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EDITORIAL

El periodisme que trenca les cadenes de l’status quo
El periodisme fou una disciplina nascuda amb un objectiu únic: buscar

que el paper diferencial el marca el periodisme alternatiu. Les bases que

sobre un context immediat. La seva unidireccionalitat va canviar amb

d’una línia editorial clara, de proximitat i totalment independent dels

d’evolucionar per obrir-se i plantejar-se com un centre d’ensenyament

concreta. Els periodistes passen a estar immersos en la societat específica,

sinó com a personatge que encara una opinió pública. El paral·lelisme

és la clau d’aquest periodisme, que no només s’aproxima psicològicament

territori, ha construït els continguts dels nostres mitjans i n’ha fet molts

aquest periodisme critiqui l’statu quo i proposi alternatives al poder,

exhaustivament sobre un fet i produir noticies que informin a la societat

construeixen aquest periodisme no son unes altres que la reconeixença

l’arribada d’internet, i fou així com la figura del periodista va haver

mitjans massius. Més càlid, propè i conscient de les necessitats d’una zona

integral, que reflexiona no només com a portador d’aquesta informació,

que llegeix, analitza i exposa allò que la societat vol saber. La proximitat

polític ha marcat sempre la història de la capacitat informativa del

sinó físicament. La nul·la influència econòmica, social i política fa que

cops un aparell propagandístic i institucional, a través de “col·laboracions” construint així un relat fresc i natural de la realitat en què vivim.
sota la taula en dinars pomposos i cars. Aquestes influències polítiques,
econòmiques i socials han marcat des de fa molts anys la cobertura de la

informació, una informació que no aterrava a les necessitats més directes

dels barris i de la gent que té inquietuds quotidianes, fet que s’agreuja
quan fullegem un diari comarcal o “territorial” com als grans suports els

hi agrada anomenar-los, però que de proper en tenen ben poc. És per això

LES PARETS PARLEN

MICRO OBERT

És per això que la Burxa busca aquestes realitats en altres mitjans i
organitza una Taula Rodona de Mitjans Alternatius Locals pel proper 15 de

desembre, al CSA Can Vies. Volem, així, compartir experiències i punts de
vista sobre els objectius que marquen el nou panorama informatiu en què
ens trobem immersos, i buscar entre tots els nous reptes que ens esperen.

envia’ns la teva foto a laburxa@gmail.com

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

La pràctica anàrquica
Víctor Pelegrí

Avui dia la majoria de col·lectius llibertaris participen en tota classe de lluites
socials i reconeixen com una tasca
pròpia de l’anarquisme ma millora de
les condicions de vida de les oprimides.
L’anarquisme ha acceptat que és compatible assumir objectius reformistes,
sempre que, aquest es conquereixin fora
dels mecanismes estatals de participació
ciutadana. Aquests només serveixen per
generar la falsa sensació de la influència
de la societat en la presa de decisions del
Poder.
En canvi a l’hora de discutir l’estratègia
a seguir en una lluita (la defensa d’un
espai okupat, una campanya contra l’especulació, un cas repressiu, la lluita del

poble català, etc.) sol sorgir durant l’assemblea la disjuntiva entre fer arribar el
discurs al nombre més gran de persones
o centrar les forces a dur a terme l’ofensiva. Erròniament se sol creure que són
postures irreconciliable però això és
només es produeix quan una d’elles
s’encarrega d’aniquilar a l’altre. És a dir
quan per difondre es renuncia a l’acció
directa com forma de propaganda o
quan se sol arribar al següent nivell de
conflicte sense parar-se a debatre quins
són els objectius i sense cap anàlisis de
la realitat. Per arribar a un major nombre
de gent no s’ha de sacrificar els mètodes,
ja que això significa sacrificar la lluita,
caient en el legalisme i el rebuig a l’autodefensa. No es pot esperar eternament a
períodes d’acumulació de força ni a què
un dia esclati la violència de masses si

no estem familiaritzats amb el seu ús.
Construir i destruir són dues cares de la
mateixa moneda.
En aquest sentit l’anarquisme és
molt més que política, una ideologia
o que una utopia tancada en el nostre
esquema mental. És l’eina per resoldre
els nostres problema i satisfer les nostres
necessitats i les dels altres. Per això vull
un anarquisme que no només reivindiqui l’okupació de manera simbòlica
o com una forma de vida de la família
que no pot permetre’s un lloguer i pren
una propietat d’un banc. També ha de
defensar que, quan un jove vulgui emancipar-se i tenir intimitat, decideixi expropiar a aquella parella que, amb mentalitat petit burgesa, justifica costejar-se
les vacances del seu pròxim estiu a base
de rentes de quatre pisos que posseeixen.

Vull un anarquisme que no només doni
suport a colar-se al metro els dies de
vaga o durant les campanyes d’Stop
Pujades, sinó que advoqui també per
fer-ho per anar a treballar o a les festes
d’un altre barri. Vull un anarquisme
que no només prediqui el sabotatge
a l’empresa el dia de vaga i l’endemà
t’obligui a ser un esclau exemplar, sinó
que aposti per l’absentisme diari. Vull
un anarquisme que no només defensi
expropiar a un hipermercat amb el qual
hi ha un conflicte laboral, sinó que avali
expropiar a qualsevol gran cadena el que
serà el teu esmorzar o les birres que et
prendràs després amb els col·legues. No
vull un anarquisme que visqui al nostre
imaginari del futur, vull un anarquisme
que valgui la pena viure’l al present.
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Manifest contra els desnonaments oberts

Grup d’Habitatge de Sants

U

n desnonament amb persones
malaltes, gent gran o menors,
un desnonament sense
alternativa habitacional, és una
actuació judicial que vulnera els drets
fonamentals de les persones. Només a
la ciutat de Barcelona, patim dotzenes
de desnonaments com aquests cada
setmana. Per això, des de fa anys que els
barris s’organitzen per evitar aquestes
vulneracions dels drets humans. De
fet, l’organització veïnal ha estat el
major exemple de resistència pacífica
davant d’una crisi econòmica, social i

política que no ha tingut cap mena de
sensibilitat cap als més vulnerables.
Hem detectat els darrers mesos una
crescuda de desnonaments que es dicten
sense determinar una data i una hora
fixa, tot acordant un període ampli de
dies en els quals es pot produir l’expulsió
de la família del seu habitatge, són els
anomenats desnonaments oberts. Es
tracta d’un abús sobre una situació
injusta ja de base.
Si cal determinar la data, no és per un
caprici del legislador, sinó que respon a
la necessitat d’evitar més sofriment a les
persones afectades pels desnonaments.
Les víctimes d’aquesta nova modalitat de
desnonaments pateixen la inseguretat

de no saber si quan tornin de la feina, de
l’escola o del mercat continuaran tenint
llar. Moltes decideixen, preses de la por i
l’ansietat, tancar-se a casa i esperar que
la comitiva judicial desvetlli el moment
de fer efectiu el desnonament. No només
és un problema de drets humans, també
és un problema de salut social. Alhora
facilita que el desnonament s’executi
amb pràctica impossibilitat d’aturar-lo
a la porta quan la persona no té una
solució habitacional digna, no han participat serveis socials o no es tenen en
compte els drets dels menors. Per tant
faciliten els desnonaments que vulneren
els drets fonamentals de les persones.
Aquests desnonaments oberts incompleixen la legalitat, donat que la possibilitat de fixar desnonaments en dates
obertes no es troba recollida a cap
norma. Tot el contrari, la Llei d’Enjudiciament Civil estableix la necessitat que es
fixi data o data i hora determinada per
realitzar el desnonament. Així es recull
a tots els articles que regulen els llançaments (articles 21, 437, 440, 447, 549 i 704
de la LEC) i per això entenem que les
resolucions que fixen els desnonaments
oberts vulneren el dret fonamental a la
tutela judicial efectiva, així com el dret a
la inviolabilitat del domicili.
Malgrat la claredat de la llei, som
testimonis d’un increment en l’exercici

d’aquesta pràctica arbitrària dels
tribunals que neix per accelerar els
desnonaments i boicotejar la desobediència civil. Per altra banda, hem estat
testimonis de membres de diferents
comitives judicials recomanant als
procuradors de la propietat que sol·licitin expressament el proper llançament
amb una data oberta, extralimitant-se
d’aquesta forma de les seves funcions.
Per això, des dels diferents col·lectius,
moviments veïnals i organitzacions
demanem als responsables de l’administració de justícia i als responsables
polítics que no es produeixin més desnonaments en obert.
Per tot això, iniciem una campanya
de denúncia pública d’aquests fets,
demanant el suport explícit al manifest
i amb la participació i mobilització
ciutadana necessària per acabar amb
aquesta pràctica inhumana. No descansarem fins que no es produeixi un sol
desnonament més amb data oberta a la
nostra ciutat. Des de la ciutadania, diem
prou als desnonaments oberts!

Aquells col·lectius i persones interessades en adherir-se al manifest ho
poden fer a la web https://proudesnonamentsoberts.wordpress.com/

El jutjat sol·licita al Pol el pagament de 7249,56 € per evitar

l’ingrés a presó immediat

A

Acció Llibertaria de Sants

rribes al jutjat a buscar la
condemna per una cosa que
no has fet. Un funcionari et
dóna un paper que indica que
si en 5 dies no pagues 7.000 € entres a
presó. Et fan firmar un paper i et diuen
que marxis. No et pregunten si tens
diners, si treballes o quins mitjans tens
per afrontar la multa. Tampoc si tens
persones a càrrec teu. Justícia? Xantatge
i amenaces. Després se sorprenen del
perquè estem contra l’estat.
Aquesta és la situació en què es
troba el nostre company Pol que va ser
condemnat a un any i mig de presó i
pagar una indemnització de 10.500 €
a un mosso d’esquadra per suposadament agredir-lo. El nostre company, de
complexitat prima i que amb prou feines
arriba al metro setanta, hauria lesionat
a un antidisturbis de la BRIMO mentre
aquests carregaven. En la sentència la
jutgessa no recollia les contradiccions
dels mossos, el rebuig dels testimonis i
proves de la defensa, passant per alt que

la defensa va demanar la proves dactilar
a les ampolles i va sortir negativa. A més
va acusar Pol de no explicar la lesió del
mosso, quan el mateix “lesionat” no va
saber explicar-la.
Tot això sense visionar les proves
fotogràfiques, tal com s’havia sol·licitat, i que demostraven la versió de Pol.
L’Audiència Provincial, posteriorment
va donar per vàlida la sentència de la
jutgessa al·legant que la decisió estava
correctament presa.
Ara a l’espera d’un altre recurs a
principis de Novembre ens vam trobar
en el fet que li donaven un termini de
5 dies per ingressar una quantitat de
la qual no disposa o hauria d’entrar a
la presó. Per sort hem pogut esquivar
aquest entrebanc i seguim en la cerca
de recursos econòmics. S’ha obert un
compte corrent com a caixa de resistència on totes les solidàries poden fer
aportacions. Per aquelles interessades la
trobaran a les xarxes socials del nostre
col·lectiu. La nostra lluita contra l’estat
seguirà ferma malgrat la repressió que
patim.
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Crònica de barri
Sants Viu

Pintades a locals sobiranistes,
a Sants i arreu del país
La matinada del 20N –espanyoles,
Franco ha muerto- de manera planificada i organitzada, els feixistes van
pintar les portes i façanes d’una dotzena
de locals vinculats al sobiranisme. Casals
Independentistes com el de Sants, el
Batzac de Manresa – on també ha rebut
el casal popular La Sèquia i el local
d’Òmnium Cultural-, La iaia a l’Hospitalet, o Gavà. També han patit pintades
la seu de la CUP a Mataró, o dels Comuns
a Terrassa.

Des del Casal Santsenc, van fer crida a
repintar la persiana el següent dissabte
24, tasca que encara tenien pendent des
de la passada reforma estival, i que per
a aquell dissabte ja tenien planificada.
L’activitat coincidia amb la intenció de
pintar els murals feministes a l’interior
del local amb motiu dels actes del 25 de
Novembre -Dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones-.
A hores d’ara, i mirant la premsa
generalista cap diari i televisions de les
que fa pocs dies elevaven a terrorisme la
pintura groga, s’ha fet ressò de la notícia.
A hores d’ara cap dels líders polítics
que emmarcava la pintura groga en la
“violència”, ha fet cap crida a cercar els
responsables, ni ha mostrat cap afectació
o solidaritat.
A hores d’ara, cap comandament
policial ni judicial ha anunciat cap investigació al respecte.
A hores d’ara, cap membre del govern
ha valorat públicament cap d’aquestes
pintades.
A hores d’ara, seguim asseguts
esperant, perquè la pintura és pintura.
I només és notícia a casa dels altres.
Només és delicte en mans de segons qui,
perquè el delicte no és el fet, sinó qui el
protagonitza. I en la causa general contra
l’independentisme, és criminalitzable el
groc a Can Llarena i silenciable el roig a
cal separatista.

Vies per a la història
Ja fa alguns dies que les persones que
circulen en cotxe, moto o autobús pel
barri tenen detectat un coll d’ampolla
en arribar a la plaça de Sants. Unes obres
-venen eleccions-, eliminen temporalment un carril de la carretera de Sants,
sentit Hospitalet, al seu pas per la plaça
de Sants.
El migdia del dia 26 de novembre, un
usuari de tuiter, alertava que les obres
havien deixat al descobert, un tram
de via, de l’antic tramvia. Unes vies i
empedrat que van desaparèixer amb
l’asfaltat del carrer de Sants els anys ‘80.

L’usuari es preguntava si aquesta
troballa podia tenir un sentit històric,
i per tant, si valia la pena ressenyar-ho
o si simplement i com tan sovint passa,
quedarà altre cop sepultada per una
nova capa de formigó, asfalt o panots.
La seva pregunta té resposta senzilla. I
tant!, que hi ha un rerefons històric a la
troballa d’escassos metres de ferro en
forma de via.
El maig del 2015, l’historiador Santsenc
Agust Giralt, obria un apunt al seu
reconegut blog sobre història del barri,
on explicava l’origen d’aquestes vies.
Ens recorda que a mitjans del s. XIX
existia un carruatge òmnibus, arrossegat per cavalls per unir el poble de
Sants, amb Barcelona. Ja l’any 1871 de la
mà de l’enginyer Aleix Soujol, sorgeix
la idea de la xarxa de tramvies que
uniria la ciutat amb els pobles de Sants,
Gràcia, Sant Martí i Sant Andreu. I que
al nostre barri tingué la plasmació amb
una línia que l’any 1875 uniria el mercat
de la Boqueria amb el barri. Una línia
tirada per cavalls i amb 8 carruatges,
que arrossegaven l’imperial de dos pisos.
Segons ens explica l’historiador, la línia
no tenia res a envejar a l’actual, doncs
la seva freqüència era cada 7 minuts i
unia el barri amb els teatres, fins i tot
els diumenges a la nit. La seva popularitat en va fer créixer la demanda i per
tant la necessitat d’un espai on guardar
els carruatges. Les Cotxeres de Sants. El
tancament del cementiri del poble de
Sants, va deixar espai per a construir
aquest equipament ferroviari al costat de
l’església, amb capacitat per a 105 cavalls
o mules, els carruatges així com les
dependències de la línia. No seria fins al
1899 que la línia que uneix el barri amb
Ciutat Vella s’electrifiqui, en una primera
fase i el 1904 ho facin la resta de línies
del barri. Amb aquesta nova expansió,
les Cotxeres creixen i s’amplien fins al
carrer Olzinelles.

L’historiador marca el 13 d’abril de 1969,
com el darrer dia en què un tramvia va
circular per aquestes vies, quan va fer el
seu darrer viatge el 56 que unia Collblanc
i el Clot, passant per Sants.
Certament són vies amb història, que
ens recorden que Sants va ser poble
abans que barri, que tenia cementiri a
tocar l’església, que 105 bèsties d’arrossegament dormien a tocar del carrer de
Sants, i que si avui tenim un centre cívic
amb nom de Cotxeres, no és casual, sinó
fruit d’un passat, que pot quedar enterrat
altre cop quan vinguin les eleccions i
toqui tallar la cinta d’un nou asfaltat al
carrer de Sants.

Sants amb Rumb al 2019
L’etiqueta #Rumb2019, està servint
aquests darrers dies com a marca de
referència de la CUP Capgirem Barcelona.

Emmarcant els 10 actes sectorials que
està portant a terme a tots els districtes
de la ciutat, per tal d’ampliar, reforçar o
renovar el programa electoral amb què
es va presentar fa 4 anys i la van fer
obtenir 3 regidores a la plaça Sant Jaume.
L’assemblea del 22 de novembre
al Casal Jaume Compte del carrer
Muntades, estava pensada per a treballar
els eixos de mobilitat i Medi ambient,
dos factors que s’entrellacen i que posen
en relleu que la ciutat en què vivim,
pateix el mal del creixement infinit, que
tendeix a col·lapsar la ciutat en termes
de mobilitat i de crisi ecològica.
A l’acte hi van intervenir persones
significades dins els grups de treball
de Medi Ambient i Territori de la
candidatura com en Marc Cerdà i l’Elisabet Ballester, així com el regidor a
Barcelonina Pere Cases. En les seves
intervencions van esbossar les feines
fetes, i les propostes a futur, deixant
clar que Barcelona és una màquina que
consumeix energia, aigua i aliments
a costa del territori i que per tant no
és sostenible per ella sola. Alhora que
genera residus que per si sola no pot
gestionar. La ciutat recicla només un
35% del que rebutja. Marc Cerdà va posar
l’èmfasi en la necessitat de mesures
transversals no classistes per millorar la
mobilitat. Reduir carrils a cotxes, peatonalitzar carrers i augmentar transport
públic com a alternativa a l’obligació
de cotxes nous menys contaminants
–mesura només a l’abast de qui ho
pot pagar-. La quarantena d’assistents
van poder fer aportacions al programa
durant la part final de l’acte que també
va comptar amb persones vinculades a la
plataforma Stop Pujades, que va aprofitar
per denunciar el paper de l’ajuntament
en la implantació de la T-Mobilitat i la
seva opaca gestió.
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El Parc de Can Batlló vol agafar
forma abans d’acabar l’any
Marta Reus

E

l novembre de 2017 es
va iniciar un procés a
Can Batlló per ubicar un
parc limitat pels carrers
Parcerisa, Constitució, Mossèn
Amadeu Oller i Gran Via. El parc,
que constaria de 46.000m2, està
actualment en un procés de
configuració a nivell de disseny
arquitectònic i s’espera tenir
una proposta definitiva abans
de cap d’any. La iniciativa,
que ha estat impulsada per
la Plataforma de Can Batlló,
el Centre Social de Sants i la
Comissió de Veïns i Veïnes de
la Bordeta, té l’objectiu de crear
un parc pel barri dinamitzat
per la Comissió d’Estratègia de
Can Batlló, amb el suport tècnic
de Lacol SCCL i la Comissió
de Disseny de l’Espai de Can
Batlló. Des de 2017 s’ha arribat
a un total de 211 persones tant
físiques com representants
d’entitats, que han ajudat a
definir els objectius del parc. Els
temes tractats durant el procés
han tingut 7 eixos principals:
inclusió de gènere, memòria,
m o b i l i t at i c o n n e c t iv i t at ,
elements de paisatge, recursos
i mínim impacte ambiental,
procés i gestió els usos propis.
Amb aquest procés, l’objectiu
principal fou sobretot
empoderar les veïnes del futur
parc de Can Batlló, convidant-les
a participar des de l’inici en el
procés de disseny del parc.
Es van dividir en dues fases.
La primera fou de treball intern

i preparació del procés, que
recopilà tota la informació i
allò més rellevant per ajudar
a definir les necessitats del
projecte. És una fase que va
permetre debatre col·lectivament i amb el veïnat sobre
diverses qüestions. La segona
fase, però, fou de treball extern,
en què es van dinamitzar dues
sessions de debat obertes,
convidant a col·lectius i entitats
del barri que han treballat les
idees, la força i el valor que es
vol donar al parc, així com la
definició dels usos. Les conclusions a les quals es va arribar
amb aquest procés van ser
definir un parc obert al barri,
respectuós, que convidi a
entrar i creuar-lo, popular i
per a tothom, però sobretot
segur i amb perspectiva de

gènere. L’eix de la memòria vol
recordar el seu passat industrial i agrícola, a través del
reaprofitament de la infraestructura existent possible. En
un entorn de vianants, però
també de bici, vol construir-se
un parc naturalitzat i on l’aigua
hi sigui present, però sempre
respectant l’impacte ambiental.
Després d’aquest procés va
poder concretar-se molt més les
propostes de dibuix del parc.
Actualment, doncs, es troben
encara en una fase prematura
en què la proposta de dibuix
del disseny del futur del Parc
de Can Batlló està en mans de
la pròxima assemblea que es
celebrarà el 17 de desembre, per
seguir definint el parc que les
veïnes volen per la Bordeta, i
continuar endavant.

Esquema de la proposta de Parc

Es manté la lluita pel bus 91 per
assegurar que es compleixi el
compromís de l’ajuntament
Rubén Molina

A

l maig del 2017 una
assemblea veïnal
reunida a Can
B at l l ó ap r ovava
la modificació de la línia 91
d’autobusos de TMB. Aquesta
és la primera línia de bus de
barri de tot Barcelona, compta
amb una història llarguíssima
i fins i tot té el plaer de tenir
un malnom, la “monyos”. Les
línies de barri són una de les
peces oblidades de la nova
xarxa ortogonal de bus que està
implantant TMB des del 2012.
La lluita per mantenir aquesta
històrica línia dura ja uns anys.
A l’assemblea abans esmentada
es va aprovar per unanimitat
la proposta que va llençar el
districte després de reunir-se
amb les veïnes que exigien que
es mantingués. Recordem que
la proposta es percebia com
una millora doncs s’allargava
la línia fins a la Riera Blanca i
s’assegurava el pas cada vint
minuts.
Passats ja més d’un any
aquestes condicions no s’han
complert. Una de les principals
queixes és la reducció de busos
que ha fet que interval de pas
fos de quaranta minuts. Les
veïnes de la Bordeta es tornaven
a reunir en assemblea a
l’auditori de Can Batlló el passat
5 de Novembre per veure com
es podia plantejar la lluita per
assegurar que la línia 91 sigui
tal com es va acordar. Justament
aquell dia des de TMB es va

afegir un nou comboi de 9 a 19 h
que reduïa el temps d’espera
a la meitat, vint-i-dos minuts
d’espera. Sembla que la mobilització veïnal dóna resultats. Tot
i això es van acordar diferents
mesures per mantenir la pressió
cap a l’ajuntament i assegurar el
recorregut i un temps de pas de
vint minuts. Acudiran a tots els
espais de participació ciutadana
del districte per continuar
reivindicant i encarregar a
l’equip de govern la solució
definitiva de les mancances del
bus 91. Es donarà temps a l’equip
de govern del Districte fins
passat les festes de Nadal i Reis
perquè les mancances del bus 91
siguin solucionades. Si l’equip
de govern del Districte de Sants
Montjuïc no pot solucionar
aquest problema, convidaran
a l’alcaldessa a una assemblea
veïnal, prevista per abans de
Setmana Santa del 2019, perquè
expliqui directament al veïnat
de la Bordeta el perquè no acaba
de funcionar el bus 91.
El Centre Social de Sants i la
Comissió de Veïns i Veïnes de
la Bordeta van explicar què
s’havia fet des de la llunyana
assemblea veïnal del 15 de maig
de 2017. Les persones assistents van valorar i felicitar la
feina realitzada i també es van
mostrar disgustats per tot el
retard que acumula posar a
punt el bon funcionament del
bus 91 i que, sobretot, afecta les
persones més grans i vulnerables del nostre barri.

Presentació en roda de premsa de la plataforma
Sants, Hostafrancs, La Bordeta acullen
Clara Victòria

Roda de premsa de la plataforma. A l’esquerra de la taula Mercè Compte, a la
dreta Rubén Molina

E

l dimecres 21 de
Novembre es va
presentar en roda de
premsa la plataforma
Sants, Hostafrancs, la Bordeta
acullen. Aquesta plataforma va
néixer a l’octubre enfocada a la
defensa de l’acollida digne al
col·lectiu MENA i per ser part
activa. En la roda de premsa van
acudir pocs mitjans, la majoria
locals del barri i Barcelona i
diversos veïns i participants
en entitats i fundacions. La
plataforma va ser presentada
per Mercé Compte i Rubén
Molina.

>> «No és possible
que es saturi
l’administració per
acollir a dos mil
nouvinguts menors
quan cada any
arriben al nostre
país més de set
milions de turistes»

El context que va fer a les
entitats d’aquests barris veure
la necessitat de crear la plataforma va sorgir en primer lloc

per la problemàtica d’aquest
col·lectiu que s’ha visualitzat
sobretot en aquest últim any.
La falta de previsió i la precarietat de l’acollida s’han degut
a la manca de recursos cap al
sector social que hi ha des de
les administracions i això és un
reflex de les prioritats del poder.
«No és possible que es saturi
l’administració per acollir a dos
mil nouvinguts menors quan
cada any arriben al nostre país
més de set milions de turistes»,
comentava en Rubén. A més
van destacar el conflicte que hi
va haver a l’estiu al barri d’Hostafrancs amb l’obertura d’un
centre temporal de menors.
Van sorgir discursos racistes
per part d’alguns veïns i l’associació de veïns d’aquell barri
va pressionar també per tancar
el centre i així es va alimentar
l’estigma. Aquest escenari va
fer que les entitats i col·lectius
socials busquessin crear
aquesta plataforma. Aspiren a
una societat on les persones i
els seus drets siguin la prioritat.
Volen jugar un paper actiu per
donar una acollida digna a les
persones refugiades i migrades
i, en particular, als menors
estrangers sense referents

familiars.
La solució que busquen és
integrar als menors i els no
menors en el barri, donant
un arrelament necessari per
a la integració. Generaran un
llistat de recursos que poden
oferir per treballar plegats amb
l’administració. Busquen a
més pressionar a Ajuntament
i Generalitat (DGAIA), que es
qui té els recursos, perquè l’acolliment sigui digne.

>> Nosaltres aspirem
a una societat on
les persones i els
seus drets siguin
la prioritat. Volem
jugar un paper
actiu per donar una
acollida digna a les
persones refugiades
i migrades i, en
particular, als
menors estrangers
sense referents
familiars.

La plataforma està integrada
per una vintena d’entitats,
que van des de col·lectius
de moviments socials, com
l’Assemblea de Barri de Sants
o Stop Mare Mortum, fins a
entitats com el Centre Islàmic
de Sants, a més de participació
de professionals del sector dels
serveis socials.
Segons va informar la Mercè
Compte, ja han demanat una
reunió amb el districte i la
DGAIA, de les quals encara no
han pogut materialitzar-ne cap.
També han començat un procés
d’adhesions a la plataforma i
al seu manifest fundacional
(que podeu trobar a la Burxa
225) per col·lectius i entitats. Un
altre dels objectius que volen
treballar és la coordinació amb
altres plataformes o entitats
socials que puguin existir a
altres barris i pobles. En el torn
de preguntes els assistents es
van felicitar per la creació de
la plataforma, una eina necessària per la integració i contra el
racisme.
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Què és l’Economia Social i Solidària?
A la vegada, moltes de les expressions de l’ESS es vertebren en tant que

Coòpolis

moviment sociopolític en estructures federatives i xarxes, i a Barcelona,

L’Economia Social i Solidària (ESS) està feta d’iniciatives quotidianes en

de forma incipient, s’articulen territorialment als seus barris. L’Impuls

la resolució de les necessitats personals i col·lectives al centre de la seva

Districte de Sants Montjuïc, que camina cap a vertebrar un barri cooperatiu.

el treball, el consum, l’estalvi, la cura de les persones i l’entorn que posen
activitat, a diferència del sistema capitalista, on el centre l’ocupa el capital.
La quotidianitat d’aquestes iniciatives està basada en unes pràctiques que no
subordinen l’esfera social a l’econòmica.

Aquest model econòmic és pràctica econòmica i moviment social; exerceix

l’economia al servei de les persones, organitzada democràticament, amb

responsabilitat social i arrelament territorial; un dels seus horitzons més

transformadors és la intercooperació i la consolidació de mercat social, una

xarxa de producció, distribució i consum de béns i serveis, que funcioni amb
criteris democràtics, ecològics, feministes i solidaris, constituïda per empreses
de l’economia social i solidària i per consumidors i estalviadors individuals i
col·lectius.

Cooperatiu de Sants és l’estructura comunitària de promoció de l’ESS al

L’ESS camina cap a una transformació que va més enllà d’un canvi superficial,
sinó que qüestiona i proposa un altre escenari que fa trontollar les arrels
opressives estructurals del sistema econòmic capitalista, patriarcal i
racista. L’ESS, doncs, té un àmbit propi, diferent del privat capitalista i del

públic estatal. Les expressions que conformen les diferents iniciatives són

diverses: cooperativa, associativa, mutualista i comunitària de l’activitat
socioeconòmica. Es compta, doncs, amb un ampli ventall de possibilitat
que permeten emmarcar una iniciativa de caràcter col·lectiu de vocació de

funcionament democràtic i voluntat de transformació social; a continuació
expliquem una forma jurídica possible que hi dóna resposta: la cooperativa.
Font | L’economia social i solidària a Barcelona (2016). Anna Fernàndez, Ivan Miró

ELS PRINCIPIS COOPERATIUS
Font | Què és una cooperativa?, Coòpolis

Adhesió voluntària
No es pot fer cap mena de
discriminació per motius de
gènere, raça o condició social

Interès per la comunitat
Com tota entitat, les cooperatives es
troben ubicades en un territori. Aquestes
han de treballar per donar-se a conèixer
i per difondre els valors i les pràctiques
cooperatives i relacionar-se amb projectes
similars al territori.

Control democràtic
Mitjançant l’assemblea, els i
les sòcies controlen l’esdevenir
de la cooperativa amb el mateix
dret a vot per a totes

LA COOPERATIVA

Una eina per a crear una altra economia

Intercooperació
Les cooperatives no són ens aïllats
entre si, sinó que cal que estableixin
lligams i ponts entre elles. Afavorir els
processos de treball i de coordinació
amb altres cooperatives és una acció
imprescindible en la construcció d’una
societat més igualitària.

La cooperativa és una bona eina per a crear col·lectivament una economia
basada en les persones. Té la finalitat de satisfer les necessitats dels qui la
componen i posa en pràctica els valors cooperatius del respecte mutu, la
solidaritat, la responsabilitat i el treball col·lectiu, entre d’altres.
L’impuls cooperativista prové del desig de realització personal i de les idees
pròpies conjuntament amb el dels altres mitjançant l’autoorganització del
treball i de l’activitat. L’autogestió dels ritmes i els temps, de les necessitats
personals, de la presa de decisions i l’autoregulació de les relacions internes
fan que la cooperativa possibiliti l’aprenentatge i el creixement personal
i col·lectiu. La cooperativa no té com a finalitat el lucre de l’empresa
capitalista, sinó la dignitat i la satisfacció dels qui la constitueixen,
així com la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del
projecte. Qualsevol activitat econòmica pot ser cooperativitzada:
la producció, la distribució o la comercialització de
productes i serveis;el consum o l’estalvi tot és
susceptible de ser autogestionat.
......

Educació, formació i informació
S’ha de proveir a les persones sòcies de
tots els elements formatius i pedagògics
per entendre què és i com funciona una
cooperativa, així com per preservar en la
seva professionalitat. Cal també assegurar
que en els processos de presa de decisions,
totes les persones implicades posseeixen
la mateixa i suficient informació.

Participació econòmica
Equitativa per part de totes les
persones en la seva aportació
al capital social. Els beneficis de
l’activitat cooperativitzada no seran
totalment divisibles entre els socis,
ans que una part serà reinvertida en
la mateixa cooperativa, en la formació
dels i les sòcies o en projectes
d’intercooperació o de difusió del
cooperativisme.

Autonomia i independència
La cooperativa ha de dependre només dels
i les seves sòcies. En cas que s’entri en acords
amb altres organitzacions o es permeti l’entrada de capital aliè a la cooperativa, aquesta
ha d’establir mecanismes de control democràtic per mantenir la seva autonomia.
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· Cooperativitzem el solstici d’hivern ·
Per Nadal, regala riquesa cooperativa arrelada al barri

L’Impuls Cooperatiu de Sants és un

espai de trobada i intercooperació
d’iniciatives socioeconòmiques,
Aula d’Idiomes SCCL

Projecte lingüístic cooperatiu
Web: www.auladidiomes.cat
Twitter: @AuladIdiomes

Fusteria de Can Batlló SCCL
Fusteria cooperativa que fomenta
la participació col·lectiva en la
rehabilitació de Can Batlló
Web: www. canbatllo.org/espais
/fusteria-de-can-batllo

Lacol SCCL

Cooperativa d’arquitectes
Web: www.lacol.coop
Twitter: @lacolarq

L’Economat Social SCCL

Cooperativa de treball d’un
consum responsable i una cultura
autogestionada
Web: www.leconomat.cat/intranet
Twitter: @LeconomatSocial

CreArsa SCCL

Cooperativa per la producció,
formació i comunicació audiovisual
de responsabilitat social

Web: www.crearsa.com/webn/
Twitter: @crearsa

Koitton Club SCCL

Bar i sala de concerts cooperatius
per la promoció d’activitats
musicals i cultural
Web: www.koittonclub.blogspot.com
Twitter: @koittonclub

Ciutat Invisible SCCL

Projecte cooperatiu i autogestionari
del barri de Sants. Llibreria crítica i de
promixitat. Roba produïda amb criteris
ètics. Recerca i interveció social
Web: www.laciutatinvisible.coop
Twitter: @ciutatinvisible

L’esguard SCCL

Cooperativa d’iniciativa social
sense ànim de lucre que ofereix
serveis en l’educació de lleure

Codi Cooperatiu SCCL

Cooperativa que acompanya en
els procesos de desenvolupament
tecnològic per una tecnologia més
humana, lliure i comunitària
Twitter: @codicoop

Kop de Mà SCCL

Bar cooperatiu del barri de Sants
Twitter: @kopdema

La Directa SCCL

Periodisme cooperatiu per la
transformació social
Web: www.ladirecta.cat
Twitter: @La_Directa

Que Soni SCCL

Cooperativa | Cultura & So
Web: www.quesoni.cat
Twitter: @quesoni

En Clau SCCL

Cooperativa de rehabilitacio i
reformes
Web: www. enclaucooperativa.cat
Twitter: @EnClau_coop

La Borda SCCL

Habitatge cooperatiu i de
propietat col·lectiva amb valor
d’ús i no de canvi
Web: www.laborda.coop/ca/
Twitter: @BordaCoop

La Pera SCCL

Cooperativa de comunicació
Web: www.lapera.coop
Twitter: @laperacoop

Trama SCCL

Cooperativa de dinamització
cultural i sensibilització social.
Arts, teatre, memòria, feminismes,
ESS.
Web: www.tramacultura.org
Twitter: @Trama_cultura

transformadores, com cooperatives,
entitats de l’economia social i
solidària i projectes d’autogestió
comunitària. Neix per impulsar
e x p e r i è nc i e s q u e a f r o nt i n l a
r e s o lu c i ó d e l e s n e c e s s i t a t s
col·lectives des de pràctiques
emancipadores i solidàries; i per
promoure un canvi del model

e c onòm ic c ap a u na s oc i e t at
p o s t c a p i t a l i s t a , e q u i t a t iva i

sostenible, on la vida de les persones
i la cura de la naturalesa estiguin al
centre de les pràctiques.
Va iniciar la seva activitat l’estiu
del 2015, constituint-se a nals
d’aquell any com Associació per
l’Impuls de l’Economia Cooperativa
i Comunitària de Sants-Montjuic.
T r e s a ny s d e s p r é s , a r t i c u l a

una vintena de cooperatives i
altres iniciatives de l’àmbit de
l’Economia Soc ial, Solidària i
comunitària de Sants, Hostafrancs
i La Bordeta, en sectors com la
cultura, l’aprenentatge d’idiomes,
l ’e d u c a c i ó , l a c o m u n i c a c i ó ,

l’arquitectura, l’habitatge,
la tecnologia, l’alimentació
agroecològica, les TiC, la fusteria,
l’enginyeria o la restauració.

És Xarxa Local de la Xarxa
d’Economia Solidària de Catalunya,
i ha participat en el naixement
d’un dispositiu de reproducció

Zumzeig SCCL

Primer cinema cooperatiu de
Catalunya
Web: www.zumzeigcine.coop
Twitter: @ZumzeigCinema

Arcàdia

Futura escola autogestionària
cooperativa i comunitària de Can
Batlló
Twitter: @EscolaArcadia

La Inexplicable

Llibreria cooperativa
Web: www.lainexplicable.cat
Twitter: @_LaInexplicable

MigrESS

Associació per la participació
de persones migrades en l’ESS,
visibilització de les nostres iniciatives

del cooperativisme com Coòpolis,
Ateneu Cooperatiu de Barcelona,
que fomenta la creació de
cooperatives arreu de la ciutat.

d’economia des de baix i aportació a
un teixit social intercultural

Twitter: @_MigrESSBcna

Cervesa La Bordeta

Una birra social i cooperativa,
nascuda al caliu de Can Batlló
Web: www.canbatllo.org
Twitter: @la_bordeta

Editorial Descontrol

Editorial llibertària, impremta,
xarxa de distribució i botiga
Web: www. descontrol.cat
Twitter: @DescontrolEd

Jamgo

Cooperativa tecnològica
Web: www.jamgo.coop/es
Twitter: @jamgoCoop

Tata inti

Joc lliure creatiu itinerant. Amb ulls
d’infant. Accions a l’espai públic.
Vetllem pel dret al joc. Intervenció
social i comunitària. ESS.
Web: www.facebook.com/espaitatainti
Twitter: @Espai_Tata_Inti

CoopNet

Projecte cooperatiu que ofereix el
servei d’econeteja, cures per gent
gran i/o dependent i servei de
manteniment.
Web: www.coopnet.info
Twitter: @CoopNetSccl
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Un acte de dignitat, una realitat
inequívoca per als drets humans
Conxa Borrell,
Secretària General OTRAS

“

La professió més antiga del
món”, li diuen. Però no ens
hem parat molt a pensar en per
què la hi denomina d’aquesta
manera.
Sempre que algú disposi de cert
capital eròtic i li satisfaci posar-li preu,
existirà el treball sexual. Forma part de
la humanitat el mantenir relacions per
diners: tant homes com dones s’han
casat per patrimoni, terres, herències
futures i un estatus social i econòmic,
al que només poden accedir mitjançant
un matrimoni. I així, la santa institució
del matrimoni ha estat, durant segles,
la màquina de fer treballadores i treballadors del sexe més eficaç que cap altra.
Sí, gran part de la humanitat ha
millorat la seva economia a través d’un
matrimoni - les professionals intentem
no haver de tenir un cap, sinó clients. Al
cap cal obeir-li, mentre que els clients
t’obeeixen a tu.

Aquesta és una de les raons per les
quals moltes de nosaltres entrem en
el treball sexual de forma puntual i
romanem en ell durant anys; pels beneficis que ens reporta, no només a nivell
econòmic, sinó sobretot per la llibertat
que proporciona el treballar per a una
mateixa i decidir les teves tarifes, els
teus serveis, els teus horaris i filtrar a la
teva clientela.
No tothom és capaç en tot moment de
ser la seva pròpia cap i treballar per a
un tercer es presenta com l’opció menys
dolenta en un moment determinat.
I aquí és on l’empresari es fa fort, es
creix a causa de l’estigma que se sofreix
en exercir el treball sexual, en haver
d’amagar –per por de l’actitud dels
altres- que exerceixes treball sexual.
L’empresari del sector s’aprofita
de l’estigma puta, paga poc, tard i
malament i no ofereix a les seves treballadores i treballadors un contracte,
sota el pretext que podria ser considerat un proxeneta… clar, perquè els
proxenetes fan contractes!
Un sindicat de treball sexual com

VIDES DE BARRI

“La lluita per l’habitatge
és una guerra entre veïnes
i especuladors”
Rubén Molina

L

a Llum és una veïna del barri que
hi viu des de fa uns cinc anys.
Està integrada en els moviments
socials del barri i és molt activa en
la lluita pel dret a l’habitatge. Ens explica
com ha arribat a sentir-se santsenca.
Va néixer a Granollers, de jove, amb
vint-i-pocs anys va venir a Barcelona i
va passar per diversos barris de la ciutat,
Raval, Maragall, etc. En aquest temps
va passar per compartir pis i llogar, fins
que amb la bombolla especulativa i la
pujada de preus del lloguer va fer que es
replanteges si volia seguir de lloguer, li
volien pujar al doble. Va acabar ficant-se
en una hipoteca a Trinitat Vella on va
estar uns set anys. Després d’uns canvis
personals es va adonar que no podria
pagar la hipoteca. Aquí la va sorprendre
el 15M que la va fer prendre consciència
de com estava el patí. Va entrar a la PAH
on va estar cinc o sis anys i va lluitar
per la dació en pagament de la seva
hipoteca. La seva arribada a Sants va
ser amb l’arribada d’aquest col·lectiu al
barri. Després d’una primera okupació
que no va durar gaire a l’Obra Social de
la PAH es va ajuntar amb altra gent que

també tenia necessitat d’un habitatge
com ella i va ser quan es va okupar el
Bloc La Bordeta. Aquest edifici que ja
havia estat okupat l’any 2011 pel 15M
de Sants, batejat com edifici 18N, ara
passava a ser una nova llar per la Llum i
altres companyes. Creu que l’ajuntament
hauria d’estar obert a col·lectivitzar
els habitatges de la SAREB que estan
okupades, com és el seu cas.
Arran d’aquí es va començar a relacionar amb el teixit social del barri, que
juntament amb la seva gent és el que
més li agrada. S’hi troba a gust i ha trobat
gent esplèndida. Com a tota Barcelona
percep el perill de l’onada especulativa i
la marxa de veïnes com a conseqüència.
És una guerra, on les veïnes només tenim
la desobediència davant les lleis que
beneficia l’especulació. El que fa barri
són les seves veïnes. Troba a faltar més
implicació des de l’administració del
districte, en comparació amb la d’altres
com Ciutat Vella. Intenten amagar els
desnonaments que hi ha i no col·laboren
en derivar a la gent als diferents col·lectius que lluitem a peu de carrer per l’habitatge. Creu necessari que augmenti la
consciència sobre aquest tema per tal de
mantenir les coses positives del barri.

OTRAS venia fent falta en el sector de
fa dècades però el propi estigma fa que
no vulguem donar passos cap al front
per lluitar pels nostres drets que, finalment, són els drets de totes i tots els
treballadors.
No té cap sentit pretendre que totes
les persones que estiguin en el sector
del treball sexual com, per exemple, el
porno, siguin autònomes. O les ballarines de streeptease, o les massatgistes, o les telefonistes, o les assistents
sexuals…
No hi ha cap altre sector en el qual
s’obligui a les i els treballadors a ser
únicament autònoms. Llavors, per
què es pretén que nosaltres tinguem
només aquest estatus i que no puguem
–quan en realitat ja estem treballant
per a tercers- gaudir dels beneficis d’un
contracte laboral? I el més graciós, a qui
beneficia aquesta postura? Doncs és
una pregunta de molt senzilla resposta:
beneficia única i exclusivament a
l’empresariat.
No deixa de ser sorprenent que abolicionisme i patronal tinguin el mateix

crit de guerra en contra del sindicalisme de les treballadores sexuals.
I bé, que la patronal no vulgui que els
exigim els nostres drets és, fins a cert
punt, comprensible, però que l’abolicionisme disfressat de feminisme
ens negui el que són Drets Humans és
abominable des de qualsevol prisma
que desitgi mirar-se.
En qualsevol cas, la lluita de les treballadores sexuals ja és imparable i té un
llarg recorregut per davant; aquesta
lluita és històrica i representarà en
aquest principi del segle XXI la veritable lluita pels drets adquirits per tots,
menys per al nostre sector, que nosaltres farem realitat.

Aquest article forma part d’una sèrie
entorn al tema de la prostitució, que
pretén mostrar diferents postures des del
feminisme. Seguirem amb el debat obert
al proper número de La Burxa.
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AVUI FA 20 ANYS

HUMOR

Què passava al barri
al desembre del 1998?

Revisem l’hemeroteca per portar-vos la portada del
número 9 de La Burxa de fa tot just 20 anys.

Un treball d’infiltració dut a terme per un grup de periodistes de
la Burxa descobreix el sistema de recompte de manifestants de
la Directa. Lluny de tractar-se d’un complicat software, la seva
eficiència recau en una xarxa de becaris contant a dit, la única
remuneració dels cuals eren les truites de recicle del Kop de mà.
Després de les filtracions i amb un anim de mostrar
transparència, la Directa ha penjat al seu web un arxiu Excel
amb els calculs que seguien per a veure l’estat de salut del
moviment cooperativista. Si desgranem les fòrmules, tot s’acaba
resumint en una estimació del pes del cooperativista mig.
“Que sí, que sí, que si el curro va ve t’engordes, joder” comentaba
a crits un membre de la Directa mentre encetaba la cuarta
Xibeca a la plaça Osca. En aquest moment i segons les
categories establertes pel mitja de comunicació, el moviment
cooperativista estaría fofisano.

Anuncia’t
a La Burxa!
i col·labora amb la
comunicació popular
i autogestionada !
Escriu-nos a
laburxa@gmail.com
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PROJECTES

Cucs de terra érem... i serem!
La Lleialtat

Sense ser-ne conscient el eisenia
fetida, també conegut com cuc de terra
roig de Califòrnia, és l’actor principal
d’un projecte d’economia circular que
ha arrencat al barri de Sants. I és que el
cuc de terra roig de Califòrnia gairebé
podríem dir que té un super poder. A
mesura que menja pot convertir els
residus orgànics en compost d’alta
qualitat.
El projecte Cucs de terra érem… i serem!,
impulsat des de la Lleialtat Santsenca,

LLIBRES

provinent dels grups de consum ecològic
serà portada a un vermicompostador
que s’instal·larà al pati de l’escola Lluís
Vives. Allà els cucs faran la seva feina
sota la mirada dels nens i nenes de
l’escola, que podran estudiar tant la
morfologia i fisiologia dels anèl·lids, com
l’impacte positiu que podria tenir la seva
introducció a la ciutat, pel que fa a la
reducció de residus urbans i l’augment
de la fertilitat del sol, en espais d’horta
i jardineria del barri. El compost generat
a l’escola, que serà utilitzat en els horts
comunitaris del barri, tancant el cercle.

El temps regalat. Un assaig sobre l’espera , d’Andrea Köhler
La Inexplicable

El temps regalat és una reflexió literario-filosòfica sobre l’espera amb què
l’autora alemanya ens recorda que ens
passem la vida esperant: esperem l’altre,
la primavera, el dinar, un whatsapp, l’arribada d’un fill i Godot. La vida és per a
Kölher el que passa mentre esperem.
De manera senzilla i amb un llenguatge planer mitjançant anotacions
filosòfiques, aforismes i cites literàries, El temps regalat ens fa reflexionar
sobre el pas del temps i la manera en
que l’esser humà ha canviat la seva

LLIBRES

lligarà a col·lectius diversos del barri al
voltant de la tasca que fa aquest petit
anèl·lid. A Sants cada cop són més les
persones que s’organitzen en grups de
consum ecològic. Els dies en que es fan
els repartiments de les cistelles és inevitable que es generin residus orgànics ja
que es fa triatge de parts aèries de les
verdures o bé es descarten aquelles que
no han arribat en prou bon estat. Un
material que podria ser considerat un
residu si no fos per l’acció dels cucs que
el poden transformar en adob.
En una primera prova pilot, que arrencarà al desembre, la matèria orgànica

percepció de l’espera. Andrea Köhler
revisa diferents apropaments al tema
de l’espera a la literatura i a la filosofia.
Amb Barthes il·lustra l’espera amorosa.
A través de Kafka ens parla de l’espera
burocràtica i així recorre altres formes
d’espera de la mà dels textos d’escriptores i pensadors com Beckett, Flaubert,
Cioran, Musil, Proust o Sloterdijk.
Destaca, per sobre de tot, el poder del
qui fa esperar i de com la societat capitalista, que ens exigeix estar constantment
produint, ha canviat la percepció que
tenim de l’espera tenyint aquest espais
quotidians d’angoixa i culpabilitat.
Malgrat això aquest llibre parla sobre

com n’és de gratificant la lentitud i
l’espera, però també com l’espera conté
sempre un alè de mort fent-nos experimentar de manera explícita el pas del
temps.
Un llibre deliciós i per a tots els públics
que ens farà reflexionar sobre la importància del Carpe Diem (viu l’ara) però
sobretot de ser conscients del Memento
mori (recorda que has de morir).
El temps regalat. Un assaig sobre l’espera.
Trad. cat.: editat per Angle Editorial amb
traducció de Joan Ferrarons i Llagostera;
Trad. cast.: per Libros del Asteroide amb
traducció de Cristina García Ohlrich.

No habrá muro que nos detenga

Una guia sobre les fronteres i les migracions a Amèrica del nord
Deskontrol editorial

“De vegades els nous voluntaris em
pregunten com penso que seria una
política justa a la frontera. Els dic que
això no existeix ; es una contradicció
de conceptes. No m’interessa ajudar
a les autoritats a resoldre el desastre
que han creat. A la llarga, l’única esperança d’una solució a la crisi fronterera
resideix en aconseguir un canvi mundial
de sistema que asseguri llibertat de

moviment a totes les persones, rebutgi
la pràctica del control estatal sobre el
territori, honori l’autonomia i la sobirania indígena, se n’ocupi dels llegats de
l’esclavatge i la colonització, iguali els
accessos a recursos entre el sud i el nord
global i fonamentalment en canvis en
les relacions de l’espècie humana amb
el planeta i totes les formes de vida que
l’habiten. ¡Es una tasca complicada! Per
on començar?
Perquè la gent creua la frontera sense
documents? Com fan el viatge? A quins

interessos serveix la frontera i què li ha
fet a nord-americà?
Cada any, milers de persones arrisquen la vida creuant el desert entre
Mèxic i Estats Units. Sobre la base de
quasi bé una dècada de treball solidari al
llarg de la frontera, aquest llibre rebel·la
les verdaderes metes i despeses de la
política fronterera d’Estats Units i què
fer al respecte.
No habrá muro que nos detenga.
Editorial Deskontrol
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COL·LECTIUS DEL BARRI
ASSEMBLEA GROGA DE
SANTS

CSA Can Vies

assembleagrogasants.blogspot
.com
assembleagrogasants@gmail.com
@AssGrogaSants

Assembea: dimecres a les 19h
Kfeta: dimarts i dijous de 18h a
22h

Assemblea de la comunitat
educativa.

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
davant les problemàtiques
d’habitatge
Diumenges a les 16h

facebook.com/GrupHabitatgeSants
Pl. Joan Corrades

Hortet de La Farga

Carrer Noguera Pallaresa 27,
persiana metàl·lica
Estiu: diumenges a la tarda
Hivern: diumenges al matí
hortetdelafarga@gmail.com

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
hipoteca.
Acollida i Assessorament
col•lectiu: dilluns 18h
Per 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

C/ Jocs Florals, 40

https://canvies.barrisants.org
canvies@gmail.com
@SomCanVies

Acció Llibertària de Sants

Adherida a la Federació
Anarquista de Catalunya (FAC)
Dimecres a les 19.30h a Can Vies
acciollibertariasants@riseup.net
@AccLlibSants

La Guerxa

Espai de salut
Dilluns a les 20h

@LaGuerxa
espaisalutcanvies@gmail.com

Negres Tempestes

Col·lectiu llibertari per
l’alliberament dels pobles

http://negrestempestes.cat
negrestempestes@gmail.com

La Burxa

Periòdic de comunicació popular
http://laburxa.org
laburxa@gmail.com

Casal
Independentista
de Sants

C/ Muntadas, 24
Dilluns a divendres, 18h - 23h

https://cis-jaumecompte.cat
contacte@cis-jaumecompte.cat

Arran Sants

Organització juvenil de l’esquerra
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’Alliberament Nacional

http://www.endavant.org
expansio@endavant.org

Punt d’Informació Laboral
Assessorament laboral
Dilluns de 18:30h a 21h
COS Barcelonès

Can Batlló

C/ Constitució, 19
C/ 11 de juny de 2011
Espai veïnal autogestionat
Dilluns a dijous: 10h - 13h / 18h 21h
Divendres: 10h - 13h / 18h - 22h
Dissabtes: 10h - 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
Formació Permanent

Projecte d’educació de persones
adultes. En construcció col.lectiva.

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

Dilluns, dimecres i divendres de
18h a 21h
Neteja col•lectiva dimarts de 18h
a 21h
Dones escaladores dimecres de
10h a 13h

Taller Col·lectiu
d’Infrastructures

La Lleialtat
Santenca
C/ Olzinelles, 31

Espai per a usos veïnals
cooperatius i de cultura popular.
https://www.lleialtat.cat/
info@lleialtat.cat

Esplais i Caus de Sants-Montjuïc
Federació de les entitats de lleure
del Districte

Sants-Niggurath

Associació lúdica dedicada als jocs
de taula, rol, estratègia i simulació
sants.niggurath@gmail.com

Òmnium Sants-Montjuïc
Secció Local d’Òmnium

santsmontjuic@omnium.cat

Teatre dels Borinots

Grup de teatre dels Castellers de
Sants

Set d’Escenari Teatral

C/ Alcolea cantonada
C/ Violant d’Hongria

@casaljovesants
casaljovesants.wordpress.com
casaljovesants@gmail.com

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
Pensions

Espai de defensa del sistema
Públic de pensions
Dimecres de 18:30h a 20:30h

salvemlespensions.wordpress.com
salvemlespensions@gmail.com
@Salvemlespensions

Associació cultural dedicada a les
arts escèniques
grupset@hotmail.com

Donar veu a la Memòria

Projecte teatral i de memòria de
l’Institut Lluís Vives

Col·lectiu d’Artistes de Sants

Horta Alliberada
C/ de Càceres, 15

Projecte comunitari d’hort urbà
Assemblea dimarts 20h

Grup que aplega artistes de
diverses disciplines de Sants

col.lectiuartistesdesants@hotmail.
com

Col·lectiu d’Artistes Orientals
Associació cultural xinesa

Coral La Vinya
Stop Mare Mortum Sants,
Hostafrancs i la Bordeta

Grup en defensa dels drets de les
persones refugiades

Taller d’infraestructures col•lectiu
Dimecres de 10h a 13h i dissabte
de 10h a 14h

Sindicat de Llogateres

Taller Obert de Mobilitat

sindicatdellogateres@gmail.com

Espai d’autoreparació de vehicles
Dimecres i dijous de 17h a 20h
Divendres 10h-13h

Casal de Joves de
Sants

Sindicat en defensa del dret a
l’habitatge i un lloguer assequible,
estable, segur i digne.

Trama

Cooperativa de dinamització
cultural i la sensibilització social
trama@trama.coop

Vols saber on pots
trobar la Burxa?
Escaneja el nostre codi QR
i entra al nostre mapa de
Distribució!

Escriu-nos a
laburxa@gmail.com

la fem entre totes...
vine i participa !
www.laburxa.org

Segueix-nos a:
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Entrevista a la Cris, voluntària al camp de refugiades de Velika Kladusa

“A les portes
d’Europa hi ha
un forat negre
on s’estan
negant els drets
humans”
Rubén Molina

Parlem amb la Cris, veïna del barri
que ha estat fent d’infermera
voluntària durant els mesos

d’octubre i novembre al camp de

refugiats de Velika Kladuša, a Bòsnia
Hercegovina.
-----Que et va dur a fer aquest viatge?
Perquè en part em sentia responsable
d’aquesta situació i veia que havia d’implicar-me en alguna manera. Vaig aprofitar el meu rol d’infermera quan una
amiga que ja col·laborava amb els camps
em va dir que es necessitaven gent amb
aquesta formació.
Com és que et senties responsable de la
situació?
Tota aquesta gent que viu als camps
volen venir a Europa. Aquest problema
té dues parts, una són les persones que

emigren cap aquí i l’altre som nosaltres,
no podem fer veure que no en formem
part.
Com és el dia a dia al camp de refugiats
de Kladusa?
Aquest camp tenia una situació
especial. No era un camp oficial, sinó un
assentament a la frontera amb Croàcia,
per tant un lloc estratègic i de pas. Els
refugiats l’utilitzaven com a campament
de preparació per travessar la frontera.
Quina era la situació en què havien de
viure els refugiats?
Era molt dura, ja que no hi havia
infraestructures que asseguressin
uns mínims d’habitabilitat. No tenien
serveis, ni subministraments i les deixalles i els excrements s’amuntegaven. Les
condicions higièniques eren deplorables
i feien augmentar els riscos per la salut.
Quin era el teu paper allà?
Jo feia servei de “clínica” quatre dies
a la setmana, que eren els dies que
no atenien metges sense fronteres.
Alternava la meva feina d’infermera
amb la meva tasca a les dutxes. Aquest
era el servei que feia l’organització amb
la qual col·laborava, “No Name Kitchen.”
Atenia a quaranta persones cada matí.
La majoria eren per cures als peus i
cames derivades de les llargues travessies caminant. També cops i trencaments
per la repressió policial a la frontera.
Quin perfil de persones et vas trobar al
camp?
Em va sorprendre molt la gran diversitat d’origen que hi havia, era realment
la Torre de Babel. Vaig observar dos
perfils diferenciats a grans trets.

Per un costat gent del nord d’Àfrica,
Marroc, Algèria, Tunísia, Líbia, Egipte.
Eren sobretot homes, joves, de classes
populars que emigraven per poder
millorar les seves condicions de vida. Per
altra banda hi havia un altre perfil de
migrants que fugien de guerres o situacions de persecucions, sobretot d’Iraq,
Iran, Afganistan, Pakistan, Kurdistan,
Palestins, Bangladesh, Níger i Eritrea.
Aquest eren un perfil més de classe
mitjana, d’edats més altes i hi havia
algunes dones. Dins del camp se separaven per nacionalitats.
Al final quan els tractaves individualment les diferències es difuminaven,
perquè els que fugien de la situació socioeconòmica a la vegada havien de patir
règims dictatorials que els ofegaven com
a persones.
Des de quan està actiu el camp?
Des de principis de primavera. Va
ser espontani quan van començar a
assentar-se davant de la frontera per la
dificultat d’arribar a Europa a través de
la frontera de Sèrbia - Hongria.
Com era la situació a la frontera amb
Croàcia?
Aquest estat tenia un sistema policial
molt sever. Disposava de molts recursos,
helicòpters, drons, gossos, càmeres
de visió nocturna, etc., que dificultaven el pas dels refugiats. Quan eren
sorpresos caminant per les muntanyes,
els retenien, els maltractava, els intimidaven amb armes de foc, els robaven
diners, documentació i mòbils, etc.
Després els deportaven a Bòsnia. La
policia Croata comptava amb el suport
de la policia Eslovena, perquè l’objectiu
dels refugiats era arribar a Trieste,
primera ciutat d’Itàlia. En total eren uns
250 km. L’objectiu era acabar amb la

La Burxa és un periòdic editat per un equip de redacció no professional que ens
reunim setmanalment al CSA CanVies (carrer Jocs Florals, 42).
Si et vols posar en contacte amb nosaltres pots fer-ho mitjançant el correu electrònic
(laburxa@gmail.com), el web (www.laburxa.cat) o els nostres perfils a Twitter (@
laburxa), Facebook i SomSants.
No ens fem responsables dels articles d‘opinió.
Publicació mensual.
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moral dels refugiats i que desistissin.
Que t’agradaria destacar de la teva
experiència?
Per una part veure que els nostres
veïns de l’altre costat del Mediterrani,
estaven disposats a donar tota la volta a
aquest mar a causa de la perillositat de
creuar en vaixell o pastera. Entrant per
l’altra banda intentaven fer-se passar per
siris i per poder tenir asil polític. Existeix
una percepció cap al concepte refugiats
que desperta més solidaritat i empatia
que no pas cap a les persones migrants
Per altra banda em va impactar la
durada mitjana de les travessies que
realitzaven, que rondava els dos anys.
En aquestes es trobaven en situacions
de molta precarietat, havien de tractar
amb màfies, patien moltes violències,
i posaven en risc la seva vida moltes
vegades en aquests dos anys. Jo en canvi
amb el meu passaport podia passar la
frontera que volia. La policia Croata
em va arribar a preguntar que si estava
segura de voler abandonar la Unió
Europea quan vaig creuar per anar a
Bòsnia.
Que t’agradaria afegir per acabar?
La situació de tants milers de persones
que volen arribar a Europa és un
problema al qual no podem tancar els
ulls. Després del Boom de Refugees
Welcom sembla que tot hagi acabat
perquè els mitjans no en parlen, però
no és així. A menys de dos mil quilòmetres hi ha un forat negre, on Europa
està negant a tota aquesta gent els drets
humans a base d’il·legalitats, tortura i
deportacions. El que passa allà ningú ho
grava i sembla que no existeixi. Un altre
dels objectius dels voluntaris que estan
allà és enregistrar els abusos als quals
són sotmesos i denunciar-ho a les administracions de la Unió.

Encara no tens la
samarreta de
la Burxa?
Ja pots triar la teva:
n’hi ha 4 de diferents !
Vine a buscar-la a
La Ciutat Invisible
Carrer de Riego 35

