
Sants i barris ve"lns 
s .ooo exemplars 
distribució gratu"lta 
mensual 
juliol2o1o periodic de comunicadó popular 

RXA 0'~1\JTERCANVI DE SANTS 
La secció de la XIS ens ha de deixar 

durant uns mesas, pero ens recor
den on podeu seguir les notícies i 

els añuncis de la xarxa. Pagina 11 

Una assemblea de treballadors 
prepara la vaga general 

Durant l 'assemblea es van fer moltes intervencions amb propostes, idees o impressions sobre alto que s'ha de fer de cara al 29 de setembre, vaga general. ALBERT GARClA 

El dimarts 29 de juny es va dur a ter
me-la primera assemblea de treballa
dors i treballadores d 'en~a que es va 
fer pública la data de la vaga general 
(el 29 de setembre) . L'assemblea no 
va ser espontania, sinó que va ser la 
resposta a la crida feta pel Comite de 
Conveni d'Autobusos de Barcelona 
per tal de poder posar en comú les 
mesu~es que s'hauran de prendre de 
cara a finals de setembre. L'assem
blea, a la qual hi van assistir més de 
300 persones, va omplir les Cotxeres 
de Sants de reivindicacions, ide.es i 
acords que s'hauran d'anar madu-

rant de cara al 15 de setembre, data • 
de la propera assemblea, on s'acaba
ran de prendre decisions conjuntes. 

Tot i així va quedar pales que la 
gent no pensa renunciar als seus 
drets i es va animar centres de tre
ball, assemblees i barris a treballar 
de manera unitaria contra les ·mesu
res establertes pel govern espanyol. 

També hi va haver un recordatori 
per a les persones que estaven en va
ga en aquells moments a Euskal He
rria, on els sindicats havien convocat 
una vaga general. Pagina 4 
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Protestes contra el 
CIE de la Zona -Franca 
El 6 de juny, diversos col-lectius s'aple
gaven davant el centre d'internament 
d'estrangers (CIE) de la Zona Franca 
per denunciar-ne la seva existencia. El 
mateix dia, dins del centre, comen~va 
una vaga de fam de 150 interns. 

Aquest tipus de mobilitzacions, que 
ja fa molt temps que es duen a term~, 
no són conegudes per tothom. De fet, 

pel que fa al tema de la immigració, hi 
ha molts aspectes que queden relegats 
al silenci, entre els bastidors d'una d'a
quelles teatralitzacions polítiq~es i me
diatiques ara ja tan habituals; aquesta 
vegada amb els fantasmes del burca i el 
nicab, invisibles al carrer i molt crida
ners a la premsa i en alguns escenaris 
municipals i parlamentaris. Pagina 3 
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Oriol 
Vilajosana 

Entrevista al coordinador de 
l'escola Gótics Rugby Club, fun
dada l'any 1984. 

El grau zero de 
les prohibjcions 
PAGINA<l 
AlbertO López Bargados, antropoleg de 
la Universitat de Barcelona i expert en 
el Magrib, analitza el que anomena de
ría prohibicionista del burca i del nicab. 

Música a l'abast 
de.tothom 
PAGINA 10 

L'escola de música Ressons ens apropa 
a la realitat del projecte Música a l'A
bast, el qual fomenta la igualtat d'o
portunitats en les arts i reconeix el po
tencial creatiu de les persones amb 
discapacitat. Un espai per a l'expe
rimentació, l'aprenentatge i la partid
pació. 

Contra la 
impunitat 
PAGINAn 
En aquest número de IA BURXA ens fi. 
xem en la iniciativa a la qual han donat 
suport 60 entitats deis Pa"isos Catalans 
per reivindicar la ti de la impunitat del 
franquisme. 

En el seu primer disc, editat per Bankrobber, Els Sur· 
fing Sirles ens presenten ~ons dominades per la 

Lectura imprescindible per entendre l'entramat de fenómens 
que compasen l'ona llarga del capitalisme a l'Estat. 

psicoctelta punk i atguns toes de garatge. · 

1 



\\ 

02 •la Burxa*• Juliol de 2010 

Opinions 
Editorials 

Paradoxes.· 
els drets i les 

migrants 

Als centres d'interna
ment d'estrangets (CIE) 

es vulneren tots els 
drets, mentre ens entre

tenen amb la prohibició 
del burka i el niqab . 

Opinió . 
El gr~u zero 
deles 
prohibidons 

Alberto lópez Sargados 
Antropóleg (Universitat 

de 'Barcelona) · 

A primera vista, sembla estranya, fins i 
tot un punt exotica, la deria prohibi
cionista que afecta diversos. ajunta
ments del nostre país i que, sens club
te, trigara ben poc a arribar a ir;st'tn
cies autonomiques i estatals. Prohibint 
l'ús dins d'~spais públics del burca i 
del nicab, peces de roba que amaguen 
gran part del rostre de la dona musul
mana que decideix portar-les,· les ad
ministracions públiques catalanes 
semblen caure en el parany de prohi
bir practiques que (gairebé) ningú no 
du a terme, costums inexistents al 
nostre país, com si declaréssim il-legal 
la bruixeria o apliquéssim castigs se-

El somni 
d'un il.lús o 
solidaritat 
ja! 

Quel Ness 

Sabíeu que en les eleccions a les 
corts espanyoles del1907, 41 del44 
escons catalans els va ocupar uná co
sa anomenada Solidaritat C:atalana. 
Ni més ni menys que el93% del vots 
van anar a parar a aquest invent polí
tic, en el qua! s'hi aplegaven dretes, 
centres i esquerres. Si fem una senzi
lla extrapolació al parlament regional 
catala, amb un 93% del vots, gairebé 
fins i tot els uixers serien de la cosa. 
Per tant, cal repetir l'invent, tot can-

. viant la clau catalanista per la inde-

.Nombroses ciutats catala
nes i el Senat espanyol 
han decidit prohibir l'ús 
del burca i el nicab. Sem-

bla que hi ha unanimitat entre els 
partits polítics en la preocupació 
per la dignitat de les dones musul
manes, fins i tot entre aquells poc 
proclius a ser abanderats de causes 
feministes. 1 aquestes peces de roba 
-que la gran majoria de la població 
no sap ni com són i no ha vist mai
també han ocupat importants espais 
en tots els mitjans de comunicació, 
com si es tractés d'un tema molt im
portant, que posa en qüestió la nos
tra societat. Pero és curiós el fet que 
mentre tothof!l ·pateix pels drets de 
les dones musulmanes en relació 
amb la manera com es vesteixen, 
aquest patiment desapareix quan es 
tracta d'analitzar les discrimina-

vers a qui s'obstini a menjar pedres. 
És evident 1' esperit preventiu que ins
pira aquesta fal·lera reglamentista, i 
que· s'acomoda facilment a aquest 
ideari contemporani que consisteix a 
regular les coses abans que · succeei
xin. Prevenim l'ús del burca, en efec
. te, com prevenim el nostre colesterol, 
el fracas d'una relació amorosa o el re
gust amarg d'una derrota esportiva: 
protegint-nos amb ahtelació, plantant 
barreres jurídiques i emocionals. 

També és evident que l'onada pro
hibicionista presenta tota una dimen
sió simbolica que explica, al menys en 
part, la carrera deseñfrenada a la qua! 

pendentista. Potser no obtindrien el 
93% del vots, pero potser sí la majo
ria justa per proclamar de forma uni
lateral r irreversible la independen
cia. Pero cóm diuen els espariyols: 
<<Quién le pone el cascabel al gato». 

· Aleshores va ser !'Enrie Prat de la Ri
ba, de la Lliga Regionalista, qui es va 
erigir en el líder de lÚdea. 1 per que 
ell? Dones segurament perque la lli
ga era el partit més fort i amb més ca
pacitat d'influir en la resta, a part de 
la contrastada solvencia política i 
personal de l'home. 

. 1 

Ara, de moment, ja te~ un pro
blema. De líder com ell, cap ni un. En 
Mas és un cagaelastics, que si arriba a · 
ser président de la Generalitat ja es 
pensara que haura fet el cim -igual 
com si hagués pujat a l'Everest-, 

cions que fa la llei d'estrangeria o 
quan aquestes dones -i la resta de 
persones nascudes en palsos extra
comunitaris- són tancades en cen
tres d'internament d'estrangers. 1 és 
que es tracta d'espais on sí que es 
produeixen importants vulnera
cions deis drets humans; unes vul
neracions que gairebé no han estat 
recollides pels mitjaris i encara 
menys pels partits polítics. 1 aixo 
ens pot donar pistes sobre la instru- · 
mentalització política qUe s'esta 
fent d'aquest tros de roba. En temps 
de crisi, ja va bé tenir alguna preo
cupació per desviar l'atenció (amo
de de cap de turc) i alhora tots els 
partits polítics, en un context pree
lectoral, volen apropiar-se o fer-se 
portaveus d'un discurs -l'islamo
fob-, que, desgraciadament, té 
molts redits electorals. 

s'aboquen cada cop més ajuntaments 
per prohibir abans, més i millor que 
altres. Ningú no vol quedar-se endar
rerit en aquesta cursa, i un cop més, 
tal com passa amb les polemiques en
toen de !'obertura d'oratoris musul
mans, Catalunya semblá mostrar un 
fet diferencial amb la resta de l'Estat 
que només es pot explicar incidint en 
la imitació passiva deis nostres velns 
del · nord, el republicanisme laicista 
frances, i en la pregnancia que han as
solit a casa nostra els discursos isla
mofobics, manipulats per la classe 

_ política i els mitjans de comunicació 
des pe fa anys. 

quan a hores d'ara asseure's al des
patx presidencial de la pla~a de Sant 
}aume té menys valor que ocupar el 
tron vacant de la Sildavia d'en Tintín. 
1 en <<Putxi», que amb aquest malnom 
a part de sortir a Polonia marcant pa
quet podria sortir a Crakovia al costat 
del Txiqui, el Chichi, el Pichi, etc., té 
el carisma just per ser president del 
tercer partit, per ara, del parlament 
de segona regional del pare de la Ciu
tadella, pero ni un gram més. Ni d'en 
Laporta i el seu lloro, ni del moro, del 
mico, del senyor de Puerto Rico, ni de 
frikis diversos, no valla pena perdre 
el temps parlant-ne. Finalment, els de 
la CUP encara no saben que volen ser 
quan siguin grans, cosa que és una 
llastima perque de gent valida i amb 
idees en tenen un munt. 

Retallades 
socials 

i nacionals 

És temporada 
· de rebaixes: 

les de l 'Estatut, 
imposades i que només 

uns pocs voten i una 
majoria rebutja; 

·i les de la reforma 
laboral, que retalla els 

drets basics deis 
treballadors. 

Al meu parer, és aquesta voluntat 
d'instrumentalitzar barroerament la 
causa antiislamica la que es troba 
darrere de la moderna cacera: de 
bruixes que practiquen els municipis 
catalans, que, com una mena de pro
fecia autocomplerta, poden crear de 
retruc allo que prohibeixen, donar 
cos i realitat a unes practiques vesti
mentaries fins al moment purament 
testimonials. Si les bruixes només 
van existir com a conseqüencia de 
l'aparell repressiu i moralitzant des
plegat per la lnquisició contra les do
nes -sempre les dones-, aconse
guint confessions sota tortura per tal 
de crear allo que es perseguia, les 
contínues fotos i · notícies a la prem
sa i televisió provoquen en la ciuta
dania la sensació que estem envol
tats de ·dones perilloses que ama
guen la cara i porten vés a saber que 
sota aquella sinistra pe~a de roba. 
Sembla que el que pensin aquestes 
dones, el que fan i per que ho fan, 
no importi a ningú. 

Pero com diu el bolero,: <<La vida te 
da sorpresas·~· Vés a saber si l'esperit 
de !'Enrie s'apareix a algun dels 
abans esmentats, o a algú altre que ni 
tan sols coneixem, i Ji fa veure que 
ensunim d'una punyetera vegada o 
aixo de Catalunya s'acaba. Queja són 
massa anys tirant-nos els plats pe! 
cap mentre a ponent van fent la seva, 
que és jut la contraria de la nostra. La 
regla de tres sempre ha funcionat, 
com més Espanya, menys Catalunya i 
a l'inrevés. Si no aprofitem ara que 
estan cardats de mala manera, quan 
s'hagin refet de la crlsi, ja no hi se
rema temps i ens acabaran d'esclafar 
com cuques de cuina. 

Bé dones, a veure si com a mínim 
la manifestació del dia 10 és un gran 
exit i com un progi:ama que hi havia 

N.uest mes de julio! comen~a 
molt negre per als nostres 

rets nacionals i socials. D'u
a banda, amb la recentment 

coneguda sentencia del Tribunal 
Constitucional sobre l'Estatut de Ca
talunya, després d'una esperpentica 
escenificació del que és una justicia al 
servei deis partits polítics. De l'altra, 
arilb la reformá laboral, que ens mos
tra un cop més la cara menys socialis
ta d'aquest govern, afavoriilt !'empre
sa, restant drets fonamentals de les 
persones treballadores, i abandonant 
tot consens amb els actors socials. 
Des de IA BURXA volem manifestar el 
nostre rebuig a aquesta sentencia, 
que ens allunya més d'Espanya, i vo
lem solidaritzar-nos amb tots els que 
patim i patirem aquesta reforma labo
ral que ataca els de sempre: la dasse 
treballadora . 

De.sFent 
Barcelona 

Carolina de leó 
i Merce Compte 

A la carretera de Sants s'est't por
tant a terme una tala injustificada 
de tots els arbres, alguns dels quals 
centenaris. I:Ajuntament addueix 
que estaven malalts, pero un obser
vador atent pot comprovar que no 
era així. La falta de cura i rec eren 
les causes que alguns es posessin 
malalts. Només s'ha de veure com 
estan de frondosos tots els arbres 
de Barcelona després de les abun
dants pluges. 

Un grup de velns hem recollit 
prop de 300 signatures que hem 
lliurat al Districte per aturar aquest 
extermini indiscriminat. Ens enga
nyen ambla promesa de nous ar
bres que, creiem , no serviran per 
substituir els anteriors. No faran 
ombra en molt de temps i no apai
vagaran ni el soroll ni la contami
nació. 

I:afany d'aquest ajuntament de 
cobrir de ciment (com per exem
ple, la pla~ dels Pa1sos Catalans) 
els carrers i les places de la nostra 
ciutat és infinit. 

Envia'ns el teu escrit a 
laburxa@barrisants.org 

oaCanVies 
(J~cs Florals, 42. BCN o8014). 

<<años ha» a TVE que es deia Reina 
por un dia, que durant un dia to
thom se senti part del mateix proble
ma, el nom del qua! és Espanya, i 
l'endema som capa~os de buscar-ne 
la solució tots plegats. D'aixo en}oan 
Oliver, Pere Quait, en diria «El somni 
d'un iHús». 
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Sants 
Centre d'internament d'estrangers: vigilar i castigar? 
El diumenge 6 de juny, a les 

quatre de la tarda, es convo

cava una concentració 

davant del centre d'interna

ment d'estrangers (CIE) de la 

Zona Franca. Alhora, l'orga

nització Drets i Papers per a 

Tothom feia saber que 

150 interns iniciaven una 

vaga de f~m. El conflicte va 

tenir lloc el mes passat molt 

a prop de Sants, mentre els 

mitjans generalistes ens 

ensordien amb el seus fan

tasmagorics burca i nicab. 

Andreu Rosés 
Zona Franca 

Rere la cortina de fum, dones, hi ha 
casos silenciats precisament mancats 
de qualsevol altaveu mediatic oficial, 
sorollo.sos només al carrer i, en tot 
cas, gricies a l'amplificació d'alguns 
mitjans altematius i de determinats 
coHectius. l té a veure amb la realitat 
obtusa deis centres· d'internament 
d'estrangers (CIE) i amb la persecu
ció velada que molts immigrants pa
teixen al nostre entorn. · 

Els CIE són centres no penitencia
ris destinats a recloure aquelles perso
nes no comunitanes (de piisos no 
pertanyents a la Unió Europea) que es 
troben en una s1tuació de residencia 
irregular. Actualment, a tot l'ambit eu
ropeu, hi ha constancia d'uns 280 CIE 
distribults per tot el territori, 11 deis 
quals es troben dins l'Estat espanyol 
(que es van comenc;ar a implantar 
l'any 1985) i un él'aquests a Catalunya, 
ubicat a la Zona Franca des del2006, 
any en que es va fer el trasllat des del 
seu antic emplac;ament a la Vemeda. 

• Els 11 CIE depenen directament del 
Ministeri d'Interior i són · gestionats 
pe! cos de la Policia Nacional en estre· 
ta coHaboració amb els Mossos d'Es
quadra (encarregats de la identificació 
i detenció deis immigrants). 

A l'Estat espanyol, no tenir papers 
és considerat una falta administrativa 
(com també ho és tenir el DNI cadu

. cato una multa de transit), pero tot i 

no ser, per tant, un delicte, ja és sufi
cient perque a la persona no comuni
taria se la reclogui en un CIE durant 
un maxim de 60 dies. Així ho preveu 
!'última reforma i ampliació de la Llei 
organica d'estrangeria, aprovada el 
passat desembre del2009. Un cop re
dos, l'immigrant ha d'esperar la reso
lució del seu cas, que majoritaria
ment acaba en expulsió. Nombro~es 
organitzacions socials denuncien 
que, mentrestant, els intems estan 
sotmesos a unes condicions molt pre
caries i no dubten a qualificar els CIE 

- de presons encobertes. 
· <<Sabem que, en principi, al CIE de 

la Zona Franca només hi ha homes i 
creiem que les dones les envien a Va
lencia o a Madrid>>, explica un membre 
d'un deis coHectius mobilitzats. Tot i 
que se'n desconeix el nombre exacte, 
s'estima que el CIE de la Zona Franca 
conté entorn de 200 immigrants. Se
gons SOS Racisme, l'Estat espanyol va 
destinar 3,7 milions d'euros a la seva 
construcció, xifra que paradoxalment 
va ser inclosa dins el pressupost de l'a
juda al desenvolupament. 

EL SILENCI 
Justament, el passat 14 de juny l'Ob
servatori Crític deis Mitjans 
MEDIA.CAT, publicava un article en 
que es comparava el tractament me
diatic del debat del burca amb el de 
les mobilitzacions i vagues de fam en 
contra deis CIE. L'estudi conclola que 
<<la redulda presencia deis fets del CIE 
de la Zona Franca contrasta amb l'am
plíssima cobertura que acostumen a 
rebre les noticies relacionarles amb la 
immigració. En són dos bons exem
ples el debat actual sobre la prohibí
ció del burca i el nicab als espais pú
blics deis municipis ( ... ) o, mesos en
rere, tot el conflicte del no 
empadronament deis immigrants 
·irregulars». 

D'altta banda, no .és facil coneixer 
de primera ma la realitat deis centres, 
tal com afirmen la majoria de col·lec
tius. Gran part de la informació obtin
guda prové essencialment de les famí
lies deis intems, i és així que algunes 
de les experiencies viscudes han po
gut sortir del CIE i rebre una certa di
fusió. <<Els mitjans de comunicació, les 
ONG i altres coHectius hi tenim l'en
trada vetada; són només els familiars i 

La protesta davant del CIE de la Zona Franca, el 6 de juny passat. ALBERT GARCIA 

111\ohamed :A.bagui 

Cartel! en homenatge a Muhammad Abagui, el jove mort al CIE de la Zona Franca el passat 13 de maig. ALBERT GARCJA 

amics els que hi poden acudir i que 
ens fan de vincle. També hem pogut 
parlar per telefon amb alguns deis . in
terns», esclareix José Peñín, de SOS 
Racisme. •Realment el CIE el tenen 
irnagat. La majoria de la població des
coneix aquest centre i d'aquesta ma
nera esdevé un espai per fer desapa
reixer eis immigrants.• Ara, amb la cri
si, creiem que aniril. a més». 

2010, MOBILITZACIÓ 
1 VAGA DE FAM 
Del 27 de febrer a l' 1 de marc;, dife
rents coHectius van organitzar con
juntament a tot Barcelona una cam
panya de solidaritat amb els immi
grants reclosos al CIE de la Zona 
Franca, i, per mitja de mobilitzacions 
diverses i la convocatoria d'una vaga 
de fam, van denunciar les dures con
dicions a les quals estan sotmesos els 
interns. Cal advertir que, en tot cas, 
aquestes dates no són el comenc;a
ment de les convocatories de rebuig 

El projecte 
'Dibuixa'm un ·xai' 

Dibuixa'm un xai és el projecte 
audiovisual que el 4 de julio! SOS 
Racisme i El Tinter van presentar 
al Museu Etnológic de Montju'ic. 
El documental pretén ser un· ma
terial de reflexió de caire divu..l
gatiu, destinat a informar sobre 
la situació irregular i tragica que 
pateixen molts immigrants. D'a
questa manera, es parteix del 
concepte de «frontera , per anar 
recorrent nombroses experien
cies vinculades a la realitat del 
CIE. ''Hem presentat el projecte 
a diversos mitjans generalistes, 
peró cap ens l'ha acceptat. Tots 
ens han dit el mateix: que era 
massa polititzat i que ells no po
dien emetre documentals amb un 

al centre, sinó que ja vénen de llarg, 
des que es va implantar. 

El 13 de maig, Muhammad Abagui 
moria al CIE de la Zona Franca, se
gons la Policia Nacional, a causa del 
seu suposat sulcidi, davant del qua! es 
van iniciar noves mobiliizacions que 
exigien l'aclariment immediat del casi 
el tancament del centre. 

El passat mes de juny, dones, va 
ser certament mogut. El diumenge 6, 
l'organització Drets i Papers pera To
thom va fer saber que uns 150 interns 
de la Zona Franca havien comenc;at 
una vaga de fam per tal d'evitar les 
deportacions a les quals estaven des
tinats i per denunciar novament les 
condicions precaries que els tocava 

. viure. 1 aquest fet coincidía amb la 
concentració i el concert solidaris que 
el mateix dia diversos coHectius ha
vien organitZat davant del centre. 

Aleshores es va constituir el Grup 
de Solidaritat amb la Vaga de Fam, que 
aglutinava diferents coHectius, advo-

posicionament tan definit. De 
fet, peró, tenim Internet i la pos
sibilitat de passar-lo a escotes i 
molts altres espais. Trobarem els 
canals de difusió adients, no ens 
calen els grans media,, esclaria 
un dels ponents. 

Hi apareixen relats i imatges 
que il·lustren molt bé l'estat de 
la qüestió. Per exemple, hi desta- · 
ca la Gina, una vei"na del Raval 
que va tenir el seu company tan
cat al CIE de la Zona Franca 
durant 21 dies. En el documental 
es narra com va ser detingut -pel 
fet de no tenir la documentació 
en regla- i les condicions duríssi
mes i d'absolut menyspreu a les 
quals va estar sotmes. ,,un dia, es 
va saber que algú havia fumat en 
una cel·la i com a castig els van 
apallissar a tots. ( ... ) Passen 

cats i observadors per fer-ne el segui
ment i donar-ne una veu pública. Du
rant eis dies següents, d Grup de Soli
daritat va anar advertint que, segons les 
novetats que aportaven els familiars i 
alguns deis interns per via telefónica, 
dins del CIE la vaga s'estava tractant 

· amb molta duresa. De resultes de les 
deportacions que. es van agilitzar du
rant la protesta, !es' amenaces i els abu
sos denunciats a través del Grup de So
lidaritat, el nombre de vaguistes va 

· anar ininvant (deis 150 del 6 de juny, 
va passar a ser d'entre 15 o 20 el dia 
10) fins a no quedar-ne cap. La vaga de 
fam va durar prop d'una setmana i s'es
tima que gran part deis vaguistes han 
estat finalment deportats. Tot i aixo, eis 
coHectius implicats no renuncien a 
emprendre noves accions. «El proble
ma és que quan fem una denúncia, la 
Po licia accelera la deportació i llavors el 
cas queda arxivat perque la persona 
encausada ja no hi és. Igualment segui
rem exercint la pressió que calgui». 

gana, a partir de les 22 hores els 
prohibeixen anar al lavabo, ha 
rebut amenaces i vexacions. ( ... ) 
Aixó és el que m'ha explicat». 
D'altra banda, el documental col
peja amb la persecució que dia-

• riament pateixen els top manta. 
En aquest cas, !'experiencia la 
narra un reporter que casualment 
es va trobar enmig d'una operació 
policial de «cacera» de venedors 
ambulants al port de Barcelona. 
Les imatges parlen per si soles: 
els Mossos d 'Esquadra antidistur
bis apareixen de sobte al port, els 
venedors corren i de seguida 
arriben les detencions. 
Tanmateix, el reporter adverteix 
que hi va ha ver gent que, de 
manera espontania, es va aplegar 
per increpar els policies. Aixó no 
ho va poder fotografiar. 
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Sants 
A PEU DE CARRER 

El «macrobote
llóri» i el· 
civisme de 
1' Ajunta ment 

.-
Xavi Vendranas 

Ara ja fa quatre anys i dos mesos 
de la celebració del «macrobote
llón» convocat en l'a.mbit de l'Es
tat espanyol. racte es va celebrar 
a totes les ciutats de l'Estat menys 
a Barcelona ( convocat a la rambla 
del Raval), jaque 'feia poc s'havia 
aprovat la Llei del civisme. rAjun
tament, per demostrar el seu civis
me, va: fortificar la rambla del Raval 
amb tanques i un fort dispositiu 
policial format pels antiavalots dels 
Mossos d'Esquadra i la Guardia Ur
bana; fet que va crear un ambient 
de tensió i malestar. 

Aquest magnífic desplegament 
va provocar que al centre es pro
dui'ssin, durant · quatre hores, en
frontaments amb la policia, que vo
lia evitar la celebració del <<macro
botellón» pel seu suposat ca:ire 

1 incívic. Paral·lelament, en aquesta 
1 nit d'aldarulls i corredisses pel cen
.\ tre, es van produir detencions alea· 

tóries i sense cap tipus de criteri. 
1 . . 

1 Posteriorment, les persones detin-
gudes van ser citades a judici. Esta
ven acusades de delictes que arriba
ven als sis i set anys de presó, amb 
multes de fins a 11.000 euros, del 
cobrament de les quals es benefi
ciarien l'Ajuntament i Telefonica. 

Gran part dels joves han estat 
condemnats a presó i a pagar mul
tes estratosferiques. És evident 
que els cosos de seguretat, entre · 
el caos i la confusió d'aquella nit, 
van detenir sense criteri tot de 
gent per, simplement, poder tro
bar culpables davant la premsá i 
l'opinió pública. Pero també els 
ha servit per poder embargar uns 
quants comptes corrents, d'on es 
pagaran multes que beneficiarien 
l'Ajuntament i a empreses grans. 

Així, l'Ajuntament, amb una 
gran hipocresía, va voler imposar 
la seva nova Lld del civisme de 
manera ultraviolenta, un fet inco
herent i contradictori· amb totes 
les normatives cíviques q4e van 
promocionar i aprovar aquell any. 

"PEIXOS NOLLA" 
Mercat de Sants, 

parades 301 a 306 i 340 a 341 

Telf: 93-339-55-57 
SANTS 

Vaga general després 
de l'aturada de'l sector ·públic 
Els sindicats valoren la vaga 

del 8 de juny com un exit, 

amb un seguiment del 70% . 

en educació, sanitat i trans

ports, mentre que des del 

Govern es menysté la res

posta popular. 

Martí Gutiérrez Farré 
Sants 

El 8 de juny els i les treballadores pú
bliques van respondre a la. vaga convo- . 
cada per la majoria de sindicats. Una 
resposta a les mesures anunciarles pel 
president espanyol, que, segons els 
sindicats, són una rendició en tota re
gla a les pressions exercides pel gran 
capital i els especuladors financers i 
que evidencien una etapa més en el 
procés de carregar sobre el conjunt de 
població i concretament la classe treba- · 
lladora un mal endemic creat per l'es
peculació i el finan¡;ament de barres, 
sobretot entre els anys 2008-2009. 

L'Administració va anunciar aques
tes mesures sota el presagi de la crisi 
economica que esta patint l'Estat es
panyol després de la crisi financera 
fruit del daltabaix prodtiit per la dava
llada del model imperant, aquell fona
mentat en l'especulació urbanística i 
la premissa del creixement anual del 
3% segons dades del PIB. En aquest 
creixement desmesurar i incoherent 
és on intervenen els sindicats i les se
ves principals queixes. 

EL SEGUIMENT DE LA VAGA 
A BARCELONA 1 A SANTS 
La vaga del sector públic va tenir un se
guiment important al conjunt del país: 
un 75% al Principat, un 72% al País Va
lencia i un 60% a les illes. A Barcelona 
la resposta va ser bastant favorable a la 
crida dels sindicats. A les cinc delatar
da 150.000 persones havien sortit al 
carrer en la manifestació que va omplir 
el centre de la ciutat. Segons la Guar
dia Urbana la convocatoria va ser se
guida per unes 30.000 persones. A 
més, a les universitats van parar un 
80% dels seus treballadors, a la sailitat 

el seguiment va ser d'un 52% fora dels 
serveis mínims, i al seqor de la]ustícia 
va ser seguida pel 85% de la plantilla; . 
el 80% a l'administració local i el 75% 
als departaments de la Generalitat. 

A Sants les dades seguien el fil con
ductor de la ciutat. Els santsencs i sant-

-senques van poder apreciar que a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals havia secundat la vaga un 100% 
de la seva plantilla, cosa que va alterar 
la programació habitual de TVC i Cata
lunya Radio. A l'ensenyament públic 
un 60% dels centres de Sants estaven 
afectats per la vaga. A les escoles bres
sol va ser del65%. A la concertada va 
superar ampliament les expectatives, 
ateses les dificultats de mobilització del 
sector dels últims anys. 

PrepaTant una vaga 
eneTal contundent 

El 29 de juny es va celebrar a les 
Cotxeres de Sants la primera as
semblea general de treballadores 
de Barcelona. Sota el lema «Bar
celona ha de ser la resposta, con
tra les retallades socials i labo
rals.,, 350 persones van participar 
en la crida feta pel Comite Conve
ni d' Autobusos de Barcelona per 

íeteria~ 
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A~uest estiu ... 
de mana e ls nost~es 

tes f~eds, sucs de fruita 
i OY'J(ata bio 
ver endur! 
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HO'KARl T>'ESIIU: 
de dimarts a diumen<cJe 

a partir de les 1'1h 

Totes aquestes dades contrasten 
amb el sobreesfor¡; de mobilització de 
la població tot i tenir en compte els ser
veis mínims decretats pel tripartit, so
bretot a ensenyament, sanitat i trans
port. La convocatoria del8 de juny i les 
retallades de les quals venia precedida 
ha estat un presagi per la futura vaga 
general, convocada pel 29 de setem
bre, per fer frorit a una reforma laboral 
que la classe obrera catalana es nega a 
acceptar i més després de l'anunciat in- · 
forme sobre la Riquesa Mundial · 
(World Wealth Report), confeccionat 
pel barre Merril Lynch i la consultora 
Capgemini que anuncia que el nombre 
de fortunes superiors a un milió de do
lars es va aproximar, l'any passat, a 
10 milions, un 17% més que el2008. 

consensuar quines mesures s'ha
vien de dura terme davant l'a
nunci de reforma laboral aprovada 
pel PSOE. 

L' assemblea va servir per donar 
una linealitat a la Uuita fins al 29 
de setembre, jornada de vaga 
general convocada pels sindicats 
CCOO i UGT i perque aquesta no 
és quedi en un dia de Uuita pun
tual. Els acords més importants a 
que es va arribar van ser la idea 
d'estendre la mobilització i l'orga-

Exit de 
la vaga a Renfe 

En aquest context de protestes 
cal destacar que més del 80% de 
la plantilla de Renfe va secundar 
el 25 de juny la vaga de 24 hores 
convocada pels sindicats CGT i 
CCOO a escala estatal. Amb l'a
turada s'exigeix la retirada de 
l' Acord de desenvolupament pro
fessional, subscrit entr~ l'empre

. sa i les organitzadons sindicals 
Semaf i UGT, que segons la CGT 
significara «Un canvi enorme en 
tots els aspectes laborals, tals 
com les fundons, jornades, das
sificació de les categories, mate
ria económica, etc., i sense un 
finan~ament específic.,. 

· nització d'ambits laborals i socials 
per poder dur a terme el 15 de 
setembre la segona assemblea 
abans de la famosa vaga. La reu
nió va servir també per solidarit
zar-se amb la vaga general del 
mateix dia a Euskal Herria i la 
vaga, señse serveis mínims, al 
metro de Madrid. 

Diversos coHectius del barrí 
han creat un grup de treball per 
preparar la vaga general (vegeu la 
pagina 8). 

· Sostres de PCaáur, escaiofa 
i a{umíni · 

· :Mot{{ures decoratives, 
engui~_at.s 

· JIJ«aments tennics, acústícs 
i ignifucs 

· 'M.o6fes a miáa de gui.:( 
ipfadur 

· <Rgjormes en genera[ 

C/Moianés, 48. 08014 Barcelona 
Tel./fax 93 431 53 21 
www.aurodecor.com 
info@aurodecor.com 



Mora leda es comprometa 
reallotjar els afectat de Vallespir, 25 

Jordi Falcó Gres 
Sants 

En el marc del Firentitats, en Felipe i 
les Montses, mare i filia, s'han passat 
tot el dia recollint signatures de su port. 
Són les ve'mes de Vallespir, 25, que es
tan en greu perill de quedar-se, d'un 
dia per l'altre, sense casa per culpa d'u
na sentencia judicial que els condemna 
a abandonar les seves llars a canvi d'u
na indemnització ridícula, després de 
tota una vida pagant religiosainent els 
seus lloguers i complint, puntualment, 
les seves obligacions com a llogaters. 

A la tarda, la regidora del District~, 
Imma Moraleda, fa la seva habitual visi
ta paradeta a paradeta i atriba al Punt 
d'Informació -sobre Mobbing. És pro
duiex certa tensió, ja que els ve'ins de 
Vallespir, 25 no han parlat mai, cara a 
cara, amb qui és, se suposa, la respon
sable de l'Ajuntament de Barcelona a 
Sants perque sempre ha delegat en al
tres persones aquesta responsabili~t. 

Després que els llogaters expositt la se
va situació, poden sentir, davant de 
més vei'ns del barri, el compronús de la 
regidora, ésa dir, de l'Ajuntament, que 
seran reallotjats si en algun moment 
s 'executa la sentencia judicial. 

En la conversa també se li demana 
que, com a representant deis partits 
polítics que legislen, modifiqui les 

normatives actuals que deixen en si
tuació de precarietat els llogaters de 

... rendes antigues i que, molt especial
ment, permeten la practica impune 
de situacions d'assetjament ünmobi
liari. 1 després, tant les persones afec
tarles com els membres del Punt d'In
formació sobre Mobbing han declarat 
sentir-se més relaxats. 

V~nda polemica al carrer Viriat (-

lmatge de l'aparcament que actualment hi ha a la parceHa. 

Ester Rams 
Sants 

l:Ajuntament va decidir, a finals del mes 
de maig, posar a la venda el solar del 

carrer Vtriat,41, al costat de l'estació de 
Sants, un espai que actualment s'utilit
za com a aparcament de l'estació i que 
va ser adquirit pel consistori després de 
ser expropiat (per un preu · qualificat 

Can Batlló no avan~a 

· Redacció 
Sants 

A l'assemblea vei'nal celebrada· el 15 

Opinió 
Porta'm a veure 

· obrers a la Bordeta! 

Roser Benavent 

Ara resulta que la gran reserva · 
d'equipaments i zones verdes que 
la Bordeta espera des de fa més 
de 30 anys s'esta convertint en 
pare tematic per a «pijos, de Pe
dralbes, bodes de rics, i «evento, 
(en castella) de multinacionals 
amb nits exclusives per a personal 

de juny es van posar de manifest els 
nombrosos incompliments que patei
xen les diverses actuacions que s'han 
de fer a Can Batlló, no només en refe-

fashion. Així s'ho han trobat els 
ve'ins del carrer Parcerisas, que 
han comem;:at a veure uns inver
semólants «botelloñs, de rics da· 
vant de casa i que duren tata la 
nit. 1 és que segur que té morbo i 
fa lluir més el luxe baixar a barris 
obrers a fer les seves festasses. 
Quan els ve·ins han trucat a la po
licia, aquesta ha.mirat cap a una 
altra banda. No ens estranyaria 
que a la propera reclamació enca
ra els multessin per mirar sense 
permís. 

d'irrisori pels propietÜis afectats). El 
preu de sortida de la subhasta és de 15 
milions d'euros i s'hi podra cónstruir 
un edifici de fins a 14 plantes. 

Es tracta d\Jna decisió que ha gene
rat certa polemica, ja que el sol públic 
és un bé escas pero molt necessari per 
a la construcció d'equipaments o habi
tatges de protecció oficial i la seva ven
da és vista per les entitats ve'tiJ.als com 
una concessió de l'ens municipals als 
interessos de les constructores. Alhora, 
des de CiU s'afirma que caldria fer una 
modifi.cació urbanística perque passi 
d'usos pera oficines a usos d'equipa
ments o d'habitatge. Pero el Districte 
es defensa al·legant que com que l'ob
jectiu de la venda és la dinamització 
económica i comercial no cal requalifi
car-lo i queja s'esta fent molt habitatge 
públic al districte. 

renda a la qüestió documental sinó 
també al calendari. D'altra banda, 
també es van denunciar les festes · 
multitudinaries que s'han celebrat en 
els darrers mesas en algunes de les 
naus buides del recinte industrial. A 
continuació, recollim una carta d'opi
nió sobre el tema. 

Sembla part de la nova estrate
gia de les immobiliaries propieta· 
ries de Can Batlló per rendibilitzar 
l'espai a l'espera que la crisi 

· escampi i puguin acabar de fer el 
«pilotasso, que esperen fer amb 
pisos per sobre del milió d'euros. 
Encara ens propasaran, als ve'ins, 
que fem de figurants a les seves 
festes disfressats de perillosos 
anarquistes dels anys 20, per fet· 
les una mka més excitants. 1 
l' Ajuntament mirant si hi ha Huna 
plena! 

Juliol de 2010 •la Burxa* • 05 

Exit del Firentitats 201 o 
~ 

Més' d'un centenar d'entitats i milers de vei'ns i ve'ines van participar 
el 5 de juny en la novena edició del Firentitats, enguany i per segon 
any consecutiu a la carretera de Sants. Així, el teixit associatiu i els 
moviments socials del barri, entre ells LA BURXA, van prendre literal· 
rñent el carrer per mostrar la feina que fan i els seus projectes. 

Recuperem la Lleialtat Santsenca 

l'11 de juny es va presentar la campanya per recuperar la Lleialtat Sant
senca. Després que els Diables de Sants obrissín la presentació amb la se
va percussió, diferents persones van resumir la feina teta fins al moment 
i van anunciar els passos futurs. L'acte va acabar amb un brindis davant de 
l'antiga cooperativa per celebrar la futura recuperadó. 

Solstici d' estiu a la plac;a Osea 

Com ja comenc;:a a ser tradicional, el Casal Independentista va celebrar 
l'arribada de l'estiu a la plac;:a d'Osca, amb la rebuda de la Flama del 
Canigó, un sopar de revetlla amb coca i cava, un espectacle dels Dia
bles de Sants, que va acabar amb l'encesa d'una foguera i ball amb pun
xadiscos. Al barri van tenir lloc nombrases revetlles populars. 
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. Parentesi 
LLIBRE MÚSICA 

Fin dedclo 
OBSERVATORIO 
METROPOLITANO, 
TRAFICANTES 

gistral del procés que 
ha portat l'Estat es
panyol a la crisi ac
tual; un treball acu
rat que es dedica a 
analitzar agilment 
com les transforma
cions en l'ambit eco
nómic han canviat les 
subjectivitats, for 
mes de vida i proces
sos de valorització 
sociaL Un procés per 
etapes que s'ha ma
terialitzat en el tran
sit de la societat del 
treball a la societat 
de propietaris en no
més 40 anys. 

· SURFiN(, SíRlf~ ~ lf 
: ; _ ! 

DE SUEÑOS 
Si bé no és el típic lli
bre lleuger que ens 
emportaríem a la 
platja , podem dir que 
la seva lectura resul
ta imprescindible per 
entendre el complex 
entramat de fenó
mens que compasen 
l'ona llarga del capi
talisme a l'Estat, des 
del1950, ambla inci
pient industrialitza
ció fordista, · fins a 
!'actual societat de 
propietaris. 

Un estudi econó
mic senzillament ma- Elba S. Mansilla 

La Ciutat Invisible 

Fin da ciclo 
-. Rllntll'flacltt. lmltll'tl ' IICiúU 
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BURXANT ELS BYTES ¡-----

LP 
ELS SURFING SIRLES 
BANKROBBER, 2010 

El primer album d'Els 
Surfing Sirles és una 
barreja plusquamper
fecta de rock'n'roll 
brut i nerviós en estat 
pur. La band_a neix el 
1998, coneix els soter
ranis de molts barris 
de la ciutat (durant 
molts mesas s'ubiquen 
al local d'assaig del 
CSO Can Vies), on cr~i
xen, es desenvolupen i 
actuen. El2009 són se-

S"t MotT 
CA~AltoT 
EMVA DiR 

"$;ARRiBo 
ASAetR~E 
tRt~ VERGE 

AGV4N70 M€~~ 
1 ;}() ti \t4 i (,. 
RESfloNORE '~ ~ 
Q.lJE AGVJlffQ-s f1FS" 

E.M lREc l:ls 
PANl)-~ 
iMa~cn.;., 

mifinalistes del con
curs Sona 9 i aquest 
mateix any estrenen 
disc amb la mateixa 
discogrMica que Mazo
ni o El Petit de Cal Eril, 
el segell de· la Bisbal, 
Bankrobber. 

La portada del disc 
ens porta inevitable
ment al Goo de Sanie 
Youth i al llarg del seu 
recorregut gaudim de 
principi a fi, amb can
c;:ons dominades per la 
psicodelia punk canta- . 

da en catala, combina
da amb trajectes amb 
gust de garatge que 
arriben fins a l'infinit i 
sense prejudicis de 
cap mena. També tro
bem moments per a la 
psicodelica, on no ens 
queda més remei que 
proclamar que el punk 
no ha mort i que té 
llenya per estona. 

Xavi López 

Que fem amb les nostres fotos? 

L 
el 
~ -• 
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~ 
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Ara que s'apropa l'es
tiu, les cameres de fo
tos comencen treure 
fum . En tornar a casa, 
volem compartir les 
fotos dels nostres 
viatges o de les festes 
del barri (cursa de 
carretons inclosa) . 

Per fer-ho, tenim 
un munt d'eines molt 
útils que podem tra
bar a Internet. La més 

coneguda és la xarxa 
social ww.flickr.com, 
on podem pujar foto
grafíes i fins i tot indi
car la llicencia en que 
volem dipositar-les 
(CopyLeft, entre d'al
tres). També podem 
utilitzar. el més que 
conegut Facebook o 
altres xarxes socials 
semblants. Amb el 
que hem de tenir mol-

ta cura són els permi
sos que atorguem a 
les nostres fotogra
fíes. Volem que qué!l
sevol persona les pu
gui veure? Només les 
nostres amistats? No
més comptades perso
nes? Hem de mirar 
molt la !letra petita 
d' aquestes webs, per 
poder restringir les 
nostres fotos a qui 

' ica 

C/ <F~rrt~.ria., 28 
(áa11a-n:t pfa~a at ftr 'Fa:raa} 
08014 IIJa'l'ce{uaa· · 11 Ous frescos i pasteuritzats 
<{~[ 93' 332 16 39 ., servei diari al comerQ 

i a la restauració 
C/Parcerisa, 17·19 

934.219.238 
mitjadotzena@gmail.com 

nosaltres vulguem. 
Una altra opció que 
tenim és Picasa, un 
programa gratu'it de 
Google des d 'on a 
part de retocar quatre 
coses de les fotogra
fíes podem crear ví
deos, mosaics, enviar
les per correu o pujar
les a PicasaAlbums, 
una pagina web sem
blant a Flickr on po-

drem dipositar les 
nostres imatges. Per 
als qui no vulguin fer 
moltes filigranes amb 
les fotos i Photoshop o 
semblants els faci por, 
Picasa és la millar op
ció. 

Bernat Costa 

CINE 

AiT Doll 
e 

itnn·~~_., 
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!.u •. it.i(, ' 1 ~.1 ( 
una historia "muy humana" 

HIROKAZU KORE-EDA, 
2009 

Lluny de Nottingham o 
Persia, aquest estiu la 
cartellera també ens 
trasllada a d'altres in
drets amb histories 
menors pero que pot
ser valen més la pena. 
És el cas del nou film 
de Hirokazu Kore-Eda, 
Air Doll, que ens situa 
a la bulliciosa ciutat de 
Tóquio a través dels 
ulls d'una nina infla
ble, fabricada per sa
tisfer necessitats se
xuals, que un dl'a cobra 
vida miraculosament. 

Inspirada en un có
mic manga de 20 pagi
nes, la trama respira 
tendresa per tots cos
tats sense amagar, pe-

ró, una profunda refle
xió sobre la buidor hu
mana a les grans ciu
tats i una crítica direc
ta a la filosofía 
consumista que hi im
pera. Aixó fa que la 
protagonista esdevin
gui la metMora perfec
ta del missatge, jaque 
es tracta d 'entrada 
d'una nina produ'ida en 
serie que, a més, 
s'omple exclusivament 
d'aire i, per tant, és un 
cos buit per se. 

Air Doll esta expli
cada en clau poetica i 
amb notable bellesa 
formal, on s'aconse
gueixen grans nivells 
de sensibilitat. 

Lancelot 

Els dilluns de l!t a 2Dh al Qmre Social 
de 5antS Contacte al C/ Olzinelles 3a 

o Tel. 3311D07 (hor.iri de clilluos 
a di'l!endn!5 efe 19 a 21 bares) 

ASSf'MBt.EA DE BAJtRI DE. SArns 
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LACAN~Ó 

L'Estatut 

Valga' ns el nostre Estatut 
coix i guenyo i geperut 
que diu l' Estat que ens envía; 
potser els aires d ' ací 
el faran emmalaltir 
del pap o de pulmonía. 

Valga' ns el nostre Estatut 
més petit que un esternut 
d 'una pu~a presumida; 
Mare de Déu, que esquifit; 
com que arriba de. Madrid, 
no ens arriba pas a mida. 

Ai carat, noi Estatut, 
camacoix i carabrut, 
tu, vols dir autonomía? 
Ara sí que en veig un tip, 
si et llegís el reí Felip 
de ben segur que riuria. 

Valga 'ns e l nostre Estatut. 
Cal regar-lo amb un embut 
que a l'infant cal fer reviure; 
convertint nostre Estatut 
en !'anima del resolut 
que vol la patria ben lliure. 

Uetra: Anonim {1931) 
Música: Coses i Jordi Fabregas 

Aquesta can~ó va ser escrita per 
una persona anónima amb motiu de 
l'Estatut de Núria l'any 1931 i il·lus
tra les retallades que va patir de la 
ma del govern central. Als anys 70, 
Jordi Fabregas i el conjunt Coses 
van recuperar-la per reflectir el que 
va passar amb l'Estatut del 1979. 
Gairebé 80 anys després, la vigencia 
de la lletra no deixa de sorprendre. 

l w-row·shop 

ho.-tel 
Carrer Guadiana 30 
·o ·o: :::e'...s , ~· ~,J ~~ ~l ·~ ~J- ~4'3 4.:...: 
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A L'ESCALFOR 
DEL RADIADOR 

LA CAPUTXETA 
La caputxeta es mi
rava el llop amb els 
ulls com unes taron
ges. Ni per u n m o
ment h avia pensat 

que pogués ser la se
va avia. Tants avisos 
de la mare i, al final, 
al davant n omés hi 
tenia un gos gros i es
t úpid. Aixo sí, sota els 

llen~ols endevinava 
el pit musculós i pe
lut de la bestia. Va 
saltar-Ji al damunt i 
mentre li rascava el 
clatell 1i pregunta a 

RACÓ HISTORIC 

Vaig bé per anar a Sants? 
Els nostres barris apa
reixen citats en molts 
proverbis i frases fe
tes . De vegades, quan 
entrem en tot aquest 
món de la paremiolo
gía, fins i tot ens po
dem arribar a sorpren
dre , ja que molts 
d'ells en l'actualitat 
s ' han perdut. D'al
tres, en canvi , tot i 
que potser desconei
xem els motius que 
van generar aquella 
dita, s ' han mantingut 
i molts de nosaltres 
encara els hem sentit 
de boca de les nostres 

. avíes i avis. 
Grades a la tasca 

que molts folkloristes i 
estudiosos de la cultu
ra popular van fer des 
de finals del segle XIX 
recuperant i catalo
gant totes aquestes di
tes, de vegades en po
dem arribar a coneixer 
!'origen. 

Cal dir també que, 
d'altres vegades, tot 

llegint les explica
cions que s'han buscat 
a certes frases fetes 
podem descobrir his
tories fantastiques se
gurament fruit de la 
imaginació popular 
que potser no tenen 
gaire a veure amb 
!' autentica explicació 
de la frase . Pero per
sonalment cree que, 
en qualsevol cas, val 
la pena cone ixer 
aquestes histories que 
són les que els antics 
santsencs i santsen
ques s' explicaven. 

Joan Amades, el fol
klorista més conegut a 
casa nostra, va recollir 
al llarg de la seva vida 
centenars de prover
bis, refranys i dites, al
gunes de les quals rela
cionades amb els nos
t res barris , com 
<<Esguerrats cap a 
Sants», << Sants és Ando
rra,, <<A Sants, pobres, 
marxants i esgarrapa
cristos, , <<Sembla la 

geganta de Sants, o 
<< Per pinxos la Bordeta, 
per gitanos Hosta
francs i per noies ma
ques a Sants,; de les 
quals ja he parlat en 
alguna ocasió, o d'al
tres, de les quals ja 
parlaré més endavant 
(com ara <<Ja som a 
Sants", << Sembla el tí
sic de Sants, o << Sem
bla el billar de Sants») . 

Una d'aquestes 
moltes frases fetes 
relacionades amb el 
nostre barrí , segura
ment de les més co
negudes, és: <<Vaig bé 
per anar a . Sants?,, 

. una fórmula que s' usa 
quan es vol expressar 
que se segueix un ca
mí errat. Amades va 
recollir el suposat ori 
gen d ' aquesta historia 
en una entrevista que 
va fer a la Matarran
ya, una captaire i re
collidora de papers 
que viví~ a Sants l' any 
1917. 

FOGONS DE TEMPORADA 

Pilotllles d'aigua de roses 
Aquest és el nom 

que li donaven els ve
nedors ambulants de 
Damasc a l'albercoc, 
també conegut amb 
el topónim d'aquesta 
mil-lenaria ciutat. De 
les 21 varietats que 
se'n ·cultivaven als 
seus jardins i que, 
amb la primerenca 
floració, atreien 
molts visitants, no
més nou n'han arri 
bat als nostrés dies. 
Tot i que tant el seu 
nom científic, Prunus 
armeniaca, com el 
seu nom popular, da
mase, semblen indi
car que la seva pro
cedencia és de terres 
mesopotamiques, el 
seu origen és del nord 
de la Xina . Fou int ro-

duil als Pai·sos Cata
lans, com molts al
tres aliments i vía 
terres d'Orient, pels 
arabs que, alhora, 
ens transmeteren el 
seu nom. Fou rapida
ment absorbit per la 
cuina catalana, so-

bretot en la seva ver
sió seca, l'orellana. 
La trobem en molts 
plats antics, tant dol
~os com salats, com
binats amb verdures i 
carns que han arribat 
fins als nostres dies, 
com el xai amb ore-

Segons la historia 
recollida pel folkloris
ta, en una ocasió, 
quan Sants encara era 
un petit poble quasi 
desconegut de la roda
lía de Barcelona, un ríe 
senyor que sortia de la 
ciutat pel portal de 
Sant Antoni vestit de 
vint-i-un botons va 
aturar un obrer que 

Foto de Joan Amades 

llanes . És típic el 
· conreu de l'alberco
quer a la Catalunya 
Nord, amb una varie
tat autóctona, el roig 
de Rosselló . 

la recepta: 
melrnerada 
d'albercoc 
INGREDIENTS 

1 kg d'albercocs 
500 g de sucre 
1 raig de suc de 
llimona 

ELABORACIÓ 
Els savis habitants de 
Damasc no donaven 
l'abast per menjar-se 
la producció d'alber
cocs dels seus jar
dins . Era llavors quan 
s' omplia d'albercocs 
assecant-se i de pots 
de melmelada d ' a-
questa aromatica 

cau d'orella, «i 
aquesta cua tant 
grossa que tens?». 

Mireia Pui 

anava vestit humil
ment. El ríe es va 
adre~ar a l'obrer pre
guntant-li: <<Vaig bé 
per anar a Sants?,, i 
l'obrer li va respondre: 
<< Ja ho cree que va bé! 
Jo porto brusa i espar
denyes i en vine!". 

Agus Giralt 

fruita . La ciutat es 
tornava lluent com 
l' or. Seguirem el seu 
exemple. Renteu l' al
bercoc i traieu-li el 
pinyol. Poseu-lo al 
foc amb el sucre i un 
raig de llimona (evi
tara que s'oxidi i con
servara millar el co
lor) i deixeu-ho una 
mitja hora a foc mit
ja. Ja ho podeu tritu
rar i en fred omplir
ne pots de vidre. Si 
els voleu esterilitzar 
només caldra tapar
los i fer-los bullir co
berts d'aigua mitja 
horeta més . Bons es
morzars i berenars 
pera tots! 

Núria May Masnou 
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En moviment 
COLUMNA DE L'ABS 

·¡ Qu~na és la 
l teva vaga? 
1

1 

Assemblea de Barri de Sants 

Fa un parell d'anys que oficialment 
1 patim la crisi economica a les nos

tres vides. Uns anys durant els quals 
les nostres condicions han empitjo
rat sota el pretext de la crisi. 

Si fa dues decades se'ns va dir 
que la solució a l'atur era la preca
rietat laboral, avui el viatge és l'in
vers: de la precarietat a l'atur. En 
aquest temps, hem hagut de su
portar com es retallaven les ajudes 
socials mentre el Govern avalava 
els bancs amb 100.000 milions 
d'euros. Hem vist comes crimina
litzaven els que menys tenim. i els 
que hem estat intensament explo
tats pe! cicle economic deis dar
rers 10 anys: els i les migrants, els 
aturats, les treballadores domesti
ques, els i les adolescents que no 
tenim ni present ni futur, les aco
miadades del sector serveis sense 
indemnitzacions. 

A la crisi economica se li suma 
l'ajust que ha decretat el Govern 
<<per reduir el deficit>>. Unes mesu
res que ataquen els i les treballa
dores del sector públic, els pen
sionistes i les ajudes socials. Tam
bé se li suma una nova reforma 
laboral que sobretot pretén facili
tar i abaratir el cost de l'acomiada
ment. Aquestes solucions no són 
una sortida a la crisi, són la forma 
de manternir-nos permanentment 
en crisi. 

Davant d'aquestes mesures, els 
sindicats plantegen una vaga ge
neral. Pero quina és la vaga deis 

1 que no tenim feina? I deis que no 
...¡ tenim papers? I els que som pre

caris i temporals, que? Quina és la 
vaga de qui fem feines domesti
ques? I la vaga de tots aquells a 
quino se'ns convoca? Quina és la 
teva vaga? · 

Avui la vaga general per a tots 
nosaltres és una ·incertesa: intro-

1
. duim-hi possibilitats efectives de 

lluita, suport mutu i alternatives. 
Obrim un espai on trobar-nos tots 
els invisibilitzats, convoquem la 
nostra vaga! · · 
-·-------·- ·----' 

- . Cooperativa Autogest/Onána 

COMUNICACIÓ GRÁFICA 
ét sents invisible? Nosaltres t'ajudem ... 

LLIBRERIA CRÍTICA 
Més que una /librería alcor del barrí ... 

RECERCA & INTERVENCIÓ 
La memória de l'ahir, les propostes pel demá ... 

www.laciutatinvis ible .coop 
[l RIEGO 35 BAIXOS 08014\BCNJ 93 29B 99 47 

u 

La co·nsulta .sObre lá 
independencia s'acosta 

(![IIIIP ~,.r-enülaiS 6~ ~~~·'~\~<¡pAe'l 
~- ... =- , 

• :a ... 
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Secretaria\ d'Entitats de Sants, Hostafrancs 
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El 13 de setembre del 2009 

va tenir lloc a Arenys de 

Munt una iniciativa inedita: 

la convocatoria d'un referen

dum sobre la independencia 

de Catalunya. Aquest fet 

hauria pogut passar gairebé 

desapercebut i caure rapida

ment en l'oblit, pero tot un 

seguit d'actuacions contraries 

per part de diferents 

estaments va provocar una 

reacció inesperada. 

Sants-Montjulc Dei:ideix 
Sants 

Les onades de la consulta sobre la in
dependencia s'han anat succeint e~ 
diferents poblacions de Catalunya, ja 
ha votat més de mig milió de persones 
i ara esta pievist que arribi a Barcelo-

na el dia 10 d'abril del2011, amb una 
important participació deis districtes. 
Al nostre districte els voluntaris s'a-

r grupen en Sants-Montju'ic Decideix, 
amb un ampli suport de les entitats. 

refecte papallona diu que el vol 
d'una papallona a l'ocea Índic pot 
provocar una tempesta al Carib. 
Dones bé, heus aquí que una petita 
actuació ha provocat una tempesta 
que ja arriba. 

LES DIFERENTS ONADES 
El 13 de setembre. Una cinquante
na de voluntaris van organitzar la 
consulta a Arenys de Munt. Va votar 
el41,01% de la població i el percen
tatge de votants del sí va ser de prac
ticamelit el100%. Aquest exit de par
ticipació va ser degut, sens dubte, a 
la coHaboració de Falange Espanyo
la, que va convocar una manifestació 
amb una cinquantena de participants 
al municipi, i de l'advocat de l'Estat 
Jorge Buixadé, excandidat de Falange 
Española de las JONS i de Falange 

Cffi.133ii 
Nou horari: 
dedillunsá 

· · divendres 
de 18 a 22 h 

Ajuda'ns a consolidar 
economicament el projecte: 

necessitem més socis i sodes 
per fer frontales nombroses 

despeses mensuals! 

Contacta amb nosaltres o 
passa't pe11ocal! 

>Col·lectius: Etcetera, Contra-lnfos, Biografíe, 
folémica, Ateneu llibertari del Poble Sec. Radio 
Sants Ona lliure. Cooperativa de consum crític. 

>La coordinadora es reuneix els dimarts a les 20 h 

OViolant d'Hongrla. 71, u pis. Sants. BCN 

~t 

Auténtica durant els anys 90, que va 
presentar un recurs el 2 de setembre 

. contra la celebració de la consulta, el 
qua! va conduir a. la invalidació del 
ple de l'Ajuntament que donava su
port a la consulta. 

El 13 de desembre. 167 munici
pis van celebren la consulta, amb 
696.722 ciutadans convocats. El per
centatge de participació arriba 'a! 
27,37% amb un 94,83% de vot afir
matiu. A diferencia deis mitjans espa
nyols i de la majoria deis catalans, 
que van intentar minimitzar lareper
cussió de la consulta i amplificar els 
punts febles del moviment, els mit
jans estrangers van seguir la consulta 
amb gran interes i curiositat (la BBC, 
per exemple, va despla<;ar un equip 
per cobrir les votacions a Osona du
rant tota una setmana). 

El 28 de febrer. 79 municipis se 
sumen a la consulta i convoquen 
289.958 persones a les urnes. En vo
tén 62.370, el92,05% pe! sí. 

El 25 d'abril. La consulta més 

EL TEU DENTISTA 
DELBARRI 

Dr. Mar~al 
Solanas i 
Esquerra 

ODON,TÓLEG Col. num. 2325 

Carrer d'OI:dnelles, 96, 11~ 
08014 aARCELONA 

Tel. 93.332.04.19 

mail: msolanasdentist@infomed.es · 

massiva, 212 municipis i 1.308,944 
possibles votants convocats. S'eme
ten 228.932 vots amb un 92,10% d'a
firmatius. Comptant aquesta onada, 
ja havien participat en la consulta 458 
municipis, amb més de 2.300.000 ha
bitants amb dret a vot. El resultat ha 
sigut una participació mitjana del 
21% (484.597 vots) i més de 451.000 
vots afirmatius. 

El 30 de mar~. La ciutat de Saba
dell, amb 173.000 habitants amb dret 
avot, ha sigut el primer municipi que 
ha celebrat en solitari una consulta. 
Se !'ha considerat el banc de proves 
de Barcelona en alguns aspectes i va 
comptabilitzar 22.323 vots pe! sí i 
1.275 pe! no. 

El 20 de juny. relement diferen
cial respecte de les altres onades és la 
quantitat de municipis del cinturó in
dustrial de Barcelona que convoquen 
la consulta. En aquesta tongada, han 
aparegut per primera vegada campa
nyes a favor del no en algunes, locali
tats com ara Cornella de llobregat, 
on el vot negatiu s'ha enftlat futs al 
17,28%. Altres dades destacades d'a
questa tongada ha estat el percentat
ge de participació de Mataró 
(27,20%), que era el municipi més 
gran que participava en d'aquesta 
o nada. En aquesta ~arrera o nada· 
s'han sumat més de 68.000 vots, més 
de 55.000 són aftm1atius. 

Fins ara hán votat 576.836 cata
lans, deis quals han optat pe! si 
529.312, pe! no 26.442 i la resta són 
vots nuls o en blanc . 

LA CONSULTA A SANTS 
Sants-Montju'ic Decideix es va posar en 
marxa aquest febrer i ja ha aconseguit 
aplegar prop de 500 voluntaris en no
més quatre mesos d'aétiVitat. La previ
sió és aconseguir 1.000 voluntaris per 
al dia de la consulta durant l'any pos
terior a la constitució de Sants-Mont
ju'ic Decideix. Els voluntaris s'han or
ganitzat en diferents equips de treball 
i cada persona col·labora segons la se
va disponibilitat de temps i les seves 
habilitats. Els voluntaris es poden 
apuntar a coHaiJorar el dia de la con
sulta a les meses de les més de 30 seus 
electorals previstes al districte, també 
poden col·laborar en la realització de 
la campanya de foment de la participa
ció, poden fer donatius economics o, 
simplement, demanar de rebre infor
mació per e-mail per tal d'estar al cas 
de com avan¡;a el procés. 

setmana.ri d~ c.omunlcació 

directa 
A la venda al barri 

subscripcio@setmanaridirecta.info 

www.setmanaridirecta.info 
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PUNT D'INFORMACIÓ 
LABORAL 

Rebaixes 
d'estiu 

Marc Faustino i Vidal 

Si parlem de rebaixes d'estiu en 
quines rebaixes penseu? Les qué 
anuncien la televisió, la radio i la 
premsa escrita? Dones no. Les re
baixes d'estiu que més triomfen 
aquest any 2010 són les rebaixes 
nacionals (l'Estatut d'autonomia) 
i les rebaixes socials (la reforma 
laboral). 

La reforma laboral-retalla els 
drets de la classe treballadora 

Un Estatut d'autonomia que, 
cal recordar-ho, retallat o sense 
retallar pel Tribunal Consti
tucional, no tenia en materia 
sociolaboral cap mena de nove
tat. El marc catala de relacions la
borals i de protecció social no va 
ser ni a la proposta del Parlament 
de la comunitat a:utonoma de 
Catalunya. . 

I una vegada aprovada la refor
ma laboral, heu sentit alguna xifra 
de la quantitat de llocs de treball 
que· creara? Aquesta noticia és im
possible de sentir, jaque l'objec
tiu de la reforma és que l'empre
sariat precaritzi encara més la con
tractació i posi més por al cos a 
una classe treballadora dia a dia 
més coaccionada. 

. Després de mesos de nego

ciacionspúbliques amb 

Patronal i CCOO i UGT, 

finalment l'executiu espanyol 

ha posat per escrit el passat 

l1 de juny la seva proposta 

de reforma laboral, que ha 

passat el tramit parlamentari 

espanyol amb els vots del 

PSOE i les abstencions del 

PP i CiU. 

Alex Tisminetzky 
Barcelona 

El no u text legal principalment rebai
xa les indemnitzacions per acomiadlt
ment, estén les possibilitats deis con
tractes precaris juvenils, retira les dar
reces limitacions per a les ETI. i dóna 
nous poders als empresaris per re
cluir salaris, canviar horaris i toms o 
modificar funcions o centres de tre
ball deis empleats. 

ACOMIADAMENTS MÉS BARATS 
Tal com venia anunciant el govem, 
les indemnitzacions per finalització 
de contracte patiran una important 
rebaixa amÍJ la reforma laboral per 
diferents ambits. La primera via de 
rebaixa sera l'extensió a tots els nous 
contractes indefinits de la indemnit
zació per acomiadament improce
dent de 33 dies, substituint els 45 
dies actuals. 

Alhora, la nova norma permetra 
aplicar en molts més casos l'acomia
dament objectiu de 20 dies, i l'empre
sari podra acollir-s'hi només al·legant 
sis mesos de perdues. 

Finalment, s'augmentara de 8 a 12 
dies la indemnització de finalització 
deis contractes temporals, pero curio
sament aquest augment no es comen
~ara a aplicar fins al2012, moment en 
que el pujaran a 10 dies, i s'acabaril 
d'aplicar a partir del 2014, amb 12 
dies, sempre que una nova reforma 
normatiya no ho torni a modificar 
abans d'aquesta llunyana data. 

NOUS PODERS A L:EMPRESARI 
El projecte de l'executiu també esta
bleix noves i historiques possibilitats 
de modificaciÓ substancial del con
tracte de treball per part de l'empre
sari. Concretament, el nou redactat 
dóna més amplis poders als empresa- . 
ris per recluir salaris i per modificar 
horaris, torns i funcions dels em
pleats, simplement al·legant que amb 
aquests canvis es millora la competiti
vitat de !'empresa al mercat. 
. Aquesta ampliació deis poders de 

l'empresari, que ha estat qualificada 
de «potenciació de la flexibilitat inter
na» pel govem, significara que les em
preses podran canviar d'horaris o 
traslladar els seus treballadors a cen
'tenars de quilometres, sense més lí
mit que el generic d'adequar-se <<mi
llor» al mercat. • 

PRECARITZACIÓ JUVENIL 1 ETT 
També regulara mesures per estendre 
l'ús a les empreses deis contractes de 
formació juvenils, que comptaran 
amb una bonificació del 100% i per 
tant no tindran cap cost per a l'em
presari a la Seguretat Social. Els joves 
afectats per aquest contracte podran 
percebre salaris del 60% del salari mí
nim interprofessional ( establert en 
624 euros mensuals) el primer any, i 

per tant amb salaris de 3 7 4 euros 
mensuals per jornada completa de 40 
hores setmanals, i del 75% del mateix 
mínim el segon any de contracte. 

Alhora, es suprimeixen les darre
res limitacions que existien per a les 
ETI, que podran . cedir treballadors 
en feines perilloses i a !'Administra
ció, que fins ara li eren vetades. 

MÉS BONIFICACIÓ A.CEMPRESA 
Finalment la proposta governamental 
augmenta les bonificacions a la Segu
retat Social en diverses modalitats 
contractuals, de manera que les em
preses eixen de cotitzar entre 800 i 
1.400 euros mensuals per cada treba
llador en molts casos. Aquesta nova 

, rebaixa, que se suma a les regulades 
en els darrers anys, redueixen nov~
ment les entrades a la caixá de la Se
guretat Social, i comporten noves 
po~sibilitats de retallades en les pres
tacions, i:al com ja ha ánunciat el ma
teix Zapatero. 

SINDICATS 1 MOVIMENTS 
SOCIALS A LA VAGA GENERAL 
El sindicalisme altematiu ha anunciat 

la seva intenció de sumar-se a la con
vocatoria de vaga general pel proper 
29 de juny anunciada per CCOO i 
UGT, i múltiples comites d'empresa, 
moviments so.cials i organitzacions es
tudiantils es preparen per a una <<res' 
posta contundent a la retallada de 
drets laborals». 

En declaracions a IA BURXA, el se
cretari d'Acció Social de la CGT de Ca
talunya, Ermengol Gassiot, ha afirmat 
que el sindicat llibertari <<esta per la 
vaga general unitilria de totes les for
ces sindicals, ja que els treballadors 
no entendrien que no es donés una 
resposta a l'al~ada de l'agressió sense 
precedents als nostres drets laborals». 

Alhora, la resta de sindicats alter
natius deis Pa1sos Catalans, com IAC, 
Cobas, COS, Intersindical Valenciana i 
la Intersindical-CSC, entre d'altres, 
han anunciat en els seus respectius 
comunicats una «resposta contun
dent». La primera convocatoria unita
ria ha estat a Valencia, on la Platafor
ma pels Drets Socials i contra la Crisi 
va convocar una manifestació el pas
sat 29 de juny per denunciar la refo~
ma laboral. 

El moviment obrer hem d'as
senyalar amb for~a els culpables 
de la crisl pero també els compli
ces d'aquesta reforma: el sindica
lisme d'acompanyament. €al 
constatar com clarament alguns 
articles reformats de l'Estatut deis 
treballadors els beneficien. 

En les empreses on en el mo
ment d'extingir contractes, inapli
car el salari o modificar les condi
cions de treball no existeixi repre
sentació legal (llegiu-hi comites 
d'empresa o delegats de perso
nal), les plantilles d'aquestes em
preses podran atribuir la seva re
presentativitat als sindicats més re
presentatius. Sabeu quins són, oi? 

1 davant d'aquestes rebaixes 
que hem de fer? Informar-nos, for
mar-nos i plantar cara. Tampoc és 
res de nou, pero és el que han vin
gut fent les generacions anteriors 
de persones treballadores .contra 
les injustícies socials i nacionals. 

La reforma laboral del 201 o 
Aquí presentem les principals 
retallades més polémiques de 
la nova reforma laboral impul· 
sada pel govern socialista del 
president Zapatero: 

•lndemnització per acomiada
ment improcedent: indemnit· 
zació de 33 dies, amb el límit 
de dues anualitats. 

•lndemnització per acomiada-

ment procedent (20 dies): am
pliació en la seva aplicació, i 
només al·legant sis mesos de 
perdues. 

•ETT: mantenint el seu estatus 
legal, i sense limitacions de 
cap tipus. 

•Contracte juvenil: extensió 
d'aquest tipus de contractes 
precaris. Contracte 100% boni· 

~ 

ficat sense cap cost pera l'em
presari, i amb salari del 60% 
del mínim de 624 euros men
suals. 

•Modificació substancial de 
les condicions laborals: per· 
met modificacions d'horaris, 
torns o funcions pactades si 
ajuden a la competencia de 
l 'empresa en el merca t. 

,, 

''::> 

... 
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Cultura 

Ascens 
·cOmode per 
al Magic Sants 
L'equip santsenc de futbol 

sala Magic Sants Futsal, del 

grup 2 de Tercera Divisió 

Territorial, ha quedat en pri

mera posició de la taula amb 

un total de 62 punts i a cinc 

per damunt del segon classi-

• fi<;at, fet que el porta auto

maticament a l'ascens de 

categoria. 

Angel Bravo Almirall 
Sants 

El Magic Sants Futsal és un club auto
finan~at que precisament aquesta 
temporada 2009-2010 s'estrenava en 
la Féderació Catalana. La jugada li ha 
sortit perfecta, i mai millar dit, ja que 
ha enllestit l'any invicte i .sent el 
menys golejat del grup. 

L'equip entrena i juga al poliespor
tiu de l'Espanya Industrial, i des dels 
primers partits es va anunciar com a 
autentica revelació, mantenint-se en 
tot moment a la zona alta de la classi
ficació i demostiant una constancia i 
hurnilitat admirables. La primera pla
~a, pero, no va quedar matematica
ment garantida fins a !'antepenúltima 

Música a l'abast 
És un projecte que fomenta 

la igualtat d'oportu_nitats en 

les arts i reconeix el poten

cial creatiu de les persones 

amb discapacitat/s. Ofereix a · 

infants i adults amb diversitat 
1 

funcional un espai pera l'ex-

perimentació, l'aprenentatge 

i la partlcipació en activitats 

de música. 

Queralt Prats 
Sants 

Aquest projecte esdevé un reclam i 
una necessitat per als participants, 

El mostrador 
nguany el grup de consum E de Germinal del Valles ce
lebra el seu lOe aniversari. 
Coincidim també amb els 
10 anys del model més co

mú de Madrid, el BAH! (B; jo el Asfal
to está la Huerta). Ambdós models 
compartim l'autogestió com a base 
del nostre funcionament; és a dir, ens 
organitzem per tal d'abastir-nos de 
menjar de qualitat i amb els criteris 
socials qu~ l'assemblea ha decidit. I 
és l'assemblea la base d'aquesta auto
gestió. La diferencia principal d'a
quests dos models és la corresponsa
bilització directa del BAH! en les tas
ques al camp; a la cooperativa 
Germinal la relació amb la proóucció 

· del camp és de compromís i estableix 
una confian~a que li serveix de certi-

que sovint queden exclosos de l'o: 
ferta de les activitats. A Música a l'a
bast s'enfoca la música des de la seva 
vessant mes creativa, de manera in
terdisciplinaria i tenint en compte el 
ritme, les necessitats i els interessos 
de cada participant. Han format part 
del projecte un grup de joves amb 
sordceguesa, un d'infánts de 5 a 18 
anys amb paritlisi cerebral, i un de jo
ves i adults amb discapacitat psíqui
ca, gaudint de cada un dels sigulars 
moments que s'ha experimentat la 
música i s'ha interactuat a través d'a
questa .. 

I:EXPOSICIÓ, 
UNA FINESTRA OBERTA 
Part de Música a l'abast és l'exposició 

10-anys de 
models 
a9roecolo- ' 
91CS -

Cooperativa Genninal 

del Magic Sants Futsal va celebrar l'ascens de categoria amb la samarreta dis
senyada a propósit de l'ocasió. ARXIU MAGIC SANTS 

jornada, en que el Magic Sants va der
rotar al Futbolm:mia amb un contun
dent O a 9. Aquell mateix dia, en aca
bar l'encontre, l'equip simtsenc va 
sortir de nou a la pista amb una 
samarreta expressament dissenyada 
per celebrar ellideratge de grup i, p"er 

. tant, l'ascens directe. 
Tot i la seva joventut, el victoriós 

· club apunta maneres fins i_ tot com a 

«Els sons visibles». (fotografies d'A· 
riadna Trias amb textos de l'escriptor 
Marius Serra), on es mostren mo
ments de les sessions del projecte. 
Un récull de mirades on es contem
plen moments d'aprenentatge, expe
riencies viscudes i emocions com-

fomentador esportiu, i és que el 
proppassat 19 de juny organitza el 
Primer tomeig 12 hores Futbol Sala • 
Magic Sants, del qual v~ quedar sub
campió. 

L'equip pretén donar, a la tempo
rada virient, com a mínim la mateixa 
guerra demostrada fins ara, així que 
caldrit seguir-li els passos a Segona Di
visió Territorial. For~a Magic! 

partides a través de l'art. Una finestra 
oberta per repensar la visió de l'art i 
de la creativitat, desmuntar perjudi
cis i esborrar estigmes al voltant de 
la paraula discapa,citat. Una exposi
ció gratuita, itinerant i accessible. 

INSCRIPCIONS 
Les inscripcions a Música a l'abast 
( com a entitat o de manera persona
litzada) es fan a l'Escola de Música 
Ressons, que esta situada al carrer 
Almeria, 57. Els números de .telefon 
són el934 219 529 i el680 445 735. 
També s'hi pot contactar a través del 
correu. electronic 
musica@ressons. cat. 

la poesia, una 
arma carregada 
de futur 

Elba S. Mansilla 
La Ciutat Invisible 

La Farandula acomiadava la tempo
rada amb l'homenatge a Jesús Liza
no; i la Teteria Malea i La Ciutat In
visible coorganitzaven un parell de 
recitals, amb joves autors catalans 
com a protagonistes. 

Després de l'emotiu homenatge 
a Jesús Lizano, amb un Casinet 
d'Hostafrancs ple per rebre el mític 
poeta i pensador llibertari, el.torn 
de paraula va passar a l'Andreu Ga
lan i la Blanca Llum (en un recital a 
dues veus) i en Moises Dolz (amb 
música electronica de Moishv). 

Dues propostes esceniques i dis
cursives ben diferents, per presen
tar el treball dels autors: Cansat de 
diumenges, La cabra que hi havia i 
Procediment abreviat. 

Tates les propostes ténen en co
mú la manera d'enterídre la poesia, 
com una eina-batec: eina de trans
formació i creació, que dóna un ús 
revolucionad alllenguatge. I batee 
de for~a i vitalitat, per expressar i 
sentir emprant la paraula. 

Llastima l'escassa resposta per 
part del públic. 

>\,~('lt .. (;#.I<C:Jt fii.:Aaw,f.~Ut"> 
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Una de les classes de Música a l' Abast, on 
un nen experimenta amb un xilófon. 
QUERALT PRATS. "' 

ficació, pero no ens hem organitzat 
perque la nostra pagesa participi a 
l'assemblea. 

A Catalunya la majar part dels 
grups de consum segueixen el nostre 
model pero hi ha dues propostes que 
tenen una assemblea conjunta: la Pa
ca, al Baix Llobregat, i la Kosturica 
(que també té 10 any~)-

Hi ha també una característica que 
distingeix els diferents models i és el 
grau de professionalització de deter
minarles tasques del grup de con
sum: en un extrem hi ha les propos
tes més amigues, com el Brot a Reus 
i el Rebost a Girona, on l'assemblea 
decideix que la majar part de la feina 
sigui remunerada; a l'altre extrem hi 
ha Germinal, que reparteix equitati· 
vament entre totes les persones sO-

http://elssonsvisibtes. 
blogspot. com/ 

cies tota lá gestió necessaria per po
sar al nostre rebost el nostre menjar. 

Finalment hi ha un aspecte que es 
podria considerar més aviat formal, 
pero que a Germinal SCCL pensem 
que marca la maduresa del projecte; 

'"''' '0'.'~' w~<i!J 
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Cartell dels recitals que es van dur a 
terme a la teteria Malea. LAMARiffiA 

es tracta del format en que s'han 
constitu!t els grups de consum ~a 
majada, de moment, s'estableixen 
coma associació). 
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QU~ ESTA PASSANT ALS PAYSOS CATALANS? \ Arre u Én aquest apartat volem apropar-nos a la realitat del nostre 
país, des de Sal ses a Guardarmar i des de Fraga a Maó. Des de 
LA BURXA volem contribuir a la coneixen~a del nostre passat 

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

L'arqueóleg Ermengol Gassiot és un dels promotors del manifest i va explicar als assistents les raons.que van impulsar els redactors a fer-lo. ALBERT GARCIA 

60 entitats per la fi de la 
impunitat del franquisme 
Rebutgen que Garzón fideri la 

causa perque consideren que 

no pertoca a un trib~nal 

hereu del franqaisme ·com 
' • 
!'Audiencia Nacional 

espanyola de jutjar els crims 

de la dictadura, 

Laia Altarriba i Piguillem 
Barcelona 

Emocionat sobre de l'escenari, Josep 
Maria Pi va relatar les tortures i pallis
ses que van patir els que, com ell, van 
estar empresonats els últims anys del 
franquisme. Josep Maria era jove i mi
litava en una de les organitzacions de 
l' extrema esquerra eatalana en els 
anys 70. 1 va participar en una protes
ta per evitar l'execució de]on Paredes 
Manot, :llies Txiki, un deis darrers 
executats pel franquisme. Per aquella 
protesta va acabar a la presó. 

Ho explicava fa uns dies en un ac
te al centre de Barcelona, al passeig 
del Born, convocat per 60 organitza
cions dels Pa'isos Catalans per presen
tar el manifest <<Per la ruptura amb el 
franquisme i la fi de la impunitat deis 
crims de la dictadura». Són sindicats 
d'esquerres,-organitzacions de !'es
querra independen~sta i alternativa, 

ateneus locals, grups d'historiadors i 
també algunes de les principals asso
ciacions que reivindiquen la memoria 
historica: Associació Memoria Contra 
la Tortura, Associació perla Recupera
ció de la Memoria Histórica de Cata
lunya, Comissió de la Dignitat i Fo
rum per la Memoria del País Valencia. 

A la presó; Josep Maria Pi va coin
cidir amb Txiki abans que fos execu
tat. 1 el dia de la presentació va coin
cidir a l'escenari amb Diego Paredes, 
el germa d'aquell militant base. Diego 
portava una carta, era !'última carta 
que va escriure Txiki a la presó el se
tembre del1975, pocs dies abans de 
l'execució. Diego va posar veu a les 
paraules del seu germa: <<Mitjan~ant 

aquest escrit vull donar a coneixer 
una vegada més l'opressió que pateix 

. ' el poble base i tots els pobles d'Es-
panya sota !'actual regim de Franco. 
És inconcebible que un grapat d'ho
mes sense escrúpols jugtÚn amb la vi
da de tot un poble i que assassinin els 
militants revolucionaris a través de les 
seves forces repressives i deis tribÚ
nals pel simple fet de lluitar per la lli
bertat». 

Pero Diego Paredes no es va que
dar al 1975 i va port¡u- el seu discurs 
fins ·a l'actualitat per denunciar que 
<<avui, aquí i ara la veritat, la justícia i 
la reparadó per les víctimes del regim 
feixista i genocida del general Franco 

i del Movimento Nacional segueixen 
sent tasques tan pendents com fa 30 
anys. Perque aquí i ara la fi real del 
franquisme, del fe~sme, només sera 
definitiva si esta assentada en la pos
sibilitat d'exercir la llibertat i la demo
cracia individualment o col·lectiva
ment sense embuts, sense restric
cions, sense amenaces». 

JUT JAR ELS CRIMS 
DEL FRANQUISME 
Un dels promotors del manifest, l'ar
queoleg Ermengol Gassiot, que ha 
participat en l'excavació de fosses co
munes a Catalunya i Andalusia, expli
_cava els motius que els van impulsar a 
redactar el manifest~ «Perque des de 
les organitzacions polítiques, socials i 
sindicals de !'esquerra catalana volem 
replantejar com s'esta abordant la 
memoria historica, que ha adquirit 
una nova dimensió arran del procés 
~e Garzón, i ho volem fer centrant el 
problema principal, que és la impuni
tat deis crims de lesa humanitat que 
va perpetrar el franquisme, i denun
ciar les polítiques de silenci i encob?
ment d'aquests crims que han conti
nuat durant l'anomenat període de
mocratiC». 1 va afegir: «S'ha de jutjar 
els crims del franquisme, pero no ho 
pot fer !'Audiencia Nacional, ja que 
un tribunal hereu del TOP (Tribunal 

de Orden Público) no és una institu
ció competent pels seus antecedents 
per fer aquesta tasca tan necessana». 

El manifest no només rebutja que 
sigui l'Audiencia Nacional qui ins
trueixi la causa que considera que cal 
obrir contra el franquisme, sinó que 
també assenyala que previament cal 
canviar la legislació: d'una banda, 
reivindica la detogació de la llei 
d'amnistia del 1977, que és la que 
manté la impunitat; d'altra banda, fa 
referencia a la Uei de memoria histo
rica espanyola aprovada el 2007 pe! 
PSOE amb el suport, entre d'altres, 
de CiU i IC-V. El manifest considera 
que aquesta normativa <<manté aques
ta situació d'impunitat perque no re
visa la qualificació jurídica de la vio
lencia de la Guerra Civil i deis anys 
posteriqrs que va fer la Ley de respon
sabilidades políticas del febrer del 
1939. Així dones, aquesta llei reactua
litza el pacte de la Transició». 

Els promotors del .manifest treba
llaran els propers mesos per difondre 
el text arreu del país i per impulsar 
actuacions per acabar amb la impuni-

. tat del franquiSme. 

----------------"Més-fñf'ormaaó: 
http://fiimpunitatfranquisme. 

wordpress.com 

E·ns acomiadem de la· Burxá! 
No oblideu, pero, que la XIS continua la seva tasca als punts 

habituals: als suros del Buscofereixo (a la Teteria Malea al 
c/Riego 16, al Centre Social de Sants al c/Oizinelles 30, i a 

I'Ateneu Llibertari de Sants al c/Maria Victoria 10), als mercats 
trimestrals (podeu consultar el bloc intercanvis.sants.org/blog 

per saber-:ne les dates), i a la llista de correu (si t'hi vols. 
inscriure envia'ns un correu a intercanvisants@gmail.com) 

L'un 
declarant ... 

~---
Raimon Bergós, 
exassessor de 
l'antiga junta de 
l'Orfeó de Sants, 
va declarar a la 
Comissió 
d'lnvestigació del 
Parlament pel Cas 
Millet. 

Ramón García 
Bragado, quart ti

nent d'alcalde i 
regidor d'Urbanis

me de Barcelona · 
va ser imputat pel 
cas de !'hotel del 
Palau de la Músi

ca. Més corrupció. 

SOLIDARITAT 

Na Núria, 
absolta! 
Hem rebut la notícia amb alegria 
pero també amb sorpresa, no per 
dubtar-ne, sinó perque coneixem 
el funcionament del sistema i sa
bem per experiencia que els po
ders polític, legislatiu i judicial van 
sempre agafats de ma. El sentí~ 

ment és complex: !'alegria es bar
reja amb la rabia, ja que l'absolu
ció no és suficient per compensar 
els quatre mesos de presó preven
tiva, l'aplicació de la llei antiterro
rista, les drregues policials, els ju
dicis i les condemnes derivades de 

· la nostra lluita ... 
La repressió no és només la de

tenció, el judici i la pena de presó: 
és tot el procés, el saqueig a cas~ 
teva, al teu centre social, .el .desco
neixement del que esta passant,Ja 
incertesa i el pas deis dies amb ca
da pas judicial ... amb l'objectiu 
sempre de desgastar, cansar i des
mobilitzar el col·lectiu, en aquest 
cas el de suport a la Núria. -

Pero aquesta vegada no ho han 
aconseguit. Si han absolt la Núria 
és per la nostra lluita, la de totes i 
cada una que hem cridat, pintat, 
encartellat, fet alguna acció, difós 
el cas ... Felicitats a totes! 

..._____ - ---- -----...-
..,• 

~ 

.) 

_ _ 1 



_Julio! de 2010 . Jt 

la Burxa 
RICARD VI LAJOSANA: 

«El nostre primer 
objectiu -és 
fomentar una 
serie de valors 
vin·culats al 
creixement 
personal» 
El Gotics Rugby Club és una 

entitat esportiva que es va 

fundar l'any 1984 al districte 

de Sants-Montju·lc. 

Actualment esta format per 

equips senior, juvenil, cadet, 

femení i de veterans, i a més 

es fan carrec d'una escala 

infantil amb més de 50 nens 

i nenes. Ricard Vilajosana, el 

CC?ordinador de l'escola, 

manifesta la voluntat 

d'incorporar més infants que 

estiguin motivats per 

practicar aquest ésport. 

Angel Bravo Almirall 
Sants 

Quan es va crear 1' escota i amb 
quina finalitat? 
L'escola del Gotics es va crear l'any 
1987. Ara fa dos anys vam iniciar un 
projecte basat en l'educació en 
valors, mitjanc;ant la practica del 
rugbi. 

Qui pot participar a 1' escoJa del 
Gotics Rugby Club? 
Tots els nens i nenes amb edats com
preses entre els 6 i 12 anys. Posterior
ment passarien a formar part de les 
categories superiors. Des d'aquest 

Barrt ele sat'ltStc 

any també s'han incorporat infants 
menors de sis anys, que participen en 
una activitat que combina la psicomo
tricitat i el rugbi. 

Per que us consideren una escota 
diferent de les altres? 
Perque el nostre primer objectiu és 
fomentar una serie de valors vinculats 
al creixement personal mitjanc;ant la 
practica d'un esport d'equip, com és 
el rugbi. 

Que pot aportar la practica 
d'aquest esport a la formació deis 
nens i nenes? 
Fer un esport d'equip afavoreix en els 
nens la maduració deis valors pro
socials, com ara el respecte, compar
tir, ajudar, mantenir una disciplina, 
una constancia d'entrenaments, com
panyonia, saber cedir, treballar en 
grup, etc. 

«Les ajudes 
ad mi n istratives 
són simboliques 
~especte al nostre 
pressupost» 

A més, no s'acaba aquí, ja que els 
nens es diverteixen establint vincles 
d'amistat amb la resta de jugadors. 

e 

LA suRXA és una revista editada per un equip de 
redacció que es traba cada dimarts al vespre al 
CSA Can Vi es 
(c. Jocs Fiarais, 42) 

Periodicitat: mensual 

Telefon de contacte: 93 422 16 13 
Adrec,:a electrónica: laburxa@barrisants.org 
Plana web: www.barrisants.org/laburxa 

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

Quina és l'edat ideal per comen~ 
a jugar a rugbi? 
Des de ben petits ja poden iniciar una 
presa de contacte amb aquest esport, 
pero és a partir deis sis anys quan po
den comenc;ar a aprendre la base del 
nostre esport. En aquest esport les 
normes varien en funció de l'edat, ja 
que s'hi permet més o menys contac
te entre els jugadors. 

Rebeu algun tipos d'ajuda? 
Les ajudes administratives són 
simboliques respecte al nostre 
pressupost. Ens mantenim grades a 
les quotes de tots els socis i d'algun 
patrocinador, com enguany el Grupo 
Faesa. Cal destacar també que una 
font d'ajuda molt important és el 
grup de monitors, ja que no només 
treballen d'una manera altruista sinó 
que abonen la seva quota. 

Com s'organitza l'escola? 
L'escola esta. formada per quatre 
categories: minis (6 i 7 anys), preben
jamins (8 i 9 anys), benjamins (10 i 11 
anys) i alevins (12 i 13 anys). A més, la 
sort de poder comptar amb 12 moni
tors fa que la dinamica de l'escola si
gui molt positiva. Aquest any ens mar
quem coma objectiu ampliar l'escola 
amb una categoria més: la infantil. 

Capsules de disseny: 
composar un cartell i fer un tríptic. 

Taller de plantt11es web CSS. 

lntroducdó a ia llengua de 
signes catalana. 

l@BS't'~ Aquesta publicadó té una llicéncia 
CC \!1\:!:1 CREATIVE COMMONS RECONEIXEMENT· 

NO COMERCIAL. 

Sou Uiures de copiar. distribuir i comunicar públicament !'obra ambles 
~oodidons segUents: ., • 
- Reconelxement. Heu de reconeh:er el crédit de \'obra de la manera 
especificada per \'autor o Uicendador. 
- No cpmercia l. No podeu utititzar aquesta obra pera flnalitats 
comerdals. 

Per veure una cOpla d'aquesta \licencia visiteu 
http: //creatlvecommons.org/licenses/by-nc/2. 5/ es/ legalcode.ca 
~~d~rc~~"ta~:r.Fa~ta~~.c~~~ive Commoos, 559 Nathan Abbot way, 

Quina relació teniu amb les altres 
. escotes? 
La nostra escala participa a totes les 
trobades que organitza la Federació 
Catalana de Rugby i el Campionat de 
Catalunya. 

«Organitzem 
entrenaments 
conjunts entre 
escoles, perque 
considerem que 
és una manera 
d'aprendre» 

A més, fem intercanvis entre esca
les, és a dir, entrenaments conjunts, 
perque considerem que és un mane
ra d'aprendre, tant pel que fa als juga
dors com als entrenadors. 

En aquest esport, hi hit la creen~a 
que els jugadors es poden lesionar 
amb facilitat. 
Justament · aquest any, els nens i 
nenes que s'han lesionat ho han fet 

Taller de mascara. 

Teatre de l'oprimit. 

CINEMA A LA FRESCA 

Projecdó: El Secreto de sw 
ojos (Juan J. Campanella, 2009) 

Projecdó: S1wndog 
Mfflonaire (Danny Boyle, 2008) 

En aquesta Burxa hi han coHaborat: 
Pau Canela Barrull, Laia Sánchez..Amat, Carrne Reselló, 
Ester Rams, ~lbert Ri~art ?~njuan, Asus, Gira lt , Irene 
Jqume Gambm, Martt Gutlerrez Farre, Angel Bravo 
Almirall, Andreu Rosés, Miquel Darnés, Mireia Pui, Xavi 
López, Bernat Costa, Núria May Masnou, Lancelot, 
Anna Farré, Jordi Soler, Assemblea· de Can Vies, XIS, 
Gellllinal, Mireia Pui, Albert Garcia, Marc Faustino i 
Vidal, Assemblea de Barri de Sants, Alberto López, 
Xavi Vendranás, Jordi Falcó Gres, Roser Benavent , 
Centre Social de Sants, Carles Baiges, Dani Camon, 
Elba S. Mansilta, Sants-Montjuk Decideix, Atex 
Tisminetzky, Queratt Prats, LaMarietta i Laia Altarriba i 
Piguillem. 

fora delrugbi, per exemple anant en 
bicicleta o en patinet. És veritat que 
és un esport de contacte, pero les 
mateixes regles limiten la duresa, i 
molt especialment en edats 
primerenques. 

Quina relacio teniu amb el barri de 
Sants? 
El fet que el camp de la Foixarda, on 
entrenem, estigui ubicat al districte 
de Sants-Montjulc. ja ens vincula 
físicament amb aquesta zona, i a 
partir d'aquí ens vam adherir al 
Secretariat d'Entitats. Pero no voldria 
que només quedés palesa aquesta 
vinculació física, sinó que, des de 
sempre, hi ha hagut una estreta 
relació amb les principals entitats 
culturáis i escoles del barri de Sants. 

1 fmalment, on s'han d'adre~ar 

aquells nens i "nenes que estiguin 
interessats a jugar a la vostra es
cola? 
A través del nostre web 

. (www.gotics.com) es pot trobar 
informació. També es pot éontactar 
amb l'escola mitjanc;ant el correo 
electronic: goticsrc@ono.com, i els 
telefons 934 592 913 i 676 155 836. 

Projecdó: Gran Torino (Clint 
Eastwood, 2008) 

Projecdó: Cwcús (Abdel 
Kechiche, 2007) 

CENTERNARI DE LA CNT 

Festival Jazz Moviments 
Sodals. 

[ CAN VIES Jocs Florals, 42 ] [ CENTRE SOCIAL DE SANTS Olzinelles, 30 ] [ CASAL INDEPENDENTISTA Premia, 31 1 [ ESPAI OBERT Violant d'Hongria, 71 ] [ LA CIUTAT INVISIBLE Riego, 35 1 [ TERRA D'ESCUDELLA Premia, 20 1 
[ TETERIA MALEA Riego, 16 ] [ PIM PAM FILMS Valladolid, 25 J [ CASTELLERS DE SANTS Vallespir, 28 www.borinots.cat ] [ DIABLES DE SANTS www.diablesdesants. org ] [ ATENEU LLIBERTARI Maria Victoria, 10 ] 


