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Saltem fronteres

Periòdic de comunicació
popular de Sants i barris veïns
4.000 exemplars | Distribució gratuïta

Amb aquest lema tindrà lloc la Festa Major
Alternativa, i per això us presentem reflexions sobre fronteres i migracions, des de la
persecució dels manters a la nostra ciutat a
la negació de la llibertat a les (no) refugiades a Grècia.

Pàg. 3-5

Tota la programació
de Festes
Trobareu tota la programació de les
comissions de carrers de la Festa Major
de Sants

Festes Majors
reivindicatives

Arriba una nova edició de la Festa Major del barri,
una setmana plena d’activitats i d’iniciatives dels veïns i veïnes
per convertir els nostres carrers en un espai de trobada
on gaudir, compartir
i fer créixer vincles i lluites.
Tota la programació a les pàgines centrals 3-7

ESPECIAL FESTES MAJORS DE SANTS 2016

Pàg. 8

Entrevista:
Toni Pineiro

Stop Mare Mortum Sants,
Hostafrancs i La Bordeta

2 Opinions
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PROGRAMA DE FESTA MAJOR 2016

Editorial

Festes reivindicatives

L’

ambient festiu torna a
inundar, un any més, els
carrers i les places del
barri. Els darrers dies
d’agost són sinònim de retrobament, de reapropiació de l’espai, de
celebració. En un entorn cada cop
més escanyat pel turisme desenfrenat, el consumisme destructor
i l’especulació sense escrúpols, un
aire fresc de festivitat ho inunda
tot per recordar-nos que aquest és
un barri de la gent i per a la gent on
les protagonistes som totes les que
hi vivim i hi participem. Perquè la
festa no només és entreteniment,
és reivindicació! Perquè el barri és
per viure’l, no per consumir-lo!
Per això, és molt important la participació activa de tothom, ajudant
en la preparació de les activitats

micro obert

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

Barcelona: Ciutat Refugi?
Homenatges als que moren,
assetjaments als que arriben
Alba Guash

D

ia rere dia les dues cares de Barcelona es van fent més visibles.
La Ciutat Refugi, la ciutat que vol
rebre aquelles que potser mai podran arribar, accentua ara a l’estiu la seva
persecució contra les que intenten viure-hi
amb dignitat.
Aquest mes de juliol hem sigut testimonis
de la intensificació de la campanya que l’Ajuntament ha dut a terme contra els manters,
una campanya que ha variat entre la construcció d’un skatepark, cartells a la ciutat en
contra de la venda ambulant i un augment de
la repressió policial, que s’ha materialitzat en
persecucions i agressions, una persona que
va haver de ser hospitalitzada i intervinguda
pel trencament d’una cama, cinc persones en
presó preventiva i una tancada al CIE. Una vegada més, s’estan expulsant els venedors ambulants de l’espai públic, per posar-lo al servei d’empresaris i turistes. I tot això, amb la
hipocresia de demanar vies segures en nom
de les 3.034 persones mortes al Mediterrani
durant l’any 2016 quan, d’aquestes morts, la
majoria es van produir en la ruta migratòria
que passa per Líbia i Itàlia. Aquest apunt és
important, perquè l’any 2015 més d’un 60%
de les persones que van realitzar aquest viatge provenien de l’Àfrica sub-sahariana i la
Ciutat Refugi no hagués tingut espai tampoc
per a elles. I és que volem vies segures, però
per arribar a llocs segurs.
Sabem que les mostres de racisme institucional no són puntuals, sinó que es repeteixen
contínuament i en diverses versions. La lluita del col•lectiu de manters n’ha visibilitzat
una, però encara en queden moltes amagades, com ens recordava durant la protesta del
dijous passat a la Barceloneta, una dona que
ven polseres a la platja i que també pateix assetjament policial. No hem de permetre que
s’amagui aquest racisme sota noms buits, ni
que es diferenciïn les persones que arriben
entre refugiades i migrants, per tal de poder

criminalitzar aquestes últimes, mentre es fan
rentats de cara amb les primeres (que per cert,
molt poques han pogut arribar i no és competència de l’Ajuntament el que ho facin).
D’altra banda, cal denunciar també la complicitat entre les diferents administracions
públiques, que en el cas de l’Issa Seye, per
exemple, s’ha materialitzant en la seva entrada al CIE havent estat detingut per la Guàrdia
Urbana (tot i el rebuig que públicament ha
mostrat l’Ajuntament per aquesta instal•lació), a causa de la col•laboració entre aquest
cos policial i la Policia Nacional.
Barcelona ha de ser de la gent que hi viu,
sense persones de primera i persones de segona. Barcelona ha de ser solidària amb les persones que fugen, sigui de les guerres o sigui
de la pobresa. I la solidaritat ha de ser nostra,
no de les institucions que l’estan instrumentalitzant segons els seus interessos.

que es faran, amb una actitud responsable i respectuosa amb l’entorn i les persones, i contribuint a
l’autogestió de les festes que cada
any permeten finançar els espais de
lluita, resistència i reivindicació.
Aquest any les Festes Alternatives volen reivindicar l’obertura de
fronteres, visibilitzar els diferents
espais de lluita i recordar que des
dels barris també ens movem per
la llibertat de moviments. I per això
dediquem aquesta pàgina de l’especial Burxa de Festes a aquest tema.
Des de LA BURXA seguirem defensant, com hem fet sempre, les
iniciatives que aporten dignitat a
veïns i veïnes amb un profund esperit de transformació social. Properament encetarem un nou curs i
volem seguir alimentant la comu-

nicació popular amb noves col•laboradores. Us animem a unir-vos
a un projecte assembleari, horitzontal, obert i inclusiu com és LA
BURXA. La publicació és possible
cada mes gràcies a la col•laboració desinteressada de persones i
col•lectius que hi aporten continguts, coordinen seccions o distribueixen els exemplars pel barri. Si
teniu ganes de participar en una
iniciativa col•laborativa feta des
del barri i per al barri, poseu-vos
en contacte amb nosaltres al correu laburxa@gmail.com. Hi sou
benvingudes!

L’esperança
com a refugi
Ivet Eroles

A

quest juliol he estat a Grècia i he
tornat esmicolada. M’he trencat
i ara no sé ben bé com col•locar
totes les peces escapçades. La ràbia va agafant embranzida davant la tristesa
i la impotència dels primers dies, emocions,
però, que no em fan perdre el nord de l’esperança, gràcies al gestos, a les accions, a les
petites victòries que anem sumant malgrat
la barbàrie.
He estat al camp militaritzat de Vasilika, on
hi malviuen 1.2000 persones refugiades que
van ser desallotjades el passat 13 de juny del
camp d’EKO Station, on es respirava comunitat i autogestió. Les condicions són pèssimes en aquesta antiga granja de pollastres:
menjar repetitiu i, de vegades, en males condicions; assistència mèdica limitada a unes
poques hores al dia; parts amb cesària sense
un seguiment mèdic previ; una carretera que
passa a tocar d’un camp on hi viuen 162 menors de 6 anys i 12 nounats; infraestructures
insuficients i inundacions fruit de la manca
de sistema de clavegueram; temperatures
elevadíssimes i uns pocs ventiladors per fer
circular l’aire, que crema... tot això en un
camp on hi viuen persones que per nosaltres
tenen rostre, història, que ens han fet passar
a l’interior de les seves tendes per nodrir-nos
i demostrar-nos que la dignitat pot sobreviure en un lloc tan inhòspit.
Et prepares per tornar a casa i sents que tot
se’t fa massa gran. Que no en tenim prou amb
bones intencions. “És que potser et pensaves
que anaves a salvar el món?”. El Twitter en va
ple: un nou atemptat a Síria. Al camp es viu
un minut de silenci i es decreten 3 dies de dol,
alguns dels exiliats que comparteixen somriures amb tu estan plorant una nova absència, han perdut coneguts o familiars.
I malgrat tot, la vida, al camp, segueix.
Sents les veus de l’espai infantil cantant el
“tren de l’alegria” tot jugant com al cau o a
l’esplai. Uns metres més enllà, s’escolten les

Programació comissió de carrers 3

núm. 206 Agost de 2016

classes d’anglès de la Madrassa, l’escola que
acull a petits i grans. I hi ha qui diu que a les
5 de la tarda totes hem d’estar a punt per ballar zumba, a demanda de les dones del camp.
L’anomenat Catalan Team ronda per tots
aquests espais, colant-se per un forat i per on
faci falta per tal de recolzar la seva gent.
Últimament, als vespres, apareix un grup
carregat d’escombres i bosses de plàstic. Són
l’Avin, el Mohammad i companyia, que s’han
autoorganitzat per crear la No Borders Organitzation i donar resposta a les seves necessitats. Volen netejar l’espai, educar, fer esport,
aprendre sobre primers auxilis... en definitiva, mantenir el control de les seves vides.
Un exemple d’apoderament que tan de bo
es propagui a tots els camps i faci ben viva la
dignitat.
Ja des de la comoditat de casa, sents els
privilegis, que fan mal, i reps un missatge de
veu al Whats App. És l’Ahmed, que et desitja
un bon dia i et diu que et troba a faltar. Té 13
anys, com el meu germà. I et segueixes fent
preguntes, sabent que se t’han desmuntat la
majoria de respostes, mentre els membres del
sindicat de manters segueixen empresonats
i tot olora a hipocresia i a racisme maldestrament camuflat.
Amb el cap i el cor encallats en alguna frontera, veus que a casa hi ha el primer front des
d’on lluitar. I l’esperança floreix, capritxosa,
quan t’expliquen que nous projectes comencen a caminar al marge del camp militar, amb
la determinació i força que a Eko ja es van
manifestar.

ALCOLEA DE BAIX
DISSABTE 20 D’AGOST
22.30 Traca d’inici de la Festa
Major
23.00 Ball amb Animació
Capricornio
DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 Sardinada Popular
18.00 Sardanes
21.30 Sopar de germanor
22.30 Havaneres i rom cremat
amb el grup Xarxa
DILLUNS 22 D’AGOST
12.00 Contes en anglès, a càrrec
de Kids&Us.
22.00 Sopar de frankfurt
23.00 Música a càrrec de la
Comissió de Festes
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
PROGRAMA COMISSIONS DE
CARRERS DE LA FESTA MAJOR DE
SANTS
DIMECRES 24 D’AGOST
14.30 Gran Paella Popular
23.00 Nit de música Jove
DIJOUS 25 D’AGOST
18.00 Xocolatada per a la mainada
18.30 Animació infantil
22.00 Ball amb el quartet Fase IV
DIVENDRES 26 D’AGOST
12.00 Festa de l’escuma
19.30 Temps de Zumba
23.00 Ball amb el conjunt Figurins
DISSABTE 27 D’AGOST
14.00 Concurs de truites
23.00 Ball amb el conjunt Krater
Traca i fi de Festa Major
ALCOLEA DE DALT
DISSABTE 20 D’AGOST
22.00 Traca inici de la Festa Major i
Baketomba
23.00 a 03.00 Actuació amb
The Cabrians i Barcelona Ska Jazz
orquestra
DIUMENGE 21 D’AGOST
10.00 a 21.00 III Fira artesanal
12.30 a 15.00 Tapes variades amb
Blues Rural de Black Shakes
23.30 a 02.00 Actuació de Rumba
amb Som Caliu
DILLUNS 22 D’AGOST
10.00 Esmorzar de veïns
14.00 Botifarrada Popular i jocs de
taula
19.00 Entrega de premis
23.00 a 02.00 Actuació de Grups
Novells amb Troppic Penguins i Lady Slang

DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
21.30 h Sopar de germanor
DIMECRES 24 D’AGOST
11.00 a 12.30 h Jocs infantils
14.00 h Sardinada popular i jocs de
taula
18.00 a 19.00 h Sardanes amb la cobla Ciutat de Terrassa
21.30 h Sopar d’avis
23.00 h Havaneres amb Blau Mariner i rom cremat
DIJOUS 25 D’AGOST
11.00 a 12.30 h Tallers infantils
14.00 h Fideuada popular i jocs de
taula
18.00 h Jocs de taula amb Miko Sabico i jocs infantil
23.30 h Actuació amb Vianda
DIVENDRES 26 D’AGOST
12.00 Guerra d’aigua i bany
d’escuma
17.30 Berenar infantil
18.00 Actuació infantil
23.30 a 03.00 Actuació amb
Alice & Wanderes i Shark Fins
DISSABTE 27 D’AGOST
Concurs de truites, tapes i canapès
14.00 Vermut pel veïnat
23.00 a 02.30 Discomòbil amb
DJ Mexas
02.30 a 03.00 Actuació amb
Baketomba
CANALEJAS
DISSABTE 20 D’AGOST
21.30 Batucada
Comença la festa al ritme dels
tambors i gaudeix d’una ronda
pels voltants del carrer Canalejas a
càrrec de Sambatú.
22.00 Gran traca d’inici de festa
Uneix-te a nosaltres i no et perdis
la traca de 50 metres que tenim
preparada per a la inauguració de
la Festa Major. Som-hi Canalohas!
22.30 Dicomòbil a càrrec de Dj
Eneko Veintiuno.
DIUMENGE 21 D’AGOST
11.00 Taller de circ a càrrec de
La Sala, escola de circ i dansa.
Vine a viure el món del circ des
de dins.
13.30 1r Concurs d’all i oli
Inscripció al local de la comissió
al c. Canalejas, 37 o bé a la barra
del bar.
Termini d’inscripció fins a 10
minuts abans de l´hora d´inici del
concurs.
14.00 Botifarrada popular
Tiquet a la barra del bar: 2 €.
14.30 Entrega de premis del

concurs d’all i oli.
18.00 Activitats de tarda
A la tarda mourem les boles amb
il·lusió, els nostres números et
faran guanyar. Quina emoció!
21.30 Fideuada popular
Tiquet: 3 €. Al local de la comissió
Canalejas, 37 o a la barra del bar,
fins a exhaurir existències.
Inclou: Plat de fideuà, all i oli,
beguda (aigua o got de vi), pa i
postres (gelat variat).
Amb la col·laboració de Vinarres
23.00 KARAOKE. Deixa la
vergonya a casa i vine a cantar
amb nosaltres!
DILLUNS 22 D’AGOST
11.00 Guerra de confeti
12.00 Taller hawaià per als més
menuts del carrer.
18.00 Entrega de premis al parc
de l’Espanya Industrial.
Veïns i veïnes! Acompanyeu-nos
a recollir el premi i reconeixement
a la feina feta durant tot
l’any. Som-hi Canalohas!
21.30 Havaneres a càrrec de La
Vella Lola amb rom cremat.
(Tiquet a la barra del bar, 1 €).
23.00 Activitats de nit
A la nit mourem les boles amb
il·lusió, els nostres números et
faran guanyar. Quina emoció!
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
21.30 Sopar de carmanyola
Us esperem a tots els veïns i les
veïnes per a compartir i gaudir
d’un sopar de germanor.
23.00 Activitats de nit
A la nit mourem les boles amb
il·lusió, els nostres números et
faran guanyar. Quina emoció!
DIMECRES 24 D’AGOST
11.30 Xocolatada, amb la
col·laboració de Montero
Els més petits podran jugar
i fer-se fotos amb els seus
personatges preferits.
12.30 Guerra d’aigua. Corre i
refresca’t amb els teus amics del
barri!
18.00 Activitats de tarda
A la tarda mourem les boles amb
il·lusió, els nostres números et
faran guanyar. Quina emoció!
22.30 Nit d’espectacles:
Monòlegs i màgia.
El sobrino del diablo ens visitarà
per fer-nos passar una gran
estona amb el seu humor.
Raúl Black, mag il·lusionista que
ens farà quedar bocabadats amb
els seu espectacle màgic.
Actuacions conduïdes

i amenitzades pel gran
Showman transformista
Aaron, que ens farà passar
una nit inoblidable.
DIJOUS 25 D’AGOST
11.00 2n Concurs de mascotes
Inscripcions a la barra del bar
fins al dimecres 24 d’agost.
Patrocinat per Veterinaris i botiga
Animalons.
18.00 Activitats de tarda
A la tarda mourem les boles amb
il·lusió, els nostres números et
faran guanyar. Quina emoció!
22.30 Concert a càrrec de Crazy Hat
Per segon any consecutiu, els
nois nascuts al carrer Canalejas,
ens faran vibrar amb la seva
música. Vine i gaudeix de la gran
nit del rock!
DIVENDRES 26 D’AGOST
11.00 Tallers infantils
Els més menuts del carrer
passaran un matí fantàstic en
un món de Somnis, on podran
fer globoflèxia, pintar-se la cara i
ballar al ritme de la discomòbil.
18.00 Activitats de tarda
A la tarda mourem les boles amb
il·lusió, els nostres números et
faran guanyar. Quina emoció!
22.30 CONCERT a càrrec de La
Màlaga Essència Rumbera
Nit de gran actuació, on ens
faran ballar al ritme de la
rumba catalana, amb el seu
estil propi i diferent.
DISSABTE 27 D’AGOST
11.00 Inflables
13.30 Vermut popular
patrocinat per Cal Pep
Tiquet, 2 €. Al local de la comissió
Canalejas, 37 o a la barra del bar.
Inclou piscolabis i got de vermut.
18.00 Activitats de tarda
A la tarda mourem les boles amb
il·lusió, els nostres números et
faran guanyar. Quina emoció!
23.00 Concert a càrrec de
Retrovisión . Vine a gaudir amb
nosaltres de la última nit de Festa
Major, i reviu les millors cançons
del pop rock dels anys 80 i 90.
02.30 Traca fi de festa
PLACA LA FARGA
DISSABTE 20 D’AGOST
21.00 Traca i cercavila amb el
Triangle de Sants
23.00 Orquestra La Banda Puig
DIUMENGE 21 D’AGOST
10.30 Campionat de Remigio
masculí i femení
11.00 Concurs de dibuix

13.30 h Vermut per als socis
17.00 h Jocs de taula
19.30 h Ball de tarda amb conjunt
Amoga
23.00 h Conjunt Amoga
DILLUNS 22 D’AGOST
10.00 h Castells inflables (alguns
seran d’aigua) i circuit amb
gimcana de bicicletes
13.00 h Guerra d’escuma
17.00 h Campionat de parxís
sènior
17.30 h Demostració d’arts
marcials amb Shoskinkan i dansa
amb Ardansa
19.00 h IV Trobada Country
23.00 h Orquestra ABS
DIMARTS 23 D’AGOST
13.00 h Acte commemoratiu 35è
Aniversari de Festa Major de la
plaça la Farga
21.00 h Sopar de Germanor i jocs
de taula
DIMECRES 24 D’AGOST
10.30 h Concurs de plastilina
12.00 h Exhibició de bicicletes
17.30 h Berenar dels avis i Ball
de tarda amb l’orquestra La
Montecarlo
23.00 h Orquestra La Montecarlo
DIJOUS 25 D’AGOST
10.00 h Vine a reciclar a la Farga
i gaudiràs jugant amb un castell
inflable de 12x15.
14.30 h Gran mongetada
tradicional
17.30 h Jocs de taula
19.00 h Assaig amb Ball centre
23.00 h Discoteca Ball Centre
DIVENDRES 26 D’AGOST
10.30 Tallers infantils
17.00 Xocolatada tradicional
17.30 Actuació escola de ball
Isabel Serres
18.00 Actuació Mag Xurret
23.00 Discoteca mòbil
DISSABTE 27 D’AGOST
9.30 Cursa atlètica
11.00 Entrega de premis
12.00 Guerra d’aigua
14.30 Gran paella a càrrec de
Paelles Pepito
18.00 Sardanes
23.00 Xou de la Farga
Traca i Fi des Festa amb sorpresa
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FINLANDIA
DISSABTE 20 D’AGOST
21.00 Traca d’inici de Festa
Major 2016
21.30 Sopar de la cervesa
23.30 Ball d’inici de festa major
amb DJ X@VI
03.00 h Fi de festa
DIUMENGE 21 D’AGOST
09.00 Esmorzar lliure
11.30 Jocs infantils amb l’Esplai
Sant Medir
14.00 Vermut de celebració 35è
aniversari Festa Major c. Finlàndia
18.00 Taller de circ amb La Sala i
berenar infantil
21.00 Sopar de barquetes
“montaditos” (de pagament)
23.00 Nit d’humor amb “Joan i
Miquel”
00.00 Fi de festa
DILLUNS 22 D’AGOST
09.00 Esmorzar lliure
11.30 Guerra d’aigua per grans
i petits: si no et vols remullar, pel
carrer no has de passar.
14.00 L’hora del vermut (socis)
14.30 Dinar: prepara’t el menjar i
baixa al carrer a dinar.
18.00 Pallassos amb el grup 3
quarts de 15 i berenar per als més
petits.
23.00 Ball de Festa Major amb el
Duet Masnou
02.00 Fi de festa
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
09.30 a 00.00 Sense activitats:
taules i cadires per dinar o sopar al
carrer i gaudir del dia de “descans”
DIMECRES 24 D’AGOST
09.30 Esmorzar lliure
09.30 Ofrena tradicional a Sant
Bartomeu
11.30 Activitat infantil: taller de
manualitats: fem reciclatge.
13.30 L’hora del vermut (socis)
14.30 Fideuda (de pagament)
18.00 Animació infantil amb
Jaume Barri
22.00 Espectacle dels veïns del
carrer Finlàndia
02.00 Fi de festa
DIJOUS 25 D’AGOST
09.30 Esmorzar lliure
11.30 Futbol “Torneig Tallers
Manel” a Maristes Sants
13.30 L’hora del vermut (socis)
14.30 Dinar al carrer: la paella
has de fer, i sortir al carrer.
17.30 Xocolatada infantil
18.30 Pallassos amb la nostra
estimada Xicana
22.00 Havaneres, com ja es
tradició amb el Grup Port Bo
02.00 Fi de festa
DIVENDRES 26 D’AGOST
09.30 Esmorzar lliure
11.30 Guerra d’aigua: per a
grans i petits. Si pel que sigui no
et vols mullar, pel carrer no has de
passar.
13.30 L’hora del vermut (socis)
14.30 Dinar: prepara’t el menjar i
baixa al carrer a dinar.
18.00 Taller de circ amb La Sala i
berenar infantil
21.30 Sopar de les dones
(de pagament): ja esta aquí,
l’esdeveniment de l’any: Som-hi
noies!
23.30 Música i ball amb Dj Xanga
03.00 Fi de festa
DISSABTE 27 D’AGOST
09.30 Esmorzar lliure
11.30 Joc de dissabte de Festa
Major: Trenquem l’olla.

14.00 Botifarrada (Preu especial
no socis)
18.00 Sardanes amb la cobla la
Jovenívola de Sabadell
21.30 Sopar de germanor: amb
família i amics tanquem els 35
anys de la nostra Festa Major.
23.00 Ball de Festa Major amb
Cristian Group
03.00 Traca i Fi de festa... i fins
l’any 2017!!!
GALILEU
DISSABTE 20 D’AGOST
20.00 Prego Festa Major
21.30 Traca d’ inici
22.30 Dj Xanga Musica
remember
DIUMENGE 21 D’AGOST
11.30 Guerra d’ aigua
12.30 Esmorzar infantil
“Patrocinat per Fripan i Carrefour”
12.00 Inscripcions concurs de
truites
14.30 Dinar de germanor
17.30 Sardanes amb Cobla Baix
Llobregat
21.00 Nit de Montaditos a la
barra de la comissió
22.30 Masterclass Salsa
23.00 Nit de Salsa amb Lo
Promiscuo del Son
DILLUNS 22 D’AGOST
11.30 Pintem al carrer
12.00 Esmorzar infantil
“Patrocinat per Fripan i Carrefour”
14.30 Dinar de Carmanyola
16.30 Remenem les boles
20.00 Entrega de premis Festa
Major (Espanya Industrial)
21.30 Sopar de Germanor
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
DIMECRES 24 D’AGOST
11.00 Taller d’ educació
ambiental reciclem
13.30 Concurs de truites
(premi de 50€ al guanyador/ra)
“Patrocinat per Super Carn”
19.30 Havaneres Montjuïc i
Ron cremat
21.00 Sopar nens
grans(Socis) “Patrocinat per
Super Carn”
22.30 Nit de Jazz amb Shu-Shu
DIJOUS 25 D’AGOST
11.30 Jocs Gegants de fusta
13.00 Concurs caní (premis per
els participants)
14.30 Dinem al carrer
18.00 Màgia i xocolatada (nens)
21.00 Sardinada (tiquet)
22.30 Nit de rumba amb
Incògnits
DIVENDRES 26 D’AGOST
11.30 Tallers infantils, campionat
de Futis i taller d’aeromodelisme.
Organizat per Hobby Model
12.00 Esmorzar infantil
“Patrocinat per Fripan i Carrefour”
14.30 Botifarrada amb seques
(tiquet)
18.00 Linedance & country
18.30 Salsitxada popular
19.30 Masterclass Zumba
21.00 Sopar de frankfurt per els
socis del carrer. “Patrocinat per Mr.
Frankfurt”
22.30 Disco Cocodrilo amb
Albert Malla
DISSABTE 27 D’AGOST
11.30 Guerra d’ aigua
14.00 Vermut per socis
14.30 Fideuada (tiquets)
16.30 Remenem les boles
22.00 La Banda del Panda
24.00 The Covers Band

Agost de 2016 núm. 206
02.45 Tabalers i traca final
GUADIANA
DISSABTE 20 D’AGOST
22.00 Traca inici festa major
23.00 Ball amb l’orquestra
Canal 4
DIUMENGE 21 D’AGOST
11.00 Foc per a la sardinada
14.00 Sardinada popular
18.00 Country amb Triangle de
Sants. Country Line Dance
21.00 Sopar de l’hamburguesa
23.00 Blues amb Blas Picon & the
Junk Express
DILLUNS 22 D’AGOST
11.30 Concurs de dibuix
17.00 Taller de samarretes
22.30 Rumba amb Newitas i
Sandunguera
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
DIMECRES 24 D’AGOST
12.00 Gimcana infantil “Jocs Olímpics”
18.00 Havaneres Mar Brava
23.00 Son de la Rambla
DIJOUS 25 D’AGOST
10.30 XVI Open internacional d’escacs - Campionat a dobles
18.00 Concurs de mascotes. Busquem l’Ideàfix.
21.00 Botifarrada popular
23.00 Concert Dueto Piratas
DIVENDRES 26 D’AGOST
11.30 Tallers infantils Fufis
18.00 Xocolatada
21.00 Sopar Gal: Rostirem un porc a
l’estil gal
23.00 Nit de rock amb Límite,
Xnight i Motorpriest
DISSABTE 27 D’AGOST
11.00 Entrega de premis d’ Ona de
Sants
12.00 XXVI cursa popular
13.30 Gran guerra d’aigua
18.00 Actuació infantil
20.30 Sopar de germanor
23.00 Salsa en directe amb Sabor
y son
3.00 Traca fi de Festa Major
MASNOU
DISSABTE 20 D’AGOST
22.00 Inici de festa
22.00 a 23.00 Música de Punk
rock amb Perversions
23.00 a 03.00 Versions soul amb
Soul & Pepper
DIUMENGE 21 D’AGOST
11.00 a 14.00 Ballada de country.
Organitzada per Maverick.cat
19.00 a 21.00 Havaneres i rom
cremat amb Alta Mar
21.00 a 23.00 Música ambient i
botifarrada popular
23.00 a 02.00 Nit de salsa amb
el grup Ashe
DILLUNS 22 D’AGOST
12.00 Guerra d’aigua
21.00 Sopar de germanor
23.00 a 02.00 Música en directe
amb Duo Costa Blanca
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
DIMECRES 24 D’AGOST
11.00 a 13.00 Gimcana infantil
17.30 Xocolata per als nens
18.00 Story Time: Under the sea.
Conta contes en anglès a càrrec de
Kids&Us School of English.
19.00 Discomòbil infantil amb
Kid’s Party

22.00 a 02.00 Discomòbil per
al jovent amb Alan Dee
DIJOUS 25 D’AGOST
12.00 Concurs de truites
17.00 Gran torneig de la
botifarra
18.00 Taller performance: Fer
robots amb vestits reciclats i
acabar amb una lluita entre els
robots fabricats: equips de dues
persones.
19.30 Inauguració exposició
de gravats: còmics i pintura de
quatre artistes de La Cruda en
Estudi de Tatuatges SDMS
20.30 h a 22.00 Karambanol
22.00 Rumba amb Rachola
23.00 Rumba catalana de la
mà d’arrels de Gràcia
DIVENDRES 26 D’AGOST
11.00 a 12.00 Final de dòmino
17.30 a 20.00 Ball per a la
gent gran amb Omar
21.00 Sopar popular amb
la Penya Barcelonista SantsMontjuïc. Menú Fideuada
23.00 La gran música dels 80 i
90 amb Alan Dee
DISSABTE 27 D’AGOST
12.00 Vermut fi de festa
17.00 Jocs de taula
20.00 Música ambient per Dj
Miquel Naitt
21.00 Botifarrada popular
23.00 Música dels 70 i 80 pel
grup The Beaties
Sorpreses durant tota la jornada
PAPIN
DISSABTE 20 D’AGOST
21.00 Traca d’inici de festes
22.00 Concert de: Em torna la
xamfaina, música tradicional poc
habitual DJ Sendo, amb el seu
nou show Incresendo, una sessió
plena d’energia, ball i confeti
DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 Vermut musical amb
Pastor Blues Duo
Duo acústic de blues. Veu,
harmònica i contrabaix
17.00 La carpa de Tata Inti. Espai
de joc creatiu per a infants de 0
a 6 anys
22.00 Ballem swing a Papin
i blues a La Iguana, amb
l’associació Swing les Corts
DILLUNS 22 D’AGOST
17.00 Taller de dibuix i pintura
“Crea el teu espai dibuixant
i pintant”, amb el Col∙lectiu
d’Artistes de Sants
19.00 Lliurament de premis
22.30 Clàssica al carrer amb
Haizea Trio de vent canya per a
repertori alegre
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
21.00 Sopar de germanor
DIMECRES 24 D’AGOST
11.00 Ruta històrica: L’aigua a
Sants Sortida: carrer Papin
19.00 h Concert de Rosa Sánchez
Música popular llatinoamericana
22.00 Estellés, De mà en mà. A
càrrec de Francesc Anyó i Borja
Penalba. Un viatge per l’apassionat
i apassionant univers estellesià.
DIJOUS 25 D’AGOST
16.00 Batalla Ninja, Sants Porpra
vs Sants Ocre
Coorganitza: Exmonitors d’Esplais
i Caus de Sants. Aquesta activitat es
farà a Can Mantega.
20.00 J&J Màgic, màgia familiar

22.00 Actuació del Grup
d’havaneres La Taverna. Hi haurà
rom cremat
DIVENDRES 26 D’AGOST
17.00 Fem safareig al carrer!
Parlem de la vida de barri i la Festa
Major
22.00 Concert amb Fanfarrai,
música balcànica oberta a la
fusió amb diferents gèneres i
Rigodonians, la volta al món en 80
discos. 100% vinil
DISSABTE 27 D’AGOST
12.00 Vermut musical amb
Àcid Folklòric, popfolk.
Presentant el seu primer disc
“El mal viatge”
22.00 Concert La Mulata, sabor
llatí amb salsa d’allioli i remenar
el pandero sense haver de
perrejar i DFigurins, versions rock
dels ‘60 a l’actualitat
02.00 Traca final de festa
ROBRENYO
DISSABTE 20 D’AGOST
21.00 Traca d’inici
23.00 Orquestra Costa Blanca
(quintet)
DIUMENGE 21 D’AGOST
11.00 Inscripció campionats a la
taula de la Comissió
17.30 Arte Sants
18.30 Jocs de taula
23.00 Discomòbil Tito Jarper
DILLUNS 22 AGOST
12.00 Festa d’escuma
13.00 Concursos culinaris
(truites, pastissos, quiches…)
17.00 Tattoo (aprendre jugant)
18.30 Jocs de taula
23.00 Orquestra Krater
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
DIMECRES 24 D’AGOST
10.00 Ofrena floral A Sant
Bartomeu
10.00 Tattoo (taller infantil)
18.00 Berenar per a la gent gran
22.00 Sopar de germanor
23.00 Cuarter Perfild
DIJOUS 25 D’AGOST
14.00 Sardinada popular amb
tiquet
17.30 Xocolatada
18.30 Jocs de taula
18.00 a 20.00 Havaneres amb
Mar Brava
23.00 h Discomòbil
DIVENDRES 26 D’AGOST
12.00 Tattoo (taller infantil)
14.00 Botifarrada
17.00 Sueños (infantil)
18.30 Jocs de taula
23.00 Grup Versions Coves
DISSABTE 27 D’AGOST
12.00 Entrega de premis: escacs,
domino i culinaris
14.00 Aperitiu fi de festa
18.00 Jocs de taula
22.00 Traca fi de festa
23.00 Disco Cocodrilo (Albert Malla)
CARRER ROSES CASA GRAN
DISSABTE 20 D’AGOST
22.30 Actuació: THE BEATIES BAND
(Recordem als Beatles)
DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 Traca, pregó i Gegants de
Sants. Venda de productes d’oferta
17.30 Jocs de taula
22.30 Cocodrilo Club amb Albert
Malla
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DILLUNS 22 D’AGOST
Venda de productes d’oferta
17.30 Activitats per als nens i
xocolatada
22.30 Jocs de taula
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
22.30 Sopar del soci
DIMECRES 24 D’AGOST
Venda de productes d’oferta
10.00 Ofrena Floral Sant Bartomeu
i Mercat de Sants
11.00 Manualitats: Fem collarets
i polseres
17.30 Jocs de taula
22.30 Actuació Tequila Bum Bum
DIJOUS 25 D’AGOST
Venda de productes d’oferta
11.00 Manualitats: Fem Bosses
18.00 Havaneres amb el Grup
Montjuïc
22.30 Actuacions dels Conjunts Els
Norte, i Rock and Rios Band (Banda
Oficial Tribut Miguel Ríos)
DIVENDRES 26 D’AGOST
Venda de productes d’oferta
11.00 Manualitats: Fem animals
de fantasia
17.30 Jocs Infantils, Eurocopa Futis
17.30 Concurs de Truites / Pastissos
22.30 Actuacions de Combo i Son
Caliu
DISSABTE 27 D’AGOST
Venda de productes d’oferta
14.30 Dinar de gala
17.30 Jocs de taula
22.30 Ball amb Mike Kennedy i Los
Salvajes
3.00 Traca Fi de Festa
ROSSEND ARU S
DISSABTE 20 D’AGOST
22.00 Concert rock: Cadipsonians
(calipso), Las Ruinas (heavy pop) i
Dj Luis Le Nuit (indie)
DIUMENGE 21 D’AGOST
11.00 Titelles: L’estenedor
19.00 Concert cantautor: L’Abdominable Gallina Nauseabunda
22.00 Concert grups del
barri: Lula Long (pop rock),
Espectres (pop rock) i Ameba Djs
(electrònica)
DILLUNS 22 D’AGOST
17.30 Contes infantils
19.00 Concert Biel Ballester Trio
(jazz manouche)
22.00 Cinema mut musicalitzat
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
Sopar de germanor
DIMECRES 24 D’AGOST
11.00 Jocs infantils: inflables,
jocs d’aigua, futis, etc.
17.30 Campionat de mus
22.00 Concert Nación Funk Block
Party (funk, hip hop), DJ Miguelito
Superstar (soul, funk, disco)
DIJOUS 25 D’AGOST
Ludoteca, jocs de taula, etc
19.00 Espectacle de titelles
García, sobre Federico García Lorca
a càrrec de l’Estenedor
22.00 Concert electropop: BCN
82 i DJ Javi Mateo
DIVENDRES 26 D’AGOST
22.00 Concert Till April
(alternative cabaret swing jazz),
Son de la Rambla (son cubà) i DJ El
sonido de veldá (salsa)

DISSABTE 27 D’AGOST
17.30 Gimcana fotogràfica.
Busquem racons del barri i
resseguim la seva història
19.00 Concert Jordi Cassette
(pop rock)
22.00 Concert Juli Bustamente
(pop rock), Tiki Phantoms (surf
rock) i DJ Harry Callahan (R&B,
soul, funk)

SANTA CECI LIA
DISSABTE 20 D’AGOST
19.00 Anem al pregó
23.00 Duo Paradís

grup Somnis i xocolatada
23.00 Discomòbil a càrrec d’en
DJ Robert

DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 Traca inici de festa
13.00 Botifarrada (amb tiquet)
Pastisseria Galimany
23.00 SAL 150

SAGUNT
DISSABTE 20 D’AGOST
23.30 Ualla! Música i humor
00.30 Dj Mata i la seva selecció de
hits “petardos” d’avui i de sempre

DILLUNS 22 D’AGOST
14.00 Sardinada (amb tiquet)
Pastisseria Galimany
19.00 Entrega de premis
21.00 Sopar americà (amb
tiquet) Pastisseria Galimany
23.00 Grup Beat Road (Beatles) Aqru.Bcn Rapero Aaron

DIVENDRES 26 D’AGOST
11.30 Concurs de tapes
12.30 Sardinada
19.30 Tarda-nit
de pop rock, Yoga
Flame, Cover Kings, Vader Retro

DIUMENGE 21 D’AGOST
11.00 Traca inici Festa Major
11.00 Tabalada Bocs de Can Rosés
i Bastoners de Sants
13.00 Vermut per als socis i sòcies
18.00 Festa de l’escuma
21.00 Sopem fent l’Indi
00.00 Dj Maricarmen Free
(#petardeo)
DILLUNS 22 D’AGOST
12.00 Taller de mandales índies
19.30 Quedem a la Comi! Anem a
recollir el premi!
21.30 Sopem al carrer, avui toca:
truites!
23.30 Sons de barri: : Evil Empire
(hard rock), Lo petit comitè (rock,
Pop, punk educat)
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
21.00 Sopar de germanor
DIMECRES 24 D’AGOST
12.00 Taller infantil: Jocs de sabó
17.30 Titelles: Hansel i Gretel a càrrec de la Companyia Sebastià Vergés – Titelles
18.30 Xocolatada Infantil
21.00 Sopem al carrer, avui
toca: pizza!
23.30 Nit americana: classe de
swing amb BallaSwing i concert
de blues amb The Blues Prisoners
DIJOUS 25 D’AGOST
12.00 Taller infantil: Ens pintem
com indis!
17.00 Taller de sardanes amb
la Confederació Sardanista de
Catalunya
18.00 Sardanes amb la Cobla
Baix Llobregat
21.00 Fideuada (gratuïta socis/
sòcies)
23.00 Havaneres amb Grup
Xarxa (rom gratuït pels socis/
sòcies)
DIVENDRES 26 D’AGOST
12.00 Taller infantil: Jocs d’aigua
18.00 Concurs de dolços (hi
haurà premi!)
21.00 Botifarrada (gratuïta socis/
sòcies)
23.30 Nit de Rumba: : Micu
(rumba catalana), Tyto Alba
(versions de rumba, funk, reaggae
i ska)
DISSABTE 27 D’AGOST
12.00 Animació infantil
amb Dançons amb Carles
Cuberes
12.00 Vermut
17.30 Jocs de taula amb el
suport del Club de rol Silmaril
21.00 Sopar de germanor
23.30 Ball de Festa Major
amb l’Orquestra Freak Fandango
Orquestra (barreja de folk, polka,
música balcànica i punkhrock)

DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
21.00 Sopar Popular, salsitxada
al Forn Pastisseria Galimany
DIMECRES 24 D’AGOST
10.00 Ofrena Floral a Sant
Bartomeu
14.00 Dinar popular (amb
tiquet) Pastisseria Galimany
21.00 Sopar avis. Pastisseria
Galimany. Patrocinat Bar Porti.
23.00 Havaneres i rom cremat
amb Pot Vell
DIJOUS 25 D’AGOST
12.00 Guerra d´aigua
18.00 Xocolatada (amb tiquet)
Pastisseria Galimany
21.00 Sopar de Germanor:
Nit del Montadito (barquetes)
Pastisseria Galimany
23.00 Ball am Paris-Trio
DIVENDRES 26 D’AGOST
14.00 Barbacoa (amb tiquet)
Pastisseria Galimany
18.00 FiasCo Tu
23.00 Discoteca Revival 7080-90
DISSABTE 27 D’AGOST
14.00 Dinar popular per a veïns
i socis (amb tiquet)
18.30 Pica-pica fi de Festa Major
per a socis
23.00 Ball amb l’orquestra
Salsabor
VALLADOLID
DISSABTE 20 D’AGOST
22.30 Ball amb el Duo Celeste
DIUMENGE 21 D’AGOST
11.00 Traca d’inici de Festa Major
11.30 Sardanes amb la colla La
Principal del Llobregat
13.00 Coca i cava per als socis
22.30 Ball amb el Dúo
Mediterráneo
DILLUNS 22 D’AGOST
12.30 Concurs d’allioli
13.00 Botifarrada
22.30 Havaneres i rom cremat
amb La Taverna, discomòbil
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
21.30 h Sopar de germanor
DIMECRES 24 D’AGOST
12.00 Acte celebració 35è
aniversari
18.00 Homenatge a la gent gran
amb el show de “Les Ghordettes”
Berenar per als avis i socis
21.30 Rumba Catalana amb el
grup La Sandunguera, Discomòbil
DIJOUS 25 D’AGOST
11.00 Taller de manualitats per
a la canalla
17.30 Animació infantil amb el

DISSABTE 27 D’AGOST
12.00 Lliurament de premis
populars de guarniment de
carrers, organitzat per Sants 3
Ràdio
23.00 Orquestra amb el grup
Celeste
2.30 Traca de final de festa i
guerra de confeti
23.00 Orquestra amb el grup
Celeste
2.30 Traca de final de festa i
guerra de confeti
VALLESPIR
DISSABTE 20 D’AGOST
22.30 Discomòbil
DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 Traca
18.00 Sardanes amb la Cobla
Mediterrània
22.30 h Ballaswing amb orquestra
DILLUNS 22 D’AGOST
10.00 a 20.30 Mercat al carrer i
associacions del barri
23.00 Havaneres amb el grup
Port Bo i rom cremat
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
21.00 Sopar de germanor
DIMECRES 24 D’AGOST
10.30 Trobada de puntaires de
Sants
10.30 Animació infantil amb el
grup Somnis
18.00 Intercanvi de plaques de
cava
18.00 Berenar per als avis i
actuació musical amb el grup
Inolvidables 70’s
22.30 Discomòbil
DIJOUS 25 D’AGOST
10.30 a 20.00 Inflables d’aigua
18.00 Berenar nens
22.30 Grup Malasanya i grup
Tyto Alba
DIVENDRES 26 D’AGOST
10.00 a 20.30 Festa dels
animalets amb protectores
d’animals
22.30 Grup Ponme Otra i Grup
Distrito 13
DISSABTE 27 D’AGOST
15.00 Arrossada (amb tiquet)
22.30 Bcn Jazz Ska Orquestra i
Grup Golden Beat
VALLESPIR DE BAIX
DISSABTE 20 D’AGOST
22.15 Teatre – Improbcn
23.30 Newitas (rumba)
00.15 Maria Gambrau (rumba)
DIUMENGE 21 D’AGOST
12.00 Taller activitats infantils
17.00 Moonson Holi
21.00 Teatremúsic
– El Sobrino del Diablo
22.30 Evil Empire
00.30 Subversa
DILLUNS 22 D’AGOST
13.00 Paella ecològica i vegana
16.00 Taller per a la Guerrilla
contra l’oligopoli energètic

18.00 Exhibició de ball en línia
del Casal de les Cotxeres de Sants
22.00 Wagner Pa & Brazucca
Matraca
00.00 La Trocamba Matanusca
DIMARTS 23 D’AGOST
Actes unitaris
DIMECRES 24 D’AGOST
12.00 Taller activitats infantils
20.00 Classe de ball – swing
21.30 La Funkoteka
00.00 Dj Sendo
DIJOUS 25 D’AGOST
13.30 Sardinada popular
Tarda Fira d’artesania
Vespre de Màgia
22.00 MotorPriest
00.00 Blitzkrieg FM
DIVENDRES 26 D’AGOST
12.00 Taller activitats infantils
14.00 Concurs de Truites
20.00 UDance classe de ball –
salsa
22.00 Yacine
00.00 Luís Washington
DISSABTE 27 D’AGOST
12.00 Torneig de jocs de taula al
carrer – El Nucli
13.30 Botifarrada popular
16.00 Torneig de jocs de
taula al carrer – El Nucli
19.00 L’Estenedor Teatre
22.00 Batucada – SoundBarri Percussió
23.00 Sandunguera – Rumba
00.30 Som Caliu – Rumba
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La Festa Major
Alternativa,
un model d’autogestió

La Festa Major Alternativa de Sants s’ha convertit en
un referent d’autogestió del barri, de la ciutat i també
d’altres poblacions. Cada any compta amb la participació
d’una xarxa de persones diversa i implicada que, sota la
coordinació de l’Assemblea de Barri, s’organitza per dur
a terme les tasques de preparació d’unes festes que cada
any apleguen milers de persones.
Olalla Miret. Sants

T
9h Participa del muntatge! a l’Espanya Industrial
19h CERCAQUINTOS / BANDA PATILLA

dimecres 24/08

Divendres 26/08

durant Serigrafia la teva samarreta:
11.30h Jocs d’aigua - dur banyador i tovallola
tot el dia “Migrants Welcome”
12h Tast de tomàquets Pagesos del Baix Llobregat
17h Taula rodona amb col·lectius
13.30h Macarronada Assemblea Groga 3€
de centre Amèrica
16h Quinto Bingo Jove + Activitats del Casal de Joves!
19h Expressions del món de Poesia
22h EL SENYOR OCA / SIBARYTES /
i dansa per la Taula Intercultural
ATZEMBLA / DJ TRABUBU
21h Pregó
Dissabte 27/08
22h AMIGAS DE YOLI / ZAHOOR MANHDI /
12h Concurs de paelles
EDU LIBRA / ROSA SANCHEZ /
13h Piknik Electrònic
MALAMARA / ZÉ FUGA I DJ ZUM
17h Cursa de Pasteres
18h KAOS A SANTS On sempre
Dijous 25/08
18h QUARTET DE SASTRE músiques populars d’arreu
11h Trobada i tallers de les colles de diables,
18h Taller de circ
tabalers i bastoneres de Sants
19h Escalabirres
12.30h Ball popular amb el grup
19h REBELMADIAQ SOUNDSYSTEM & FRIENDS /
de música MUSCAT
DJ'S GUATAKE
14h DINAR de carmanyola de
Diumenge 28/08
les colles i gent del barri
17h Cursa de carretons a Can Vies
19h CREMA PICA PUJA
22h DALTABAIX / L’ORQUESTRA RUMBERA
19h DJ COMANDO PICADURA
Parc de l’Espanya Industrial
del 23 al 27 d’agost de 2016

Sala d’actes
Cooperativa
de consum ecològic
Locals per col.lectius
assemblearis i autogestionats
Sala d’assemblees
Ascensor adaptat
Aparcament

FES-TE SÒCIA
Violant d’Hongria 71,
Sants
espaiobert.org
Horari:
De dilluns a divendres
de 18 a 22h

Des de La Burxa donem
la benvinguda a l’Olau!
Enhorabona Elena i Pol!

Tens un negoci a Sants?

Anuncia’t
a La Burxa!
Consulta les tarifes a laburxa.cat o escriu-nos a laburxa@gmail.com

Preparació del decorat
de la Festa Major Alternativa

ww.festamajordesants.net

porta el teu got de casa!

Dimarts 23/08

Assemblea de Barri de Sants

otes les etapes del procés —des del disseny de
les activitats fins al muntatge i desmuntatge de
les infraestructures, passant per la
seguretat i els torns de barres— es
fan de manera autogestionada. I en
aquest procés hi són presents moltes persones que aporten temps i
forces per generar els recursos i les
infraestructures necessàries perquè els espais de transformació
social del barri, així com les lluites col·lectives i els moviments de
resistència segueixin funcionant la
resta de l’any.
Fins ara l’organització es distribuïa en diferents comissions que
s’ocupaven de donar resposta a les
diferents necessitats organitzatives. Enguany s’ha fet un replantejament fruit de les assemblees
obertes organitzades la primavera
passada per l’ABS amb l’objectiu
d’implicar els diferents col·lectius
presents al barri i fer-los més visibles durant les festes. D’aquesta
manera, el model de FMAS es reconverteix en unes jornades temàtiques que giraran al voltant dels
àmbits d’actuació dels col·lectius
vinculats: hi haurà un dia dedicat al
tema de fronteres i migracions, un
altre centrat en la cultura popular,

un tercer on les activitats tindran
com a eix el jovent i un darrer on es
promourà l’oci i l’esport.
Tot i que la celebració experimenta un canvi substancial respecte les
edicions anteriors, l’organització
segueix sent oberta, transversal i
totalment horitzontal. Es fa una
aposta cap a les activitats diürnes,
i es diversifiquen públics i formats
d’activitats. Tot plegat, per acostar
els col·lectius presents al barri a la
FMAS i al públic que hi participa.
El pressupost de la FMAS prové
íntegrament de la caixa de l’edició
anterior. Els diners recaptats durant la celebració van a parar al fons
de l’Assemblea de Barri de Sants,
l’espai on conflueixen les xarxes
crítiques del barri. Des de l’ABS es
redistribueix la caixa generada entre els diferents col·lectius i moviments del barri. Entre d’altres, fan
possible la publicació de LA BURXA,
contribueixen a adquirir recursos i
infraestructures que es posen a disposició dels diferents moviments i
entitats del barri i permeten disposar d’una caixa de resistència per
fer front a la lluita antirepressiva. A
més, esdevé un fons al qual poden
acudir els col·lectius que ho necessitin. En definitiva, és el mecanisme per mantenir vius els espais de
resistència i mobilització del barri a
partir del propi teixit.
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“Dediquem la Festa
Major Alternativa
de Sants a l’asil,
a les persones
refugiades i migrants”
Toni Piñeiro és membre de Stop
Mare Mortum Sants, Hostafrancs i La Bordeta. També participa en l’Assemblea de Barri
de Sants i en l’organització
de la Festa Major Alternativa
(FMA) de Sants.
Gemma Parera, Sants

A

quest any el lema
de la Festa Major
Alternativa és “saltem
fronteres”. Quin és
l’impacte del tancament i la
militarització cada vegada més
gran de les fronteres europees
que ja fa anys que coneixem a la
frontera sud?
El tancament de fronteres per a la
lliure circulació de les persones,
- dret fortament reconegut a la
Carta de les Nacions Unides -, està
generant, com passa amb tots els
drets que es vulneren, que les persones passem a ser “no persones”,
perquè si no ets subjecte de dret
perds l’estatus de persona.
Això és un fenomen que s’ha anat
fent gradualment; a l’estat espanyol tenim l’exemple de la frontera sud amb Marroc on, paulatinament, des de fa decennis s’ha anat
frenant a les persones que viatgen
per migració o, encara més punyent, per motius d’asil, ja que no
poden viure a les seves terres, ja sigui per qüestió de gènere, d’orientació sexual, econòmica o de qualsevol tipus que faci impossible la
vida allà on es troben. Aquest és
un fenomen que va in crescendo
i que ara està arribant a la culminació amb l’acord UE-Turquia, on
s’està vulnerant, també, el dret de
no retorn de persones que estan
buscant asil a altres països on la
seva vida corre perill, com és el cas
de Turquia.
A la FMA es vol, doncs, visibilitzar
diferents lluites contra aquestes
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fronteres i d’autoorganització de
col·lectius de persones migrants,
què hi trobarem?
Efectivament aquest any la Festa
Major Alternativa de Sants, al Parc
de l’Espanya Industrial, està dedicada a l’asil, a les persones refugiades i migrants. Entenem que no hi
ha diferència entre migrants i refugiats, sinó que tots estan fugint
d’unes condicions de vida inacceptables als seus pobles.
Els col·lectius que vindran, especialment el dimecres 24 d’agost
quan muntarem parades i farem
actes, són els de Centre- Amèrica i
Sud-Amèrica (Projecte Refugi per a
periodistes mexicans amenaçats,
Assemblea Ayotzinapa, Comitè de
Solidaritat amb Hondures, Comitè
Solidaritat amb Guatemala, Berta
VIVE, H.I.J.O.S Barcelona); també
La Recolectiva (Projecte Olives a
Palestina), així com grups d’aquí
com ara l’Espai de l’Immigrant, el
Sindicat Popular de Venedors Ambulants, Entitats de la Taula Intercultural, Stop Mare Mortum Sants,
Hostafrancs i la Bordeta, i diversos
col·lectius que estan treballant
tant a casa nostra com a les nostres
fronteres, com la Brigada Eko-Idomeni. Tot forma part d’una mateixa lluita, ja sigui, d’una banda, el
rescat i suport a les persones refugiades i migrants que estan a les
portes de la UE, com, d’altra banda,
defensar i exigir els drets reconeguts als migrants i refugiats que ja
estan a casa nostra.
En aquest sentit, quines són les
formes de racisme que es troben
les persones migrants aquí?
El primer racisme brutal que hi

En aquesta Burxa han col·laborat:
Enric Adell, Amadeus, Oriol Barras,
Àngel Bravo, Pau Canela,
Víctor Cebellán, Jaume Dis,
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Sergi Rugrand, Marta Sánchez
Nantera, Marc Sanz,David Vázquez,
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ha a casa nostra són els Centres
d’Internament d’Estrangers. En
aquests centres, a diferència dels
camps de concentració de l’Alemanya nazi, on els mataven, el que
fem és una tortura, perquè estan
empresonats, no es poden comunicar amb l’exterior, no tenen res a
fer, i se’ls retorna al seu país, amb
la qual cosa tornen a trobar-se en
la mateixa situació de perill per a
la seva integritat com a persona de
la que van fugir.
És molt possible que d’aquí a 50
anys ens retreguin com a societat
haver construït aquests Centres
d’Internament d’Estrangers i
haver aprovat lleis d’estrangeria,
tant per part de partits com el PP, del qual un s’ho pot esperar -, com
partits com el PSOE, que va idear
i aprovar la primera llei d’estrangeria a l’estat. Això és vergonyós
i ens mostra que els partits obeeixen als seus interessos i als del
gran capital i les multinacionals,
que converteixen les persones en
mercaderies.
Amb la criminalització, les agressions i l’entrada recentment a presó de cinc persones que es dediquen a la venta al carrer, coneguts
com a “manters”, podem parlar de
refugi a casa nostra?
Es tracta dels immigrants refugiats que estan vivint des de fa anys
a casa nostra i que, degut a les lleis
d’estrangeria, no poden regularitzar la seva situació, el que no té
sentit, perquè quan algú posa un
peu a la nostra nació, o a qualsevol
altra, pel fet de ser un ésser humà
hauria de tenir un reconeixement
com a persona subjecte a drets.
A Catalunya i a Barcelona hi ha
molts refugiats no reconeguts i
migrants que porten anys, a qui es
deixa desemparats. L’últim atac,
durant el govern del PP, va ser la retirada del dret a la salut. I això ara
està esclatant amb el conflicte dels
manters; alguns porten anys aquí –
o encara que portin mesos-, l’únic
que volen és treballar i per problemes administratius i hipotètics de
competències amb els comerciants
- que són autòctons i estrangerss’inicia una campanya de criminalització, se’ls persegueix i se’ls maltracta impunement per la Guàrdia
Urbana i pels Mossos d’Esquadra.
No es busca cap solució i ens trobem amb la paradoxa que la Generalitat i l’Ajuntament diuen que volen acollir refugiats, però no només
obliden a les persones que ja estan
aquí, sinó que, a més, les persegueixen perquè venen productes al carrer i són capaços d’empresonar-les
a la Model i de portar-les al CIE de
la Zona Franca. Si volem construir
amb el nou govern municipal una
nova societat això no es pot per-

“Hi ha molts refugiats no reconeguts i
migrants que porten
anys aquí a qui es
deixa desemparats”

metre. S’ha de buscar una solució
que passa, primer, perquè tinguin
papers, per ser reconeguts com a
subjecte de dret.
Quin tipus de lluita es pot fer a
nivell de barri o des de l’espai
local?
Els barris ens estem organitzant. La
feina que hem de fer és, d’una banda, de suport efectiu a les organitzacions que estan donant suport a
les fronteres a les persones refugiades i, d’altra banda, treballar aquí
la sensibilització, la visibilització
de tota aquesta problemàtica ignorada pels mitjans de comunicació i
la mobilització, és a dir, manifestacions, ocupacions i tot el que sigui
una acció de la ciutadania per exigir que, per fi, els drets humans i de
lliure circulació siguin efectius.
Ens organitzem a través de plataformes que s’han creat a diversos

barris de Barcelona, però no voldria
referir-me només a la gran capital,
perquè també hi ha molts pobles a
tot el territori que s’han organitzat.
Recordo, especialment, la plataforma de suport als refugiats de l’Alt
Urgell que van tallant la carretera
nacional que porta a Andorra al crit
de “si ells tanquen fronteres, nosaltres tallem carreteres”.
Això és una tasca fonamental,
perquè ens adonem, quan posem
parades al carrer informatives, que
si bé una part dels veïns i veïnes estan conscienciats i col·laboren, altres esgrimeixen els rumors, - que
si ens trauran la feina...- , el que no
és veritat, perquè als anys 90, quan
hi havia molt pocs immigrants, ja
hi havia dos milions i mig de persones aturades a tot l’estat espanyol.
Li deien atur estructural, però en
realitat és l’interès de tenir gent
aturada per abaratir el mercat de
treball i treure drets a les persones treballadores, com porta fent
aquesta democràcia des de les eleccions del 1982.
Cal tenir en compte que en un
moment en que la societat humana té més riquesa que mai per garantir els drets de tota la població
mundial, aquesta riquesa està concentrada en molt poques mans, un
1% de la població, mentre els altres
hem de patir misèries.
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