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Fer 
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Tancarem  
el CIE

A Sants hi conviuen iniciatives per adquirir 
coneixements i productes que s'allunyen 
d'actituds consumistes i que fomenten les 
relacions socials de proximitat entre veïnes.

S'activa la campanya de mobilització 
ciutadana Tancarem el CIE amb un gran 
suport d'entitats i persones. 

Membre de la Plataorma 
d'Afectats per la Hipoteca

Pàg. 12

Irene Sánchez

L'aLTra  
CarTograFIa  

dE SaNTS
Els col·lectius i projectes de Sants, és dir, les persones que hi habiten, redibuixen la geografia del barri  

per anar donant forma a la ciutat comuna. La lluita per la vida comunitària traça la cartografia de l'Altre 
Mapa de Sants, que contempla el paisatge d'associacions, col·lectius, assemblees i espais que es mouen  

en base el cooperativisme, l'autogestió, la solidaritat i el suport mutu des de diferents àmbits, teixint 
complicitats i aliances.

L'Altre Mapa de Sants recull una cinquantena d'iniciatives que conformen la geografia antagonista  
d'un barri que dialoga amb la seva història i que serveix com a laboratori d'experiències i empoderament 

per construir dia a dia la nostra identitat col·lectiva.
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Malgrat els dies són encara llargs i xafogosos, 
el barri ja fa setmanes que està immers en 
el ritme frenètic d'un curs que es presenta 
obert i il∙lusionant. L'horitzó proper de can-

vi d'escenari polític ens il∙lusiona, no tant perquè confiem 
cegament en les candidatures alternatives que s'estan 
cuinant a la ciutat, sinó perquè en el conflicte obert entre 
legalitat i legitimitat, la necessitat de canviar i desobeir les 
normes que regeixen la societat està guanyant cada cop 
més suport social.

Aquest número el volem dedicar a les desenes d'inicia-
tives que habiten al nostre barri i que, a banda de definir 
la nostra identitat col∙lectiva i constituir la nostra base 
material i relacional, són el laboratori quotidià i empode-
rador que ens permet, quan cal, desobeir normes injustes. 

Sense aquesta geografia antagonista mai no haguéssim 
pogut defensar Can Vies, guanyar Can Batlló pel barri, fer 
les Festes Alternatives al parc ni desterrar els feixistes de 
la plaça dels Països Catalans.

Perquè entre totes, sobre la base del suport mutu, de forma 
anònima i quotidiana, transformem i dignifiquem el nostre 
barri i construïm la comunitat diversa i rebel que som.

L'altra mapa  
de Sants:  
el contrapoder 
local, quotidià  
i desobedient

Equip de coordinació de Sants Mont-
juïc per la Independència 

A l’entrevista publicada a La Burxa 
l’octubre del 2012, deia Xavier Vallès, 
coordinador de Sants-Montjuïc per 
la Independència: “Ens encantarà ser 
nexe d’unió de l’independentisme”. 
Dos anys després, creiem que ho hem 
aconseguit. Des de l’ANC hem anat 
cohesionant les forces polítiques a 
favor del dret a decidir, hem activat 
el veïnat. Les primeres estelades als 
balcons dels “pinyols” independen-
tistes dels nostres barris s’han mul-
tiplicat, i avui som un dels districtes 
on l’ANC, amb més de dos milers de 
simpatitzants, té més empenta. 

Des del naixement (març de 
2010) de Sants-Montjuïc Decideix 
i, posteriorment (juny de 2011), de 
Sants-Montjuïc per la Indepen-
dència, i com les altres territorials 
de l’ANC, hem après a treballar 

Amadeus

Ni Molt Honorable, ni Honora-
ble, ni Senyor, ni...em sento 
obligat a escriure, en nom 

de la  meva estimada Burxa, del Molt 
Lladre Jordi Pujol. Et dic molt lladre 
perquè ets un confés; t'has convertit 
en un delinqüent absolutament re-
pugnant i fastigós. Afortunadament 
per Catalunya i els catalans ha cai-
gut el mite, s'ha acabat el gran home 
d’estat, i tens l’obligació política i 
moral d’anar al Parlament i explicar 
absolutament tot el que tu i la teva 
família heu robat a Catalunya, i als 
catalans; i  tots els que heu participat 
en l´espoli. Tu saps molt millor que 
jo que tots els diners procedents de 
comissions, requalificacions, obra 
pública, privatització de la sanitat, 
etc. hi participa molta gent; doncs 
volem saber tots els noms i cognoms 
d’aquests lladres. Catalunya té la 
gran oportunitat de demostrar  al 
món quin tipus de política volem fer, 
política transparent al servei del ciu-
tadà: la recuperació de tot el que ens 
heu robat amb l’excusa de la crisi, 
etc. i això s’aconsegueix amb polítics 

honrats; i tu i els teus no hi cabeu.  
CATALUNYA HA DE DIR PROU, ex-
propiar-nos de tots els vostres béns 
acumulats, pers lladres; després 
processats, jutjats i a la presó. No et 
preocupis, Jordi, que els fiscals Mena 
i Villarejo  ja són  jubilats i  que, per 
cert, no estaria malament que els hi 
demanessis disculpes públiques  per 
tot el mal que tu i els teus veu fer a 
dos fiscals que tant sols volien fer la 
feina ben feta i ajustada a dret en el 
cas de banca catalana.  Vull acabar 
amb unes paraules del meu estimat, 
volgut i company de moltes causes, 
i també conegut teu, per generació 
universitària, i que no fa gaire ens 
va deixar. Em refereixo a Joaquim 
Horta i Massanes i al dia que et va dir 
"la diferència entre vostè,  Sr. Presi-
dent, i  jo, és que jo visc per Catalu-
nya i vostè viu de Catalunya"; i es va 
equivocar aquest sant baró de Quim, 
perquè tu no has viscut de Catalu-
nya, tu t'has fet milionari de tots els 
furts comesos per tota la teva famí-
lia. Vergonyós.

plegats, intercanviant opinions 
sempre enriquidores, estant a les 
parades parlant amb la gent... La 
constància ha fructificat, hem aga-
fat confiança, i ara som aquí gràci-
es a tot un poble il∙lusionat i incan-
sable, que ha pres el protagonisme. 
El país i la societat s’han enfortit.

És remarcable com als nostres 
barris, majoritàriament populars, 
la transversalitat de l’ANC ens ha 
fet retrobar la “unitat d’acció” que 
empraven els avis a les lluites per 
aconseguir finalitats comunes. La 
nostra finalitat comuna és la inde-
pendència, i la unitat que hem as-
solit ens aglutina i ens dóna força. 
Enguany, a l’11 de setembre hem tor-
nat a sortir al carrer: massivament, 
pacíficament. Tots els trams de la V 
s’han omplert de gent, i hem llançat 
al món, un cop més, el nostre mis-
satge. Qui intenta acusar el movi-
ment independentista de fragmen-
tar la societat va ben errat. En tenim 
un exemple: als nostres trams de 
la Gran Via se sentia parlar també 
en castellà, i sabem que hi van ser 
molts veïns i veïnes dels barris de 
la Marina, on la composició social 
inicial podria haver semblat no gai-
re inclinada a l’independentisme. 
Però la lluita per la llibertat és co-
muna a tothom. Un dels lemes que 
més ens agraden és: no preguntem 
d’on venim, només cap on anem.

Davant del 
9N: la unitat  
i la força  
de la gent

Marc Rude

El motí ha fracassat. Les marineres 
que abraçaven l’esperança de llan-
çar els oficials per la borda i posar un 
altre rumb a la brúixola ara viuen 
encadenades a les bodegues de la 
nau del Capità Mas.

Aviat seran festí per als taurons. 
Aferrades al tauló del suplici, a l’ho-
ritzó divisen una bandera negra. 
Potser avui no hauran d’acomiadar-
se. Ara és l’hora de l’abordatge. Ara 
és l’hora pirata.

Entre el rebombori dels trabucs 
i el dringar dels florets trenquem 
juntes les cadenes que ens ofeguen. 
El capità, el contramestre i tots els 
seus sequaços remen mar endins en 
una barqueta. Els Audis i BMW em-
bussen l’AP7 camí de la Jonquera. El 
destí ja no està traçat al mapa. Ara el 
decidim entre totes.

En una hora fosca en què les elits 
forànies o nostrades només aspi-
ren a enfrontar poble contra poble, 
i pensen així que oblidarem els 
seus crims; una hora en què es re-
velen, tanmateix, els oportunistes, i 

AltAveu  

editoriAl

CArtAmiCro obert  Envia’ns el teu escrit a laburxa@gmail.com

Juntes
els qui volen elevar el seu càrrec de 
conseller a la categoria de ministre, 
i els qui pretenen apaivagar el des-
content amb els cants de sirena i les 
mentides d’una nova “transició”.

Fermes contra les trepitjades de 
bota i els tocs de xiulet, algunes par-
len de municipalisme, altres de co-
munisme llibertari. És exactament 
el mateix. Complementem els mati-
sos. És més el que ens uneix que el 
que ens separa. Arriba l’oportunitat 
de crear una alternativa real, popu-
lar i assembleària, de base, al marge 
del capital i els seus titelles.

En una nova jornada històrica, les 
pubilles i els hereus dels miquelets, 
les milicianes i els maquis tornen 
a sortir el carrer per fer front comú 
davant l’enemic de fora, i evidenci-
ar alhora la passivitat de l’enemic 
de dins. No cregueu en falsos profe-
tes. Si ve la guàrdia civil, ja podreu 
comptar amb els dits del colze els 
burgesos que us trobareu a les bar-
ricades. Tan bon punt els militars 
entrin per la Diagonal, a les torres de 
la Caixa els serviran cafè i els faran 
descompte al Corte Inglés.

Quan des de l’esquerra indepen-
dentista somieu, com nosaltres, 
amb la llibertat, i us disposeu, com 
nosaltres, a defensar la terra; volem 
recordar vos qui ha estat, amb vosal-

Carta a Jordi 
Pujol

El 2014 és clau. Mentre redactem 
aquest escrit, sabem que votar el 
9N no ens serà fàcil. Hem de ser 
conscients que necessitem la uni-
tat per fer pinya i no afluixar, per 
recórrer si cal a la desobediència 
civil pacífica. Ens enfrontem a un 
Estat que no negocia, que recorre a 
tàctiques neofranquistes, que es-
grimeix les lleis com a raons, que 
ens envia missatges de por i em-
pra tàctiques parany. Però resulta 
que ja no tenim por, i que intents 

tres, a les barricades barcelonines la 
resta de cops que els espanyols han 
intentat fer callar Catalunya durant 
el darrer segle. La Lliga Regionalista? 
Convergència i Unió?

Com va dir Salvador Seguí a l’ate-
neu de la CNT de Madrid: “puc 
assegurar vos que si algun dia Cata-
lunya conquesta la seva llibertat, els 
primers, si no els únics, que li posa-
ran entrebancs, seran els homes de 
la Lliga Regionalista [CiU], perquè a 
Catalunya com arreu, el capitalisme 
està mancat d’ideologia”. Aquesta 
cita és del 1910.

L’única via per acabar amb les es-
tructures medievals, la cleptocràcia 
capitalista i l’opressió del pensa-
ment únic es presenta davant nos-
tre. Les anarquistes no som gaire 
amigues d’eleccions, però encara ho 
som menys de l’autoritat, i si la gent 
vol votar, i vol, nosaltres estarem al 
seu costat.

L’estratègia de “primer indepen-
dència i després ja veurem què fem 
amb la dreta” és un cul de sac.

Perquè no matem dos pardals 
d’un tret? Però, per un dia, no passa 
res. Si guanya el sí, totes davant els 
ajuntaments i la seu dels districtes 
a exigir la declaració unilateral des 
dels municipis. Si no deixen votar, el 
mateix. 9N Consulta, 10N Rebel∙lió

com el de frenar amb el cas Pujol 
el procés, imparable, cap a la inde-
pendència, els surten malament. 

No veuen que una de les raons de 
voler la independència és poder fer 
net, canviar les coses, construir un 
país millor.

El Xavier Vallès avisava a la ci-
tada entrevista: “considerem el 
Parlament i el President com a nos-
tres. Això no vol dir que els donem 
suport incondicional, sinó que vo-
lem que sentin el nostre alè darre-

re i que no es desviïn del que dema-
na el poble de Catalunya”. Aquest 
objectiu, també l’hem aconseguit. 
El full de ruta de l’ANC ha marcat 
les decisions dels partits que hem 
votat i que ens representen al Par-
lament. S’han adonat que han d’es-
tar al servei del poble. El primer 
gran èxit d’aquest moviment és 
que hem introduït un alè de canvi i 
que és el poble qui lidera el procés.

Assaig de la V a Sants, 29 d'agost JoAn AlVAdo
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Un paradista conversa ammb un client.

Es posa en marxa  
la campanya  
Tancarem el CIE
El 25 de setembre es va presentar a les Cotxeres  
de Sants la campanya Tancarem el CIE de Barcelona, 
que es proposa tancar el Centre d'Internament per a 
Estrangers (CIE) de Barcelona, situat a la Zona Franca, 
aprofitant el context d’una nova Catalunya. Una vinte-
na d'entitats van donar la cara durant la presentació  
de la campanya de mobilització ciutadana.

Redacció, Sants

Les organitzacions impulsores, en-
tre elles Tanquem els CIEs, Funda-
ció Migrastudium o SOS Racisme 
Catalunya, van estar acompanyades 
de persones del món de la cultura, 
com el cantant Gerard Quintana o 
l’actriu Carme Sansa, per amplificar 
la crida al suport a la mobilització, 
que culminarà els dies 17 d’octubre 
—19h míting piulada amb 100 veus 
contra el CIE a Cotxeres de Sants— 
i el 18 d’octubre —17h Encerclada al 
CIE de Zona Franca—.

Rita Marzona, d'Òmnium Cultural, 

va anunciar que faria una crida als 
40.000 socis/sòcies perquè, a més 
de participar a la Via Catalana, tam-
bé es sumin a la mobilització. Una 
de les paraules més citades per de-
finir l’existència del centre d’inter-
nament va ser “vergonya”, repetida 
per l’actriu Carme Sansa i també per 
l’activista dels Drets humans Arcadi 
Oliveres, membre del Procés Consti-
tuent, que va afegir que en un CIE els 
interns tenen “menys garanties que 
en una presó”.

Andrés G. Berrio, de Tanquem 
els CIEs, va recordar que es porten 
“molts anys denunciant situacions 
de tortura”, i que ja s’han vist tres 

morts al CIE de Barcelona. Per això, 
va emfatitzar que “en un nou estat 
no hi volem racisme”. El cantant Ge-
rard Quintana va posar sobre la tau-
la les contradiccions d’una Barce-

lona turística on hi ha un CIE: “Una 
ciutat que aspira a tant no pot tenir 
aquesta merda”. Per la seva ban-
da, Sylviane Dahan, de la Federació 
d’Associacions de Veïns de Barcelo-
na (FAVB), va recordar que “les perso-
nes han de tenir els mateixos drets, 
són ciutadans”.

Per aconseguir el tancament d’un 
espai com un CIE, les entitats impul-
sores “interpel·lem les institucions”, 
va pronunciar Alba Cuevas, de SOS 
Racisme Catalunya, que va matisar 
que es tracta d’una mobilització que 

Un 23 d'abril de cultura i lluita

Mercè Aranda, Sants 
 Mare, educadora social i promotora 
de segonamà.

SEGONAMÀ SANTS
Aquesta és la idea del nou mo-
viment SegonamàSants que ha 
sorgit al barri i va iniciar la seva 
activitat el passat dissabte 4 d'oc-
tubre amb el 1er Mercat de Segona 
Mà de Sants. 

Més de 20 paradistes —la majoria 
veïns i veïnes del barri— van poder 
exposar tot allò que tenen a casa i 
que ja no li troben utilitat: mobles, 
roba, llibres, articles infantils, estris, 
antiguitats i un llarg etcètera de re-
cords d'infància, roba en bon estat a 
un preu molt assequible i literatu-
ra infantil en diferents idiomes per 
menys d'1€.

SegonamàSants pretén promou-
re i apostar per una cultura menys 
consumista i més solidaria,  pensant 
que el que ja no utilitzes li pot ser de 
gran servei a una altra persona.

Tot el dia va transcórrer en un 
ambient tranquil i divertit, sobretot 
pels més petits/es, que van improvi-
sar una pista de ball al mig del mer-
cat animant la sobretaula d'organit-
zació i paradistes. 

El mercat de segona mà de Sants 
es portarà a terme cada últim diu-
menge de mes amb col·laboració 
amb “El Portal de Sants” (C/Valles-
pir, 12), on estan programats els pro-
pers mercats que tindran lloc: el 26 
d'octubre, 30 de novembre i 28 de de-
sembre, en horari de 10:30 a 18:30h.  

Per més informació, i per col·laborar 
amb la organització, fer una pro-
posta o posar una parada només cal 
escriure un correu electrònic a:  
segonamasants@gmail.com 
www.segonamasants.wordpress.com 
www.facebook.com/segonamasants

Les organitzacions 
impulsores no  
entenen ni accepten 
l’existència de llocs 
on es poden retenir, 
fins a dos mesos, 
persones que no 
han comès cap  
delicte, sinó  
tan sols una falta  
administrativa.

ERRA de reduir
ERRA de reciclar
ERRA de reutilitzar

 Xarxa 
d’Intercanvi 
de Sants
XIS

La XIS va néixer fa sis anys, amb la 
intenció d'oferir un espai de tro-
bada entre les veïnes del barri, un 
espai en que es poguessin canviar 
objectes i compartir coneixements 
i habilitats. Així, ens permet acon-
seguir allò que ens és necessari a 
canvi del que no ens fa falta. Per 
una banda cobrim necessitats con-
cretes i per l'altra evitem que molts 
objectes perfectament útils vagin 
a parar a les deixalleries, propici-
ant també les relacions d'ajuda en-
tre els veïns i veïnes. Tot això sense 
l'ús dels diners!

Això ho fem possible amb l'organit-
zació de mercats trimestrals, que fem 
a la plaça Josep Pons (Bonet i Muixí). 
Fem un mercat sense diners a on els 
objectes, o els coneixements i habili-
tats, tenen el valor d’intercanvi que 
s’acordi entre qui busca i qui ofereix.  
Entre mercat i mercat, també fem in-
tercanvis mitjançant Internet. Com? 
Amb una llista de correu amb més de 
300 participants que ens permet fer 
arribar a la resta d'usuaris les nos-
tres ofertes o demandes, i posar-nos 
en contacte amb els possibles inte-
ressats, amb qui es fa una proposta 
d'intercanvi.

Si vols rebre informació dels pro-
pers mercats i participar de la llista de 
correus pots trobar més informació a 
intercanvisants@gmail.com i a http://
intercanvis.sants.org/blog/. T'espe-
rem al proper mercat, el diumenge 21 
de desembre!

requereix “un ampli ventall d’alian-
ces” ja que és un “tema de model de 
país”. És per això que Òmnium Cul-
tural i també l’Assemblea Nacional 
Catalana s’han sumat a la convo-
catòria. L’encerclada al CIE, a més, 
és un acte sense precedents, que 
requerirà d’una gran quantitat de 
gent i suports.

Com diu el manifest de la campa-
nya, les organitzacions impulsores 
no entenen ni accepten l’existència 
de llocs on es poden retenir, fins a 
dos mesos, persones que no han co-
mès cap delicte, sinó tan sols una 
falta administrativa, i fer-ho amb 
menys garanties que en una pre-
só. Un espai on es vulneren de for-
ma sistemàtica els Drets Humans, 
un lloc on ningú va poder evitar 

que persones com ara el Jonathan, 
l’Idrissa, el Mohamed i l’Alik hi per-
dessin la vida o decidissin posar-hi 
fi. El CIE és un espai opac, al qual les 
organitzacions i institucions que 
vetllen pels Drets humans no poden 
accedir ni exercir cap control, on els 
abusos i les agressions per part dels 
policies a les persones retingudes 
són freqüents, i on no es garanteix el 
dret a la tutela judicial per tal de po-
der denunciar aquestes situacions.

 
Més de 1.100 persones a títol indivi-
dual i 100 entitats ja es van adherir 
a la campanya a principis d'octubre, 
per poder-s'hi sumar i obtenir més in-
formació es pot visitar la pàgina web 
http://tancaremelcie.cat

Nous mercats, velles pràctiques
Per obtenir una peça de roba o algun objecte que ens faci servei 
existeixen diverses opcions que no tan sols passen per entrar a una 
botiga i comprar un producte nou de trinca. Des de fa un bon grapat 
d'anys les persones s'organitzen en xarxes d'intercanvi, mercats de 
segona mà o artesanals, també traient les botigues de barri al carrer 
o creant botigues gratis, com la que abans tenia seu a Can Vies. Apro-
fitant la recent creació del Mercat de Segona Mà de Sants, presentem 
tres d'aquestes iniciatives que tenen lloc al nostre barri.

Actualitat   3

Diverses persones relacionades 
amb el punk i els processos d'au-
togestió i creació col·lectiva han 
donat forma al Merkadillo Punk 
de Barcelona, que té lloc a Can 
Batllo cada segon dissabte de mes.

L'objectiu és reforçar espais 
de trobada i aglutinar afinitats 
d'una manera oberta i partici-
pativa. És un lloc en el que s'ho 
dóna cita la música, la lectura, 
la informació, la difusió, la roba, 
els complements, les activitats 
infantils, etc. que va més enllà 
d'una transacció econòmica i que 

busca generar un altre tipus de 
relacions.

Es crea i genera contingut, no 
tan sols a través de l'esperit del 
“Fes-t'ho tu mateixa”, el coope-
rativisme o formes d'implicació 
transformadores, sinó també 
mitjançant activitats que comple-
menten aquesta jornada mensu-
al: xerrades, exposicions, dinars 
populars, concerts, performan an-
ces... El reclam principal d'aquest 
mercat és el plaer de que la gent 
s'ajunti dins d'un espai que pugui 
sentir seu, un mercat fet a la mida 
de cadascuna.

El Merkadillo Punk  
de Can Batlló

"ERRA" "ERRA" que "ERRA"  
a Sants: nous mercats  
de segona mà 

Redacció La Burxa
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C/ Vallespir, 18 
Sants (PP.CC)

Cerveses, torrades,  
begudes de la terra  
i la millor música  
de sempre en el teu  
bar del barri

Tens un negoci  
o ets una associació de Sants?

Anuncia’t 
a La Burxa! 

La Troba Kung Fú  
i Orxata omplen  
Can Batlló de música 
solidària amb Can Vies

“Això és fantàstic, un lloc així val la 
pena”, en paraules de Joan Garriga, 
cantant de la Troba Kung Fú, o “Quin 
plaer poder acomiadar-nos així” en 
veu de Diana de la Torre, veu feme-
nina d'Orxata Sound System. La nit 
del 26 de setembre a Can Batlló es 
va viure un concert solidari amb 
el centre social Can Vies que va su-
perar amb escreix les expectatives. 
Una molt bona organització i un en-
caix còmode amb el recinte i el barri 
van desmuntar tots els arguments 
emprats pel gerent Francesc Jimé-
nez i el regidor Jordi Martí —quinze 
dies abans— per prohibir que l'acte 

Marc Garcia, Sants

Altre cop diada histò-
rica; i poques més en 
queden per davant, si 
més no si del que es 

tracta és de fer valer la voluntat de 
la gent que el passat 11 de setembre 
va sortir al carrer. Ja el dia 10 les 
marxes de torxes recorrien viles i 
barris; al districte, enguany la mar-
xa va recorre els carrers de Poble 
Sec, repetint bones xifres en la con-
vocatòria, mentre al centre l’acte 
de Som Països Catalans omplia el 
Fossar i era tret d’inici de la marxa 
que recorre els carrers del Born con-
vocats per l’esquerra independen-
tista de Barcelona. 

L’endemà, el barri tenia un nivell 
de presència d'independentistes 
major que d’altres anys. Les dues 
grans artèries de la mobilització 
passen pel barri o molt a prop, mo-

es pogués fer a les Cotxeres de Sants. 
Malgrat que el Secretariat d'Entitats 
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 
havia arribat a un acord per poder 
portar la música solidària fins el 
centre cívic, va ser la cúpula del con-
sistori que ho va vetar a última hora 
per por a una presència massiva de 
públic que, segons el gerent, podria 
haver provocat escenes com les de la 
tragèdia del Madrid Arena. 

Des del Secretariat, però, un cop 
el Districte no havia autoritzat l'ac-
te a Cotxeres, van posar totes les 
facilitats per deixar les tanques i 
l'escenari que van fer possible ce-
lebrar l'esdeveniment al carrer 11 
de juny de Can Batlló. A meitat del 
concert, un cop dimensionada l'as-

Jesús Rodríguez, Sants

tiu pel qual ja de bon matí, al parc 
de l’Espanya Industrial la CUP va 
organitzar un dinar popular per a 
400 persones que baixaven dels 
autocars cap a Barcelona amb el 
temps just per omplir el pap i fer 
via, cap a la via. De fet,  l’hora pro-
posada per ocupar els trams va ser 
anticipada per milers de persones 
que ja ocupaven voreres i carrils 
una hora abans de la convocatòria. 
Les samarretes vermelles i grogues, 
de l’ANC, però també de suport a 
l’educació —i tantes altres lluites 
— van dibuixar el mosaic que tants 
cops ja hem vist des de la data. A 
l’altra punta de la ciutat, però el 
vèrtex de la “V” era l’espai triat per 
a l’acte formal, parlaments i el gest 
simbòlic de joves de 15 anys que el 
9N assoliran l’edat necessària per a 
emetre el seu vot.

L'esquerra  independentista, a 
quarts de set, iniciava un acte polí-
tic des de dalt d’un camió equipat 
amb megafonia a la plaça Tetuan 

Onze de SetemVre
—entre el barri i el vèrtex— que 
seria l’inici de la mobilització anu-
al que acaba al passeig del Born 
i que creix en nombre de partici-
pants des de fa ja alguns anys. A 
l’acte final hi va haver diversos par-
laments, entre ells els del diputat 
de la CUP, Quim Arrufat. Aquesta 
mobilització ja esbossava la clau 
del que sembla imprescindible per 
a fer possible la consulta: la deso-
bediència. La necessitat d'obeir el 
mandat popular, el clam del milió 
i mig llarg de persones que van sor-
tir al carrer i que té el suport d’una 
àmplia majoria parlamentària i del 
món municipalista. Una majoria 
popular, però, que no deixa de mo-
bilitzar-se i que crea nous pols de 
confrontació, no només amb l’Estat 
espanyol, sinó també amb aquells 
que a casa nostra volen aprofitar el 
procés per tapar-se les vergonyes, 
un gruix de gent cada cop més gran 
i organitzat que aposta per una in-
dependència per a canviar-ho tot.

Jesús Rodríguez, Sants

Després de vuit anys d'història, 
aquesta publicació altaveu dels 
moviments socials i amant del pe-
riodisme d'investigació, s'ha repen-
sat. El 30 de setembre va presentar 
aquesta nova etapa amb un acte a 
Can Batlló, on un dels seus periodis-
tes ho va definir com “una adaptació 
als nous hàbits de lectura, aprofi-
tant-ho per enfortir l'estructura i 
fer-la laboralment més sostenible”. 
La nova web —www.directa.cat— , 
desenvolupada per la cooperativa 
Projecte Ictineo, serà molt més inte-
ractiva i tindrà més facilitats per ac-
cedir als continguts d'hemeroteca. A 
més, s'actualitzarà ininterrompuda-
ment des de les vuit del matí i fins a 
les nou de la nit. El format paper dei-
xarà la periodicitat setmanal i ara 
sortirà cada quinze dies. Tots els di-

marts al matí la trobareu als punts 
de venda. Hi trobareu novés secci-
ons: Al peu del canó, Cruïlla i Miralls, 
així com d'altres que ja existien però 
que s'ampliaran: Estirant del Fil, Ex-
pressions i Roda el Món. La Indirec-
ta i Impressions mantindran el seu 
format, i el Poca Broma continuarà 
aportant la seva visió amb humor 
àcid sobre l'actualitat. El projecte 
reforçarà les seves vies de finança-
ment fonamentades principalment 
en les subscripcions i els petits mò-
duls de publicitat. Si vols rebre la Di-
recta a casa o hi vols inserir un petit 
anunci pots contactar-hi a través del 
mail directa@directa.cat o trucant 
al telèfon 93,527,09,82. L'acte de pre-
sentació a Can Batlló va finalitzar 
amb un agraïment a fotògrafs, il·lus-
tradors, càmeres i redactors que fan 
possible el dia a dia del projecte. Un 
petit pica-pica i una actuació de jazz 
van tancar la vetllada.

La Directa es 
repensa amb una 
nova web i una 
revista quinzenal

Consulta les tarifes  
a laburxa.cat o escriu-nos a  

laburxa@gmail.com 

Gairebé 2 milions de persones a Barcelona reclamant el dret a decidir el futur de Catalunya AlBert GArCíA 

sistència de prop d'un miler de per-
sones —aquelles que havien com-
prat l'entrada a través del procés de 
micromecenatge per a reconstruir 
Can Vies— i no més, es va obrir els 
accessos del recinte per tal que hi 
pogués entrar tothom. 
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Barris  
per viure,  

lluitar i crear
Ivan Miró, sociòleg

D e quina matèria està fet un barri? És només un hàbitat urbanitzat amb edificis, carrers, clavegueram 
i cables de comunicació? O és més aviat un conjunt de pràctiques culturals, d’institucions socials, de 
xarxes afectives? 

Un barri no és una unitat fàcilment objectivable, doncs és una forma d’urbanització construïda 
mitjançant l’estructuració complexa de processos polítics, econòmics, socials. De processos humans, 

per tant, sempre desbordants i contradictoris. No és una simple expressió geogràfica, ni una realitat immutable, 
sinó que té la seva pròpia sensibilitat, les seves projeccions, la seva història particular, la seva capacitat de canvi.

Un barri és un escenari social significatiu, específic i constructor de processos col·lectius, articulat per unes relaci-
ons socials pròpies i per l’autoconsciència de la vida comunitària. Té la seva identitat i la seva memòria, però també 
els seus somnis de transformació.
  

Comunitats de lluita
Avui els nostres barris no són aquella fotografia en blanc i negre indiferent al pas del temps, sinó que estan tra-
vessats per intenses i canviants dinàmiques globals. Per fluxos econòmics i financers internacionals; per decisions 
administratives municipals, autonòmiques, estatals, europees; per xarxes comunicatives intercontinentals; per 
fenòmens migratoris i culturals a gran escala. Els barris, avui, són barris del món.

No obstant, en alguns casos, encara s’hi segueixen construint, de forma relativament autònoma, identitats sò-
cio-culturals i polítiques específiques. No sense contradiccions internes —de classe, origen, de gènere, “raça”, opció 
sexual, etc.—, en els nostres barris es produeix i reprodueix una certa comunitat de lluita capaç de forjar, per exem-
ple, resistències i alternatives a la ciutat neoliberal; políticament, i des de la mateixa vida quotidiana. Perquè en el 
barri s’hi viu l’explotació del treball precari i del desnonament, es pateixen les retallades en salut i en educació, es 
sofreix la repressió policial i la violència de gènere. Però també s’hi viu l’acolliment, la solidaritat, el reconeixement 
comú, la insubordinació, la resolució de necessitats, els nous projectes. 

Què fa possible que, als barris, l’experiència vital contingui encara una certa plenitud satisfactòria? Què fa possi-
ble la potència sòcio-política del barri?

Una altra geografia social i material
El barri ha estat l’espai urbà que, fins avui, ha contingut les relacions socials immediates, operant com una baula 
entre l’ésser individual i l’ésser social. Ha estat lloc d’iniciació: des de les relacions amoroses o els primers contac-
tes socials i esportius, fins l’escola, el lleure, la festa o les iniciàtiques manifestacions polítiques.

El barri és, a més, una producció col·lectiva. El món del vianant permet als seus habitants construir una identitat 
comú, un sentit de comunitat forjat per compartir residència, proximitats quotidianes, trajectes, comunicació, so-
ciabilitats, imaginaris, recursos, equipaments. Unes pràctiques d’apropiació i ús de l’espai que el converteixen en 
un lloc.

Finalment, les identitats socials, culturals i polítiques dels barris no es poden deslligar de la seva concepció en 
tant que experiència històrica. En gran part dels barris populars barcelonins, una determinada geografia social i 
espacial ressona fins avui amb els seus innumerables rastres. 

Des de l’autoorganització obrera que arrencà a mitjan del segle XIX en un barri fet de xemeneies i telers, però 
també de cooperatives i ateneus, amb fortes normes de reciprocitat i sòlides xarxes locals de recursos mutus. Pas-
sant per les conquestes del moviment popular urbà en el tardofranquisme, en aquella pugna que contemplà l’apro-
piació del salari indirecte (equipaments, educació, salut,etc.) i la construcció física i urbanística del barri. Fins les 
reapropiacions d’edificis convertits en centres socials dels anys 90 i 2000, conquistant espais d’autonomia, sociabi-
litat i contrapoder al cor d’una onada d’especulació financera i immobiliària que finalment esclatà. 

Avui aquella geografia és la terra fèrtil on arrela de nou el somni de la solidaritat i l’emancipació. Avui l’horitzó és 
la creació i vivència de barris cooperatius, on aturar l’urbanisme mercantilista i crear espais urbans de totes i tots. 
On impulsar relacions de cooperació i pràctiques socials autogestionàries. On aixecar una trama d’espais socials 
que allotgin sociabilitats, intercanvis culturals, iniciatives d’economia social i solidària. On els barris juguin un 
paper de primer ordre en l’intent de revertir la desigualtat espacial de la ciutat capitalista.

El barri —i les seves institucions socials— faciliten l’articulació entre les diverses escales de la vida social urbana, 
materialitzen referents espacio-temporals i possibiliten la vida comunitària a partir d’identitats compartides i xar-
xes de solidaritat i recolzament. Generen un “nosaltres” obert i en procés de construcció permanent. Els barris són 
unitats humanes que escapen a l’abstracte fredor de la indiferència metropolitana. En ells, encara s’hi pot viure, 
lluitar i crear.
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de les Infantes

Pça Comas

Carrer Robrenyo

C. Alcolea

C. de la Constitució

Can Vies

Pl. de Sants

Mercat Nou

Badal

Pl. del Centre

Les Corts

Jardins 
de Can Mantega

Santa Eulàlia

1. CSA CAN VIES 
Jocs Florals, 40-42
www.canvies.org

La Burxa  
Colla Bastonera de Sants  
La Trama Feminista  
Jóvens de les Terres de l’Ebre  
Músics de Can Vies    
Taller de Muay Thai    

2. CENTRE SOCIAL  
DE SANTS
Olzinelles, 30
www.centresocialdesants.org

Associació de Veïns  
Centre Social de Sants    
Comissió de Veïns de la Bordeta  
i Sant Medir   
Salvem les pensions  
CAL Sants    

3. ESPAI OBERT
Violant d’Hongria, 71, 1.
www.espaiobert.org

Panxacontenta  
Assemblea Indignada  
Sants-Les Corts  
Negres Tempestes   
Ateneu Llibertari del Poble Sec  
Mimulus   
Polémica 
La Cuentista  

4. ATENEU LLIBERTARI  
DE SANTS
Maria Victòria, 10
ateneullibertari.wordpress.com

Acció llibertària   
Aprenem juntes  
Biblioteca Social Mateo Morral  

5. CAN BATLLÓ
Carrer Onze de Juny, s/n.
canbatllo.wordpress.com

Biblioteca Popular Josep Pons  
La Fondona    
Centre de documentació  
dels moviments socials   
Diables de Sants  
Comissió d’arts de Can Batlló  
Col·lectiu d’artistes de Sants 
Taller de fusteria   
Taller de mobilitat   
Impremta col·lectiva Unitat3   
Jardins i horts Comunitaris   
Rocòdrom   
Espai familiar la Nau    
Espai de creació musical   
Taller de cervesa artesana   
La Borda
Hack Lab Can Batlló

6. CASAL 
INDEPENDENTISTA  
DE SANTS  
JAUME COMPTE
Muntadas, 24
www.cis-jaumecompte.cat/

Faves comptades  
Endavant OSAN    
ARRAN Sants    

COL·LECTIUS  
I COOPERATIVES 
AMB SEU PRÒPIA

7. Ad+ Medical  
C. Dolors Masferrer 20 - 22, 
93 490 39 19 
dmasmedical.es

8. Ebbe’s Assessors 
Travessera de les Corts, 238  
93 490 40 49

9. Restaufer S.L  
C. Guitard 75-77 
93 409 53 20 
restaufer.com

10. El Tall3r  
Laboratori Fotogràfic
C. Robrenyo, 43 
93 322 30 11 
eltall3rlab.com

11. Cusó Tapissers  
Mobiliari
C.  Robrenyo, 52 
934 90 34 50 
cusotapiceros.com

12. Transports Condal  
Transports per carretera
C. Violant d’Hongria, 107, 
933 30 57 00

13. Coop de Bici  
C. Melcior de Palau 64 
936 243 646 
coopdebici.com

14. Pretalleres San José  
C. Tenor Masini, 67, 
933301246

15. Bonobo - Espai8  
93 250 91 58 
bcommunity.es 
Papin 8 local 2

16. Enquadernadora Ràpid  
C. Alcolea, 64, 
93 490 69 64 
encuadernadorarapid.com

17. Net Neteja  
C. Badalona, 2 

18. Cabañeros  
C. Vallespir, 17 
93 490 52 97

19. Assessorament  
Cooperatiu Integral  
Rambla Brasil, 5 - E3

20. Gestpime  
C. Bassegoda, 30 
934 48 00 34

21. Saloga Restauració  
C. Carreras i Candi, 44 
93 440 85 53

22. Ambulàncies  Catalunya  
C. Begur, 36 
93 422 88 88

23. Algo Bueno Studio  
C. Sants 130, 1r 1a 
93 426 39 36 
algobuenostudio.com

24. Lazzigags Produccions  
C/ Olzinelles 3, 2n 
34 932 967 337 
lazzigags.cat

1

3
12
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C. Alcolea
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Tarragona

Espanya

Pl. Espanya

Magòria - La Cmpana

Pl. de Sants

Pl. del Centre

Sants- Estació

Sants- Estació

Hostafrancs

29. L’Olivera  
Cooperativa agrícola  
d’integració social
C. Premià, 15 
973 33 02 76 
olivera.org

30. Kop de Mà  
C. Riego, 4 
kopdema.tk

31. Institució Montserrat  
C. Cros, 6-8 
93 421 01 50 
institucio-montserrat.cat

32. Koitton Club  
C. Rossend Arús, 9 
koittonclub.blogspot.com.es

33 . Alternativas Económicas  
936-116-305 
C. Rei Marti 8, 3r 
alternativaseconomicas.coop

34. Hexel Anzeigen  
C. Joanot Martorell, 12 1º 1ª 
934 913 855 
hexelanzeigen.com 

35. Larry’s  
C. Cros, 6-8 
Noguera Pallaresa, nº 10 
608 965 230

LLEGENDA
Aprenentatge col·lectiu
Comunicació popular
Cooperativa de consum
Cooperativa de treball
Cultura Popular
Defensa del territori
Economia Social
Educació
Esport
Expressió artística
Feminisme LGTBIQ
Fons documental 
Independentisme
Lluita social
Mercat d’intercanvi
Moviment llibertari
Recerca
Salut
Socialisme
Treball comunitari
Urbanisme

36. L’economat social  
C. Jocs Floras nº 153 
626911053 
leconomatsocialcoop.wordpress.com

37. Tallers mecànics Satàlia  
C. Constitució, 19 
934 21 11 77

38. Germinal 
C. Rossend Arús, 74 
93 296 69 59 
coopgerminal.coop

39. Edipec  
C. Gavá, 67, baixos, 2n 
933310121

40. Paper’s 
C. Portugalete , 17 
93 431 84 00 
papers-sccl.com

41. Sat Service  
C. del Moianès, 34, 
932 96 47 18 
satservicesccl.com

42. Siecom Instal·lacions  
C. del Príncep Jordi, 15 
934 23 13 58 
siecom.biz

43. Creación positiva   
Sants, 2, 1-1  
www.creacionpositiva.org 

44. Hortet de la Farga   
Plaça de la Farga, s/n.

45. La Directa   
Carrer de Riego, 37 
directa.cat

46. LaCol  
Ciceró, 5 
http://www.lacol.org

47. Projecte Ictineo   
Riego, 37 
www.projecteictineo.com

48. Coopmercat  
Cre u Coberta, 112 
http://www.coopmercat.coop

49. Grup Clade
Multisectorial 
Premià, 15 
www.grupclade.com

SENSE SEU FÍSICA
 
Xarxa d’Intercanvi de Sants   
intercanvis.sants.org

Assemblea Groga de Sants   
assembleagrogasants@gmail.com

2 4

5

6

25. La Ciutat Invisible  
C. Riego, 35 
932 98 99 47 
laciutatinvisible.coop

26. Coop 57  
C. Premià, 15, baixos 
93 268 29 49 
coop57.coop

27. Aposta  
C.Premià, 15, 1a planta 
93 318 81 62 
aposta.coop

28. Sàpiens Publicacions  
C. Premià, 15, 2a planta 
sapiens.cat
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Bufa el vent  
a Can Batlló
Ziargi Etxarte

U na ciutat comuna, un barri comú, i, per tant, projectes comunitaris. Al barri de 
Sants tenim molts exemples i projectes que bufen les veles d’un vaixell que 
avança i intenta posar en pràctica els ideals per crear una societat més justa, 
igualitària i solidària. Un dels exemples més significatius d’aquest vent de lle-
vant és el projecte de Can Batlló.

Tot un seguit de projectes autogestionats tenen com a punt de trobada aquest antic recinte 
fabril que exemplifica la necessitat de recuperar el control de les nostres vides en el sentit més 
integral de la paraula. Ja no només som capaces de crear espais de trobada i oci —el rocòdrom 
o el bar—, sinó que estem creant projectes per l’autogestió dels coneixements —la biblioteca, 
els fons documentals i els diferents projectes d’educació lliure—, salut —Espai de Salut en Xar-
xa—, arts —plàstiques, audiovisuals, etc.— i en l’àmbit productiu.

En els darrers anys, comença a agafar força als projectes comunitaris la defensa de l’auto-
ocupació per, entre d’altres motius, fugir de la precarietat i del model empresarial establert, 
fet que ha ajudat a recuperar un sector, el productiu, que encara costava d’acceptar com a ne-
cessari en alguns sectors de l’esquerra revolucionària. La brisa de l’arrel cooperativa sanstenca 
empeny un vaixell de fusta i ferro, amb l’ajut dels tallers col·lectius equipats per treballar el 
metall, la fusta o el taller de vehicles; i de la mateixa manera que els vaixells que anaven a les 
índies aprofitaven el camí per produir l’afruitada Indian Pale Ale, esperem que el projecte em-
brionari de fer un taller de cervesa pugui refrescar la comunitat tan aviat com es pugui.

Encara pocs dels projectes que es creen en aquesta mini-ciutat són d’autoocupació i sosteni-
bles econòmicament. Però, per sort, aquest penell està girant per aconseguir així també el con-
trol econòmic de les nostres vides. Can Batlló és encara subsidiari d’ajuts públics que trenquen 
amb la voluntat col·lectiva d’autogestió, i la gent que hi participa en els diferents projectes 
pateix el desdoblament d’esforços, perquè han de guanyar-se un sou per viure. La comunitat 
d’aquest indret de la Bordeta avança a poc a poc, com un remolcador que tira endavant amb 
molta força i lentament.

Cal esmentar també el projecte de la cooperativa d’habitatges en cessió d’ús La Borda, que re-
cupera una tradició perduda d’accés a una llar digna; un projecte que pretén prendre el control 
del sòl i crear habitatge digne seguint l’exemple d’alguns països del nord d’Europa.

Aquesta ciutat comuna navega en un mar capitalista i neoliberal. Els projectes cooperatius 
estan sotmesos als ritmes del mercat, igual que l’okupació ho està a l’excedent d’habitatges. El 
model Can Batlló no és perfecte, i potser no és la solució, però és exemple i laboratori del que 
quedarà després del tifó: un futur més just i solidari. Ja ho deia Bane, enemic del defensor de 
l’statu quo Batman a la darrera pel·lícula del superheroi: “preneu el control, preneu el control 
de la vostra ciutat” i aquest barri s’està omplint de projectes que seran els instruments per 
aquest alliberament.

Una vida 
digna de 
ser viscuda
Elba S. Mansilla

E l proper 14 de novembre visitarà Can Batlló l’Amaia Pérez Orozco, economista críti-
ca i autora del llibre Subversión feminista de la economía (Traficantes de sueños, 
2014). Les contribucions i les anàlisis de l’economia feminista són molt valuoses 
no només perquè reconeixen i posen en valor el treball domèstic, les cures, els 
afectes per al sosteniment del sistema productiu mateix, sinó perquè han des-

muntat el miratge de l’autosuficiència material i emocional en el capitalisme, afirmant el fet 
que tots i totes som dependents en algun moment de la nostra existència. Posar la vida al cen-
tre, la màxima del l’enfocament feminista de l’economia, significa afirmar el cicle de relació 
d’interdependència de les persones i la natura.

La reacció liberal a la fallida del sistema econòmic, que ha decidit salvar els mercats finan-
cers desposseint les classes popular de drets socials, no ha fet sinó evidenciar el conflicte ca-
pital-vida: les retallades són un atac directe a la materialitat de la salut, l’educació i l’ajut a les 
persones en situació de dependència. Els ajustos estructurals ens condemnen a la precarietat, 
en un sentit ampli i transversal que afecta totes les esferes de la vida. En aquest context de 
devastació i saqueig, la lluita per viure amb dignitat ha pres, també, una forma real i tangible.

L’altre mapa de Sants és, a escala local, la geografia de l’autogestió de la vida al nostre barri, 
el paisatge amable d’associacions, col·lectius, assemblees i espais autogestionats que constru-
eixen dia a dia unes relacions socials solidàries, uns circuits d’intercanvi no mercantilitzats, 
en àmbits tant diversos com l’agricultura ecològica i de proximitat, la salut sexual i reproduc-
tiva, l’educació lliure, l’alimentació o l’accés a la cultura crítica i popular. Projectes que s’ocu-
pen d’àmbits i esferes que reprodueixen, materialment i emocional, la vida mateixa. La res-
posta col·lectiva per afrontar, des de la comunitat,  les necessitats de la pròpia comunitat. Com 
la cooperativa d’habitatge en cessió d’ús La Borda de Can Batlló, que a finals de setembre es 
va constituir formalment. O els grups de comaternitat i criança compartida, que a Sants ja su-
men 4 projectes: el Tatanet, Tata Inti, La Pinya i La nau. La cooperació social com a proveïdora 
de les necessitats humanes pren ara, més que mai, una transcendència i importància cabdals.

A escala ciutat, els propers mesos tindran lloc dos esdeveniments molt importants en la 
promoció, creació de riquesa i ocupació a partir d’un paradigma governat pels principis de la 
justícia social. A l’octubre, se celebra la tercera edició de la Fira d’Economia Solidària de Cata-
lunya (FESC). Una desena de cooperatives santsenques hi participaran per donar-se a conèixer 
dins del sector, i per reivindicar-se com a projectes que transformen la realitat de forma quo-
tidiana, impulsant iniciatives de treball, consum i estalvi i, alhora, gestionant recursos —ma-
terials i relacionals— lluny de la lògica mercantilista. En segon lloc, el 14 i 15 de novembre a 
Can Batlló, tindrà lloc la Fira d’Economia Feminista, un punt de trobada, debat i organització 
que vol afegir als principis i valors de l’economia social i solidària, la mirada feminista. Per 
denunciar la voracitat extractivista del mercat capitalista, i vindicar la resistència creativa de 
la comunitat per una vida digna.

 Cartografiar la realitat antagonista és donar visibilitat als projectes autogestionaris per 
afirmar positivament les pràctiques emancipadores que habiten els barris i pobles. La nostra 
geografia humana la configuren tot d’iniciatives filles de la comunitat, nascudes per satis-
fer les necessitats de la col·lectivitat mateixa, que ens autoabasteixen dels béns i els afectes 
que tots i totes necessitem per viure una vida que valgui l’alegria —que no la pena—de ser 
viscuda.

Més informació:   
www.firafesc.org 
www.firaeconomiafeminista.wordpress.com
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A          l’agost, Itàlia va paralitzar la investigació sobre els 
pilots italians que van participar als bombardejos 
de la Guerra Civil. La investigació, que havia estat 
impulsada per l’associació Altraitalia, tenia com a 

objectiu portar a 21 pilots, en cas d’estar vius, a ser extradits i 
jutjats per crims de guerra.

A casa nostra molta gent es va posar les mans al cap, però no-
més es tractava d’una constatació més que davant d’uns interes-
sos els Estats —per molt democràtics que siguin— poden arribar 
a ocultar les seves vergonyes o aprofitar-se dels negocis dels seus 
predecessors règims dictatorials.

La Itàlia democràtica dels anys 50 ja va mostrar un exemple 
clar quan el Instituto Nacional de Industria franquista va impul-
sar la SEAT, que fabricaria models de la FIAT a Barcelona. No era 
casual que els models de la SEAT fossin FIAT: la marca italiana 
s’estava cobrant els serveis a Franco facilitant els avions que van 
bombardejar Catalunya.

És terrible que no es permeti investigar o que s’esborri el pas-
sat, però no cal marxar a Itàlia per trobar exemples, als carrers 

dels nostres barris es segueix destruint el patrimoni i de la me-
mòria de les nostres àvies i avis. Des de principis de setembre es 
treballa en unes obres de millora al carrer de Rosés, entre la Ram-
bla del Brasil i el carrer de Joan Güell. Una actuació que transfor-
marà el carrer en plataforma única i permetrà soterrar les línies 
aèries, així com millorar la xarxa de clavegueram.

Aquestes obres però segurament faran desaparèixer el refugi 
506, que creua per sota el carrer, des de la Rambla Brasil al pati 
de la Casa Gran. I malauradament no és el primer, en els darrers 
15 anys a Sants, Hostafrancs i la Bordeta podem constatar la des-
trucció total o parcial d’uns 7 refugis antiaeris. Un nombre que 
molt probablement sigui molt superior pels silencis de les cons-
tructores i l’opacitat de l’administració.

Alguns d’aquests refugis són el 15 al carrer Sagunt, el 397 al car-
rer de Noguera Pallaresa, el 722 al carrer de Bonaventura Pollés, 
el 741 al carrer de la Espanya Industrial, el 742 al carrer de Juan 
Bravo, el 870 al carrer Consell de Cent o el 877 al Passatge de To-
ledo. A banda d’aquests, actualment també perillen els refugis 
del carrer de Roger i del carrer de Juan de Sada, afectats per un 
projecte urbanístic.

Cal un estudi i una catalogació en profunditat de tots els refu-
gis existents a la ciutat i que l’ajuntament faci públics, si exis-
teixen, per quins criteris uns refugis es conserven i d’altres són 
enderrocats sense que ni tan sols es documentin.

 Agus Giralt, Barcelona

L a inviolabilitat de les co-
municacions privades 
és un dret humà plane-
tàriament reconegut i 

sistemàticament segrestat. La vi-
gilància massiva, indiscriminada 
i il·legal de les comunicacions di-
gitals i específicament de correu 
electrònic és un fet documentat 
i àmpliament divulgat arran les 
filtracions de l’ex-treballador de 
la NSA, Edward Snowden.

Conèixer una problemàtica i 
prendre consciència d’ella és un 
pas. Posar els mitjans per fer-hi 
front un altre. Tot i què els recur-
sos públics destinats al control de 
la població són ingents, també 

Isabel Benítez S empre m’ha captivat la que 
fou coneguda com la batalla 
de l’ou. Promoguda pel De-

partament d’Agricultura de la Ge-
neralitat de Catalunya el 25 de gener 
de 1937, la batalla de l’ou pretenia 
que tot ciutadà de Catalunya pogués 
autoabastir-se de l’aviram i dels ous 
necessaris per alimentar tota la seva 
família. Resumint molt la consigna, 
va ser instal·lar un galliner a cada 
balcó o terrat i criar gallines pone-
dores. Al principi la idea va tenir 
èxit i molts foren els que es sumaren 
a la iniciativa però a mesura que 
s’acabava el menjar per a gallines 
aquestes eren sacrificades i els ous 
esdevingueren un producte car i rar.  
Hi ha un llibre genial d’en Joan de 
Déu Domènech que no explica no-
més aquesta, sinó altres penúries i 
curiositats alimentaries que es va-
ren viure en temps de guerra a casa 
nostra, porta per títol ni més ni me-
nys que “La Batalla de l’Ou”.

Amb aquesta idea al cap i amb uns 
quants anys de distància, volia comen-
tar el que avui fan molt barcelonins a 
balcons i terrats, els anomenats horts 
urbans, i el que aquests poden repre-
sentar per a la nostra alimentació. Un 
professor meu, destacable gastrònom, 
sempre diu que quan una corrent alter-
nativa es converteix en tendència corre 
el perill de ser pervertida i esdevenir 
perversa pels interessos d’aquells que 
en un principi la defensaven. Deixant 
de banda el fet que aquesta afirmació 

FOGONS DE TEMPORADA

Horts i galliners als balcons

Cimentant la memòria
RACÓ HISTÒRIC

Núria May, Masnou 

BURXANT ELS BYTES

Autodefensa del 
correu electrònic
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Mapa del refugi 506, al carrer Rosés.. 

pugui resultar certa en mesura, crec 
que una tendència com ho és el que la 
gent torni a cultivar les seves pròpies 
verdures i fruites a casa té molts més 
beneficis que inconvenients. Existeix 
un factor emocional, relacionat amb 
el contacte directe amb la terra, amb 
el poder embrutar-se les mans, amb la 
satisfacció que acaba esdevenint quan 
un tomàquet que s’ha vist créixer aca-
ba amanit al plat, aquesta apropament 
a allò que ens emociona és anhelat per 
molts. Crec que si em sentís un pagès, 
dels de tota la vida, segurament riuria 
per sota el nas dels meus comentaris, 
però en una societat moltes vegades 
trista i amb poca connexió amb les re-
alitats que no li són properes, una apro-
ximació com aquesta al que és l’ori-
gen de l’obtenció dels aliments no pot 
menys que beneficiar el coneixement, 
l’expertesa, i perquè no, l’humor, de les 
persones que ho practiquen. 

Cal mencionar també un segon fac-
tor relacionat amb l’aprenentatge i 
els beneficis que el seu coneixement 
comporta, sobretot pels més petits de la 
casa. Quan realitzes un taller infantil, 
on a través de la cuina i la seva pràcti-
ca, els infants aprenen, sense saber-ho, 
a alimentar-se millor, obtens la millor 
recompensa per a la feina feta, el som-
riure d’un d’ells al degustar aquell cigró 
que mai havien tastat o al gaudir men-
jant aquell carbassó que mai no havi-
en vist sencer, ni havien manipulat ni 
molt menys cuinat. Potser no som prou 
conscients de com n’és d’important, 
avui encara més, apropar als infants, i a 
nosaltres mateixos, a les verdures, a les 

fruites, al peix, a tots aquells productes 
alimentaris d’origen natural però que 
supermercats i gran superfícies venen 
envasats i manipulats fins al punt que 
es fa difícil la seva identificació. És veri-
tat que la indústria alimentaria ha set 
pionera en un progrés que ha permès 
alimentar a molts més (conserves, pro-
ductes congelats, etc.) però també és 
veritat que com més manipulat és un 
producte, i més allunyat el format final 
dels seus ingredients originals, segu-
rament més carregat estarà de sals, su-
cres i altres components, que en excés, 
ens poden ser perjudicials, o almenys 
segur que segueixen sent menys reco-
manables que els que són frescos.  

Com ja hem comentat altres vega-
des, no hi ha aliments prohibits, només 
hi ha aliments altament recomanats i 
aliments menys recomanats i que cal 
menjar menys sovint. Si una societat 
tendeix a alimentar-se d’aquells pro-
ductes que, com diu en Michael Po-
llan, la teva besàvia sabés reconèixer 
com a aliments, segurament els índex 
de salut millorarien i segurament els 
d’obesitat, cada dia més preocupants, 
baixarien en picat. No es tracta de ra-
dicalitzar tot allò que mengem, no 
es tracta de deixar de consumir res (a 
menys que sigui per creença o desgrat), 
només cal que mengem de colors (pri-
oritzant el verd) i en menys quantitat. 
Potser els horts urbans, com ho volien 
fer en el seu dia els galliners, acabaran 
salvant-nos d’una desinformació ali-
mentària que fàcilment ens allunyaria 
d’allò que el nostre cos necessita per a 
viure millor. 

existeixen eines i procediments 
per protegir un dret inalienable: 
el de la intimitat i la privacitat.

En l’àmbit de les comunicaci-
ons aquesta eina és el xifrat. I la 
Free Software Foundation ha fet 
una infografia senzilla per apro-
par la potència del xifrat asimè-
tric a tothom: https://emailself-
defense.fsf.org

En cinc senzill passos s’explica 
com crear les nostres claus, com 
xifrar els nostres missatges i un 
robot (Edward) que ens serveix de 
company de jocs per comprovar 
que ho estem fent bé i com funci-
ona la màgia. El tutorial està dis-
ponible en onze idiomes.
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Montse Puig, Sants

E l passat 7 de setembre, en 
el marc de la festa major de 
La Bordeta, a l’auditori de 
Can Batlló es va projectar el 

documental “El barri s’ha de defen-
sar” de Cristina Mora i Neus Ràfols. 
Aquest documental és la crònica de 
la lluita que el veïnat de la Barcelo-
neta ha protagonitzat des del 2005, 
amb la imposició de l’anomenat 
“Pla dels Ascensors” -que expulsa-
va 1000 famílies- fins a les actuals 
mobilitzacions contra la Reforma 
del Port Vell. El documental recull 
la resistència d’uns veïns i unes 
veïnes que no volen veure conver-
tit el seu barri d’origen treballador 
i pescador en un parc temàtic pel 
turisme. Al mateix temps, retrata 
la qualitat humana de les perso-
nes que estan liderant aquestes 
mobilitzacions vinculades tant a la 
Comissió de Festes del carrer dels 
Pescadors com a l’Associació de 
Veïns de l’Òstia i a la Plataforma en 
Defensa de la Barceloneta. Aques-
ta crònica audiovisual descobreix 
un moviment veïnal intergenera-
cional – poc comú a la ciutat- on 
conflueix la saviesa quotidiana 
d’homes i dones de barri, sumada a 
altres perspectives de crítica i acti-
visme de joves procedents de dife-
rents moviments socials.

“El barri s’ha de defensar” és el pri-
mer dels 4 documentals que es pro-

Un toc d‘hUmor...

Una mirada crítica  
de la ciutat

cInEmA

Grates a la porta
La pintura se‘ t  fica dins les  ungles

Pintura verda. 

avui desallotgen Can Vies

Mires el  pany. la  l lum que tens

t‘arriba per l ‘esquena. 

Avui hem après a  dir  que no,

avui hem tornat a  dir  que sí . 

Les  portes són tancades 

 -  però veus la porta oberta. 

Grates, perquè la diferènc ia 

entre un mur i  una porta

 -  és  clara. 

Perquè escollir 

 -  entre canviar els  signes 

dels  temps 

o fer-ne tòtems de la decadènc ia 

EL PoEmA

Oriol Josa

N ascuda amb un peu a Bar-
celona i l’altre a les viní-
coles terres de Rodonyà, la 

banda Kriminals abandera les vir-
tuts més primàries del Rock & Roll. 

Posats a etiquetar, i sota un cri-
teri estrictament territorial, ens 
trobem amb una banda de “rock ca-
talà” atípica i sorprenent, que com-
bina ambdues “llengües cooficials” 
sense cap complexe, endinsant-se 
en sonoritats poc habituals dins del 
circuit local.

A mig camí del so contundent 
d’Extremoduro i la festivitat pròpia 
de bandes com Platero i tú, Krimi-
nals ha sabut imprimir un segell 
propi a les seves composicions, fet 
que la diferencia notablement din-
tre d’una escena altament trillada a 
la resta de l’Estat.

Tot i el seu origen garatger, la 
banda ha anant perfeccionant i en-
riquint la seva proposta musical, 
fins a convertir-se en un conjunt sò-
lid i madur, que llueix especialment 
en les seves actuacions en directe, 
plenes d’espectacle i bones dosis 
instrumentals.

Seria injust, però, reduir Krimi-
nals a una banda exclusiva de di-

Kriminals,  
Rock & Roll  
de debò

Guillermo Bright "Me-Too"

mÚSIcA

jectaran en motiu de les jornades de 
documental “Desmarca Barcelona”, 
que un cop al mes ens mostraran 
un reportatge sobre aquesta ciutat, 
convidant a les seves protagonis-
tes i realitzadores. Així doncs, el 5 
d’octubre, Remé Gómez del barri 
Gòtic, Rodrigo Arroyo de Defensem 
el Park Güell i Juan Itxaso també 
van presentar “Bye bye Barcelona”, 
que reflexiona sobre l’efecte del tu-
risme massiu a la nostra ciutat. El 9 
de novembre, Marc Almodòvar ens 
mostrarà “Barcelona Tematic Park”, 
sobre la ciutat anunci on vivim i les 
conseqüències que ens genera. Fi-

nalment, el 6 de desembre Xavier 
Artigas i Xapo Ortega projectaran 
el documental “Ciutat Morta”, una 
història sobre la impunitat policial 
que feu que s’empresonessin durant 
2 anys a 3 persones pels fets del 4F, 
en que una d’elles, Patricia Heras, 
acabà suïcidant-se a la presó.

Aquestes jornades, de ben se-
gur ajudaran a desmarcar aquesta 
Barcelona on vivim de la idea que 
ens volen vendre d’idíl·lica Marca 
Barcelona. Tots els documentals es 
realitzaran a les 19h a l’auditori de 
Can Batlló. Esperem trobar-nos-hi 
properament. 

Més informació:  
abo.cat/desmarcabarcelona

és la  mateixa elecc ió 

 -  entre esc riure amb nosaltres 

la  història

o dibuixar-nos en un racó del  sistema. 

La pintura verda es  barreja amb les 

astelles, 

 grates i  grates perquè la porta 

ha d‘obrir-se, 

i  si  la  porta no s‘obre 

serà un mur que haurà de caure. 

Grates, 

 -perquè el  que no pot  caure 

és  una casa com Can Vies

que literalment vol  dir

la casa dels  camins

i  els  camins, com els  somnis, com els 

nens

 han de ser  l liures. 

Grates i  grates i  grates, 

i  grates amb mil  mans, i  amb els  dits 

sagnes,

sagnes mares sense casa
i  sagnes els  companys sense drets, 
sagnes com un nou símbol:

el  de la  porta que era un mur

i  que vam fer  caure, 

i  que vam plantar a  la  terra

perquè ens donés finestres. 

D‘on en sortirien veus

d‘on  en sortirien mans

i  se  n‘alçarien vols

cap a futurs oberts  incerts  promete-

dors. 

No demanem el  poder: demanem la lli-

bertat.

10   Barri creatiu   

rectes, sobretot tenint en comte 
l’excel·lent gust de boca que ha 
deixat la seva última maqueta, que 
barreja temes ja clàssics amb d’al-
tres de nova factura. 

A l’espera de la consolidació final 
del  projecte en forma de LP, Krimi-
nals es desmarca com una de les 
apostes més interessants i decidi-
des pel Rock & Roll (diguem-ne) “de 
debò”.

kriminals.bandcamp.com
facebook.com/kriminals
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Dijous 9 d’octubre 9h
Absolució Sergi i Rubén!
Audiència Provincial de Barcelona 
(Pg. Lluís Companys- Arc de Triomf) 

Dijous 9 d’octubre a les 21.30h.
Izä ( flamenc fusió)
Bo d’ajut: 2€
Koitton Club. Rossend Arús, 9

Dijous 9 d’octubre a les 23.30h.

El sonido de veldá: Dj Malti i Dj Lo-
nely ( salsa brava, cumbia, latin)
Bo d’ajut: 2€
Koitton Club. Rossend Arús, 9

Divendres 10 d’octubre a les 23.30h
Uri Bblack: Guitars vs Machines 
(pop-rock dels 80)
Entrada lliure
Koitton Club. Rossend Arús, 9

Dissabte 11 d’octubre  a les 23h. 
Reggae got Soul Strikes Back: Al-
fonso T17 (SEGOVIA), Laurent Vidal 
(PERPIGNAN) Xavi Dekker (GAVà)
Bo d’ajut: 5€
Koitton Club. Rossend Arús, 9

Divendres 10 d’octubre 10 20-24h 
Debat. Antifeixistes d’Europa
Can Batlló (c/Constitució, 19)

Diumenge 112 d’octubre 17-21h 
Cineforum “El hombre de al lado”
Can Batlló (c/Constitució, 19)
 
Dimarts 14 d’octubre a les 21h.
Nit de Galls ( jam session)
Entrada lliure
Koitton Club. Rossend Arús, 9

Dimarts 11h-13h i 18h-19h, divendres 
11h-13h i dissabte 11h-13h.
Hort comunitari
Can Batlló (c/Constitució, 19)

De dilluns a divendres de 18h a 22h
Rocòdrom
Can Batlló  (c/Constitució, 19)

Tots els dimarts i dijous (18:30)
Distribuidora editorial La Malobe’ema
Ateneu Llibertari de Sants (Maria Vic-
tòria, 10)

El tercer divendres de cada mes (18-
24h)
Nit de jocs de taula i rol al Casal
Casal Independentista Jaume Compte 
(Muntadas, 24)

 Cada dimarts 10h-12.45h i 
18h-20.45h 
Espai obert d’assaig lliure a l’auditori
Can Batlló (c/Constitució, 19)

Cada dimecres i dissabtes 10h-13h
Tallers d’oficis (metal·lurgia, lampis-
teria, electricitat, mecànica i fusteria)
Can Batlló (c/Constitució, 19)

Cada dijous no festiu 18h-21h
La Cistella Verda: agricultura sana, de 
proximitat i de temporada
Can Batlló (c/Constitució, 19)

Segon ds. de cada mes,
Dissabte 19 d’octubre  11–20h
Merkadillo Punk 
Can Batlló (c/Constitució, 19)

AGENDA

octubre 2014
Divendres 31 d’octubre  a les 23.30h. 
Dj Txarnëgo ( latin, salsa, funk, bo-
ogaloo…)
Entrada lliure
Koitton Club. Rossend Arús, 9
Dilluns, dimarts, dijous, divendres i 
dissabtes de 10h a 13h
Tardes : dilluns, dimarts, dimecres 
i dijous de 17h a 20h; i divendres de 
18h a 21h.
Biblioteca Popular Josep Pons
Can Batlló (c/Constitució, 19)

De dilluns a dimecres de 17 a 24h
Dijous de 17 a 1h
Divendres de 17 a 2h 
Dissabtes de 12 a 2h
Espai de trobada. 
Ateneu La Base
 (carrer Hortes 10, Poble Sec)

Dilluns, dimarts i dimecres
Matins 10-13h Tardes 17-21h
Espai de preparació física 
multidisciplinar
Can Batlló (c/Constitució, 19)

Dilluns a divendres de 9 a 15:30 h
La Igualitària. Menjador comunitari
6 € el menú
Ateneu La Base
 (carrer Hortes 10, Poble Sec)

Dimarts 20:30h
Nit de llengües. Intercanvi d’idiomes:
castellà. català, anglès, francès i ale-
many
Ateneu La Base
 (carrer Hortes 10, Poble Sec)

Dimecres de 20 a 22 h
La Seca.  Cooperativa de consum
Ateneu La Base
 (carrer Hortes 10, Poble Sec)

Dijous 16 d’octubre 18-21h
Presentació del llibre “Reflexions”
Can Batlló (c/Constitució, 19)

Dijous 16 d’octubre 18–21h
Presentació del llibre “Reflexions” 
Auditori
 19:00-21:00 Assemblea coordinació
Can Batlló (c/Constitució, 19)

Divendres 17 Octubre 19h
Tanquem els CIE
Cotxeres de Sants

Divendres 17 d’octubre
 19:00 Exposició Ateneu Enciclopè-
dic Popular Espai d’encontre
 19:30 Jornades i Debat. Transició 
Espanyola Auditori
 22:00-00:00 Sopar ( 2 pinxos a 1€), 
concert i projeccions Auditori
Can Batlló (c/Constitució, 19)

Divendres 17 d’octubre   a les 21.30 h.
Professor Globo 
(Cantautor electro-visual)
Entrada lliure
Koitton Club. Rossend Arús, 9

Divendres 17 d’octubre   a les 23.30 h.
Dj Konguito (funk, soul, latin, reg-
gae..)
Entrada lliure
Koitton Club. Rossend Arús, 9

Dissabte 18 octubre 17h
Tanquem els CIE
CIE de Barcelona. Carrer E Zona Fran-
ca, 40

Dissabte 18 d’octubre 
11-20h Mercadillo Punk 
11:00-13:00 Visquem els contes!
 Taller de lectura infantil Biblioteca
 12:30 Debat. Locals alternatius, dis-
tribuidores i activisme Auditori
 14:00 Aniversari El Lokal: Vermut i 
Dinar carrer 11 de juny

 17:00 Presentació llibre “La Copel” i 
debat presons Auditori
 19:30 Documental “Somos el peli-
gro social” Auditori
 21:30-01:00 Sopar, concert, projecci-
ons Auditori
Can Batlló (c/Constitució, 19)

Diumenge 19 d’octubre
 12:30-14:30h
Debat. Memòria Històrica Auditori
 14:30 Dinar,sobretaula, magia i tea-
tre Carrer 11 de juny
Can Batlló (c/Constitució, 19)

Dimecres 22 d’octubre
Jornada de lluita cap a la vaga general 
de TOTES
Info:
http://vagadetotes.wordpress.com/

Dimecres 29 d’octubre 
Xerrada/Taller. Autoproducció 
d’electricitat Altell del Bar 
 Federico Tarantino
Can Batlló (c/Constitució, 19)

Dijous 30 d’octubre  a les 21.30h.
Ingmar Kroonenberg + Carlos Alar-
cón ( canç,o d’autor)  
Taquilla inversa
Koitton Club. Rossend Arús, 9

Col·lectiu Tancarem el CIE

Nosaltres, associacions, ciutadanes 
i ciutadans de Catalunya, hem deci-
dit tancar el Centre d’Internament 
d’Estrangers (CIE) de Barcelona.

No entenem ni acceptem que perso-
nes que, tant sols per una falta ad-
ministrativa, sense haver comès cap 
delicte, siguin retingudes, fins a dos 
mesos, en llocs on hi ha menys ga-
ranties que en una presó. Un espai 
on es vulneren de forma sistemà-
tica els Drets Humans, un lloc on 
ningú va poder evitar que persones 
com tu —el Jonathan, l’Idrissa, el 
Mohamed i l’Alik—, hi perdessin la 
vida o decidissin posar-hi fi.

El CIE és un espai totalment opac, al 
qual les organitzacions i instituci-
ons que vetllen pels Drets humans 
no poden accedir ni exercir cap con-
trol, on els abusos i les agressions 
per part dels policies a les persones 
retingudes són freqüents, i on no es 
garanteix el dret a la tutela judicial 
per tal de poder denunciar aquestes 
situacions.

Campanya  
Tancarem el CIEJa fa uns quants anys que, octubre 

rere octubre, els carrers de Barcelo-
na es  transformen. L‘Octubre trans 
s‘organitza des del transfeminisme 
autònom, la horitzontalitat i l‘an-
ti-autoritarisme, per confeccionar 
un mes de lluita trans anticapita-
lista. A Can Batlló el grup de treball 
sobre sexisme i masclisme ha enge-
gat un procés d‘anàlisi intern sobre 
aquesta temàtica, per tal de cons-
truir un entorn veïnal i de lluita més 
segur, confortable i lliure per a totes, 
allunyat de qualsevol tipus de dis-
criminació de gènere, que a vegades 
passa desapercebuda degut a la sub-
tilesa amb què sovint es manifesta.

Tot això passa al CIE de Barcelona 
però també a la resta de CIEs de l’Es-
tat espanyol. I és per això que no els 
volem, ni aquí ni enlloc. L’existèn-
cia d’un CIE a Barcelona suposa un 
dramàtic retrocés en el compliment 
dels Drets humans a la nostra ciutat 
i al nostre país: efectivament, els CI-
Es són incompatibles amb els Drets 
humans i amb la igualtat de les per-
sones, i són totalment impensables 
en un nou model de país.

Hi ha moltes més raons per tancar 
el CIE de Barcelona, però una sola de 
les anteriors ja és suficient per fer-
ho.

Per Vergonya !!
Per Justícia !!
Per Dignitat !!
No volem ser-ne còmplices

Divendres 17 Octubre 19h
Cotxeres de Sants
Dissabte 18 octubre 17h
CIE de Barcelona. Carrer  
Zona Franca, 40

Octubre Trans BCN
Octubre Trans BCN  es un coletiu de 
persones Trans, Intersex, Bolleras, 
Marikas y Queers que conflueixen 
cada any per organitzar activitats,-
xerrades, accions, festes...
LLuiten en contra de la patologitza-
cií de les identitats Trans i Intersex 
i per l’autogestió dels propis cossos 
i destijos.

Segueixen una línia de treball qe 
no només qüestiona la patologitza-
ció dels cossos no normatius, també 
les estructures de poder com l’estat, 
l’esglèsia, l’eteropatriarcat i el capi-
talisme

Realitzen les seves activitats en es-
pais afins tant política com afecti-
vament, espais okupats, grtuïts i/o 
autogestionats. 

Hi hauran actes a l’Ateneu La Base, 
del Poble Sec, i a Can Batlló.

octubretransbcn.wordpress.com
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“Volem viure sense la por  
de pensar on anirem l'endemà”

Ivet Eroles, La Bordeta

Repassem la teva història. Unión 
de Créditos Inmobiliarios (UCI), 
del Banc Santander, t'ofereix una 
hipoteca pont per poder comprar 
una casa fora de Barcelona quan 
ja estaves hipotecada per un pis a 
la Zona Franca; en què consisteix?
Et permet comprar el pis nou men-
tre et deixen un marge de temps 
per vendre l'anterior. Acceptem la 
hipoteca pont i quan demanem els 
permisos d'obra per la reforma de 
la nova casa ens diuen que no ens 
els poden donar perquè la casa està 
construïda en zona verda: primera 
estafa. Així que en qualsevol mo-
ment la poden tirar per fer un parc. 
De cop em trobo amb dues hipote-
ques i sense poder vendre ni el pis ni 
la casa. Se m'acaben els estalvis i el 
meu marit i jo ens quedem a l'atur. 
Li explico la situació a Maria Navar-
ro Estrada, la mare d'un amic del 
meu fill. Ella em diu que no em pre-
ocupi, que em buscarà una solució; 
demanar un préstec que s'invertirà 
i dels beneficis podré pagar les hi-
poteques. Em comenta que demani 
el préstec la meva mare, per evitar 
complicacions, i així ho fem. Al cap 
de dues setmanes em diu que millor 
firmi jo el préstec, així tot anirà al 
meu nom; ho faig, però resulta que 
es tracta d'un altre.

No és el mateix préstec?
No, un altre. El de la meva mare se-
guia corrent, però nosaltres pensà-
vem que havia estat cancel·lat. El 
primer mes Maria Navarro em dó-
na els diners dels beneficis en mà i 
el segon mes un taló sense fons. Em 
pregunto què està passant. Ella des-
apareix i jo començo a preguntar al  
barri per ella i resulta que havia es-
tafat a més gent.

A quantes persones?
A unes 15 o 20.  Ella sola s'ha em-
portat 2 milions d'euros del barri. El 
prestador intenta venir a pel meu 
pis, però jo tinc a la UCI per davant. 

Irene Sánchez
Membre de la Plataforma  
d'Afectats per la Hipoteca (PAH)

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca va ocupar el 
districte de Sants-Montjuïc el divendres 25 de juliol després 
que Irene Sánchez fos desnonada de la Zona Franca. Amb 
l'acció que lluïa el lema #IreneSeQueda, es va aconseguir 
un altre habitatge del barri per la Irene i la seva família, 
aquest mes d'octubre li donaran les claus, però és temporal. 
Amb un desnonament, quatre intents més i dues estafes, 
des de les files de la PAH Irene reclama un pis de protecció 
oficial per seguir amb la seva vida en un entorn estable.

La meva casa i el pis se'ls queda UCI i 
jo me'n vaig a casa de la meva mare.

Aquest és el teu primer 
desnonament?
En aquest cas me'n vaig jo, ja que 
tinc lloc on viure. Si arribo a saber en 
aquell moment que existia la PAH 
potser hagués intentat aconseguir 
un lloguer social. L'estafa que havia 
patit la meva mare estava denuncia-
da, així que pensàvem que a ella no 
li traurien el pis.

El pis de la teva mare se l'ha 
quedat el prestador?
És clar. El meu, el de l'altre, el de 
l'altre...

Quants intents van haver-hi per 
desnonar-vos de casa de la teva 
mare?
Del primer ens n'assabentem per 
publicitat de gestories; l'advocada 
no ens avisa. Ella mateixa m'ho va 
confirma quan hi aconsegueixo con-
tactar i em dóna el telèfon de la PAH.

Aquesta és la primera vegada que 
entres en contacte amb la PAH?
Sí, més o menys; durant el mes 
d'abril d'aquest any. Amb la PAH 
aconseguim aturar el desnona-
ment. Demanem un lloguer social, 
però el prestador vol que continuï 
pagant el préstec. Així que no firmo 
l'acord, però el llançament s'atura 
perquè en un principi sí que anà-
vem a pactar.

Què va passar les altres vegades?
Arriba el segon avís de desnona-
ment i aquest me'l para la PAH; 
érem unes 200 persones, una pas-
sada. Més endavant es produeix un 
tercer intent quan la meva parella 
es troba a casa i també l'aconseguim 
aturar. Després rebem un altre avís 
amb data oberta i la gent de la PAH 
ve davant de casa meva durant dos 
dies, de les 8 del matí a les 3 del mig-
dia, horari de jutjat, i podem parar 
el desnonament. La veritat és que es 
al·lucinant, és increïble, perquè hi 

ha gent que no coneixes i es tira 8 
hores a la porta de casa teva. L'últim 
desnonament va ser a traïció.

Com va anar?
Era el 25 de juliol, nosaltres ja es-
tàvem més tranquils perquè el di-
marts anterior havíem anat al jut-
jat a preguntar com estava el tema 
i ens va dir que no havíem de patir 
si no ens havia arribat res. Aquell 
dia la meva mare surt de casa a les 
8 del matí i quan obra la porta de 
l'ascensor es troba els mossos i la co-
mitiva judicial. La meva mare puja 
a casa, obra la porta per avisar-me i 
els mossos entren dins; ja no podem 
fer res més. Hi ha quatre furgonetes 
de mossos i els hi dic: “Què veniu a 
desnonar als terroristes de 12, 11 i 6 
anys?”.

Aleshores decidiu ocupar la seu 
del districte de Sants-Montjuïc?
La gent de la PAH pensa molt ràpi-
dament. Ocupem perquè la solució 
que em donen són tres nits de pen-
sió; m'ho diu l'assistenta social i i jo 
li contesto que a una pensió se'n va 
ella amb els seus fills, per tres nits 
m'obra les portes tot el barri. Quan 
entrem al districte la cosa canvia, ja 
no són tres nits de pensió, sinó que 
m'envien a Navas, i els hi dic que a 
Navas s'hi van ells. No volíem mar-
xar a l'altra punta de la ciutat. Ens 
donaven sis mesos, i després què? El 
regidor del districte, Jordi Martí, ha-
via assegurat que jo no em quedaria 
al carrer, l'alcalde de Barcelona Xavi-
er Trias també es va comprometre.

Com van continuar les 
conversacions?
Finalment aconseguim un habi-
tatge a la Zona Franca, però els de 
l'ajuntament no hi tenen habitat-
ges i ho han de gestionar a través de 
particulars.

Va sortir publicat que pel 15 
d'agost te'n adjudicaven un.
El compromís era pel 15 d'agost, en 
quatre dies em van buscar un habi-
tatge, però si hi posava els mobles 
nosaltres no hi cabíem. 60 metres 
quadrats per a cinc persones. Jo no 
volia una casa amb piscina, però 
tampoc podia acceptar aquesta, en 
aquell lloc malviuria.

Ho paga l'ajuntament?
Jo pensava que em posarien un llo-
guer social, però el compromís és 
que m'ho pagava el consistori es-
tablint un topall màxim de diners. 
Aleshores em van donar l'opció de 
buscar-me jo el pis i durant aquest 
mes d'octubre em donaran les claus 
de l'habitatge que he trobat.

Comentaves que no estàs satisfeta 
amb aquesta solució.
No. Jo sé que l'ajuntament no paga 
pisos a tothom que desnona, però 
hem lluitat i no ens poden deixar al 
carrer o enviar-nos a l'altra punta de 
Barcelona. A mi m'han donat una 
solució per un any, revisable, què 
em passarà d'aquí un temps? Ara 
estic cobrant l'ajuda familiar, estic 
a l'atur. Jo el que vull és un pis de 
protecció oficial. No que em vagin 

donant solucions temporals. Volem 
viure sense la por de pensar on ani-
rem l'endemà.

Segueixes activa a la PAH?
Sí, m'ho combino com puc, però 
sobretot els dilluns intento esca-
par-me i vaig a l'assemblea. També 
vaig a totes les accions que puc, com 
per no fer-ho... i més que m'agrada-
ria. Si ara mateix la PAH no existís 
em pregunto on estaria jo.

Amb la mobilització s'han 
aconseguit resultats.
Si ens organitzéssim més i la gent 
s'involucrés jo crec que la situació 
canviaria molt; ja està canviant, 
però no som prou conscients.

Suposo que també t'has de trobar 
en la situació.
Jo ho dic per mi mateixa. Això no 
tan sols passa ara, ha passat sempre. 
Com que a mi no em tocava, potser 
me n'assabentava i pensava “pobra 
gent”, “quina llàstima”, i ja està. Ara 
si passa hi vaig, vaig a la porta a cri-
dar! Per mi era impossible imaginar 
el que m'ha passat, no era rica, però 
vivia bé i em pensava que a mi no 
em passaria, doncs a mi sí! A tota la 
gent que es pensa que no, també. Si 
no és a ells serà al germà o a l'oncle 
o al veí. Quan et trobes a l'atur i has 
de pagar la hipoteca o mengen els 
teus fills o pagues; és evident, men-
gen els teus fills.

Albert GarcíaIrene Sánchez i la seva mare, propietaria del pis del que van ser desnonades juntament amb els fills d'Irene de 12, 11 i 6 anys.
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