Po
dríem respondre que perque és on 
rau l'essencia delllenguatge; és l'úl
tim dels.seus baluards. En el proleg 
del seu primer volum, Córdoba 
desafia: «El ser humano es palabra, 
es lenguaje, y eso también será 
cuando· no habite el mundo». 

A partir d'aquí, s'erigeix en defen- . 
sa de la paraula com a eina impres
cindible per a la vertebració del pen
sament huma. «Ara més que mai, ·cal 
defensar-la. Estem vivint un moment 
terrible de perdua de la riquesa lin
güística». 

... 1 MÚSICA 
Pero, ~ més d'aixo, creu fervorosa
ment en el poder comunicador de la 
música. Perque del seú Tucumán, en 
té mblt clara !'herencia que el xopa: 
la lunar d'Atahualpa Yilpanqui, la na
tal de Mercedes Sosa, la de milon
gues i de copies. 1 amb la premissa 
que tota poetica ha de versar musiea
litat i ritme, reivindica la importancia 
del can~oner popular i, de la matei-

- xa manera, d'aquella p_oetica asse
quible, próxima a la gent. 
. Podríem dir que Córdoba, fa seus 

aquells versos d'Antonio Machado: 
<<Procura tú que tus coplas 1 vayan al 
pueblo a parar, 1 aunque dejen de 
ser tuyas 1 para·ser de los demás. 1 
Que, al fundir el corazón 1 en el alma 

Coo eres o comneteixes? 
ls debats que estem man- . E tenint a l'equip de treball 
del Projecte Barri Coope
ratiu (PBC) ens han por
tat aquests darrers mesos 

a preguntar-nos sobre el Mercat S6-
cial. És per aixo que el 28 de maig a 
l'Espai Obert vam comptar, en el 
marc d'una nova ¿¡:errada del PBC, 
amb en Jordi Garcia i en Jordi Via, 
tots dos cooperativistes i membres 
de la Xarxa d'Economia Solidaria 
(http://alternativesalacrisi. wordpress. 
coml) i que precisament al llarg de 
l'abril i el maig-d'enguany han dina
mitzat el 11 Seminari sobre Econo
mia Solidaria. 

Avui, el Mercat Social ha deixat 
de ser només un projecte i és ja 
també una realitat desplegada i 

Construint 
el mercat 
social 

Projecte Bani 
Cooperatiu 

popular, 1 lo que se pierde de nom
bre 1 se gana de eternidad». Experi
menta en la intersecció de la música, 
la paraula i el lector; i aboca la seva 
experiencia tant al haikus com al 
vers lliure. 

A. Sants, en definitiva, ja tenim un 
nou veí i un nou experiment. Ha 
vingut, com tants d'altres, de terres 
for~a llunyanes i ens porta, en la 
concreció i la incogn(ta del vers, no
ticies fresques d'una peculiar trájec
toria poetica, ara en migració: «Aho
ra, ayer, 1 mañana... nada indican./ 
Estoy estando», canta un deis seus 
poemes. 

.::::..-- ~- r assat .. ""':. ==== 
En el passat de l'aire 

· es mou el fum, 
que també ja és passat. 

D'aquestes coses, 
secretes, trivials, 
que es desfan eternament 
fins a fora mida, 
esta fet el món. 

La memoria 
-temps sense espai
es reté imperfee:tes, 

[inacabades 
fa amb elles el seu alfabet 
i amb ell un orbe nou. 

En aquest joc ens manté la 
[vida. 

Tot just 
som noms 
que assenyalen 
hoque és 
i hoque fos . 

Del llibre Huérfano de 
mundo (Bubok, 2010) 

. arrelada al nostre territori, amb 
centenars d'expressions locals i 
concretes. Trobem espais on con
flueixen consumidors responsa
bles, productors cooperatius i soli
daris, sistemes de finances etiques 
o de mo11eda social i sistemes de 
comercialització justa. Una realitat 
sempre inacabada que cal expandir 
amb la finalitat que cada vegada si
guem In:és les persones que satis
fem les nostres necessitats perso
nals o coHectives • dins d'aquest 
mercat social: des d'una alimenta
ció sana i respectuosa fins a l'habi
tatge, l'ensenyament o la dignitat 
en el treball. 

Cal pensar que es pot donar la 
volta a l'actual context de crisi 
apostant intensament per generar 

Fortuny no 
ca u en l'oblit 

Redacció 
Sants 

El barri de Sants ha parit diverses per
sonalitats rellevants per a la cultura 
catalana i Esteve Fortuny n' és una. Per 
aquest motiu, un grup de persones 
van decidir endegar faca dos anys la 
Iniciativa Popular per a la Memoria 
d'Esteve Fortuny. Amb aquesta inicia
tiva es pretén recuperar la figura del 
músic santsenc, i es du a terme una 
recollida de signatures per tal de fer 
una instancia a l'Ajuntament i dema
nar que es dediqui un carrer, una pla
~a o una avinguda a Fortuny.a la ciu
tat de Barcelona. A més, es va impul
sar un curs on s'estudia i es treballa el 
músic en diferents ambits (biografia, 
un disc de tribut, documental, etc.), 
jaque l'any vinent es commemoraran 
els 25 anys de la seva mort. 

El 24 d'abril es va dur a terme la 
presentació del CSO El Niu de la . 
Guatlla, on es~va celebrar un recor
datori del músic, amb una petita ac
tuació de la Companyia Electrica 
Dharma . 

----------------~és-fñforññáéió: 

iniciativaesteve. blogspot.com 

s'han difós cartells com aquest que 
demanen signatures. IPMEF 

habits o realitats locals que esta
bleixin nous nodes des deis quals 
construir, i gaudir, aquest mercat 
social. Mitjan~ant la reapropiació i 
l'autogestió de la for~a de treball, 
les cooperatives de consum, les 
monedes socials, el comer~ just..., 

Quiera 
Esteve Fortuny? 

Esteve Fortuny va néixer a 
Barcelona el 22 de febrer 
del1954 . 

Amb els seus germans va 
comenc;:ar a preparar un 
repertori de canc;:ons més o 
menys rock (la inevitable 
«Casa del sol naixent» ¡ temes 
dels Beatles l els Rolling 
Stones}_ El trio va aconse_guir 
una cert!i reputació com a 
grup en directe en el circuit 
de casals i instituts. Acabava 
de néixer la Dharma. 

El1974, la Dharma es va 
convertir en comuna i van 
marxar a viure plegats a una 
masia de Girona. Des d'ales
hores, la seva vida esta lliga
da a la historia del grup. Amb 
ells va trepitjar tots els esce
naris del país i va enregistrar 
deu elapés. L'Esteve estava 
convenc;:ut que el rock no con
sistia només en música, sinó a 
intentar imaginar un món 
diferent. 

La mort el va trobar a 
l'escenari. Mentre actuava a 
Cardedeu va sofrir una hemor
ragia cerebral i va morir a 
l'Hospital Clínic de Barcelona, 
el 19 d'agost del 1986. 

podem esdevenir el que Salas An
tón (1965) anomenava «Un cranc 
dins del capitalisme» que cons
trueix un sistema economic alterna
tiu i plenament postcapitalista. 

1 

-
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QU~ ESTA PASSANT ALS PAYSOS CATALANS? Arre u En aquest apartat volem· apropar-nos a la realitat del nostre 
país, des de Sal ses a Guardarmar i des de Fraga a Maó. Des de 
LA BURXA volem contribuir a la coneixeno;a del nostre passat 

immediat, de les problematiques actua]s, tant sodals com 
ecológiques i económiques, i dels moviments populars que 
ens fan avano;ar. . 

De u ·penedesencs a judici per 
presümpte delicte electoral 

Els encausats per delicte elec
toral al Penedes critiquen la 
«doble vara de medim_de_la 
justicia espanyola. Les 1 O per
sones van ser jutjades 1'1 de 
juny per haver-se tnanifestat 
contra la Constitució europea 
el 2005. D'altra banda, no hi 
ha hagut cap procés judicial 
pels actes irregulars a favor 
del 'sí'. 

BeiZaballa 
Vilafranca del Penedes 

L'1 de juny es va fer a !'Audiencia Pro
vincial de Barcelona el judici a 10 pe
nedesencs acusats de delicte electo
ral. Els fets es remunten al 19 de 
febrer del 2005, quan un grup de 
gent r manifestar-se a Vtlafranca en 
contra de la Constitució europea, que 
se sotmetia a referendum l' endema. 
Els manifestants proclamaven el vot 
en contra de la constitució i, a més, 
denunciaven que els contraris al trac
tat europeu havien estat silenciats. 

Des d'aleshores, una campanya en
cap~alada per la Coordinadora . 
Antirepressiva del Penedes demana 
l'absolució deis encausats, que fan 

front a una multa de 18.000 euros i a 
990 dies de presó. 

EL JUDICI 
Hltmarts rde juny es va dur a terme 

el judici contra els 10 encausats a 
!'Audiencia Provincial de Barcelona. 
El judici, vist per a sentencia, s'ha va
lorat de manera positiva tant per part 
deis advocats com deis encausats i 
Cesk Freixas ens explica: «No ha que
dat demostrat l'argument de la Guar
dia Civil, ja que les seves declaracions 
han estat totalment contradictories». 
Potser peraixo la Fiscalía s'ha negat a 
presentar com a prova el vídeo que 
suposadament demostrava la culpa
bilitat deis acusats. 

El dia 29 de juny sortlra a la llum 
la sentencia i, si aquesta no és l'abso
lució, diu FreixaS, «quatre deis encau
sats ja hem avan~t que no pagarem 
la pena multa». 

CRÍTIQUES DELS ENCAUSATS 
Una de les principals critiques que 
rep aquest judici és la «doble vara de 
medir de la justicia», tal com explica 
el músic Cesk Freixas, un deis encau
sats: «Mentre que la justicia ha deixat 
impunes les accions a favor del 'sí', ha 
tirat endavant una única denúncia, la 
nostra». En aquest sentit, la Coordina
dora alerta de la gran quantitat d'irre
gularitats comeses per afavorir el vot 

afirmatiu de partits, organismes esta
tals i de mitjans de comunicació. De 
fet, van ser moltes les veus que es van 
al~ar per denunciar-ho. Fins i tot la 
junta electoral va desautoritzar el Go
vem espanyol per haver comen~at 
una campanya a favor del 'sí' amb di
ners públics. 1 el periodista Pascual 
Serrano, en l'article «20-F, el gran 
frau», publicat a Rebelion.org, critica
va que «la persecució deis partidaris 
del no» havia estat «Constant» i que «la 
campanya de silenciament» havia arri

bat «a un nivell incompatible amb un 
estat democratie». 

«Teníem motius de sobra, aquell 
19 de febrer», diuen els encausats en 
un comunicat. «Ens vam rebeHar da- . 
vant les injusticies i vam sortir al car
rer per cridar que estavem en contra 
d'una Unió Europea que ens nega el 
dret a l'autodeterminació, que no re
coneix el catala com a llengua oficial, 
que manté un model de creixement 
insostenible ecologicament i consoli
da un individualisme liberal salvatge, 
sense garantir l'accés universal als 
drets economics, socials i culturals 
més basics». 

VIGILANCIA PER PART 
DE LES FORCES DE SEGURETAT 
Pero aquell dia els vigilaven de ben a 
prop. Agents de paisa de la Guardia Ci
vil van enregistrar i fotografiar tota la 

manifestació i, dos mesos després, 
10 deis manifestants van rebre una 
citació judicial, acusats d'un suposat 
delicte electoral. v.m declarar als jutjats 
d' instrucció i ara el cas ha arribat a !'Au
diencia Provincial, on seran jutjats. 

MOSTRES DE SUPORT 
DES DE TOTS ELS AMBITS 
«La justicia criminalitza els qui lluiten 
i s'organitzen. És possible que judi
cialment no tinguem les de guanyar, 
pero cal que guanyem, si més no, la 
batalla política d'aquest cas. Per aixo 
també és important la pressió popu
lar», diu Cesk Freixas. En el marc d'a
questa pressió a que fa referencia, 
desenes de persones van manifestar
se el 15 de maig pels carrers de Vtla
franca per demanar l'absolució deis 
encausats, els quals també han rebut 
el suport de l'Ajuntament a través · 
d'una moció de la CUP aprovada amb 
els vots d'ICV, ERC i CUP. 

A més, el dia del judici es va 
convocar una concentració davant 
de !'Audiencia Provincial a partir de 
les 9 del matí i aquella mateixa tarda 
es van presentar les adhesions de 
suport que s'havien recollit de 
persop.alitats de la societat i la cultu
ra, com ara Oleguer Presas, }osep 
Maria Terricabras, Marius Serra, 
Mathew Tree, Natxo Tarrés. i Gerard 
Quintana. 

CONTINUA . l'l~1rERCA~~I DE TEMPS ü CONEIXEMENJS, 
Volem informar-vos d'un servei d'intercanvi de ':oneixements, temps i habilitats que ofereix un veí del barri, i que peosem pot 
ser d'interes general. Ell és en Joan, ha treballat durant 20 anys en coopera ti ves de construcció, i ara posa a l'abast del veinat 
la seva experiencia: petites reparadon.s domestiques o orientació en obres a la llar, i assessorament a comunitats de 
veins per obres a eclificis. Per més informació, Joan: 649 480 735 

També recordar-vos que tothom qui, com enjoan, tingui algun coneixement, habilitat o temps per oferir ens ho pot fer saber a 
través del nostre correo intercanvisants@gmail.com, o bé en persona, cada dilluns, de 19 a 22h, a l'Ateneu Llibertari de Saots 
(c/Maria·Victoria 10). 

lmpunitat 
futbolera a Sants ... 

Amb motiu de la celebració de la 
final ,d~ la Copa del Rei de futbol, 
la gent de Sants vam ser especta
dores d'un espectacle_ lamenta
ble. La tarda del19 de maig es va 
poder comprovar la impunitat de 
que gaudeixen els esdeveniments 
esportius. A banda de crits del ti
pus «Que viva España,, i banderes 
franquistes, els aficionats (la ma
joria de l' Atletic de Madrid) van 
poder llen~;ar ampolles i altres 
objectes contra cases okupades i 
intimidar santsencs i santsenques. · 
1 tot aixo, sense que ningú no els 
ho prohibís, és dar. 

SOLIDARITAT 

Este m 
enredades 
El passat 15 de maig, el Forat de la 
Vergonya va acollir la jornada de 
presentació de la campanya «Totes 
estero enredades, treu el mocador 
per les teves veütes», impulsada 
per diferents coHectius i persones 
que han decidit prendre mesures i 
coordinar~~e davant de l'augment 
de batudes i de controls d'identi
tat a les persones migrants. 

La campanya parteix de la 
voluntat de respondre de forma 
unitaria i efectiva davant aquesta 
situació alarmant, teixint un pont 
entre les lluites deis sense papees i 
de les persones autüctones, tot 
generant estrategies de resistencia 
activa. 

Darrerament, s'han distribult 
mocadors vermells arreu del terri
tori, ja que l' estrategia consisteix a 
treure aquest mocador en un es
pai on s'estÍgui duent a terme una 
batuda. Aquesta senyal alertara els 
vianants de l'actuació policial, i la 
faca visible als ulls de totes, ja que 
últimament les duen a terme 
agents vestits de paisa. El diumen
ge 6 de juny a ies 16.30 hores, es 
faca uña concentració davant del 
CIE de la Zona Franca per mostrar _ 
el rebuig a aque-sts centres d'inter
nament d'estrangers. 

caaa di\\uns pots 
passar a buscar a\lo 

q.ue necessites a 
\' ~teneU LHbertari 

de Sants 
(c/Maria VictorialO) 

·ae 19 a zzh. 
" 

Per acabar volem fer-vos saber que la Universitat Lliure de Sants ofereix, mes rere mes, tallers de coneixement compartit i grups d'autoaprenen-
tatge sobre temes diversos, que poden seguir a través de la seva web (sants.unilliure.org). · 
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MIQUEL MISSÉ: 

«La m·anifestació 
té l'objectiu 
d'exigir que es 
deixi de -cons-iderar 
la transsexua.litat 
com una malaltia» 

Aquesta publlcació té una lllcénda 

--·- _, ~~~SRECOHEIXEMENT· 
Sou lllures de copiar, dtstrfbuir·t comunicar públtcameot l'obni ambles 
condic:lons següents: 
• Reconetxement. Heu de reconetxer el crecttt de l'obra de la manera 

~~=~~obraperaflnalttats 
comerctals. 

Per vetJre una cópta d'aquesta Uk:énda vislteu 

~~~~~=¡'!t~~~;5t:~~~Way, 
Standford, caUfomfa 94305, USA. 

Mictuel Missé és socioleg i 

militant transsexual membre 

de T rans-block. LA BURXA s'ha 

entrevistat amb ell perque 

ens expliq~i l'e~sencia del 

moviment <d:rans» actual i de 

cara a la manifestació convo

cada per al proper dissabte. 

ganitzem xerrades, passis de vídeos, 
etc. Alhora treballem el tema de la 

·cultura del cos, la sexualitat i el 
genere. Per altra banda, ens dedi
quem a la política més concreta. Ara 
fa un temps que intentem que les 
nostres de~andes tinguin un abaSt 
mundial, ja que, de fet, són els orga
nismes intemacionals -APA i OMS
els que marquen la definició. 

Miquel Missé al costat d'un cartell que anuncia la manifestació Trans i lnter-sex 

Andreu Rosés 
Sants 

El 5 de juny, el coH~u ~ 
block participa a Barcelona en la 
Manifestació Internacional de Llui· 
ta Intersex. Ens podries situar? 
El Trans-block som un coHectiu de 
persones, transsexuals o no, organit
zades per lluitar en favor de la norma
lització de la transsexualitat i pel can
vi social; entenent que la qüestió 
«trans», pel fet detractar-se d'un tema 
d'identitat sexual, afecta tots els am-

. bits de la nostra societat. Per aixo, 
també . assumim un determinat 
discurs polític que transcendeix la 
qüestió exclusivament transsexual. 

En que consisteix la vostra 
militancia? 
Per una banda, provem de trencar 
amb la invisibilitat a la qual 
tradicionalment ha estat condemnada 
la realitat transsexual, difonent-la a 
tants ambits com ens és possible: or-· 

Vinyeta 

Així dones, hem dedicat molts es
for~;os a provar d'aglutinar els dife
rents moviments «trans» a escala · 
mundial i sembla que esta donant 
bons resultats. De fet, la manifestació 
del 5 de juny sera un bon barometre 
de la feina feta. Vindri gent de tot 
arreu per mobilitzar-se a favor de la . 

. despatologització. 

«Assumim un 
discurs polític 
que transcendeix 
la qüestió 
transsexual » 

La despatologització? 
M'explico. Hem de tenir en compte 
que, ara per ara, la transsexualitat es
ta considerada una malaltia, una pa-_ 
tologia. El . problema de la · medicina 
actual és que, per tal de rebre aten
ció, cal estar diagnosticat d'alguna co-

sa. Així dones, des dels anys 60, per
que els transsexuals rebessin algun ti
pus d'atenció es va crear als Estats 
Units un diagnostic anomenat «tras
toro d'identitat sexual». 

Tot i que _$n aquell moment la pro
posta va ser for~;a avan¡;ada, actual
ment ha quedat obsoleta. Malgrat ai

xo, encara es fan servir els mateixos 
parametres. Avui dia, aixo ve refor~;at 
perla teoria dominant en l'ambit ofi
cial que defineix la transsexualitat des 
d'una perspectiva essenciahnent bio
logista. Explica que en algun moment 
de la hostra formació hi hauria hagut 
algun tipos de desequilibri, una espe
cie.de pluja d'hormones en excés, per 
exemple, que hauria causat un des
ajust entre el cervell i el cos. Per tant, 
consideren que és una patologia, una 
malaltia mental. 

1 no hi esteu d'acord? 
No. De cap manera. La biologia no ho 
explica tot. 1 en tot cas, el tema de la 
identitat sexual travessa tota la socie
tat i ens afecta cadascun de nosaltres; 
siguem transsexuals o no. S'ha d'anar 
més enlla per entendre•ho. 

Les persones encara atorguen rols 
molt estereotipats a l'home i la dona, 
i si no s'emmotllen a aquest esquema, 
de seguida se_ les considera malaltes, 

de.sviades, etc. ~s per aixo que pen
sem que cal suprimir la patologització 
i alhora incentivar el debat; un debat 
que implica necess3riament tothom, · 
la societat sencera. 

«Els_metges 
tenen bona · 
voluntat pero 
segueixen 
parametres molt 
tancats»· 
PerO que implica, tot aixo, a la 
practica? 
El problema de la patologització aquí 
afecta molts ambits de la nostra vida 
quotidiana. Per ser reconeguts com a . 
«trans» cal que obtinguem un diag
nostic (de malalt mental), i per obte
nir aquest diagnostic s'ha d'haver ob
tingut un certificat psiquiitric. Sense 
aquest certificat no podem modificar 
el nostre nom del DNI, prendre hor
mones o operar-nos. L' obtenció del 
certificat obliga a seguir un tracta
ment anomenat «test de la vida real» 
que consisteix a fer-nos un seguiment . 
periodic per tal d'avaluar el nostre 
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_ -~Capsula: Retoca t mmora 
fotos amb Gtmp 
'li7ir. 

En aquesta Bunca hl han coHaborat: 

grau de masculinitat o feminitat i, en 
base a aixo, decidir si ens l'atorguen. 

Es tracta de demostrar si sou prou 
«homes» o <<dones». Deuen seguir 
criteris molt hermetics, oi? 
Completament. Els metges que duen 
eiS nostres casos genef.iliñent tenen 
bona voluntat, pero segueixen uns pa
rametres tan tancats que sovint acaben 
sent més contraproduents que res. 

Com s'encaren exactament les te· 
rapies? 
D'una banda, avaluen l'entom del pa
cient: familia, amistats, parella, etc., i 
el seu grau d'acceptació de · la 
«malaltia». D'altra banda, estudien el 
pacient mateix. Una de les proves 
més polemiques consisteix a fer 
omplir uns tests psicologics en que 
arriben a preguntar: «T'agraden les 
tlors?», «els cotxes?», «l'esport?», etc. 1 
en funció d'aixo fan un primer pre
diagnostic. 

Hi ha molta feina a fer encara? 
Moltíssima. Sembla que el 2012 to.r
nen a revisar el cataleg del DSM. La 
manifestació del 5 de juny té l'objec
tiu d'exigir que es deixi de considerar 
la transsexualitat com una malaltia. 1 
és dar, tothom hi esta convidat. 

Matí: Activttats tnfantlls. 
Tarda: Marató d'espectades.. 
Ntt: Concert. 
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