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EDITORIAL

Barcelona posa’t guapa?
ra fa 32 anys del lema «BarA
celona posa’t guapa». Tot i
que ens podríem remuntar en-

cara més enrere, aquesta consigna és el símbol que condensa el procés de terciarització i
venta de la ciutat; és l’expressió
de la creació del Model i, posteriorment, Marca Barcelona. A la
dècada dels 80, cal recordar-ho,
l’Ajuntament de Barcelona va
ser gestionat per Narcís Serra i
després per Pascual Maragall,
ambdós del PSC, i comptaven especialment amb el suport d’ICV,
amb l’arquitecte Oriol Bohigas
i el geògraf Jordi Borja —qui ha
estat membre de Barcelona en
Comú i Catalunya en Comú—,
entre d’altres. Posteriorment,
durant la dècada dels 90 també
s’hi va sumar ERC.
Les dues darreres dècades del
segle XX són els anys en que es
corona el nou esperit olímpic:
crear llocs de treball a qualsevol
preu, atraure inversions, i, crear
i teledirigir consumidors. No
tot és pol•lució, és evident, i les
alegries i les il•lusions sentides
per tanta gent no són poca cosa.
El que qüestionem en aquest
editorial és la cristalització
de les inèrcies de gestió i planificació urbanes forjades en
despatxos i als calabossos de
les comissaries amb l’objectiu
de fer una ciutat «guapa» per
seduir inversors i consolidar
un model de gestió empresarial —publico-privada— que
afavoreix l’especulació del sòl i
la mercantilització de la vida.
Barcelona ‘92 és la planificació
i la creació d’una ciutat «WTF»
(un projecte per a la Fúria del
Comerç Mundial): «ciutat
weekly-running-current-job»,
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«ciutat top-fashion-model» i
«ciutat focalised-remote-control-indigenous-agreement».
Però això no és un qüestió de
títols acadèmics o de sobre-titulació; recordeu fa 15 anys
quan ser mileurista era una
desgràcia en auge? I, fa 30 anys,
recordeu quan deslocalitzaven
les empreses per produir a un
cost més ba ix? Barcelona ‘92
és en primer terme representativa de la temporalitat laboral,
de la demanda de mà d’obra
que depèn dels grans esdeveniments cíclics i que, per tant,
avoca a les treballadores a la
dependència econòmica dels
capritxos de les grans empreses
que s’exposen a les fires,
depenent dels fluxos de visitants-turistes i de la capacitat
de seducció dels publicistes
de la marca Barcelona (©). La
terciarització de l’economia
catalana té unes clares repercussions: les treballadores del
sector serveis tenen la mitja
salarial més baixa i l’ocupació
és més inestable d’entre tots
els sectors laborals, és a dir,
el sector serveis és el primer
del pòdium de la precarietat
laboral —i existencial.
En segon terme, Barcelona
‘92 és la patina de maquillatge
d’un urbanisme masclista
que transforma la ciutat en
un aparador de seducc ió
—«Barcelona posa’t guapa»—,
d’avingudes que trenquen
els barris, de voreres i places
per a vianants que només
estan de pas —per anar a
la feina o a consumir—, de
llocs incòmodes amb seients
individuals per dificultar
la vida al carrer i d’espais

il•luminats i higienitzats de i
per a la vigilància. El model de
Barcelona ‘92 és el de la planificació urbanística —d’homes
de despatx— que vol dominar
les formes, les figures i la vida
als carrers: la vida en ebullició,
l’incontrolable fera, la bruixa
que conspira i prepara pocions
màgiques des de les fosques
gr ute s q u e e n q u a l s evol
moment poden despertar la
topada amb l’altre, el conflicte,
allò imprevisible. Els planificadors, gestors i governadors —
civils o militars— no volen això.
Volen el control i la previsió de
la vida, una vida asèptica, és
clar, exempta d’elements pertorbadors de l’ordre capitalista,
vida traçada i oberta en canal
pels plànols i les tècniques quirúrgiques dels especialistes a
sou.
En darrer terme, el model del
que estem parlant és això, un
marc operatiu i una operació
per al control de la vida als
carrers i per a la producció de
consumidors que transiten pels
carrers com si fossin autopistes
virtuals dins d’un gran centre
comercial. Per això els planificadors no només han de modelar
la ciutat sinó també marcar-la:
«Barcelona posa’t guapa» diu
el lema. Cada guapa té el seu
públic i cada públic té la seva
guapa.
Tot i transformar la ciutat
en un centre comercial, com
tantes altres ciutats, cal tenir
un aparador que la distingeixi de la resta. Barcelona
és un centre comercial però
no com qualsevol altre, ha
de ser «especial, únic, inconfusible». Els especialistes en

màrqueting han de disposar
les senyals per diferenciar
aquest gran centre comercial
dels altres. Les reformes i les
operacions sobre la vida de
la ciutat han de mantenir
algunes de les façanes que fan
que la Barcelona de la postal i
de l’imaginari propagandístic
sigui semblant a la Barcelona
que experimentin els visitants
i els inversors: preus baixos; mà
d’obra barata i submisa; experiències úniques; entreteniment;
escenari i figurants per fer-se la
foto; etcètera.
La ciutat-aparador havia
d’estar impecable per a les
Olimpíades per això la detenció-neteja preventiva dels
m i l i t a nt s i n d e p e n d e nt i s tes —als que Garzón no va
voler escoltar les denúncies
de tortura i el Tribunal d’Estrasburg, posteriorment,
així ho va sentenciar—. Les
detencions a dojo dels elements
sospitosos, l’eliminació dels
barris de barraques i la transformació dels barris populars
formen part del model-marca
i projecció global. El Xino, per
exemple, ja no és el barri Xino
sinó que és el Raval, un barri
reformat on han eliminat quasi
totes les yonquis i els xaperos
però han mantingut la façana
d’un barri «viu i heterogeni»
en el qual anteriorment es
va intentar exterminar els
elements pertorbadors que
embrutaven l’aparador de la
Barcelona Olímpica.
Posteriorment, els treballs
de màrqueting han permès
adonar-se que algunes
façanes que a priori estan
una mica brutes atrauen

als consumidors. Així, la
immundícia la presenten en
les mesures adequades, s’ha
de mantenir una certa imatge
de vitalitat però controlant
que no excedeixi els límits de
la revolta dels bruts-i-ingovernables. La vida impura d’una
ciutat pot ser gestionada de tal
manera que es presenta com
una de les senyals, marques
que fan diferent aquest centre-comercial-ciutat. El Raval
és un exemple d’aquest cas on
els bulls dels bars, les trobades
i l’imprevisible van ser diluïts
amb altres marques compatibles: la Filmoteca; el Macba; la
Facultat de Filosofia, Geografia
i Història; els pubs temàtics i
juvenils; etcètera.
Emperò, els elements de la
memòria i la vida popular
conservats en les mínimes
expressions que s’han procurat
a p r o p i a r n o s ó n s e nye s
habituals de la ciutat que els
especialistes en màrqueting
utilitzen com a marques i punts
centrals d’atenció i seducció
d’inversió i visitants. Tot i
que els utilitzen com a senyes
del caràcter de la ciutat-aparador, superen en nombre i
promoció les marques dels
Güell, dels Dalí, dels Barça, dels
Samaranch, de la Mediterrània
Blanca i Europea i d’altres per
l’estil.
Immundícia, festa popular i
revolta són expressions socials
que sovint s’entremesclen.
Amb tot, recuperem els carrers,
recuperem la vida, recuperem
l’imprevisible de la ciutat
fosca i obscura! Gaudim de
l’aquelarre!

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

La revolució de l’encefalograma pla en el món productiu
Mercè Esteban

n un món on el capitalisme
E
avança en lògica exponencial, descansar és transgredir.

L’agenda omple tot espai
possible de quedar-se en blanc
i les pàgines guixades d’anotacions mal ordenades es
col•lapsen perdent l’ordre lògic
d’un horari: el document d’una
feina i aquell correu imprescindible de l’altra; la reunió
inacabable i l’assemblea d’un
col•lectiu, i la de l’altre; els
plats bruts a la pica i la pols
picant-nos l’ullet en forma
d’esternut a la porta de casa. El
viatge en metro d’un racó de la
ciutat a un altre, i aquell llibre
que ja ha quedat al final de tota

la paperassa que comporten
totes les tasques anteriors; els
estudis d’X perquè sense X no
hi ha Y i la Y la demanen per tot
tràmit; i amb tot, caduca el DNI
i la burocràcia eterna immersa
en aquest món regit pels papers
i les signatures ens atrapa. I
mentrestant, la son ens espera
vora la tauleta de nit fins que
decideix marxar, com ho poden
fer les vides -la pròpia i la de
tants altres- que busquen albergar-se en converses i abraçades
que no tenen espai en un racó
dels dies. Quan arribem al llit
ja no podem ni aclucar els ulls,
pensant amb això i allò altre
que hem de fer demà, i amb
tot el que avui no hem pogut
cuidar.
El model productiu es cola per

tot forat, fins i tot per aquells
espais on vetllem per enviar-lo
ben lluny i deixar entrar la cura
i el descans. Assemblees que
“anem per feina” i no tenim
temps de saber què ens implica
aquesta feina, perquè el temps
és limitat i la vida moderna i
urbana està marcada per un
rellotge que omplim de tasques,
algunes d’elles ens imaginem
que ajudaran a transformar el
món, mentre el món reproductiu es cansa d’esperar-se.
Els “com estàs” de les trobades
ràpides ja es diuen com un tic
compulsiu a l’hora de saludar-nos; i no esperem que qui
ens ho pregunta vulgui saber la
resposta.
Mentre el model productiu
guanya la partida, la vida

no s’atura i hi ha persones
que neixen, creixen, moren,
pateixen o volen abraçades.
P e r ò la pr o du ct ivit at no
para i pretén que les cures i
les autocures facin cua rere
treballs, correus, assemblees i
escombres i draps de la pols.
Fins que decidim descansar
i cuidar, com si d’un un acte
revolucionari es tractés; parar
les màquines de la productivitat, interpel•lar-les. Apostem
per la revolució de l’encefalograma pla en el món de la productivitat: no fer, estar absent i
albergar-nos entre afectes que
donen sentit a l’estar en aquest
món; deixar lloc per tornar a
sentir, viure, percebre i tocar
els afectes quotidians: somriure
davant d’un missatge, saber

com estan aquells amb qui
construïm projectes, compartir
l’alegria i el dolor i donar-nos
calor; escoltar per dins i per
fora, estirar-se molt, dormir o
no fer-ho, llegir llibres o deixar
de llegir-los; i abraçar-nos fins
que el tacte aconsegueixi dir
més coses que les paraules.
Tornar a posar les persones
i la vida al centre. Sembrar,
regar i cuidar aquesta xarxa de
suports mutus que sustenten
la vida, la que ens agrada, la
que respecta l’estima més
enllà de l’agenda, que poc hi
entén d’afectes que no tenen
dia i hora, que són constants
i c a nv i a nt s , i t o t a l m e nt
necessaris per fer vivible la
vida.
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Programa de la

FESTA MAJOR 2017

Sants

als carrers de
C. ALCOLEA DE DALT
DISSABTE 19
22.00h Inaguració Festa Major
amb traca i tabalers
23.00h Discomòbil revival amb
el DJ Metxes
DIUMENGE 20
Fira Artesanal
13.00h Vermut amb música
Chef Dave & The Cooks
23.00h Rumba catalana amb el
grup Deseisaocho
DILLUNS 21 - dia d’actes unitaris 21.30h Sopar de germanor
DIMARTS 22
12.00h Tallers infantils
14.00h Botifarrada
21.00h Sopar d’avis
23.00h Havaneres amb el grup
Llops de mar
DIMECRES 23
10.30h Esmorzar veïnes i veïns
18.00h Jocs infantils
tradicionals
23.00h Música ska amb el grup
Kinny Coo Coos
DIJOUS 24
14.00h Sardinada
18.00h Jocs infantils
23.00h Ball amb el grup Litus·3
DIVENDRES 25
12.00h Guerra d’aigua –
escuma – holly
14.00h Fideuà
17.30h Berenar infantil
18.00h Festa kids
23.00h Nit de rock and roll
amb Bigsy Boy, Shark Fins,
Resonators.
DISSABTE 26
13.00h Concurs de tapes, truites
i canapès
14.00h Vermut fi de festa
19.00h Sardanes amb la Cobla
Ciutat de Terrassa
23.00h Discomòbil amb el
DJ Metxes
02.30h Traca i tabalers fi de
Festa Baketomba

C. SANTA CECÍLIA
C. ALCOLEA DE BAIX
DISSABTE 19
22.30h Traca inici Festa Major
23.00h Ball a càrrec de Dr. Fly
DIUMENGE 20
12.00h Sardinada popular
22.30h Música a càrrec
d’Eugenio
DILLUNS 21 - dia d’actes unitaris DIMARTS 22
12.00h Jocs de química del Parc
Científic de Barcelona
18.00h Conte dramatitzat i
manualitats amb l’aula de
teatre El Corifeu
21.30h Sopar de germanor
22.30h Havaneres amb Xarxa
DIMECRES 23
14.30h Gran paella popular
23.00h Concert de
Canal 69 (Rock)
DIJOUS 24
12.00h Festa d’escuma
18.00h Xocolatada per a la
mainada
18.30h Espectacle infantil
21.30h Sopar de frankfurt
23.00h Swing
DIVENDRES 25
11.00h Jocs de taula
14.00h Degustació de patates a
la manera de La Rioja
17.30h Teatre de ciència amb
Big Van Theory
19.00h Temps de Zumba
23.00h Ball amb Remember
DISSABTE 26
12.00h Sardanes
14.00h Concurs de truites
23.00h Ball amb el conjunt
Krater
Traca i fi de Festa Major

DISSABTE 19
23.00 h Grup And Company.
Grup Fiasco Tu
DIUMENGE 20
12.00 h Traca inici de festa
13.00 h Botifarrada (amb
tiquet). Pastisseria Galimany
19.30 h Entrega de premis
23.00 h Grup Musical Voramar
21.00 h Sopar de germanor
(amb tiquet) Pastisseria
Galimany
DILLUNS 21 - dia d’actes unitaris DIMARTS 22
14.00 h Sardinada (amb tiquet)
20.00 h Beat Road
(versions dels Beatles)
22.00 h Sopar salsitxada
(amb tiquet) Pastisseria
Galimany
23.00 h DJ Charly
DIMECRES 23
12.00 h Guerra d’aigua
21.00 h Sopar avis.
Pastisseria Galimany
*al Bar Porti
23.00 h Havaneres i rom
cremat amb Port Vell
DIJOUS 24
22.00 h Sopar de Don Quijote
(amb tiquet). Pastisseria
Galimany
23.00 h Sal 150
DIVENDRES 25
14.00 h Barbacoa (amb
tiquet). Pastisseria Galimany
22.00 h Discomòbil
Revival 70-80- 90
DISSABTE 26
12.00 h Lliurament de premis
populars de guarniment de
carrers, organitzat per Sants 3
Ràdio
*al carrer Valladolid
14.30 h Paella
18.00 h Xocolatada
23.00 h Grup Musical Voramar

C. ROBRENYO
C. GUADIANA
DISSABTE 19
22.00 h Traca inici Festa Major
23.00 h Ball amb The VIP band

DISSABTE 19
21.00 h Traca inici Festa Major
21.30 h Inscripció d’escacs
23.00 h Remember

DIUMENGE 20
11.00 h Foc per a la graellada
14.00 h Graellada popular
23.00 h Discomòbil 70-80-90

DIUMENGE 20
12.00 h Vermut
14.00 h Botifarrada popular
17.30 h Arte Sants
18.30 h Jocs de taula
23.00h Discomòbil
Festival Sound

DILLUNS 21 - dia d’actes unitaris -

DILLUNS 21 - dia d’actes unitaris -

DIMARTS 22
11.30 h Concurs de dibuix
18.00 h Taller de Bollywood
18.00 h Xocolatada
21.00 h Hamburgueses
23.00 h Rumba amb
Sandunguera

DIMARTS 22
12.00 h Escuma
13.00 h Concurs tripa,truites
i pastissos
17.00 h Inflables i
xocolatada infantil
23.00 h Parfills Quartet

DIMECRES 23
12.00 h Tallers sostenibilitat/
gimcana
17.30 h Havaneres Mar Brava
23.00 h Ball amb Son de la
Rambla

DIMECRES 23
10.00 h Exhibició Tattou
14.00 h Sardinada
18.00 h Berenar gent gran
22.00 h Havaneres i
rom cremat
23.00h Discomòbil
Festival Sound

DIJOUS 24
10.30 h XVI Obert Internacional
d’Escacs Campionat a dobles
18.00 h Aprèn a ballar country
21.00 h Botifarrada popular
23.00 h Concert amb The
Barroom Buddies Band
DIVENDRES 25
11.30 h Tallers infantils
“Màscares de superherois”
18.00 h Concurs de dibuix adult
23.00 h Nit de rock amb Red
Elm i Motorpriest
DISSABTE 26
12.00 h XXVI cursa popular
13.30 h Gran guerra d’aigua
20.30 h Sopar de germanor
23.00h Salsa amb Michael Carrera
3.00 h Traca fi de Festa Major

DIJOUS 24
14.00 h Celebració
30 Aniversari
18.30 h Jocs de taula
21.00 h Sopar de germanor
23.00 h Rumba i discomòbil
DIVENDRES 25
12.00 h Jocs Infantils
17.00 h Mossos i bombers
18.30 h Jocs de taula
23.00 h Orquestra Krater
DISSABTE 26
12.00 h Entrega de premis
14.00 h Aperitiu fi de Festa
18.30 h Jocs de taula
22.00 h Disco Cocodrilo amb
Albert Malla
3.00 h Traca fi de Festa Major
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C. PAPIN
DISSABTE 19
20.00h Traca inici Festa Major
21.00 - 02.00h El Sonido de
Veldá + The Rigodonians
+ Sound System Rebelmadiaq
(Salsa-Brava/Cumbia/Compás/
Mambo/Bugalú/Champeta)
DIUMENGE 20
12.00h Vermut musical amb El
pèsol feréstec
17.00h La carpa de Tati Inti.
Espai de joc creatiu (0 a 6 anys)
22.00h Comes Love: Arriba
l’Amor. Sílvia Comes (Concert)
DILLUNS 21 - dia d’actes unitaris 21.00h Sopar de germanor
DIMARTS 22
17.00h La tarda Queni.
Activitats entorn el món de
la sordceguesa, a càrrec de
l’APSOCECAT.
19.00h Paripé, amb la
Cia. Parella de 2 (Pallassos)
22.00h Cinema amb música en
directe. Barcelona en tramvia i
El maquinista de la General.
Música: Toni Saigi (teclat) i
Roger Gutiérrez (bateria).
*Col·labora el Cinema Zumzeig
DIMECRES 23
12.00h Me’n vaig a peu, de
Liada Nacional. (Teatre)
12.15h Quan baixàvem
a Barcelona. Ruta pel
transport a Sants. A càrrec de
Patrimonis Invisibles
16.00h 2a Ed. Batalla Ninja:
Sants Porpra vs Sants Ocre.
Coorganitza: Exmonitors
d'Esplais i Caus de Sants
*A Can Mantega
18.30h Taller Hula Hoop per
a infants i joves, a càrrec
d’Anna Salido Alborch
(a partir de 7 anys)
20.30h Aprèn a ballar swing!
Classe oberta amb l'Associació
Swing Les Corts
21.30h Jam de Swing. Associació
Swing les Corts
DIJOUS 24
19.00h Me’n vaig a peu, de
Liada Nacional. (Teatre)
19.15h La Mirada violeta.
Marçal i Roig. Meritxell Gené
(Música) i Aina Torres (Poesia).
22.30h Vetllada de música
marinera i cremat amb el
Grup Havaneres La Taverna.
DIVENDRES 25
17.00h Taller: Fes-te un
tramvia! Imma Portella
(ceràmica freda), Alba
Slak (segells) i el Col·lectiu
d’Artistes de Sants (pintura).
22.00h Els Showarma i Els
Falafels
(Tumba/Xap-Xap/Cumba)
00.00h Bananna Beach
(Rumba Tropical catalana)
DISSABTE 26
12.00h Vermut musical amb
Sandalwood Trio (Jazz)
14.00h Sorteig de la rifa
18.30h Gimcana fotogràfica.
*Coorganitza el carrer Rossend
Arús. Inici i final al c. Rossend Arús.
20.30h Lliurament de premis
*al carrer Papín
22.30h Alex Bass & The Same
Song Band (Rocksteady/
Reggae)
00.00h Dj Miguelito SuperStar
de Fundación Tony Manero
(Funk/Disco/Boogie)
02.00h Traca fi de Festa Major
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C. VALLESPIR DE BAIX
C. ROSSEND ARÚS
DISSABTE 19
20.30h MC Kaur + Dj Enzo
(Hip-Hop)
22.00h Dibusha Munshai
(Hip-Hop/Jazz/Rock/Funk)
23.30h Nación Funk Block
Party (Funk/Hip-Hop)
01.30h Dj Virginie
(Soul/Funk/Hip-Hop)
DIUMENGE 20
11.00h Contarelles de
L’Estenedor Teatre (Titelles)
12.30h Jamaikids.
Minimúsica: Història de la
música jamaicana
18.30h Trivial feminista
21.30h Subversa
(Rap-metall amb banda)
23.00h Raperos d’Emaus
(Hip-Hop amb banda)
00.30h Dj Unclu Garrot (Soul/
Ska/Rocksteady/Garatge)
DILLUNS 21 - dia d’actes unitaris 21.30h Sopar de veïnes i veïns
al carrer
DIMARTS 22
11.30h Jocs d’aigua per a nenes
i nens
17.30h Campionat de mus
22.00h Ensamble Garabato
musicalitza la pel·lícula
Sherlock Jr (Buster Keaton)
00.00h Tarantination
Versions de bandes sonores de
Quentin Tarantino
(Soul/Surf/Rock&Roll)
DIMECRES 23
19.00h Gastro-rimes: Petits
textos per degustar, de
l'orella al paladar
(poesia i música)
22.00h Yurgaky
(Ritmes Afro-caribenys)
23.30h El Sonido de Veldá
(Salsa brava/Cumbia/Bugalú)

DISSABTE 19
22.00 h Impro BCN + Newitas
+ La Màlaga
DIUMENGE 20
12.00 h Taller Infantil
17.00 h Monsoon Holi
22.00 h El Sobrino del Diablo
+ MotorPriest + grup convidat
DIMARTS 22
13.30 h Paella ecològica, vegana
i solar
16.30 h Taller per a la Guerrilla
contra l’oligo- poli energètic
18.00 h Ball en línia del Casal de
les Cotxeres de Sants
22.00 h Electrorumbaiao
+ grup convidat
DIMECRES 23
12.00 h Taller infantil
19.30h Rebel Maniac (vespre i nit)
DIJOUS 24
13.30h Sardinada popular
19.00h Classes de swing + tarda
de Swing
22.00h El sobrino del Diablo +
Pirat’s Sound Sistema
DIVENDRES 25
12.00 h Taller Infantil
14.00 h Concurs de truites
22.00 h Resiliència + Subversa
+ grup convidat
DISSABTE 26
11.00h Torneig de Magic del Nucli
13.00h Botifarrada popular
19.00h L’Estenedor Teatre (Titelles)
22.00h Humareda + La Banda
Trapera del Río + BlitzkriegFM

C. VALLESPIR
DISSABTE 19
19.00 h Pregó inicial
22.00 h Traca inicial
22.30 h DJ Panko

DIJOUS 24
18.30h Makady (Masterclass de
Dancehall i Afrobeat)
20.30h A Contra Blues
(Rock-Blues)
22.00h Nakany Kanté
(Afropop mandinga)
00.00h The Rigodonians
(El sonido apostador - Latin/
Afrobeat/Cumbia/Funk)

DIUMENGE 20
11.30 h Sardanes amb la Cobla
Mediterrània
14.30 h Barbacoa (Tiquets 6€)
22.30 h Country amb Willy and
the Poorboys

DIVENDRES 25
19.00h Cadipsonians (Calypso)
21.00h Canijos sin fronteras
(Rumba-rock andalús)
23.00h FRAC - Fundación de
raperos atípicos de Cádiz
01.00h Nashari Sound
(Nu-roots/Dancehall/
Raggamuffin)

DIMARTS 22
9.00- tot el dia Mercat al carrer
23.00 h Havaneres amb el grup
Port-Bo, i rom cremat

DISSABTE 26
18.30h Gimcana fotogràfica.
*Coorganitzada amb el carrer
Papin. Inici i final al carrer
Rossend Arús.
19.30h Caracara
(Samba/Fusió/Jazz)
20.30h Lliurament de premis.
*al carrer Papín
22:00h The Zephyr Bones
(Pop/Psicodèlia)
23.30h Nueva Vulcano (Rock)
01.00h DJ Luis LeNuit
(Indie-pop/British-pop)

DILLUNS 21 - dia d’actes unitaris 21.00 h Sopar germanor i jocs
de taula

DIMECRES 23
10.30 h Animació infantil
17.00 h Danses del món
17.00 h Berenar dels avis
22.30 h Nit de rock i ska.
The Sick Boys.
BCN Ska-Jazz Orquestra
DIJOUS 24
11.00 h Taller de circ
17.00 h Festa de l’escuma
22.30 h DJ Panko
DIVENDRES 25
16.00 h Festa dels animalets
23.00 h Nit de rumba.
Mondoloko. La Flor del Otro
DISSABTE 26
14.30 h Arrossada popular i jocs
de taula
23.00 h Nit de rock.
Barrel Aged. Motörhits
3.00 h Traca fi de Festa Major

C. CANALEJAS
DISSABTE 19
21.30h Batucada a càrrec de
Sambatú
22.00h Traca inici de festa
22.30h Discomòbil amb DJ
Ortega
DIUMENGE 20
11.00h Taller de circ a càrrec de
La Sala, escola de circ i dansa
14.00h 2n concurs d´allioli.
Porta l’allioli fet de casa i
participa!
14.30h Botifarrada popular (3€)
18.00h Entrega de premis
*al parc de l’Espanya Industrial
23.00h Concert a càrrec de
Xarrupa que vessa
DILLUNS 21 - dia d’actes unitaris 21.30h Sopar de carmanyola
DIMARTS 22
11.30 h Classe d’exhibició de
Zumba Fitness amb Beatriz
Babara
18.00 h Havaneres a càrrec de
La Vella Lola i Rom Cremat
23.00 h Nit de rumba d’autor
a càrrec d’Alma de boquerón.
Amb cada consumició
una barqueta (montadito)
amb seitó (fins a exhaurir
existències)
DIMECRES 23
11.00 h Taller infantil.
Bombolles de sabó amb Jessie
animaciones
11.30 h Taller de percussió i
construcció d’instruments
amb material reciclat a càrrec
de Camilo Vernazza
16.30 h Guerra d´aigua
18.00 h Xocolatada
22.30 h Concert a càrrec de
Guateque
(grans èxits dels 60-70)
DIJOUS 24
11.00 h 3r Concurs de Mascotes
de Canalejas
18.00 h Jocs de taula
21.30 h Fideuà popular (6€)
Inclou plat de fideuà, allioli,
beguda (aigua o got de vi),
postres (gelat variat)
22.30 h Concert a càrrec de
Tequila Bum Bum
(millors versions de tots els
temps en clau de rock)
DIVENDRES 25
11.00 h Xerrada sobre el
canvi climàtic a càrrec de
Greenpeace
12.00 h Taller infantil de
reciclatge a càrrec de
l’Ajuntament de Barcelona
18.00 h Guerra de confeti
22.30 h Gran nit del rock amb
Crazy Hat (Sants) i Stop Stop
(Birmingham)
DISSABTE 26
11.00 h Tallers infantils.
Animació infantil, pallassos,
pinta-cares i globoflèxia amb
Jessie Animaciones
12.30 h Vermut popular (3€).
Inclou piscolabis i got de
vermut
18.00 h Jocs de taula
23.00 h Concert a càrrec de
Mala Vida
(Pop-rock espanyol dels 80-90)
02.30 h Traca fi de Festa Major

C. FINLÀNDIA
DISSABTE 19
21.00h Traca inici Festa Major
21.30 h Sopar de frankfurt
23.30 h Nit de DJ’s. DJ Sendo &
PD SeLia Pardilla
03.00 h Fi de festa
DIUMENGE 20
9.00 h Esmorzar lliure
11.30 h Guerra d’aigua per a
petits i grans
14.00 h Vermut de Festa Major
(per a socis del carrer)
18.00h Taller de Circ amb La Sala
21.00 h Sopar de barquetes
(montaditos) (de pagament)
23.00 h Ball amb el Duet Bona
Nota
02.00 h Fi de festa
DILLUNS 21 - dia d’actes unitaris DIMARTS 22
09.30h Esmorzar lliure
11.30h Jocs infantils “sense
estar-se de res”
14.00h Vermut (socis i sòcies)
14.30h Fideuà (socis i sòcies)
18.00h Taller de Circ amb La Sala
23.00h Espectacle dels veïns
del carrer Finlàndia
02.00h Fi de festa
DIMECRES 23
09.30h Esmorzar lliure
11.30h Tallers infantils “fem
servir les mans”
13.30h Vermut (socis i sòcies)
14.30h Baixem a dinar al carrer
(dinar lliure)
18.00h Taller de danses
tradicionals catalanes
22.00h Havaneres. Grup Port Bo
02.00h Fi de festa
DIJOUS 24
09.30h Esmorzar lliure
10.00h Ofrena tradicional a
Sant Bartomeu
11.00h Futbol “torneig Tallers
Manel”. Convocatòria
C.Finlàndia
14.00h Vermut (socis i sòcies)
14.30h Dinar al carrer. Baixem
la paella (dinar lliure)
17.00h Xocolatada infantil
18.30h Xicana. Pallassos
22.00h Nit de festa amb Dj OGT
02.00h Fi de festa
DIVENDRES 25
09.30h Esmorzar lliure
11.30h Guerra d’aigua.
Per a grans i petits
13.30h Vermut (socis i sòcies)
14.30h Dinar al carrer. Baixem
el menjar (dinar lliure)
18.00h Discoteca infantil amb
ball de disfresses màgiques
amb DJ Carlos Bayona i DJ Mara
21.30h Sopar de les dones (de
pagament)
23.30h Música i ball amb DJ Xanga
03.00h Fi de festa
DISSABTE 26
9.30 h Esmorzar lliure
11.30 h Jocs. Trenquem l’olla
(per a nens i nenes sòcies)
14.00 h Botifarrada
(per a sòcies i família)
18.00 h Animació infantil amb
Carles Cuberes
21.30 h Sopar de germanor
23.00 h Ball de Festa Major
amb l’Orquesta Costa Blanca
03.00 h Traca fi de Festa Major
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PL. LA FARGA
DISSABTE 19
21.00 h Traca i cercavila amb el
Triangle de Sants
23.00 h Mala Vida
01.00 h Discoteca Mòbil
DIUMENGE 20
10.30 h Campionat de remigi
masculí i femení
11.00 h Concurs de dibuix
13.30 h Vermut per als socis i
sòcies
17.00 h V Trobada country
23.00 h Cocodrilo Club

C. GALILEU
C. SAGUNT
CASA GRAN - C. ROSÉS
DISSABTE 19
22.30 h Actuació i ball amb
Tequila Bum Bum

DIUMENGE 20
12.00 h Traca, pregó i Gegants
de Sants
17.30 h Activitats per la
mainada i xocolatada
DILLUNS 21 - dia d’actes unitaris - 22.30 h Discomòbil Karaoke
21.00 h Sopar de germanor i
jocs de taula
DILLUNS 21 - dia d’actes unitaris 22.30 h Sopar del soci
DIMARTS 22
10.00 h Taller de xapes i imants DIMARTS 22
Ludoteca esportiva Circuit de Venda de productes d’oferta
Balanzbikes
11.00 h Manualitats per als
12.00 h Guerra de globus
infants
d’aigua
18.00 h Cantada d’Havaneres
13.00 h Guerra d’escuma
amb el Grup Montjuïc
17.00 h Jocs de taula
22.30 h Ball amb el Quartet
23.00 h Conjunt Guateque
Costa Blanca
DIMECRES 23
10.30 h Campionat parxís
sènior
11.00 h Concurs de plastilina
17.30 h Berenar dels avis i ball
de tarda amb La Montecarlo
23.00 h Orquestra La
Montecarlo

DIMECRES 23
Venda de productes d’oferta
11.00 h Manualitats per als
infants
17.30 h Jocs de taula
22.30 h Actuació Rumba Paco
Aguilera

DIJOUS 24
DIJOUS 24
Venda de productes d’oferta
11.00 h Tallers infantils
10.00 h Ofrena floral a sant
14.30 h Gran mongetada
Bartomeu i Mercat de Sants
tradicional
11.00 h Manualitats per als
17.30 h Jocs de taula
infants
20.30 h Classe d’exhibició de
17.30 h Jocs de taula
sevillanes (masterclass) a
22.30 h Actuació i ball amb
càrrec de Casa Candela Flamenco
Santi Carulla de los Mustang i
23.00 h Rumba
Los Salvajes
00.30 h Disco 80
DIVENDRES 25
DIVENDRES 25
Venda de productes d’oferta
11.30 h Guerra d’aigua
11.00 h Manualitats per als
17.00 h Xocolatada tradicional
infants
18.00 h Actuació Mag Xurret
17.00 h Jocs Infantils Inflables i
23.00 h Discoteca mòbil
Desè Aniversari Futis
22.30 h Actuació Cocodrilo Club
DISSABTE 26
amb Albert Malla
9.30 h Cursa atlètica solidària
a càrrec de Corresolidaris
DISSABTE 26
(inscripcions 3 euros)
Venda de productes d’oferta
11.00 h Entrega de premis
14.30 h Dinar de gala
14.30 h Gran paella a càrrec de
17.30 h Jocs de taula
Paelles Pepito
22.30 h Tribut a Joan Manuel
18.00 h Sardanes amb
Serrat i Ball amb Rock And
La Principal de Llobregat
Rios Band (Banda oficial Tribut
18.00 h Gimcana de bicicletes a
Miguel Rios)
càrrec de Fantastik Bikes
3.00 h Traca fi de Festa Major
23.00 h Xou de la Farga Traca i
fi de festa amb sorpresa

DISSABTE 19
23.30 h. Nit de blues. Txus blues
+ The blues prisoners
DIUMENGE 20
11.00 h. Bocs Can Rosés +
Bastoners de Sants
13.00 h. Vermut per als socis i
sòcies
17.00 h. Festa de l’escuma
19.30 h. Anem a recollir el
premi
21.30 h. Sopar de truites
22.30 h. Cinema a la fresca:
Relatos Salvajes (+16 anys)

C. VALLADOLID
DISSABTE 19
22.30 h Ball amb el Duo Celeste
DIUMENGE 20
11.00 h Traca d’inici de Festa
Major
11.30 h Sardanes amb la cobla La
Principal del Llobregat
13.00 h Vermut i pica-pica per
als socis
22.30 h Ball amb el Dúo
Mediterráneo

DILLUNS 21 - dia d’actes unitaris 21.00 h. Sopar de germanor

DILLUNS 21 - dia d’actes unitaris 21.30 h Sopar de germanor

DIMARTS 22
12.00 h. Taller infantil
21.00 h. Sopar temàtic
23.30 h. Grups del Barri. Els
3 cadells, Motorpriest,
Daltabaix

DIMARTS 22
12.30 h Concurs d’allioli
13.00 h Botifarrada
22.30 h Havaneres i rom cremat
amb Blauet. Discomòbil

DIMECRES 23
12.00 h. Taller infantil
18.00 h. Jocs de taula
21.00 h. Fideuà
23.00 h. Havaneres Oreig de
mar
DIJOUS 24
12.00 h. Taller infantil
17.30 h. Els Tres Porquets
Viatgers (Titelles)
18.30 h. Xocolatada infantil
21.00 h. Sopar pizza
22.30 h. Nit de Cabaret. La gran
Chantal. Ballet Elydance.
Estrella convidada. Gilda Love.
DJ Cabaret
DIVENDRES 25
12.00 h. Taller infantil
18.00 h. Concurs de dolços
21.00 h. Botifarrada
23.00 h. Concert. Fur + Cesk
Freixas
DISSABTE 26
12.00 h. La carpa de Tata Inti
(espai infantil)
17.30 h. Jocs de taula
21.00 h. Sopar de germanor
23.30 h. DJ Mata + DJ
Marikarmen Free

DIMECRES 23
11.00 h Taller per a infants de
cordes dirigides. Realitzat pel
bomber José Alcaraz
18.00 h Homenatge a la gent
gran amb el xou de The
Bastard Family. Berenar per
als avis i socis
21.30 h Rumba catalana amb
el grup La San- dunguera.
Discomòbil
DIJOUS 24
17.30 h Esport i música en
família
18.15 h Zumba
19.00 h Sessió de Ioga per a
petits i grans
19.30 h Xocolatada
23.00 h Discomòbil a càrrec del
DJ Robert.
DIVENDRES 25
11.30 h Concurs de truites
12.30 h Sardinada
19.30 h Tarda-nit de pop- rock.
Knockedoors, Las Menores,
Radio 75
DISSABTE 26
12.00 h Lliurament de premis
populars de guarniment de
carrers, organitzat per Sants 3
Ràdio
23.00 h Orquestra amb el grup
Celeste
2.30 h Traca fi de Festa Major
i confeti

DISSABTE 19
22.00h Traca inici Festa Major
23.30h Música
00.30h The Selva Band
DIUMENGE 20
11.30h Activitat canina
12.00h Inscripció concurs de
truites
15.00h Dinar de germanor
18.00h Campionat de futis
20.00h Entrega de premis
DILLUNS 21 - dia d’actes unitaris 21.30 h Sopar de germanor
DIMARTS 22
11.00 h Guerra d’aigua
14.00h Vermut musclada (tiquet)
18.00 h Sardanes Cobla Baix
Llobregat
21.00 h Sopar de barquetes
(montaditos)
22.30 h Nit de jazz. SambaJazzFussio, The Lindy Moppers,
BandSwing. Exhibició de ball.
DIMECRES 23
11.00 h Esmorzar infantil
11.30 h Taller de reciclatge
13.30 h 5è Concurs de truites
18.00 h Màgia i xocolatada
infantil
21.00 h Nit de tapes
22.30 h Dj Changa
DIJOUS 24
22.00 h Nit de Frankfurt (socis
i sòcies). Patrocinat per Mr
Frankfurt
23.30 h Grillone’s Band
DIVENDRES 25
11.00 h Esmorzar infantil
11.30 h Pintar al carrer
11.30 h Jocs per a infants
17.00 h Salsitxada popular
18.00h Manel & Carme Linedance
19.30 h Zumba amb Fabio
21.00 h Sardinada
22.30 h Nit de rumba amb
Sandunguera
DISSABTE 26
11.30 h Guerra d’aigua
13.00 h Vermut
14.30 h Fideuà
17.00 h Removent les boles
22.30 h The Soultans
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Programa de la FESTA MAJOR
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Casal
de Joves
de Sants
DIUMENGE 20
21.00h Sopar de joves de Sants
DIMARTS 22
17.00-19.00h Concurs d'escacs
19.00-22.00h Guitarreo obert a
tothom del barri
DIMECRES 23
17.00-18.00h Improvització teatral
18.00-19.00h Obres de teatre
19.00-20.30h Quintobingo
21.30h Concerts.
Arkadia Sound
Milenia band
DJ Sendo
DIJOUS 24
17.00h Viacrusi
DIVENDRES 25
11.00h Animació infantil
17.00-21.00h Micro obert
21.00-23.00h Concerts de rap.
Malamara
RMS
22.30h Dancehall

CSA
Can Vies

DISSABTE 19
Matí: Muntatge

Tarda:
Taller de decoració i pancartes
Concert de Gongs
Nit de rap. La K y la B + Sombra + DJ*
DIUMENGE 20
Matí:
Activitats infantils
Vermut + Trivial Feminista + musiqueta
Tarda:
Teatre forum sobre turisme FFT*
Nit de DJ’s:
Tormenta tropical (latino sound) + DJ Lotes
(electrocumbia afrolatino)*
· DIMARTS 22
Migdia:
Dinar de germanor + Bingo solidari
Tarda:
Batalla urbana d’aigua per equips
Nit:
Sara Hebe (cumbia rap) + Mari Karmen Free
(petardeo)*
DIVENDRES 25
Tarda:
Fira de paradetes
Activitat del grup de costura + Botiga gratis al
carrer
Nit:
Concert grups del barri

Casal
Independentista
Jaume Compte
DISSABTE 19
19.00h Obertura i presentació del guarniment
22.00h Concert.
Ruc&Roll + Deskizia-dos
DIUMENGE 20
12.00h Vermut musical
14.30h Dinar popular: Fideuà (amb opció celiaca i vegana)
17.00h Jocs infantils
22.00h Concert: FRAC
DILLUNS 21
18.00h Campionat de futbolí
22.00h Sopar de paiporta a la fresca
DIMARTS 22
18.00h Concurs de pintxos punkis
22.00h Verbena amb Àlex
DIMECRES 23
12.00h Vermut caminat pels carrers de FM
16.30h Jocs d’aigua
22.00h Nit de PD’s amb PD Alta i PD Pasaia
DIJOUS 24
14.00h Dinar fresquet (gaspatxo, amanida russa i fruita)
17.00h Tast de vins catalans
22.00h Concerts.
Subversa + Inèrcia
DIVENDRES 25
20.00h Monòlegs de la vagina
22.00h Concerts.
Ascensa furore + El diluvi
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ALTERNATIVES

Compte enrere per
l’obertura de la Lleialtat

Castellers
de Sants
DISSABTE 19
19.00h Cercavila d’inauguració de la
Festa Major
19:30 h Pregó
a l’Espanya Industrial
20:30 h Traca d’inici de la Festa Major
davant de Cal Borinot
22:00 h Concerts amb
Playman (cantautor festiu)
Karaokes Band (banda de karaoke
participatiu) i PDCAT*
DIUMENGE 20
12:00 h Concurs de paelles
16:00 h Campionat de bitlles
catalanes
18:00 h Taller de malabars
19:30 h Circ al carrer amb Capgirats
21:15 h Cinema a la fresca: Inside Out
(Del revés)*
23:00 h Concert amb
DJ Send0 (PD)*
DILLUNS 21
12:00 h Vermut tropical
16:00 h Jocs de taula
18:30 h Presentació llibre
Pit i amunt a càrrec de Benet Iñigo
20:00 h Havaneres i rom cremat a
càrrec de Xicranda
22:30 h Concerts amb
Morena (tradipatxanga)
Albercocks (rock Disney)*
DIMARTS 22
18:00 h Tarda infantil amb traca de
globus
18:15 h Xocolatada familiar
18:30 h Animació infantil a càrrec de
Jaume Barri
20:00 h Espectacle de màgia a càrrec
del Mag Pota
22:30 h Concerts amb
Mascarats (rock combatiu)
Itaca Band (fusió)*
DIMECRES 23
17:00 h Jocs de taula
18:30 h Taller de castells per a
menuts i grans
19:30 h Assaig casteller al carrer
21:00 h Sopar de germanor*
23:00 h Concert amb Miquel del Roig
(cantautot)*

Fotografia | Jordi Soler

DIJOUS 24
10:00 h Pilar d’ofrena a Sant
Bartomeu a l’església de Santa Maria
de Sants
12:00 h Vermut graller
19:00 h Crema - Pica - Puja Cercavila
de cultura popular pels carrers de
Sants
22:00 h Concerts amb Ojo de Buen
Cubero (fusió) i Buhos (rock)*
DIVENDRES 25
12:00 h Vermut musical amb Èlia
Riudavets i tast de croquetes
17:00 h Jocs de taula
18:30 h Teatre d’improvisació a càrrec
d’Impro con Limón
20:00 h Assaig casteller al carrer
23:00 h Concerts amb Segonamà (rock
fusió), Smoking Souls (rock) i Tres de
Pego (PDs)*
DISSABTE 26
10:00 h Torneig de botifarra
14:00 h Botifarrada popular
16:00 h Actuació del cantautor Jordi
Montañez
18:00 h Actuació castellera a la plaça
de Bonet i Muixí
18:30 h Pilar caminant cap a Cal
Borinot
19:30 h Olimpíades borinotes*
22:00 h Concerts amb
Malaka Phunk (mestissatge)
Sense Sal (pop folk festiu)
Seguirem (tribut a Obrint Pas)*
* Activitats a l’aparcament davant de
l’estació d’autobusos

Agus Giralt

L

’any 2009 un grup de veïnes i
veïns impulsava un procés per
tal que l’antiga seu de la Lleialtat
Santsenca tornés a estar al servei
del barri. I ho feien reivindicant l’espai,
però també la memòria d’aquesta antiga
cooperativa. Des del tancament de la cooperativa, l’edifici s’havia reconvertit en
sala de ball i fàbrica de torrons primer
i, posteriorment, havia sigut okupat. En
els darrers anys, abans de la campanya
veïnal, romania abandonat, en un procés
de degradació.
De la idea al moment actual han
passat vuit anys. L’any 2011 seixanta
entitats del barri signaven un manifest
conjunt per tal que la Lleialtat esdevingués un equipament que donés resposta
a les necessitats de Sants i de les seves
entitats. Aquell mateix any el Districte
aprovava per unanimitat la compra de la
Lleialtat Santsenca per reconvertir-la en
equipament.
Les obres de remodelació de l’edifici
van començar el juliol del 2014 amb
la previsió que l’equipament estigués
acabat a l’abril del 2016, però l’abandó
de les empreses adjudicatàries va
endarrerir la finalització de l’equipament. En paral·lel, diverses entitats van
constituir la Coordinadora d’Entitats per
la Lleialtat Santsenca, una entitat creada
per tal que sigui el veïnat i les entitats de
Sants els qui assumeixin la gestió de la
Lleialtat.
Les obres a l’equipament ja han
finalitzat i al llarg d’aquests mesos

d’estiu es treballa instal·lant el mobiliari
i fent la posada a punt dels sistemes,
amb l’objectiu que durant la Festa Major
es pugui realitzar una jornada de portes
obertes.
La nova Lleialtat, dissenyada per
l’equip Harquitectes, contarà amb prop
de 2.000 metres quadrats. Rere les
portes del carrer d’Olzinelles trobarem la
recepció; l’atri, que comunica els diversos
espais de l’equipament i que servirà
com a espai de relació veïnal; una sala
polivalent i el servei de cafeteria. Això és
només l’entrada a la Lleialtat, que també
està equipada amb 4 sales de tallers, 2
bucs d’assaig, 2 despatxos, 2 magatzems
i la joia d’aquest nou edifici: una gran
sala polivalent que tant pot servir com
a teatre, com a auditori musical o per a
moltes altres activitats. Un espai amb
capacitat per a 200 persones que, a més,
ens lliga amb el passat de l’edifici, ja
que és el mateix espai de la sala de ball
Bahia; això sí, totalment transformat.
Per omplir de vida tot aquest espai, les
entitats integrades a la Coordinadora
d’Entitats per la Lleialtat Santsenca
estan treballant en la creació de quatre
comissions operatives: programació,
economia, acció comunitària i comunicació. I en paral·lel també es desenvoluparan tres eixos que serviran com a
espai de confluència: veïnatge, cultura
i consum responsable i cooperativisme.
Una tasca que vol crear els espais per tal
que les veïnes i els veïns de Sants es facin
seva la Lleialtat el més aviat possible.

Tens un negoci o ets una associació de Sants?

Anuncia’t a La Burxa
i col·labora a la comunicació
popular i autogestionada
Per a més informació: laburxa@gmail.com
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COLUMNA VIOLETA
El grup de suport a un jove del barri presenta la
campanya «Presó per defensar els drets de tothom?» Sobrecàrrega
Heura Fulles

om una força sobrenatural
C
que ho decideix tot, tot allò invisible de les relacions humanes

Redacció

A

ra fa 5 anys, un jove ebrenc

resident al barri de Sants va
ser empresonat durant 23 dies
arran de la vaga del 29 de març
de 2012 contra la Reforma Laboral. Ara la fiscalia li demana
4 anys de presó, 9.000 euros de
pena multa i 1.200 euros de responsabilitat civil per aquells
fets. Des dels moviments socials
de Sants i les Terres de l‘Ebre
s‘ha activat la campanya que en
demana l‘absolució i denuncia
les conseqüències de les mesures per les quals es van produir
les mobilitzacions d‘aleshores.
La vaga del 29 de març de 2012
va ser convocada per la majoria
de sindicats en resposta a
l‘entrada en vigor de la Llei de
la Reforma Laboral, una llei
actualment vigent, preparada
pel govern en majoria absoluta
de Mariano Rajoy i aprovada en
el Consell de Ministres del 10
de febrer de 2012.
La reforma s‘inseria en el
moment en que les conseqüències de la crisi financera
de 2008 eren més evidents a
l‘Estat Espanyol, sobretot pel
que feia a una alarmant pujada
de l‘atur. Rodríguez Zapatero
va iniciar amb un decret llei
la regulació del mercat laboral
el 2010, però el fet que l‘atur
seguís en augment i la convocatòria d‘eleccions van portar a
una nova reforma, que encara

empitjorava més les condicions
laborals de la classe treballadora. La solució passava per un
augment de la flexibilització
del mercat laboral, que el que
feia, en realitat, era afegir més
llenya al foc, promoure l‘acomiadament de manera més
fàcil i augmentar la precarietat
laboral.
La reforma, que havia entrat
en vigor l‘11 de febrer de 2012,
preveia la reducció de les
indemnitzacions per acomiadament, facilitava els EROs a les
empreses, contribuïa a abaixar
salaris i reduir jornades,
i limitava els contractes
temporals, entre altres mesures.
Des dels sindicats, aquesta
reforma així com la limitació
i disminució de la despesa
pública, es veia com una forma
d‘agreujar la situació i de fer
pagar la crisi a la classe treballadora, i alhora una manera
d‘utilitzar la crisi com a excusa
per abaratir costos laborals i
retallar els serveis públics.
L‘Andreu, jove militant de
l‘Esquerra Independentista
i de moviments populars
de Sants va participar, com
altres milers de persones, en
els piquets d‘aquella vaga
per lluitar pels drets socials
amenaçats amb l‘excusa de
la crisi. Va ser detingut pels
Mossos d‘Esquadra, dirigits en
aquell moment pel conseller
d‘interior Felip Puig, en una
ràtzia repressiva que no només
el va afectar a ell, sinó també a

molts altres activistes, i que va
vulnerar drets fonamentals. La
jutgessa el va enviar 23 dies a
presó preventiva malgrat l‘inexistent risc de fuga i l‘arrelament del jove tant a Sants com
a Tortosa.
Ara, que les conseqüències
d‘aquella reforma són ben
paleses, la campanya que es va
iniciar ara fa uns anys arran del
seu empresonament preventiu
s‘ha reactivat amb dos grups
de suport coordinats, un a
Barcelona i l‘altre a l‘Ebre.
Així, el passat dia 25 de
juliol es va fer la presentació
de la campanya a Tortosa on
sindicats, entitats, familiars
i persones implicades en
diferents lluites, van mostar el
suport a la campanya.
E n e l ma n i f e s t q u e e s
va presentar i que es pot
subscriure al web https://29m.
sants.org/andreu/ se‘n
demana l‘absolució i es posa
en evidència la doble vara de
mesurar de la justícia que, per
una banda, segueix perseguint
als moviments socials, mentre
que, per altra, deixa impunes
els causants de la crisi i de les
polítiques que la van perpetuar.
Els principals punts que
reivindica el grup de suport
«Andreu Absolució» són els
següents:
«Denunciem la farsa de
la crisi que ha servit per a
augmentar les diferències

socials, i ha suposat un retrocés
evident amb efectes nefastos
per a la vida de les classes
populars.
Denunciem la persecució
i repressió política que hi va
haver, i continua havent cap
a les persones que s’organitzen per fer front a les injustícies, lluiten per un món més
just, i en defensa dels Drets de
tothom.
Fem una crida al suport mutu,
la implicació i la solidaritat
davant la repressió i reivindiquem la vaga com a eina de
lluita legítima i necessària en
la defensa d‘unes condicions de
vida dignes.
Mostrem la més absoluta solidaritat amb l’Andreu, així com
amb la resta de vaguistes que
fruit de la lluita social van ser
represaliades.»
Finalment, des del grup de
suport s‘afirma que l‘única via
per fer front a les desigualtats
continua sent la mobilització,
tant en forma de vagues, lluita
al carrer, i en aquest cas, suport
mutu.

i dels projectes comuns li recauen a sobre sense cap dubte que
la distribució pot ser una altra.
L’Elna, jove, però sobretot dona,
estudia magisteri, és germana,
filla, amiga, treballa a un forn de
pa i no té temps per descansar.
17 anys de gènere femení i
moltes actituds que es donen
per suposades la porten a fer el
dinar, a preparar festes d’aniversari, a treure l’escombra
quan ningú no ho ha fet, a
encarregar-se de gestionar el
correu; a fer cafès per cuidar
la Maria, l’Oriol i la seva mare;
i ser activa en la resolució de
tot allò emocional. A la feina
també cuida, i pregunta per
l’àvia, la calor i la vida als seus
companys. La neteja al forn
no la fa, es relega a una altra
dona, que a part de ser dona, és
migrada.
Com un monstre que
impregna les formes de
ser i estar, l’Elna assumeix
les tasques que només es
reconeixen si no funcionen
quan l’encarregat verbalitza
que no pot sostenir-les; però
sempre calla quan és ella la que
no pot més.
S’omple de ràbia quan la
sobrecàrrega invisible de
la vida, com l’acumulació
d’emocions de tota situació i
persona propera, la necessitat
de mediar sempre a tota relació,
la cura de l’entorn físic i no tant
físic i les tasques quotidianes la
superen.
I un dia plora en públic; tres
homes fan el cafè a la barra,
mentre altres dones compren
el pa per dinar; pensa que no
és casualitat que per unes “la
barra” sigui de pa, i per d’altres
sigui de bar. Les dones callen,
i els homes riuen i parlen dels
seus pits inflats.
Avui l’Elna marxa al ritme
de la ràbia i no diu ni adéu.
Enfadada amb la força que tot
ho atrau i que regala privilegis a
costa de la càrrega de les dones
com ella, no s’atreveix a culpabilitzar cap actitud de ningú;
només té ulls per aquesta
realitat que tot ho pensa i
normalitza.
De camí li pesa no haver dit
adéu i li ressona el malestar
que pot haver deixat rere seu;
des d’on està també perpetua
i deixa que el masclisme
que tot ho mou torni a posar
nom a les seves llàgrimes.
Mentrestant, sent, de fons, un
jove que la crida amb nefastos
comentaris dedicats al seu cos;
l’Elna l’insulta. I una altra veu
confon la ràbia amb la histèria
i li regala un comentari que li
qüestiona els modals.
L’Elna trepitja fort perquè no
té forces per rendir-se.

