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La felicitat de voler més

EDITORIAL 

LES PARETS PARLEN 

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

9 mesos

Han passat 9 mesos 
del referèndum 
c e l e b r a t  l ’ 1 
d ’ o c t u b r e .  A 

mitjans del mateix més 
l ’A u d i è n c i a  N a c i o n a l 
enviava a presó a Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart i 
a finals de més el Senat 
e s p a n y o l  a p r o v a v a 
l’aplicació de l’article 155 i 
la intervenció definitiva de 
l’autogovern català: Govern 
destituït, parlament dissolt i 
convocatòria d’eleccions pel 

desembre.
Amb l’aplicació de l’article 

155, la maquinària repressiva ha 
continuat funcionant agafant 
encara més força. Pels jutjats hi 
ha passat tothom: professors, 
regidors, mecànics, batlles, 
tuitaires, membres dels CDR 
acusats de terrorisme i fins i 
tot alts comandaments dels 
Mossos d’Esquadra acusats 
d’organització criminal per 
permetre el referèndum de 
l’1-O. En tot aquest temps 
s’han fet desenes d’escorcolls a 

institucions i empreses, s’han 
prohibit actes i s’han clausurat 
webs entre altres i hem acabat 
amb la plana major del Govern 
escoll it  democ ràticament 
empresonada o a l’exili. 

Paral·lelament a tota la 
campanya de criminalització 
del moviment independentista, 
hem observat com el feixisme 
ha agredit, coaccionat, insultat i 
amenaçat impunement gràcies 
al blanqueig rebut per part 
de l’aparell mediàtic, jurídic, 
policial i polític.

Amb la  investidura de 
Quim Torra, designat a dit 
per Puigdemont com al seu 
successor, i després de les 
reiterades negatives per part 
del Govern espanyol perquè 
Puigdemont fos investit com 
a president a distància o del 
bloqueig part del jutge Llarena 
per a permetre que Jordi 
Sànchez es pogués sotmetre a 
una investidura al parlament, 
finalment tenim nou president 
i govern a Catalunya.

Cap dels fets que ens han 

portat a la situació actual, ni les 
últimes declaracions efectuades 
per polítics com el desconegut 
M.Rajoy o Albert Rivera donen 
cap tipus d’esperança a què 
es deixi d’aplicar l’article 155 
o que la repressió i persecució 
del moviment independentista 
s’acabi.

De moment, comença una 
“nova etapa” amb un Govern 
nou, una maquinària repressiva 
desbocada i un conflicte cada 
cop més internacionalitzat.

Nos quieren con miedo, nos tendrán 
organizados.

Can you help us?

FEMINISMES ENFRONTATS 

Marta Reus Fàbregas

Sovint, quan comprem 
unes pinces d’estendre la 
roba, no estem comprant 
unes pinces. Comprem 

unes pinces, i ens comprem a 
nosaltres mateixos. Si compres 
en una botiga, estàs comprant 
un trosset del que significa 
aquella botiga. Si compres 
en una botiga de barri, estàs 
comprant la teva idea d’ajudar 
el comerç local; si compres 
tomàquets en un supermercat 
KM0, estàs comprant la teva 
idea de donar suport a les taxes 
justes als agricultors; si compres 
roba ecològica, estàs comprant 
la idea sobre la consciència 
d’explotació de la moda. El 
problema ja no és si la compra 
és ètica o no; el problema és la 

compra en sí mateixa. Perquè 
segurament no tens cap tipus 
d’escapatòria contra l’estratègia 
de la venta, contra la creació 
de les necessitats, contra els 
diners. “Mira’m i compra’m. 
Sinó, no estàs dins”. La potència 
de connexió que exerceix la 
publicitat, els malabars que 
les empreses fan amb els 
teu subconscient, son dignes 
d’estudi. 

“Saben qui ets, on 
vius, què fas i que 

t’agrada fer al llit per 
les nits”

Generen una roda de la 
qual és impossible sortir, 
l ’estratègia de les grans 
multinacionals s’arrela al 
consumisme més pur i la 
manipulació de la societat 
a través de les tendències, 
de pujar a un carro que no 
et portarà enlloc, però que 
estar-hi pujat et dona status 
i popularitat. Quan compres, 
no compres quelcom, compres 
una idea. I gràcies a aquesta 
idea, estem creant societats 
aferrades a neguits que no 
existeixen, a venerar i exaltar 
una producció que acaba 
amb els nostres recursos, a 
necessitar constantment. Com 
bé apuntava Mujica en un 
dels discursos més importants 

del Río G20 de 2012 , “estem 
governant la globalització o 
la globalització ens governa a 
nosaltres?”. De fet, has provat 
a desconnectar? Has provat 
a no tenir Whatsapp? És 
bàsicament impossible, i més 
vivint en una ciutat. 

“Tanca el mòbil una 
setmana; és inviable”

Aquesta roda, cada cop més 
gran, funciona com un tren 
desbaratat on milions de 
persones volen pujar-s’hi. I 
plens d’aquesta putrefacció, 
els pocs que realment veuen 
que així no, que fins aquí 

hem arribat, els convidem a 
marxar. Com si fossin espècies 
vingudes d’altres planetes, 
els mirem estrany quan ens 
diuen que no tenen un mòbil 
amb tarifa plana d’internet, 
que no tenen televisió a casa 
o que fins i tot tenen tres 
pantalons i tres samarretes 
al seu armari, no necessiten 
res més. La societat no sap 
conviure amb ells, amb 
persones que no necessiten 
res més que la vida per tirar 
endavant. “El pobre no és 
el que té poc, sinó el que 
necessita infinitament més i 
desitja més i més”.



220   juny de 2018 Col·lectius en lluita   3

La Lleialtat Santenca, Sants

Que la tecnologia ha 
mediatitzat les nostres 
vides és un fet sobre el 
qual qui més qui menys 

ningú dubta. Ens relacionem, 
creem i treballem a través 
d’aplicacions. Hi aboquem tot 
allò que fem, les nostres idees, 
els nostres records i fins i tot 
les nostres constants vitals, 
sense temps per reflexionar. 
A més els canvis tecnològics 
cada cop es produeixen més 
ràpidament i la tecnologia 
s’escapa de les nostres mans, 
sense que arribem a entendre 
ni com funciona ni al servei de 
qui està.

Les dades s’han convertit en 
un dels principals productes 
del mercat, un fet que ha 
portat a moltes empreses a 
implementar mecanismes 
per  tal  que els  usuar is 
generin dades i més dades. 
Una vulneració del dret a la 
privacitat que alhora posa en 
risc els processos democràtics 
que haurien de constituir la 
base de la nostra societat. Té 
sentit que des del sector públic 
s’opti per opcions tecnològiques 

La Lleialtat, un equipament lliure

privatives que faciliten a les 
empreses l’extracció de dades? 
Té sentit que les administra-
cions segueixin malbaratin 
diners comprant llicències 
quan hi ha alternatives lliures? 

L’obertura de la Lleialtat 
Santsenca a l’agost de 2017, 
va donar l’oportunitat de 
transportar els principis del 
model de la gestió comunitària, 
també a l’àmbit tecnològic, 
demostrant que un altre ús 
de la tecnologia és possible 
i necessari. A la Lleialtat es 
va crear la comissió Lleialtec 
amb l ’objectiu de donar 
respostes a totes les necessitats 
tecnològiques que requereix 
un equipament com aquest 
amb programari lliure i criteris 
ètics. També es va plantejar que 
tots els coneixements generats 
en aquest procès d’aprenen-
tatge col·lectiu s’havien d’anar 
documentant i compartint per 
tal que totes les entitats, espais 
i projectes que vulguin els 
puguin replicar o que puguin 
servir de referència, una tasca 
que es fa a la web https://tec.
lleialtat.cat. És així com va 
néixer el projecte Equipaments 
Lliures. 

Des de la Lleialtat s’ha 
realitzat un primer mapatge 
sobre l ’ús tecnològic als 
e q u i p a m e n t s  d e  g e s t i ó 
comunitària de la ciutat de 
Barcelona en que han participat 
16 d’aquest espais. En aquest 
mapatge s’ha pogut constatar 
que, tot i que a molts d’aquest 
espais ja existeix una certa 
consciència tecnològica, l’ús de 
les tecnologies lliures encara és 
insignificant. Manquen plans 
que permetin anar impulsant 
l’ús del programari lliure i 
coordinadors tecnològics que 
puguin fer acompanyament a 
aquelles entitats o espais que 
vulguin fer aquest pas cap a 
la sobirania tecnològica. Per 
això el projecte Equipaments 
Lliures es planteja convertir la 
Lleialtat Santsenca en un model 
de bones pràctiques en el camp 
tecnològic que pugui servir de 
referent per a d’altres espais 
de la ciutat. Un espai des d’on 
desenvolupar el pensament 
crític, i on fer formació i 
divulgació. 

Entre moltes altres coses a la 
Lleialtat s’han anat substituint 
aplicacions privatives com 
llistes de correu o carpetes 

Comissió organitzador Expres-
SA’NTS

To t  v a  c o m e n ç a r 
l ’ a n y  2 0 1 4 ,  a r r e l 
d e  l a  c e l e b r a c i ó 
d e l  X I I I  C o n g r é s 

I nt e r n a c io n a l  d e  C iu t at s 
Educadores a Barcelona, quan 
vam rebre la visita d’en Josep 
Maria Font, un amic de fa 
anys, mestre, dinamitzador 
cultural, artista i  membre 
del comitè organitzador del 
congrés. En Josep M. ens va 
proposar organitzar alguna 
activitat vinculada al congrés 
però oberta a tot el barri, una 
activitat artística que tingués 
una forta vessant inclusiva. 
Vam començar a treballar en 
una petita comissió d’entitats, 
amb la gran implicació del 
Col·lectiu d’Artistes de Sants. 
Així va néixer la llavor de 
l’ExpresSA’NTS. La primera 
edició es va basar en les arts 

plàstiques i va ser un èxit de 
participació de públics ben 
diversos. 

Any rere any, hem anat 
repensant l’ExpreSA’NTS i 
ampliant la proposta a altres 
llenguatges artístics, a entitats 
organitzadores i implicant 
especialment els joves del 
barri en la preparació i en les 
actuacions i sumant el suport 
del Districte de Sants-Montjuïc. 
Fins i tot el cartell és realitzat 
per l’alumnat de batxillerat 
artístic de l’Escola Proa.     

ExpresSA’NTS va celebrar 
la seva quarta edició el 
passat 12 de maig, al Casinet 
d’Hostafrancs, amb un gran èxit 
de participació i abordant una 
gran varietat de temàtiques 
expressives. D’aquesta manera, 
es van assolir els seus objectius 
primordials, que foren el de ser 
una veritable trobada inclusiva, 

ExpresSAN‘NTS. Una trobada artística i inclusiva al 

on joves d’orígens i capacitats 
ben diverses van participar 
tant dinamitzant tallers com 
fent actuacions. La pintada 
del mural a una paret del 
Centre Esportiu Municipal de 
l’Espanya Industrial va ser molt 
gratificant, ja que hi havia un 
bon nombre de mans de totes 
les edats, que es van animar 
a pintar, conformant entre 
totes, una gran composició que 
guarda l’essència dels infants, 
qui varen ser els creadors previs 
dels dibuixos originals amb els 
diferents elements del barri que 
volien plasmar.

“Sants expressa art i 
salut”, 

CAPI Barcelona Esquerra

Les entitats participants 
d’aquest any van ser: Anem 

J u n t s ,  A r t i x o c , B a n d a  i 
Majorettes Triangle de Sants, 
CAPI Barcelona Esquerra, 
Col·lectiu d’Artistes de Sants, 
Companyia de Ballet Clàssic 
de Catalunya “La Companyia”, 
Coral  Sant Medir, Ballet 
Internacional danzantes de 
Tijera Europa,  Escola de Circ 
i Dansa La Sala, Escola Proa, 
Fundac ió Privada Artesà, 
Fundació Joia, Gegants de 
Sants, Institut Emperador 
Carles, Institut Joan Coromines, 

compartides per aplicacions 
lliures. Ara, per exemple, el 
butlletí de l’equipament està 
autogestionat de manera que 
no es cedeixen les dades a 
tercers. També s’han impulsat 
e i n e s  q u e  f a c i l it e n  u na 
comunicació transparent i 
oberta entre els membres de 
la comunitat que impulsa la 
Lleialtat. Però s’ha anat molt 
més enllà. Amb la idea de 
compartir els coneixements 

amb la comunitat molt del 
desenvolupat a la Lleialtat 
s’ha plantejat com a matèria 
docent, de manera que moltes 
de les tasques necessàries, 
com és la creació d’una aula 
d’informàtica conjunta amb La 
Troca, s’han realitzat en forma 
de tallers oberts al veïnat, 
una pràctica d’apoderament 
tecnològic comunitari.

LleialTec

Josep Mª Font, Las Tiendas de la 
Estación, Sarau, Serveis Socials, 
Cotxers-Casinet, el Secretariat 
d’Entitats de Sants, Hostafrancs 
i la Bordeta i el Districte de 
Sants-Montjuïc. 

Les entitats organitzadores 
seguirem mimant l’Expres-
SA’NTS per què cada any més 
nois i noies, veïns i veïnes us 
sentiu convidats a participar i 
gaudir-ne.
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El director del 
Coromines adoctrina?

El passat 26 d’abril el SEPC 
havia convocat una vaga 
general estudiantil . A tal 
convocatòria el director del 
Coromines, va enviar una carta 
a les famílies i professorat 
negant el dret a vaga. I negant 
els motius de la mateixa. El 
director, Javier Marsà és el 
mateix que a les pagines de 
La Vanguàrdia negava el dret 
d’expressió al cor del Palau de 
la Música a qui acusava de poca 
neutralitat. La poca neutra-
litat amb la que ell pren partit 
davant la vaga estudiantil.  

“CDR un relat de 
terrorisme”, informe 
periodístic.

Daniel Camon és un perio-
dista santsenc, membre del 
Grup “Ramon Barnils” i autor de 
l’informe “CDR un relat de terro-
risme” . Des d’aquest col·lectiu 
de periodistes han impulsat un 
informe on posar context a la 
situació que viuen els CDR, i com 
la criminalització que han patit, 
no és una construcció aleatòria, 
i tot i que l’informe no ho diu, 

en podríem deduir una triple 
vessant, periodística, política i 
policial/judicial perfectament 
dissenyada des d’altes esferes. 
Us reproduïm la introducció 
de l’informe per a posar-vos en 
context 

La pluja no desllueix la 
8a “Trobada de Casals 
i Ateneus dels Països 
Catalans” 

I, finalment, va arribar el 
cap de setmana de l’11 i 12 de 
maig i amb ell la 8a trobada 
de Casals i Ateneus dels Països 
Catalans. Divendres a la tarda, 
el Casal Independentista de 
Sants, Jaume Compte, que n’era 
l’amfitrió obria portes per fer 
les primeres acreditacions, així 
com la seva gent completava 
els últims serrells per a que 
l’endemà, el dia fort, tot sortís 
perfecte.

Dissabte el dia es llevava 
gris, a les 09:00 es muntava la 
taula d’acreditacions i la taula 
amb l’esmorzar a la porta de la 
lleialtat Santsenca. La lleialtat 
obria les seves portes a les 10:00 
i passats uns minuts començava 
l’assemblea.

Mentrestant, entre el casal i 
el parc de l’espanya industrial 
s’estava preparant el dinar que 
es faria el parc.

Cap a quarts de 3 acaba 
l’assemblea i la gent, poc a poc 
anava arribant al parc on a 
l’hora en punt es començava 
el dinar. Una paella i un arròs 
de verdura tot acompanyat 
d’amanida i pica-pica per 
acabar amb fruita.

L a  p lu j a  f e i a  a c t e  d e 
presència a les 16:00 la qual 
cosa va obligar a desmuntar 
ràpidament i moure les 4 taules 
de debat previstes dins del casal.

Les taules van celebrar-se 
durant unes dues hores dins 

al casal. Cada taula amb una 
desena de persones provenint 
del centenar de Casals de la 
Xarxa.

Història dels Casals i Ateneus 
d e l s  P a ï s o s  C at a l a n s , l a 
Comunicació digital i contacte 
amb les sòcies de les entitats, 
com afecta la fiscalitat als locals 
i entitats jurídiques que les 
emparen i finalment una quarta 
taula sobre els locals com a 
espais feministes.

Un cop acabades les taules, el 
casal restà obert fins passades 
les 00:00 perquè la gent pogués 
socialitzar-se distessament tot 
fent un beure i picant alguna 
coseta.

Per últim, les més valentes, 
encara van apropar-se a Can 
Vies on s’hi estava celebrant el 
21è aniversari.

La jornada de l’any vinent, 
tindrà lloc al centre del país, 
serà a la capital de la Plana, 
on la gent del Casal Popular 
de Castelló organitzarà la 9a 
trobada.

El sensellarisme i 
els desnonaments 
invisibles

La nit del 17 de maig la Xarxa 
d’Atenció a Persones Sense Llar, 
enguany les xifres absolutes 
tornen a ser igualment altes a 
la ciutat, unes 3000 persones 
a la ciutat no tenen una llar on 
viure. D’aquestes, dos terços 
(2099) estan allotjades en 
equipaments públics, mentre 
que l’altre terç (956) viuen i 
dormen al ras dels nostres 
carrers, o en el millor dels casos 
dels “nostres” caixers.

Al nostre districte, la xifra 
baixa lleugerament respecte el 

recompte de 2017, passem de 188 
a 172. 

Alliberat sense càrrecs 
en Jordi Fexas, conseller 
d’ERC al districte

Ahir matí, es van produir a 
Barcelona i altres poblacions 
una trentena de detencions 
relacionades amb un cas de 
malversació de fons públics de 
la diputació de Barcelona. Entre 
les persones detingudes, hi ha 
en Jordi Fexas, veí de Sants i 
actual conseller de districte 
d’ERC. Segons hem pogut 
saber, la policia espanyola s’ha 
presentat al seu domicili pel 
matí, on ha estat informat dels 
càrrecs que se li imputaven i 
comunicar-li la detenció.

Al llarg de  la tarda un grup de 
familiars, membres del partit 
i d’entitats veïnals del barri 
han fet guàrdia a les portes 
de la comissaria de la policia 
espanyola de la Verneda, on 
al igual que un altre grup de 
periodistes, esperaven els 
moviments. Finalment en Jordi 
ha sortit sense càrrecs de la 
comissaria a pocs minuts abans 
de dos quarts de sis de la tarda. 

 

L’estelada de les 48 
hores. El gat i la rata.

Dissabte passat va ser el 
dia triat per tornar a hissar 
l’estelada a la façana del 
Centre Social de Sants. Un acte 
que reparava el robatori patit 
dies abans per part d’un grup 
de ultres espanyolistes que 
també van intentar arrencar la 
pancarta de solidaritat amb les 
preses polítiques a Sant Medir, 
i que més tard malmetrien el 
mural del CDR a Cotxeres.

Així doncs, dissabte, el Centre 
Social de Sants, acompanyat 
per nombroses entitats del 
barri i dotzenes de veïnes va 

tornar a lloc l’estelada a la 
façana del número 30 del carrer 
Olzinelles. Un acte que compta 
amb un pilar dels borinots i 
amb el parlament del Domingo 
del mateix Centre Social. Un 
parlament on s’explicà els fets 
ocorreguts el 16 d’abril i la 
impunitat amb la que actuen 
els grups d’ultradreta a Sants 
i arreu, un parlament que 
també va la manca de llibertat 
d’expressió en la que vivim 
darrerament. Finalment l’acte 
es va cloure amb la cantada dels 
Segadors.

Però això, era dissabte al matí. 
Avui el Centre Social de Sants 
s’ha tornat a despertar sense 
estelada a la façana, només en 
quedava un fil a la part superior, 
per on s’ha estripat quan l’han 
arrencada. I és aquí on cal que 
ens preguntem si és aquest el 
joc que volem jugar o és el joc al 
qual ens volen fer jugar. Anirem 
posant i treien l’estelada? O 
passem a l’ofensiva. Mentre 
invertim temps i esforços en 
refer els nostres símbols, els seu 
segueixen als màstils d’ajunta-
ments, generalitat, conselleries, 
comissaries, jutjats i en el DNI. I 
fins i tot fan retirar llaços i creus 
de l’espai públic. En definitiva, 
ens tenen entretinguts mentre 
el seu projecte polític s’aplica 
cada dia, mentre nosaltres ens 
dediquem a jugar al gat i la rata.

Sants Viu

Crònica de barri

Garcia Albiol criminalitzant els CDR’s.

8à Trobada d’ateneus i casals dels PPCC.

https://santsviu.cat/2018/05/06/
cdr-un-relat-de-terrorisme-infor-
me-periodistic/

172 persones viuen al carrer al nostre 
districte.

https://santsviu.cat/2018/04/26/
el-director-del-coromines-adoc-
trina/

https://santsviu.cat/2018/05/14/
la-pluja-no-desllueix-la-8a-tro-
bada-de-casals-i-ateneus-dels-
paisos-catalans/

https://santsviu.cat/2018/05/17/
el-sensellarisme-i-els-desnona-
ments-invisibles/

https://santsviu.cat/2018/05/25/
alliberat-sense-carrecs-en-jordi-
fexas-conseller-derc-al-districte/

Estelada robada al Centre Social de 
Sants

https://santsviu.cat/2018/05/28/
lestelada-de-les-48-hores-el-gat-
i-la-rata/

Les aules seran llavor de llibertat! Policia nacional a l’edifici Londres.
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Clara Victòria

D’ençà de l’1 d’octubre podem 
veure la mutació que esta 
patint la repressió, no en 
el fons, sinó en la estètica. 

Centenars de persones estan essent 
investigades, denunciades i perseguides 
per les seves idees i la seva lluita. Lluny 
de les grans operacions policials que tan 
mala imatge ha donat a l’estat espanyol 
fora de les seves fronteres, la repressió 
es fa més burocràtica, silenciada i 
normalitzada. 

>>Per intentar fer-la 
més visible algunes 
de les persones 
represaliades estan 
desobeint les citacions 
policials i judicials per 
haver de forçar la seva 
detenció i fer visible la 
falta de llibertats.

A Sants són vuit les persones que estan 
imputades per la vaga general del 8 de 
Novembre, totes elles pel tall de les vies 
de l’AVE. Malgrat va ser una acció multi-
tudinària aquestes persones van ser 
identificades durant aquella acció i sobre 
elles es posa el focus repressiu. Cinc 
d’aquestes imputades van desobeir la 
citació per anar a declarar al jutjat i van 
ser detingudes el dimecres 16 de maig. 
Totes elles investigades per un delicte de 
desordre públics amb agreujant de tall 
ferroviari, delicte que podria comportar 
d’1 a 5 anys de presó.

>>8 persones 
imputades pel tall 
de les vies de l’AVE 
acusades de delictes de 
desordres amb penes 
de 1 a 5 anys de presó. 
5 d’elles van desobeir 
la citació judicial i van 
ser detingudes el 16 de 
maig

Les imputades han creat un grup de 
suport que s’està fent càrrec de la seva 
defensa i treballant conjuntament amb 
el col·lectiu Alerta Solidaria. Participant 
de la campanya dels CDR’s Decidim 
Ser, que pretén denunciar la repressió, 
la criminalització i fer república. En 
definitiva trencar amb el discurs de 
la por que intenta generar aquesta 
repressió que s’executa des de l’estat 
però també amb la criminalització del 
mitjans de comunicació.

Redacció

A les 9 del matí del dijous 24 
de maig estava previst un 
desnonament més al nostre 
barri, de fet som el segon 

districte amb més desnonaments. En 
aquest cas es tractava de dues veïnes 
estafades en un crèdit hipotecari 
concedit per Bankia, entitat rescatada 
amb fons públics. Una de les veïnes no 
es trobava al domicili perquè estava 
ingressada per malaltia a l’hospital. 
L’altre habitant de l ’habitatge a 
desnonar era en Toquir, que esperava 
amb un grup de veïnes i activistes del 
Grup d’Habitatge de Sants al portal de 
casa seva per evitar dit desnonament.

La comitiva judicial i els 
mossos intenten executar el 
desnonament malgrat que 
les habitants de l’immoble 

no tenien cap alternativa i la 
propietat és de Bankia, entitat 
rescatada amb diners públics

Passats dos quarts de deu arribava la 
comitiva judicial, amb representant de 
l’entitat demandant i una patrulla dels 
Mossos d’Esquadra. En aquest moment 
es produeix una negociació per part 
dels activistes i la comitiva. S’explica la 
situació d’inseguretat en que es troben 
els dos habitants, que estan seguint 
els passos administratius per poder 
resoldre la demanda interposada, avalat 
per una representant d’Habitatge de 
l’Ajuntament. No tenen cap alternativa 
habitacional on poder anar si s’executa 
el desnonament. L’actitud de la comitiva 
és descaradament agressiva i malgrat 
ser el primer llançament d’execució de 
la demanda insisteixen reiteradament 
que el desnonament s’ha d’executar. 
En aquells moments els dos mossos 
d’esquadra seguits per la comitiva 
judicial intenten traspassar el mur humà 
que les activistes formen per evitar que 
les dues veïnes siguin expulsades de 
casa seva. Al no aconseguir-ho es retiren 
momentàniament mentre truquen a 
més reforços, s’acosten dues parelles 
més de mossos i esperen l’arribada dels 
antiavalots.

Els Mossos d’Esquadra retenen 
i identifiquen al redactor 
de la Burxa que cobria la 

noticia. El denuncien sota 
la llei Mordassa per gravar 
l’intent de desnonament i 

intenten sostreure-li el mòbil

U n s  m o m e nt s  d e  t e n s i ó  q u e 
augmenten quan els agents de l’auto-
ritat agafen al redactor d’aquest diari 
que cobria la noticia quan aquest s’havia 
allunyat uns metres del grup de veïnes. 
En aquell moment els antiavalots just 
acabaven d’arribar i entre quatre agents 
separen al periodista per la força i un 
d’ells li extreu el mòbil de la butxaca i 
se’l guarda al seu pantaló. Identifiquen 
al membre d’aquest diari i se li comunica 
que està denunciat per gravar l’actuació 
policial i penjar-la a les xarxes socials. 
Sanció recollida a la llei Mordassa i que 
està sancionat amb penes de 600€ a 
30.000€. La pressió dels concentrats però 
aconsegueix que el mòbil robat torni al 
seu propietari.

El desnonament es aturat in 
extremis per l’arribada de més 

veïnes que impedeix que els 
desplegament dels mossos 

pugui executar-lo amb facilitat 

Gràcies a les crides fetes precisament 
a les xarxes socials arribem més veïnes 
que augment la seva força per evitar el 
desnonament. El cap del districte dels 
mossos d’esquadra arriba a la zona i 
desaconsella l’actuació perquè necessita 
més efectius per fer-lo possible, en 
aquell moment hi havia quatre parelles 
d’agents de carrer i dues furgonetes 
d’antiavalots. El desnonament queda 
aturat malgrat la insistència d’un dels 
secretaris judicials. L’acció del grup 
d’habitatge continua després de la 
victòria anant a la seu de Bankia del 
carrer Joan Güell per exigir un lloguer 
social assequible per les habitants del 
immoble. Una petita victòria veïnal 
malgrat la repressió contra aquest mitjà 
de comunicació. 

Llei Mordassa a la Burxa en un 
desnonament aturat in extremis

Identificacions, detencions i 
imputacions. Repressió continuada 

a l’independentisme de base

Mossos d’Esquadra retenint al periodista de la Burxa.

Ruben Molina

Un any més, l’accés a l’escola 
pública, per a moltes famílies 
és qüestió d’atzar. D’atzar 
que et pugui tocar el sorteig 

que et dóna dret a gaudir d’un sistema 
gratuït d’educació, dret recullit en la tant 
cacarejada Constitució. Però que passa 
amb les places i l’escola pública?

Al barri hi ha 9 escoles públiques 
d’infantil i primaria. En total una oferta 
anual de 293 places noves cada any front 
a les 350 de les 7 escoles que oferta la 
concertada. Entre aquestes les famílies 
que inscriuen els seus infants ho fan en 
un llistat de preferències segons l’escola 
que més desitgen, segons el model 
pedagògic i la proximitat al domicili.
En els últims anys la demanda d’escola 
pública està augmentant i es cronifica 
la problemàtica de quedar-se fora de 
l’escola escollida.Aquest és un dels 
principals motius de traspas d’alumnes 
de la pública a la concertada. Aquest any 
71 famílies no han pogut entrar a l’escola 
pública on s’havien inscrit per manca de 
places. Per contra de les places ofertades 
a la concertada en sobren 89. Les 
famílies que es queden sense plaça s’han 
de buscar solucions en altres escoles on 
hi hagi places, lluny del seu domicili, a la 
concertada o simplement en escoles que 

no tenen el model educatiu que desitgen 
pels seus fills.

De les inscripcions en les escoles 
públiques també es desprèn que dins 
del sistema públic, hi ha escoles de 
primera i escoles de segona. Les escoles 
que ofereixen models educatius més 
innovadors, lliures i de renovació 
pedagògica. Hi ha que la demanda dobla 
l’oferta. Per contra alguns dels centres 
públics tenen molt poca demanda. Això 
genera una segregació dins mateix de 
l’educació pública, també relacionat amb 
el nivell socioeconòmic de les famílies. 

>> La situació evidència 
l’existència d’escoles 
de primera i segona 
categoria dins de un 
sistema que hauria 
de garantir igualtat 
d’oportunitats a totes 
les persones.

Les famílies afectades per la manca de 
places a la pública s’han organitzat per 
trobar solucions i han creat un correu 
electrònic perquè les afectades si puguin 
posar en contacte, senseplacessants@
gmail.com

Sense places 
a l’escola pública
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Abandonament animal
“Ell mai no ho faria”.

Quantes vegades hem escoltat o llegit aquesta frase? Quantes de nosaltres 
pensem que tampoc no ho faríem, això d’abandonar un animal amb qui no 
només hem conviscut, sinó a qui també hem estimat? Molt probablement 
ningú respondria que sí, que la seva relació era premeditadament temporal. 

Sònia Roncero Tomás

33.335
gats

104.447
gossos

Adoptats

Altres*

(inclou defunció, 
cases d’acollida, etc)

Romanen 

Sacrificats

7% 16% 

45% 
20% 

12% 

Retornats

On van 
a parar?

137.782 perduts o abandonats durant l’any 2016

Els cadells romanen 
al refugi 1/4 part del 

temps que els gossos i 
gats de més edat

2 mesos

8 mesos

A Barcelona hi ha diverses protectores plenes d’animals abandonats a 
qui les seves famílies han rebutjat quan dins la seva rutina ja no hi tenien 
cabuda o quan ja no complien les condicions que els van fer endur-se’ls 
a casa. La falta de coneixement o l’impuls ens fa prendre decisions sense 
pensar a llarg termini. Pares i mares que, conscient o  inconscientment, han 
volgut donar a les seves filles el que més desitjaven però no han pensat en 
la càrrega de feina real que implicava. Quitxalla que vol un animal com a 
regal de reis, com si fos una joguina, però que no se’n pot fer càrrec i acaba 
traslladant la responsabilitat de la seva cura a les adultes (qui n’hauria de 
ser responsable des del primer moment, ja que els infants no haurien de 
tenir més responsabilitat que la de col·laborar en les cures). Persones que, 
al sentir-se soles, pensen que un animal els omplirà el buit que senten 
i seran més felices. Moltes d’elles, a més, volen un gos o gat en perfectes 
condicions, de pura raça, petit i juganer, i per això al cap dels anys l’aban-
donen (a aquest o als seus cadells) quan ja no són joves, requereixen més 
cures i/o més temps. Així, les protectores es van omplint d’animalons grans, 
alguns malalts, que necessiten una llar però a qui ningú vol perquè “no són 
perfectes”. És un peix que es mossega la cua. 

Assumir la responsabilitat de tenir cura d’un animal és una decisió que 
cal valorar i considerar a fons. No pot ser una decisió impulsiva, sense 
reflexió prèvia. Conviure amb un animal implica molt més que posar-li el 
menjar i treure’l a passejar cada dia. En primer lloc, cal ser conscients del 
temps que tenim i que hi podem dedicar, ja que requereix posar les seves 
necessitats abans o al mateix nivell que les nostres. Hi ha gossos, gats i 
altres animals anomenats de companyia que passen més de 8 hores sols a 
casa, per exemple, o que mai gaudeixen de passejos més llargs de 10 minuts. 
Es pot considerar just? No hauríem de tenir un animal de companyia només 
per egoisme, per la nostra comoditat o per passar unes poques estones 
acompanyades en lloc de passar-les soles a casa. El seu benestar hauria de 
ser el nostre objectiu dins la relació.

Tinença responsable

Malgrat que cada vegada són més les persones que adopten, molta gent encara 
compra un animal pel fet que, d’aquesta manera, aquest és de raça pura. Dit d’una 
altra manera, és un animal amb pedigrí. Un exemple més de cosificació animal: 
l’estètica com a factor decisiu en l’adquisició. Aquests animals, però, són fruit d’encre-
uaments endogàmics, que a la llarga deriven en problemes genètics. Malalties congè-
nites com ara sordesa en dàlmates i displàsia de malucs en rottweilers, o problemes 
respiratoris en bulldogs, gats perses i carlins. Per no parlar de les modificacions 
creades a laboratoris.

Tanmateix, cal recordar que quan obtenim un animal mitjançant la compra sovint 
contribuïm al negoci de cria il·legal. Molts són importants il·legalment des de lluny 
(la majoria d’Europa de l’est) després de passar llargues jornades dins camions amb 
cap mesura de salubritat. En conseqüència, n’hi ha que arriben malalts o inclús 
perden la vida en aquest trasllat. Pel que fa a la compra a botigues especialitzades, 
hem de considerar també la possibilitat que l’animal probablement no haurà gaudit 
d’unes bones condicions de vida. Un munt passen dies, setmanes o fins i tot mesos 
vivint en una gàbia, sense més contacte que algun altre animal en les mateixes 
condicions, i moltes vegades separats de la mare de manera prematura.

En definitiva, quan es compra un animal s’està oblidant que el que s’està comprant 
és un ésser viu, no una cosa, i que s’està adquirint la propietat d’una altra vida. Una 
vida amb què cal comprometre’s, i no fer-ne ús solament quan a nosaltres ens convé. 
De fet, és una de les causes de l’abandó; considerar l’animal com una propietat i un 
objecte, del qual és senzill desprendre-se’n. 

No compris, adopta

Principals motius d’abandonament

8%

12%

13%

13%

15%criança no desitjada

problemes de comportament

fi de la temporada de caça

factors econòmics

pèrdua d’interès

cadells adults

Dades extretes del Estudio Fundación Affinity sobre Abandono y Adopción 2016.
www.fundacion-affinity.org/estudios-abandono-y-adopcion



220   juny de 2018 Burxant a fons   7

Colònia de gats ferals a Sants Què podem fer 
per prevenir 

l’abandonament 
animal?

Què són els animals per a nosaltres, i com els protegim?

Prop de la rambla de Badal, a un 
solar del carrer Roger, trobem 
la Colònia Felina Feliç del barri 
de Sants-Montjuïc. Es tracta 

d’una colònia controlada d’aproxima-
dament una vintena de gats ferals, 
gats no domèstics i assilvestrats que 
viuen al carrer a causa de l’abando-
nament o a haver viscut sempre al 
carrer. Són animals no socialitzats, que 
no podrien viure dins un habitatge, 
i que no busquen el contacte humà. 
Tots són gats i gates esterilitzats/des, 
mitjançant campanyes d’associacions 
en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Barcelona com ara Progat Catalunya.

Se’n cuiden voluntàries i voluntaris, 
que s’ocupen de tasques com l’ali-
mentació, la cura de l’espai i la gestió 
econòmica i de recursos. La colònia 
sobreviu gràcies a donacions individuals, 
anònimes o d’un euro al mes a través de 
Teaming (https://www.teaming.net/
coloniafelinafelic).

La colònia de gats d’aquest solar fa 
molts anys que hi és, “tants anys com 
ha estat el solar, uns deu o més” diuen 
els veïns. De fet, els gats vivien entre 
aquest solar, els carrers, i el solar d’una 
fàbrica abandonada que van tirar a 
terra el novembre de l’any passat. Arran 
de les obres del nou CAP, es va haver de 
desplaçar tota la colònia a un lateral del 
solar. Moure els gats és una tasca difícil, 
ja que els animals sobreviuen i s’adapten 
per instint, però gràcies a la col·laboració 
amb l’estudi d’arquitectura que es va fer 
càrrec de l’obra del CAP (MED Architects) 

es va trobar una solució alternativa. El 
pla d’obra va incloure una partida per 
l’adequació de la colònia al mateix solar, 
l’espai contigu al CAP. Així, les gates i els 
gats han pogut gaudir de refugi i mitjans 
d’accés per entrar i sortir de la colònia, 
assegurant la seva continuïtat.

Actualment, la colònia es troba en 
situació d’incertesa, ja que hi ha plani-
ficada la construcció d’un polies-
portiu i una escola bressol a la zona 
on està actualment ubicada.  Des de 
serveis tècnics de l’Ajuntament s’estan 
estudiant, juntament amb les volun-
tàries i voluntaris de la colònia, i els 
responsables de Progat, possibles espais 
per a la seva reubicació.

 Podeu seguir a la colònia a 
través de les seves xarxes socials:                                    

www.facebook.com/coloniafelinafelic/ 
www.instagram.com/coloniafelinafelic/

twitter.com/colfelinafelic

Els animals i la seva protecció 
es regula tant en l’àmbit penal 
com el civil. En l’àmbit penal, 
la Llei Orgànica 10/1995 del 23 

de novembre del Codi Penal executa 
penes que van entre 3 mesos i un dia 
a un any o tres de presó per la causa de 
lesions greus a animals. L’article 337 
del Codi Penal castiga per qualsevol 
mitjà o procediment de maltractament 
injustificat a un animal, i aplica la 
pena abans esmentada. Però quedava 
anar més enllà en matèria civil, així 
que, aquest any 2018, s’ha modificat el 
Codi Civil per a reconèixer els animals 
com a éssers vius dotats de sensibilitat, 
enlloc de coses - com estava descrit a la 
normativa vigent. Tanmateix, Catalunya 
ja comptava amb aquesta aplicació als 
codis civils propis, en què reconeixia 
expressament que els animals no eren 
immobles. Això era degut a que les 
competències en relació a aquest tema 
s’emmarcaven dins de cada Comunitat 

Autònoma, que les treballava de manera 
pròpia.

 “Els animals deixen de ser 
coses per ser éssers vius”

En aquesta línia, cal esmentar que 
a Catalunya la protecció animal es 
regula a través de l’article 116.1.d de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que 
treballa sota el Decret Legislatiu 2/2008 
del 15 d’abril de la Llei de Protecció 
dels Animals a Catalunya. Estableix 
les normes generals de protecció i 
benestar dels animals, tant de forma 
permanent com temporal. La finalitat de 
la llei és “poder assolir el màxim nivell 
de protecció i benestar dels animals i 
afavorir una responsabilitat més elevada 
i una conducta més cívica de la ciuta-
dania en la defensa i la preservació dels 
animals”. 

Tenint en compte aquesta informació, 
per què no considerem els animals com a 
éssers vius des del principi? La tendència 
a pensar que els animals són un bé 

immoble i que per tant no tenen cap 
tipus de consciència moral ni ètica prové 
de l’antropocentrisme ètic, que defensa 
que els humans som els únics dignes 
de la consideració moral i ètica. Aquest 
corrent beu de la filosofia de Kant, la 
qual defensava que els animals no són 
éssers racionals i, en conseqüència, ni 
tenen autonomia ni posseeixen dignitat.

 
Considerem “coses” als 

animals per una qüestió 
de possessió ètica i moral 

antropocèntrica

El filòsof, igual que tota la societat 
del seu temps, considerava “coses” als 
animals. Llavors, l’únic que s’havia de 
penalitzar era el maltractament, que 
afectava a la moral humana, sense 
importar l’animal. Aquest corrent xocava 
directament amb l’utilitarisme de Peter 
Singer, fundador del moviment modern 
de l’alliberació animal, que defensava 
que “si un ésser no és capaç de sofrir, o 

experimentar felicitat, no cal tenir-lo en 
compte” i és per aquesta raó i algunes 
més que defensava els drets dels animals 
i els igualava als de les persones. La 
clau es troba, doncs, en la racionalitat 
i autoconsciència, allò que fa que els 
animals siguin entesos com a un més 
de la nostra espècie o, pel contrari, se’ls 
relegui a un eslavó inferior. Quelcom 
que, val a dir, també implica un fet de 
racisme o especisme (discriminació 
dels animals per considerar-los espècies 
inferiors).

Recordem que la moral i l’ètica és 
quelcom que definim els humans. Som 
nosaltres els creadors de la nostra pròpia 
ètica; això porta a pensar que potser 
estem equivocats quan considerem que 
els animals no són éssers que han de 
tenir els mateixos drets que nosaltres. 
Les noves normatives es regeixen pels 
drets defensats per J. Riechmann: 1) per 
tots els animals que senten, el dret a no 
ser torturats ni tractats amb crueltat; 2) 
per als animals que sofreixen reclusió, 
dret a la llibertat, i 3) pels animals que 
són quasi-persones, el dret a la vida.

Voluntàries i voluntaris de la Colònia Felina Feliç

Marta Reus Fàbregas

Udols, Associació pel benestar el gos ur-
bà

Cada etapa del desenvolupament 
d’un gos te una funció i una sèrie 
d’aprenentatges i experiències 
pels quals ha de passar per 

convertir-se en un adult equilibrat. Això 
desplega una sèrie de comportaments 
perfectament normals i necessaris que 
sovint malinterpretem.

El decalatge entre les nostres expecta-
tives i el l desconeixement de les seves 
necessitats reals generen frustració, 
estrès i inseguretats en els gossos, i 
ens porten a trobar-nos en situacions 
que ens superen i no som capaços de 
gestionar. Informar-nos, aprendre a 
canalitzar les de forma constructiva, i 
demanar ajuda professional si cal, és 
part de la nostra responsabilitat.  

Els problemes de comportament son 
un dels principals motius de l’abando-
nament, juntament amb les camades no 
desitjades i la cria descontrolada. La cria 
per part de particulars està prohibida 
a la nostra ciutat. Però, més enllà de les 
prohibicions, cal que prenguem consci-
ència del problema: la sobrepoblació. 
La gran quantitat d’animals recollits fa 
que la major part de centres estiguin 
acollint per damunt de les seves possibi-
litats, i això es fa especialment dramàtic 
pel que fa a la població de gats, per als 
quals sovint no es disposa d’instal·la-
cions adequades ni suficients, o per als 
gossos considerats com a potencialment 
perillosos (GPP). 

Aquests darrers, afectats per una 
normativa injusta que els obliga a dur 
sempre morrió i las seus responsables a 
disposar d’una llicència específica i una 
assegurança, fa que siguin especialment 

susceptibles a ser multats o decomissats 
si no compleixen aquestes condicions. 
Prop de la meitat de gossos acollits al  
CAAC de Barcelona son GPP i la manca 
de voluntariat amb llicència fa que 
molts d’ells es quedin sense sortir cada 
dia. Els  requisits complementaris fan 
també que siguin de molt més difícil 
adopció i els condemna a acabar els seus 
dies en confinament. 

El control de la població és per tant 
essencial per evitar tot aquest patiment. 
La millor eina en aquest sentit és l’este-
rilització. No fer-ho pot ser una opció, 
però hem de ser molt conscients de que 
en un entorn urbà les dinàmiques que es 
generen no son naturals i poden generar 
molta frustració i angoixa tant en 
mascles com en femelles en èpoques de 
zel. Amb l’esterilització ens evitem mals 
de cap, nosaltres i ells. 

Un altre factor essencial per prevenir 
l’abandonament és la identificació. 
Només un 31% dels gossos que entren 
als centres d’acollida son recuperats 
per les seves famílies, i en el cas dels 
gats tan sols un 5%, donat que l’índex 
de gats identificats és molt més baix. 
Xipar  als nostres gossos i gats ens 
ajudarà a recuperar-los en cas de pèrdua 
i és especialment  important que 
mantinguem actualitzades les nostres 
dades de localització, tenint en compte 
que al cap de 20 dies de la seva desapa-
rició l’animal es considera abandonat i, 
pot ser donat en adopció. 

En el cas dels gossos una xapa amb el 
nostre número de telèfon pot facilitar la 
nostre localització i evitar el seu pas pel 
centre d’acollida.

Si vols més informació, pots contactar 
amb Udols a través de les seves xarxes 
socials o enviar un email audols@gmail.
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Rúben Molina

Dissabte 5 de maig, a mig matí 
es començaven a trobar veïns i 
veïnes a la font nova de Sants, 
la que dóna inici a la Rambla 

que cobreix les vies del tren i que pren 
diferents sobrenoms segons cada veí, 
orinal, palangana, font nova, etc. De 
forma prèvia a aquell dia s'havia pogut 
observar diferents cartells penjats a les 
parets del barri que interpel·laven a 
aquelles persones que els llegien.

Et pugen el preu del lloguer? Pateixes 
racisme per ser migrant? Et vols 
emancipar i no pots? Eren algunes de 
les preguntes que llençaven per animar 
a la participació a la trobada. A aquesta 
hi van participar al voltant d'una 
cinquantena de persones i va començar 
explicant els motius que havien dut a 
l'Assemblea de Barri de Sants a convo-
car-la. Des de molts col·lectius que 
s'havien sumat a la convocatòria es 
troba a faltar un espai al barri, obert a la 
participació de les veïnes. On s'hi pugui 
assistir i explicar quins problemes 
tenen i buscar solucions de forma 
comuna. La trobada pretenia visua-
litzar la feina que fan molts col·lectius 
al barri, que els i les santsenques 
sapiguen on dirigir-se segons les neces-
sitats que tinguin i també fomentar 
l'autorganització.

D'aquesta manera la primera part 
de la trobada va consistir en fer una 
radiografia del barri, posant en context 
les diferents situacions d'emergència 
que s'estan vivint, sobretot les relacio-
nades amb l'habitatge i l'expulsió silen-
ciosa de veïnes amb la pujada de preus 
del lloguer. Tot seguit van prendre la 
paraula els col·lectius que van venir a 
explicar la feina que fan. A aquestes 
intervencions hi va seguir un torn obert 
de paraules, en els qual es van treure 
més problemàtiques i la necessitat 
de poder generar una lluita ofensiva 
per no haver d'estar generant sempre 
lluites concretes de resistència.

En un exercici de síntesi es van 
agrupar les problemàtiques veïnals per 
sectors.

Educació
·L'Assemblea Groga, on participen 

famílies i personal docent. Lluita 
per una escola pública de qualitat. 
Demanda d'escola-institut de 0 a 18 
a Can Batlló per part de l'AFA de Cal 
Maiol. L'ajuntament de moment només 
ha confirmat la construcció d'escola 
i institut de 3 a 16 anys sense especi-
ficar el model, si escola-insitut com es 
demanda o una escola i un institut de 
forma separada. També la manca de 
places per l'inscripció a l'escola pública. 

· La Troca, projecte de formació 
permanent. La falta de formació és el 
principal motiu d'exclusió del món 
laboral. S'estan realitzant cursos 
de llengües, informàtica, economia 
domèstica, etc. Han començat aquest 
curs i ja hi han passat més de 100 
persones.

· Escoleta Popular de la Bordeta, un 
projecte de educació popular i crítica 
per a nens i nenas de sants vinculat 
al grup d'habitatge de sants. Projecte 

autogestionat que vol començar a 
funcionar a partir del curs que ve.

· Universitat Lliure, un espai que 
organitza cursos, tallers i xerrades, 
alguns puntuals i altres de forma 
periòdica.

· Arcadia, escola amb vocació comuni-
taria i universal que s'ubicarà a Can 
Batlló.

Habitatge
Les pujades de lloguer, l'expulsió silen-

ciosa d'aquelles veïnes a qui no renoven 
el contracte, destinació de molts pisos 
a us turístic i altres abusos són alguns 
dels temes que van sorgir. El districte és 
el segon en número de desnonaments i 
aquests no només no 'saturen sinó que 
l'actitud de jutges i policia està canviant 
intentant executar-los malgrat hi hagi 
resistència veïnal.

· El Grup d'Habitatge de Sants és 
reuneix un cop a la setmana els 
diumenges a les 18h a la plaça Joan 
Corrades. De forma horitzontal i 
implicant a totes les veïnes que hi 
assisteixen de manera autorganitzada 
intenten donar solució a tothom que s'hi 
presenta amb qualsevol problemàtica 
relacionada amb l'habitatge.

· Fem Front al Turisme a Sants, ha 
estat realitzant una feina de denuncia 
de les polítiques agressives d'immo-
biliàries, tant per pressionar a veïns 
a vendre i la invasió de l'espai públic 
per part d'aquestes empreses. També 
segueixen fent una denuncia de visua-
litzar la gran presència de pisos i aparta-
ments destinats al turisme que expulsa 
al veïnat. L'extensió del turisme a les 
zones perifèriques, la massificació i la 
precarietat laboral derivada del model 
turístic de masses.

També van participar les veïnes de 
Leiva 37 i van explicar el seu cas com 
a exemple de victòria, el bloc d'habi-
tatges del carrer Leiva estava afectat per 
la compra d'un fons voltor i per la lluita 

veïnal van aconseguir quedar-se. feien 
una crida a la organització veïnal per 
tan de fer-hi front a la greu situació de 
barricidi que s'esta vivint.

Migració
La tancada contra el racisme s'està 

produint es aquests moments contra 
el racisme i la llei d'estrangeria. A més 
la situació de les persones refugiades 
segueix essent molt precària.

·  S t o p  M a r e  M o r t u m  S a n t s , 
Hostafrancs, La Bordeta. Plataforma que 
treballa pels drets dels migrants. Estan 
realitzant una feina per conscienciar 
dels drets de les persones refugiades i 
exigir el dret de circulació. Fan concen-
tració tots els dimecres a la font nova

Feminisme
Sobre feminisme es va dir que es vol 

tractar com quelcom transversal que 
s'ha de treballar en tots els aspectes de 
la vida. Es va xerrar sobre les agressions 
masclistes i la inseguretat al carrer

· La Trama Feminista de Sants, un grup 
obert que fan treball intern i cara al 
barri. Aquest any s'ha generat el espai 
feminista de sants, un punt de conflu-
ència de les feministes santsenques.

Economia
Van participar diverses cooperatives 

a la trobada. El model cooperatiu fa 
possible poder generar una economia  
democràtica, més justa i on el repar-
timent és equitatiu.

· La Garrofera, una cooperativa de 
consum, funciona amb la unió de 
consumidors sense intermediaris per 
poder accedir als productes de consum 
de forma directe, de proximitat i 
sostenibles.

·La Inexplicable, una altre coope-
rativa, aquesta de feina, és un projecte 
que vol crear un espai per democra-
titzar l'accés a la cultura a través dels 
llibres i altres activitats.

Jovent
Els joves són els que més avocats a 

la precarietat es troben. L'accés a la 
emancipació és cada cop més lluny per 
les condicions econòmiques.

· Els caus i esplais de Sants són un 
llocs importantíssims on els infants 
aprenent valors per a tota una vida. 
En canvi la majoria del nostre barri 
estan en condicions lamentables, amb 
falta d'espai per poder realitzar la seva 
activitat.

Guia de recursos
El que va quedar clar de la trobada 

veïnal és el gran teixit crític i combatiu 
del nostre barri que és capaç de 
generar resistències. Malgrat tot falta 
que aquests col·lectius i la feina que 
fan sigui més visible a les veïnes. Per 
aquesta raó una de les feines que va 
sortir de la trobada és l'elaboració 
d'una guia de recursos on de forma 
clara i visual tota aquesta informació 
arribi al veïnat. Des de l'organització 
es fa una crida a que els col·lectius i 
entitats enviïn els seus mecanismes 
de contacte, una petita descripció de 
la feina que fan i l'adreça. Ho estan 
recollint al seu correu electrònic troba-
daveinal@gmail.com 

La propera trobada de veïnes i veïns 
serà el 16 de juny a les 11:30 a la font 
nova.

Trobada veïnal, posada en comú, problemàtiques, 
resistències i propostes
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VIDES DE BARRI

Entrevistem
l’Àngel Moreno Garcia

Sònia Roncero 

Igual que el seu pare (a qui 
coneixien al barri com el 
Juanito del Sidol), l’Àngel 
va néixer a La Bordeta. 

D’això ja en fa uns 50 anys. 
Quan ell en tenia 5, es van 
traslladar no massa lluny: al 
carrer Olzinelles, molt a prop 
de la plaça de Sants. L’Àngel 
ha estat sempre molt lligat al 
barri i la vida que s’hi respira, 
exceptuant la feina i alguna 
etapa dels estudis. El fet que la 
seva família tingués una parada 
de fruita i verdura al mercat de 
Sants durant més de 20 anys va 
contribuir, també, al sentiment 
de pertinença i estima que 
sent cap al veïnat. Encara 
recorda com gestionaven la 
botiga, els clients que arribaven 
de totes parts de Barcelona 
cercant qualitat i a la seva 
mare oferint la fruita o verdura 
que els sobrava a veïnes que 
la necessitaven i la podien 
aprofitar.

L’Àngel és educador social 
i treballa com a tal en una 
fundació de la Zona Franca. 
Abans havia treballat en 
entitats relacionades amb les 
persones sense llar i la proble-
màtica associada. Actualment 
col·labora a Can Batlló en la 

comissió de bar i, puntualment, 
en altres. També ha ajudat a 
difondre les activitats d’ense-
nyament de llengua per a 
estrangers de La Troca al barri 
on treballa. La seva relació amb 
les entitats i col·lectius del barri 
de Sants, però, li ve de fa temps. 
Dels 16 als 27 anys era membre 
dels diables de sants, i també 
va estar lligat al grup de joves 
la Mandràgora. També va estar 
vinculat a Can Vies, sobretot als 
inicis, i també a la Hamsa.

Li agrada molt el sentiment 
cooperativista i està molt 
satisfet amb les accions i 
projectes que estan apareixent 
al barri. Considera que són la 
millor opció que té la classe 
obrera per poder arribar a tenir 
una bona qualitat de vida, 
incloent-hi alimentació, treball 
i habitatge. Ho troba molt 
interessant i està convençut 
que se n’hauria de fer molta 
més difusió entre les noves 
generacions. Així, s’adonarien 
que hi ha una manera de viure 
millor i, coneixent totes les 
alternatives, podrien prendre 
les seves pròpies decisions. 
Més enllà de deixar-se portar 
pel que coneixen, el model de 
vida que veuen a casa, és molt 
positiu saber què més existeix 
i triar segons els seus valors o 
possibilitats.

Vaig marxar del barri 
farà ja quasi quatre 
a ny s  ( i  c r e c  q u e 
recordaré tota la meva 

vida el dia que vaig marxar, 
en plenes festes de Sants). La 
idea era fer un Erasmus d’un 
any i tornar, però vaig acabar 
quedant-m’hi fins ara. França 
ja em cridava l’atenció, però 
he de reconèixer que París em 
feia una mica més de respecte. 
La veritat, però, és que m’ha 
sorprès molt. Sobretot pel fet 
que, encara ara després de 4 
anys, continuo descobrint-la. 
El cas és que existeixen molts 
“París” diferents, amb realitats 
molt diverses. Tant que, de 
vegades, quan canvies de barri, 
sembla que estiguis a una altra 
ciutat. Serà una mica complicat 
descriure París en unes línies, 
però intentaré apropar-vos 
el París que jo he viscut -i 
estic vivint- des de la meva 
perspectiva.

París es divideix en 20 
districtes, els Arrondissements, 
que s’organitzen de l’1 al 20 en 

forma de caragol, des del centre 
de París fins al périphérique. 
Seria un equivalent a les rondes 
de Barcelona, envoltant tot el 
París intramurs. Fora d’aquestes 
rondes hi ha la banlieue, les 
ciutats dels afores. De Banlieues 
n’hi ha de tot tipus, però el que 
més m’ha cridat l’atenció és 
la diferència que hi ha entre 
algunes ciutats. N’hi ha de molt 
riques i també de molt pobres, 
n’hi ha on arriba el metro i 
d’altres on no, n’hi ha on quasi 
tot són casetes i n’hi ha on els 
pisos estan quasi tots als límits 
de la salubritat. En general, tota 
la banlieue més popular està 
vivint un procés de transfor-
mació i gentrificació cada cop 
més fort. El projecte “Grand 
París” planteja apropar els 
barris dels afores als Parisencs, 
sense pensar en les neces-
sitats de la gent que viu dins 
d’aquests barris. Crec que és un 
fenòmen que coneixem bé al 
barri de Sants!

El meu primer any vaig viure 
al París intramurs, al costat 

del canal Saint-Martin, zona 
bobo que li diuen, barreja entre 
bo-urgois (burgès) i bo-hème 
(bohèmi). És un districte que 
està lluny dels barris més rics 
i turístics però, tot i això, és 
una zona on els lloguers són 
molt cars i, malgrat la vida que 
hi ha, és difícil trobar espais 
on puguis sentir-te “a casa”. 
El següent any vaig viure a 
Montreuil, una ciutat de la 
banlieue Est, on vaig trobar 
una mica més la vida de barri 
que em faltava dins de París 
(a Montreuil tenen una festa 
major!). Després de Montreuil 
vaig anar a Saint Denis, al nord, 
i ara a Bagnolet, a l’est també. 
La realitat d’aquestes tres 
ciutats no té res a veure amb la 
del centre París. De fet, parlar 
de França és també parlar del 
passat colonial, d’immigració, 
de racisme, i aquest és una 
mica l’eix transversal del que 
passa als barris. Crec que va 
ser una de les primeres coses 
que em van cridar l’atenció a 
tots els nivells, però sobretot 
entendre el privilegi que suposa 
a França (i a tot Europa) el fet de 
ser blanc i europeu. De fet, a la 
universitat on estudio, durant 
les mobilitzacions s’han creat 
assemblees “racialitzades” no 
mixtes (aspecte que podria ser 
el tema de tot un altre article).

Una de les coses que més 
m ’ a g ra d e n  d ’ a q u í  é s  e l 
moviment cultural que hi ha. 
Cada dia hi ha concerts i espec-
tacles gratuïts de tot tipus 
de música, hi ha festivals de 
música de tot el món a preus 
assequibles i, pels artistes, 
existeix l’estatut d’Intermi-
tència que, per molt precari que 
pugui ser, permet als artistes 
viure del seu art.

Al principi crec que l’adap-
tació és molt difícil, per a tot 
necessites papers que no tens, 
trobar pis és quasi impossible, 
etc. Però mica en mica t’hi vas 
adaptant, a poc a poc pots anar 
construint xarxa i les coses es 
fan menys difícils. Ara bé, el 
barri és el barri, i es troben a 
faltar moltes coses, sobretot la 
proximitat, la història viscuda, 
el teixit... El primer any és 
l’aventura, i potser es pensa 
menys, però amb el temps crec 
que el sentiment de trobar a 
faltar “casa” es va fent més fort.

De Sants a la banlieue parisenca
DE SANTS AL MÓN

Maria Sabaté

Escriu-nos a  
laburxa@gmail.com 

Anuncia’t 
a La Burxa! 
i col·labora amb la 

comunicació popular 
i autogestionada !
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LLIBRES AVUI FA 20 ANYS

La Inexplicable

Ens estrenem recomanant un llibre 
que compleix tots els requisits per a ser 
inexplicable: Sally Heathcote, sufagista, 
editat per primer cop el 2015 per La 
Cúpula ediciones i que aquest 2018 ha 
arribat a la seva 7ª edició. Es tracta d’una 
novel·la gràfica de Mary M. Talbot, Kate 
Charlesworth i Bryan Talbot en què es 
narra la història de Sally Heathcote, una 
noia del nord d’Anglaterra, a principis 
del s. XX. Sally ha passat la infantesa en 
hospicis i la primera joventut treballant 
com a minyona i costurera. En aquestes 
feines, entra en contacte amb dones 
de diverses classes socials i comença a 
interessar-se pel moviment sufragista. 
La novel·la comença amb una Sally 
anciana, el 1969, a una residència per a 
gent gran, i acaba de la mateixa manera 
(no desvetllem cap secret important, no 
patiu!). Entre mig, s’explica la seva vida 
i la de milers de dones i alguns homes 
que van lluitar per aconseguir quelcom 
que consideraven just: el dret a vot de la 
meitat de la població, és a dir, les dones. 
Vivim, a través de la Sally, reunions, 
tensions internes, amor, mort i presó, 
vagues de fam... una lluita llarga i molt 
dura que finalment va tenir èxit poc a 
poc i pas a pas. La Sally no va existir, és 
un personatge que és moltes dones reals 
alhora. I això ho demostra la magnífica 
documentació que és palesa a la 
novel·la, i que podeu comprovar i gaudir 
llegint les notes, cronologia i bibliografia 
annexa al final. 

Sally Heathcote. Sufragista                          
(K. Charlesworth /  Bryan Talbot /  Mary 
M. Talbot). Ed. La Cúpula

Sally Heathcote. 
Sufragista
de K. Charlesworth,  Bryan 
Talbot i Mary M. Talbot
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COL·LECTIUS DEL BARRI 

Casal
Independentista de 
Sants
C/ Muntadas, 24
De dilluns a divendres de 18h a 23h
https://cis-jaumecompte.cat
@cis.jaumecompte
contacte@cis-jaumecompte.cat

ARRAN SANTS
Organització juvenil de l’esquer-
ra independentista
http://arran.cat/
sants@arran.cat
@ArranSants

COLLA BASTONERA
Grup de cultura popular
https://collabastonerasants.
wordpress.com
collabastonerasants@gmail.
com

ENDAVANT SANTS
Organització Socialista d’Allibe-
rament Nacional
http://www.endavant.org
@EndavantSants
expansio@endavant.org

PUNT D’INFORMACIÓ LABORAL
Assessorament laboral
Dilluns de 18:30h a 21h
COS Barcelonès 

CSA Can Vies 
C/ Jocs Florals, 40
Assembea dimecres a les 19h
Kfeta dimarts i dijous de 18h a 22h
https://canvies.barrisants.org
canvies@gmail.com
@SomCanVies

ACCIÓ LLIBERTÀRIA SANTS
Adherida a la Federació Anar-
quista de Catalunya (FAC)
Dimecres a les 19.30h a Can Vies
acciollibertariasants@riseup.
net
@AccLlibSants

JÓVENS DE LES TERRES DE 
L’EBRE
Col•lectiu per la defensa del ter-
ritori
Dijous a les 20h
jovensebre.blogspot.com.es
@Jovens_Ebre
jovensebre@gmail.com

LA BURXA
Periodic de comunicació popular
Primer dimarts de mes a les 21h
laburxa@gmail.com
@laBurxa

LA GUERXA 
Espai de salut
Dilluns a les 20h
@LaGuerxa
espaisalutcanvies@gmail.com

NEGRES TEMPESTES
Col·lectiu llibertari per l’allibera-
ment dels pobles
http://negrestempestes.cat
negrestempestes@gmail.com

ASSEMBLEA GROGA DE SANTS
Assemblea de la comunitat edu-
cativa.
assembleagrogasants.blogspot 
.com
assembleagrogasants@gmail.
com
@AssGrogaSants

CASTELLERS DE SANTS
Assajos dimarts i divendres.
borinots@borinots.cat
Local d’assaig: Escola Jaume I.
C/ Comtes de Bell-lloc, 86

COOPERATIVA DE CONSUM 
PANXA CONTENTA
Grup de consum crític
Dijous de 19h a 22h
panxacontenta.wordpress.com
coope.espai.obert@gmail.com

FEM FRONT AL TURISME A 
SANTS
Comissió de l’ABS per afrontar la 
massificació turística a Sants
http://frontturisme.sants.org
frontturisme@sants.org

GRUP D’HABITATGE DE SANTS
Col•lectiu pel suport mutú da-
vant les problemàtiques d’habi-
tatge
https://www.facebook.com/
GrupHabitatgeSants
Diumenges a les 16h.
Pl. Joan Corrades 

HORTET DE LA FARGA DE 
SANTS
Noguera Pallaresa 27, persiana 
metàl·lica
hortetdelafarga@gmail.com
Estiu: diumenges a la tarda
Hivern: diumenges al matí

LA TROCA
Escola Comunitària de Formació 
Permanent als barris de Sants.
https://latrocasants.org
hola@latrocasants.org 
espaicofope@gmail.com
C/ Olzinelles, 31

LA PAH
Plataforma d’afectats per la hi-
poteca.
Acollida i Assessorament 
col•lectiu: dilluns 18h
Perr confirmar Assemblea de 
PAH Barcelona dimarts 18h
(atenció a estudiants: dilluns a 
les 17:oo al local)
apahdebarcelona@gmail.com
c/ Leiva, 44

SANTS. TV
Televisió comunitària de Sants
http://sants.tv
contacte@sants.tv

UNIVERSITAT LLIURE A SANTS
http://sants.unilliure.cat
unilliure@gmail.com

Can Batlló
C/ Constitució, 19
C/ 11 de juny de 2011

Espai veïnal autogestionat
Dilluns a dijous de 10h a 13h i de 
18h a 21h 
Divendres de 10h a 13h I de 18h a 22h
Dissabtes de 10h a 21h
https://www.canbatllo.org/
@CanBatllo

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 
DELS MOVIMENTS SOCIALS
Arxiu de documentació dels 
moviments socials
Dilluns, dimarts i dijous de 
17h-19h
http://arxiu.laciutatinvisible.
coop/
arxiudelaciutat@gmail.com

ESPAI ARTS
Col•lectiu d’artistes
Dijous de 10:30h a 13h
@ArtsCanBatlló

ESPAI COMUNITARI DE FORMA-
CIÓ PERMANENT
Projecte d’educació de persones 
adultes. En construcció col.lec-
tiva.
espaicomunitariformacioper-
manent.wordpress.com
espaicofope@gmail.com
@aprendreXviure

FUSTERIA COL•LECTIVA
Taller de fusteria comunitaria
Taller obert: dilluns de 10h a 13h 
i de 16h a 19h
Taller comunitari: dimarts de 
10h a 13h i de 16h a 19h

LA NAU
Espai familiar
Actualment tancat per obres 
d’acondicionament pel fred
lanauespaifamiliar@gmail.com
@La_Nau

MALABARISTES INEXTREMIS
Taller de malabars
Dimecres de 18h a 20:45h

ROCÒDROM
Obert dilluns dimecres i diven-
dres de 18h a 21h
Neteja col•lectiva dimarts de 
18h a 21h
Dones escaladores dimecres de 
10h a 13h

TALLER COL•LECTIU D’INFRAES-
TRUCTURES
Taller d’infraestructures 
col•lectiu
Dimecres de 10h a 13h i dissabte 
de 10h a 14h

TALLER OBERT DE MOBILITAT
Espai d’autoreparació de vehi-
cles
Dimecres i dijous de 17h a 20h
Divendres 10h-13h

Centre Social 
de Sants
C/ Olzinelles, 30
Associació de veïns I veïnes de 
Sants
Dilluns a divendres de 10h a 13h i de 
18h a 21h
www.centresocialdesants.org 
csocialsants@gmail.com

ASSEMBLEA SALVEM LES PEN-
SIONS
Espai de defensa del sistema Pú-
blic de pensions
Dimecres de 18:30h a 20:30h
salvemlespensions.wordpress.
com
salvemlespensions@gmail.com
@Salvemlespensions

Casal de Joves
de Sants
C/ Alcolea cantonada 
C/ Violant d’Hongria
@casaljovesants
casaljovesants.wordpress.com
casaljovesants@gmail.com

/laburxa 

La Lleialtat 
Santenca
C/ Olzinelles, 31
Espai per a usos veïnals coope-
ratius i de cultura popular.
https://www.lleialtat.cat/
info@lleialtat.cat

Vols saber on pots 
trobar el diari de la 

Burxa? 

Escaneja aquest codi i entra 
al nostre mapa de Distribució!

Encara no tens 
la samarreta de 

la Burxa?

Vine a buscar-la a
La Ciutat Invisible
Carrer de Riego 35

Ja pots triar la teva:
n’hi ha 4 de diferents !

la fem entre totes... participa !

www.laburxa.org

Escriu-nos a  
laburxa@gmail.com 

La Burxa és un periòdic editat per un equip de redacció no professional 
que ens reunim dimarts a les 20h al CSA Can Vies (Jocs Florals, 42). 
No ens fem responsables dels articles d‘opinió.
Publicació mensual.

Periòdic de comunicació  
popular de Sants i barris veïns
3.000 exemplars | Distribució gratuïta
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La deriva patriarcal

Sara Medina Peris

Quan parlem del canvi social 
que es va produir durant els 

anys 60, sovint evoquem temps 
de rebel•lió, d'excentricisme i 
de transgressió. Era el moment 
en què, als Estats Units, milions 
de joves que creixien heretant 
el somni americà van començar 
a qüestionar l'estil de vida ma-
terialista i purità dels seus pro-
genitors/es i van abraçar noves 
corrents de pensament i de sexu-
alitat (la no-censura, el topless, 
la poligàmia), tot ballant al ritme 
del rock and roll i sota l'efecte de 
les noves drogues... però, sobre-
tot, la sexualitat es va convertir 
gairebé en una forma de realitza-
ció personal. Pel que fa a la dona, 
és cert que el trencament amb el 
paper de "dona-mare" i "dona-
muller", va suposar, entre moltes 
altres coses, entendre que el que 
és personal és polític, fer patent 
la separació entre el plaer i la 
procreació, destapar el malestar 
sexual femení (Informe Hite), vi-
sibilitzar a gais i lesbianes, im-
pulsar la píndola anticoncepti-
va i molts avenços en matèria 
d'avortament. A la vegada, els 
diaris de l'època van començar 
a anar plens d'articles de sexua-
litat, psiquiatres i psicòlegs pub-
licaven infinitats de llibres amb 
noves tècniques, les televisions 
i revistes es destapaven sense 
fre (Playboy, Penthouse...) i tam-
bé dins la literatura apareixien 
nous paradigmes de sexualitat 
(H. Miller, per exemple). Tanma-
teix, podríem preguntar-nos: va 
ser una revolució igualitaria? Tot 
i que és evident que, en termes 
generals, va comportar una so-
cietat més oberta i menys sexis-
ta, cert és també que va prend-
re una deriva patriarcal que ha 
deixat un llegat ple de contra-
diccions, per exemple, tractar a 
la dona com a objecte sexual i 
de consum sota una disfressa de 
progressisme revolucionari. Si 
abans les dones estàvem priva-
des del plaer sexual, després de 
la "revolució" l'empoderament 
subjau just en l'oposat: mostrar-
se sexualment actives i disposa-
des de forma permanent, com-
plint els requisits d’un imaginari 
de desig masculinitzat on el que 
preval és la cosificació i les rela-
cions fel•lació-coit de la porno-
grafia i on, a més, el sentiment 
de sotmetiment, la necessitat de 
protecció o la recerca del príncep 
blau segueixen sent aspectes fe-
menins que es reprodueixen sen-
se parar. La tendència dominant 
avui en dia, passades ja algunes 
dècades des de la revolució sexu-
al, per tant, no té massa gust de 
revolució, ni d'alliberació, i en-
cara menys, d'igualtat. La nova 
sexualitat sembla que segueix 
els patrons de sempre: es redueix 
a complaure'ls a ells a la vegada 
que, a nosaltres, ens venen que 
l'empoderament només és pos-
sible a través de la normativitat 
física. Només cal mirar amb ul-
leres violetes qualsevol sèrie de 
Netflix.

Rubén Molina

D'on sorgeix la tancada?

Es complia el 17é aniversari del 
tancament del 2001 a l'església 
del Pi que va comportar la regu-
larització massiva de moltes mi-
grants i es va fer una assemblea 
oberta. D'allà ens vam adonar 
que la situació de les migrants 
no havia millorat sinó que havia 
empitjorat. Ens vam començar 
a preguntar que podíem fer per 
millorar la nostra situació i fer 
que les persones migrades es co-
mencessin a mobilitzar. Ens vam 
adonar que érem moltes i que 
podíem fer moltes coses.

Quines van ser les primeres 
accions?

La nostra primera acció va ser al 
febrer, anar a estrangeria i fer 
una acció contra el sistema de 
cites prèvies. Actualment és de 
les principals traves que posa 
l'administració. El sistema es-
tà col•lapsat i no es donen cites 
prèvies, sense cita no pots fer 
cap tràmit per regularitzar pa-
pers. Vam fer una crida per mo-
bilitzar-nos que va ser molt ben 
acollida. També van identificar 
l'islamofòbia com una de les ex-
pressions més visibles de racis-
me i vam acompanyar als com-
panys musulmans de nou barris 
en una mobilització antiracista i 
antifeixista pel tema de la mez-
quita i contra el feixista. L'última 
acció és la tancada. Aquesta la 
vam voler preparar bé fer crida a 
col•lectius i assemblees obertes. 
Vam buscar espai i vam comen-

çar a organitzar-la fins que ens 
vam tancar el 21 d'abril. Al prin-
cipi va ser molt improvitzada, 
ja que en una assemblea es va 
decidir començar aquell mateix 
dia perquè no es podia esperar 
més. No volem que l'acció sigui 
només la tancada, sinó que vo-
liem donar contingut i activitats, 
per això també vam rebutjar fer 
vagues de fam.

Com s'organitza la tancada?

Basicament a través de comissi-
ons que es reparteixen les feines. 
La comissió de comunicació i ex-
tensió s'encarrega de fer extensi-
va la tancada i arribar a la socie-
tat. La de negociació i contingut 
és la que s'està encarregant de 
anar a buscar a les diferents ad-
ministracions i exposar les nos-
tres reivindicacions i per acabar 
la de logística i cures, que es va 
encarregar de buscar el lloc, i al-
tres coses tècniques.

Quines demandes teniu?

Hem ordenat les nostres reivin-
dicacions en 11 punts. Papers 
sense contracte, no a la llei d’es-
trangeria, empadronament sen-
se domicili, nacionalitat sense 
examen, sanitat per a totes les 
migrants i refugiades, drets per 
a totes les migrants i refugiades, 
despenalització de la venda am-
bulant, contra el racisme institu-
cional, tancament dels CIE’s, no a 
les fronteres i mesures específi-
ques per a l’abordatge de la vio-
lència masclista a dones migra-
des.
Aquestes reclamacions afecten 
a les tres administracions, mu-

nicipal, autonòmica i estatal. Les 
més importants són sobretot el 
tema dels papers sense contrac-
te, doncs la situació laboral fa 
molt difícil que puguis tenir un 
contracte fixe de quaranta hores 
setmanals que és el que et dema-
nen. També el tema del padró es 
molt important. Perquè encara 
que tu puguis portar molts anys 
aquí si no tens padró no comp-
tes. A més si no tens padró, no et 
poden fer contractes. Jo mateixa 
vaig tardar cinc mesos un cop te-
nint la oferta de feina en poder 
tenir cita a la seguretat social 
per poder fer el contracte efectiu 
i vaig necessitar ajuda.

Quina resposta heu tingut de 
les administracions?

La resposta més habitual és 
que no tenen competència en 
aquests temes. Però nosaltres 
els hi responem que sí. Busquem 
que no només ens parlin com a 
administració, sinó que es po-
sicionin com a partits polítics 
en contra d'aquesta llei racista, 
que ens tinguin en compte. Amb 
l'Ajuntament i la Generalitat se-
guim mantenint reunions i ne-
gociant. Estem avançant en al-
guns punts com el de generar un 
protocol contra la violència mas-
clista en clau antiracista. Amb la 
delegació del Govern Espanyol 
només hem tingut una reunió i 
no va anar massa bé. Encara no 
podem tenir una valoració de-
finitiva perquè encara estem 
parlant. De l'ajuntament i BeC 
estem reben suport i ens estan 
escoltant, però falten compromi-
sos concrets.

Quines mancances esteu 
sentint en aquesta lluita?

Sobretot poder arribar a més 
persones migrants. La dispos-
sició del temps per la majoria 
d'aquestes persones és diferent 
que per la majoria de gent que 
té una situació regularitzada. 
També moltes de nosaltres ve-
nim de països on la situació po-
lítica és molt complicada, per 
governs molt corruptes o amb 
poques llibertats i això genera 
una sensació de pessimisme po-
lític que creus que mobilitzar-te 
no serveix. El nostre objectiu a 
més d'arribar a la gent autòcto-
na, cosa que estem aconseguint, 
és arribar també a totes les mi-
grades. Si els catalans és mobi-
litzen per aquest tema també fa 
més fàcil que els migrants tam-
bé ens moguem. També ens tro-
bem que arribem sobretot a gent 
migrada que ja està polititzada i 
integrada en espais crítics i com-
batius. Hi ha por perquè la gent 
rep molts pals.

De quina manera es percep el 
racisme en la quotidianitat?

Que sempre hagis de explicar 
d'on vens i que la primera va-
loració que et facin sigui sobre 
quin és el teu origen. Sóc moltes 
coses més enllà de ser migrant. 
Fa molta ràbia que el primer que 
et preguntin és d'on ets. A part 
el tema dels tòpics i estereotips 
és multiplica amb els temes dels 
migrants. També es detecta més 
en els espais públics, com et mi-
ra alguna gent o com actuen. En 
el tema del Top Manta per exem-
ple és dels més forts, doncs te-
nen molta pressió a sobre i se'ls 
criminalitza només per intentar 
subsistir.

«Aconseguir re-
gularitzar la teva 
situació és una 
veritable cursa 
d'obstacles que 
dura molts anys i 
que instituciona-
litza el racisme»

Ens trobem amb la Maira, participant de la El Racisme ens Tanca i membre de la Ciutat 
Invisible i l'associació 'Migres, migraciones i economia solidaria'. Aquesta tancada de 
persones migrants i refugiades porten des del 21 d'abril tancades a l'antiga escola Mas-
sana.


