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Redacció

A mb la celebració dels dos anys del referèndum i a les portes de la sortida de 
la sentència al “procés” l’estat avança amb la seva estratègia repressiva. La 
repressió estatal és evident que no és una novetat, però durant el procés 
hem vist que l’evolució d’aquesta ens porta a escenaris molt perillosos. 

L’1 d’octubre va ser un punt d’infl exió per un país que es va veure colpejat de forma 
brutal per voler expressar-se de forma democràtica sobre el seu futur. En aquell 
moment la violència directa contra les persones va ser l’eina utilitzada per intentar 
emmudir un poble organitzat, que s’erigia com a actor polític. L’empresonament dels 
líders d’organitzacions civils i polítiques va marcar la nova situació que ha portat a 
l’estat espanyol a un retrocés brutal pel que fa a la garantia de drets. Tampoc ens 
volem oblidar del paper bipolar de l’actual govern “efectiu” que ha encetat centenars 
de processos contra activistes independentistes a més de seguir utilitzant els mossos 
per reprimir activistes i manifestants.

Però el pas executat el passat 23 de setembre, amb la creació per part de la justícia 
d’un grup terrorista hauria d’encendre totes les alarmes de qualsevol persona que 
lluiti per poder viure en una societat de drets i llibertats. El guió traçat no és nou, l’hem 
pogut veure en massa casos en els últims anys en la que la concepció de terrorisme 
pot incloure a qualsevol que lluiti per un canvi social. No seràs terrorista si vols 
matar al president del govern i tens un arsenal d’armes a casa, sempre que la teva 
ideologia sigui la del règim del 78. En canvi per anarquistes, independentistes i gent 
d’esquerres, simples “indicis”, “precursors” i “intencions” són proves irrefutables. El 
perill a més a més és la possibilitat que l’estat vulgui emprar l’estratègia utilitzada a 
Euskal Herria. Allà l’existència d’una banda armada justifi cava poder tancar diaris, 
il·legalitzar partits, organitzacions pro drets humans, col·lectius juvenils, etc. L’estat 
i tota la premsa unionista estant intentar crear un relat per justifi car els futurs atacs 
repressius.

Aquest atac de l’estat demostra però que els espanta la capacitat combativa de 
l’organització popular que va fer possible el referèndum i que és capaç de paralitzar 
el país. Davant d’aquest panorama cal més que mai que el poble agafi  el rol d’actor 
protagonista, defugint els partits que han portat a la inacció i la decepció.

Muntatges contra 
l’organització popular

Crònica de la jornada 
del 14 d’octubre de 2019

la fem entre totes...
vine i participa !

www.laburxa.org

Escriu-nos a 
laburxa@gmail.com 

Segueix-nos a:

El 14 d’octubre de 2019 serà una altra data per a 
la història del barri i del país, com ja ho va ser l’1 
d’octubre de 2017. Com a molts altres indrets del 
país, les santsenques van sortir als carrers per 
protestar contra la sentència del judici als presos i 
preses polítiques, empresonats des de fa dos anys 
en el cas dels Jordis. Entre 13 i 9 anys de presó van 
ser les condemnes, que van indignar la ciutadania 
i la van empènyer als carrers del barri i de la 
ciutat. Mitja hora abans de les 12 del migdia les 
manifestants ja començaven a omplir la plaça de 
Sants i, convocades per Sants Acusa i els CDR del 
districte, van marxar en columna fi ns la plaça de 
Catalunya, on Tsunami Democràtic — plataforma 
creada per donar resposta a les sentències— va 
mobilitzar la gent cap a l’aeroport del Prat. 

Milers de persones van començar aleshores la 
marxa, a peu i amb els cotxes particulars perquè 
les forces policials havien ordenat el tancament 
de les estacions de tren i metro. Una massa de 
gent a peu en la seva majoria va fer entre 12 i 
15 quilòmetres fi ns la terminal 1 de l’aeroport, 
on s’anaven aplegant davant la porta principal 
i els aparcaments. Les intermitents i violentes 
càrregues policials no van poder fer fora les 
manifestants, que van aconseguir el bloqueig de 
l’aeroport i la cancel·lació de més de cent vols. 
Cap els volts de les 10 de la nit l’objectiu principal 
s’havia assolit i es va desconvocar la concentració. 
La força de la gent, un cop més, havia demostrat 
al món que la lluita per la llibertat de totes i tots 
només ha fet que començar.
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FOTO | El grup d’animació Resaka Est durant un partit de la temporada passada

FOTO | La columna de Sants de les mobilitzacions de l’aniversari de l’1 d’octubre

 Sants Viu 

Mobilitzacions a Sants per
l’aniversari de l’1 d’octubre

El procés independentista sembla que passi per un moment de rebaixa 
del conflicte al carrer. Aquest 1 d’octubre però es van tornar a viure mobi-
litzacions per reivindicar la implementació de la República i la via de deso-
bediència executada de forma massiva el dia del referèndum. A les 12h del 
matí una concentració d’unes dues-centes persones va tallar carretera de 
Sans a l’altura de les Cotxeres. A la tarda el barri les entitats sobiranistes i el 
CDR van convocar una columna per anar cap a la manifestació unitària que 
sortia a les 19h de Plaça Catalunya. Tot i sortir unes tres-centes persones, al 
llarg del recorregut s’hi van anar sumant vianants i el CDR de Sant Antoni, 
cosa que va fer que arribessin mig miler de persones en una marxa que va 
tallar tots els carrils de la Gran Via.

Els grups d’animació de la UE Sants 
Resaka Est i Green Ladies deixen de fer 
desplaçaments de forma temporal

La decisió és causada per les sancions imposades per la utilització de pots 
de fum per l’animació dels partits. El grup va acompanyar l’equip en totes 
les sortides de l’equip la temporada passada i les dues fetes aquesta. El 
diumenge 29 però van decidir deixar de fer-ho com a mesura de protesta. 
Aquesta decisió es mantindrà fins a la reunió que pròximament mantin-
dran amb la directiva. En aquesta els hi proposaran una sèrie de qüestions 
que per elles són cabdals per millorar l’animació. Denuncien que es tracti els 
pots de fum com a pirotècnia, com si fossin bengales, quan són inofensius 
i una bona forma de crear ambient i caliu als partits. No volen fer passos 
enrere i per això demanden a la directiva estar disposada a fer front a les 
mesures injustes de la federació, com per exemple recórrer totes les multes 
que posin.  Al arribar principis d’octubre i després de la reunió amb la direc-
tiva els grups d’animació han abandonat la seva vaga i tornen a la càrrega 
en el derbi que hi va haver amb l’Europa el passat diumenge 6 d’octubre.

La lluita contra el parc de neteja sota la 
futura escola de Cal Maiol continua

L’AFA Cal Maiol i La Plataforma contra el parc de neteja, van fer una crida 
a la mobilització social contra la construcció d’aquest a la futura escola a 
Can Batlló. La plataforma compta amb nombroses entitats i altres AFAs del 
territori, sumades a la lluita a través de les adhesions públiques. Aquesta 
va participar en el Consell de Districte del barri del dijous dia 3 d’octubre, 
per tal de fer arribar les seves propostes de reformulació del projecte i acon-
seguir així l’escola segura i de qualitat que mereix el barri de la Bordeta, 
com la resta de les escoles públiques. Les veus crítiques al projecte, que 
defensen que no està garantida la salut dels infants. Van utilitzar el seu 
torn de paraula per exposar les seves raons i propostes. La protesta va anar 
acompanyada de la presència de nombroses famílies carregades de cartells 
i pancartes. El projecte actual contempla dos usos (industrial i educatiu) en 
un mateix edifici i no es coneix cap exemple similar al món.

Columna cap a la manifestació
contra el canvi climàtic

El divendres 27 de setembre una gran marxa de 100.000 persones va 
recórrer els carrers de Barcelona en protesta per la mancança de mesures 
per aturar el canvi climàtic. Des del barri es va convocar una columna per 
anar de forma conjunta a la convocatòria que sortia de Jardinets de Gràcia. 
Tan sols unes desenes de persones hi van respondre, però això no va impedir 
que es marxes en manifestació primer pel Passeig Sant Antoni i després pels 
carrers de l’eixample. Es van cridar lemes contra el capitalisme i el canvi 
climàtic. La poca assistència potser és resultat de la falta d’adaptació de la 
comunicació dels col·lectius a les generacions més joves que van ser les més 
mobilitzades en aquesta data.

FOTO | Families de la Plataforma durant la protesta al Consell de barri

FOTO | Les manifestans de Sants en contra del canvi climà tic pels carrers de l’Eixample
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Clara Victòria

E l   p a s s a t  d i j o u s  1 9  d e 
s e t e m b r e  e l  G r u p 
d’Habitatge de Sants havia 
convocat concentracions 

per aturar dos desnonaments. Un 
d’aquests es preveia força complicat, 
doncs la propietat havia demanat 
la intervenció policial per efectuar 
l’expulsió de la Saioa i els seus dos 
fi lls menors d’edat.

En aquest context, a les 8 del matí, 
els Mossos d’Esquadra ja s’havien 
desplegat amb diverses furgonetes 
d’antiavalots a la cantonada de la 

casa de la Saioa, ubicada al carrer 
Olzinelles 18. La tensió va anar 
pujant, doncs des de les 9 del matí 
les activistes pel dret a l’habitatge 

es van concentrar davant del portal 
de l’edifi ci on s’havia de realitzar el 
desnonament i van seguir arribant 
més policia. Mentrestant el Grup 
d’Habitatge seguia lluitant per 

aconseguir aturar el desnonament. 
Els mossos van amenaçar les concen-
trades dient que utilitzarien la força 
per tal de dur a terme l’expulsió de la 
veïna. Finalment es va poder arribar 
a un acord de prorroga que evitava el 
desnonament.

La eufòria va esclatar entre les 
persones que havien vingut a 
defensar el dret a l’habitatge i la 
policia va iniciar una lenta retirada. 
En aquell moment però, els agents 
van utilitzar una petita excusa 
per convertir l’escenari d’alegria 
en una escena de terror i corre-
disses. L’excusa va ser que una de les 
concentrades va recriminar l’actitud 
de complicitat amb la propietat dels 
operaris de l’empresa de serralleria. 
A partir d’aquí van voler identifi car a 
l’activista i en intentar dissuadir-los 
el resta del grup van començar les 
agressions físiques. 

La violènc ia polic ial  es  va 
desfermar sense cap justificació i 
va ser totalment desproporcionada. 
L’actitud dels mossos va ser molt 
violenta. La Burxa va poder enregis-
trar tot el moment de les agressions 

policials i els vídeos penjats a les 
xarxes socials s’han reproduït 
centenars de milers de vegades. La 
gravetat de l’actuació policials ha 

fet que col·lectius en defensa del 
drets humans hagin demanat expli-
cacions a la conselleria d’interior. 
També s’han fet ressò la majoria de 
partits d’esquerra i inclús el regidor 
del districte de Sants-Montjuïc va 
reprovar dita actuació.

Dues persones van haver de ser 
atesses al llocs dels fets per una 
ambulància, una per atac d’epilèpsia 
i l’altra per un atac d’ansietat. Unes 
altres sis persones van ser ateses 
a un centre d’atenció primària per 
diferents ferides i contusions. 

Els mossos van amenaçar 
les concentrades dient 
que utilitzarien la força

Col·lectius en defensa 
del drets humans han 

demanat explicacions a 
la conselleria d’interior

La eufòria va esclatar entre les persones que havien 
vingut a defensar el dret a l’habitatge i la policia va 

iniciar una lenta retirada. En aquell moment però, els 
agents van utilitzar una petita excusa per convertir 

l’escenari d’alegria en una escena de terror i corredisses. 

FOTO | Activistes pel dret a l’habitatge preparats per aturar el desnonament de la Saioa
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Vuit persones ferides per l’actuació violenta dels 
mossos després de parar un desnonament
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Rubén Molina

S i una cosa està caracteritzant 
el mercat immobiliari en 
els últims anys ha estat 
l’increment desmesurat dels 

preus. Sobretot pel que fa al lloguer, 
però també la compra, els preus 
no han parat de pujar, superant 
els preus anteriors a la crisis. I 
justament arrel d’aquella crisi, va 
sorgir la SAREB, el banc dolent la van 
anomenar. 

Aquesta entitat naixia de la col·la-
boració publico-privada on l’estat 
assumia tota la carrega dels actius 
tòxics dels bancs. Milions d’euros 
destinats a salvar les entitats banca-
ries. Curiosament molts d’aquest 
actius tòxics provenien d’execucions 
hipotecàries, és a dir desnonaments 
de famílies per la impossibilitat 
de pagar hipoteques i interessos 
abusius. 

D’aquesta manera la SAREB va 
néixer com un megapropietari 
d’unes cases que han estat pagades 
dues vegades, una per les persones 
que van pagar la hipoteca i una 
altra per l’estat per tal de refl otar els 
sistema bancari que estava en perill 
de mort per la seva pròpia avarícia. 

Però desgraciadament aquest 
rescat bancari no ha servit per 
dotar-nos d’un parc públic d’habi-
tatge, la SAREB té una participació 
pública del 45% i l’altre 55% està 
format per entitats bancaries. 

És a dir, aquelles que van provocar 
la crisis i van necessitar un rescat 
pagat per tota la ciutadania 
gestionen aquest immens lot de 

propietats. I com es pot intuir no ho 
fan pel benefi ci comú.

La lluita per l’habitatge ha estat 
una constant de la nostra societat 
des d’abans de la crisis. Però és el 
sorgiment de la PAH i les protestes 
dels indignats quan pren força i 
esdevé una punta de llança dels 
moviments socials. Una lluita amb 
victòries, i no només aquelles quoti-

dianes parant desnonament a les 
portes de les cases de les veïnes. La 
llei 24/2015 és una eina aconseguida 
per la lluita co nstant dels col·lectius 
en defensa de l’habitatge. Un dels 
punt interessants d’aquesta llei és 
que obliga a la SAREB a haver d’oferir 
a les administracions les propie-
tats que vol vendre perquè aquestes 
puguin efectuar el dret de tanteig. 
Malauradament això no s’ha traduït 
en l’adquisició d’habitatge públic, ja 
que sense voluntat política les lleis 
no serveixen per a res.

En aquest marc de preus de l’ha-
bitatge inaccessibles, la SAREB ha 
efectuat un venda polèmica. Ha 
venut un paquet de 433 habitatges 
de tot l’estat a un fons d’inversió 
per 17,5 Milions d’euros. O el que 
és el mateix, 40.000€ cada casa. 
Aquest fet per si sol es podria consi-
derar com una estafa a la ciutadania 

que va pagar el rescat bancari. La 
empresa compradora, TALISMÁN 
CAPITAL SL, és força curiosa, doncs 
va ser creada tot just un mes abans 
de la compra al novembre passat. 
Té la seu en un petit despatx de 
Madrid tot i que el propietari, Javier 
Hernández viu a Londres. Aquest 
sortia a una entrevista al 2018 
parlant de les oportunitats d’espe-
culació que oferien els habitatges 
amb ocupades, doncs sortien molt bé 
de preu. Aquesta empresa ha iniciat 
els tràmits per desnonar a totes les 
persones que viuen a les cases que 
han comprat. Es nega a realitzar 
qualsevol lloguer i tal com declaren, 
el seu únic interès és que les cases es 
quedin buides per poder vendre-les 
per tres o quatre vegades el seu preu.

Al barri de Sants hi ha diverses 
veïnes afectades que s’han trobat al 
Grup d’Habitatge i han iniciat una 
campanya per denunciar aquesta 
compra que anomenen estafa. A més 
exigeixen que les administracions 
facin ús del seu dret de tanteig i 

retracte i comprin aquestes cases que 
han estat venudes a un preu insigni-
ficant. Segons denuncien, la ciutat 
no es pot permetre seguir augmen-
tant el parc d’habitatge especulatiu, 
que repercuteix en les veïnes. També 
reclamen polítiques valentes de les 
administracions perquè les propie-
tats de la SAREB passin al servei dels 
ciutadans i no del benefi ci privat de 
bancs i voltors.

La SAREB té una 
participació pública del 45%  

i l’altre 55% està format 
per entitats bancaries

Ha venut un paquet de 
433 habitatges a un fons 

d’inversió per 17,5 Milions 
d’euros. És a dir, 40.000€ 

cada casa.  La empresa 
compradora, TALISMÁN 

CAPITAL S.L., va ser creada 
un mes abans de la compra.

La SAREB malvèn pisos a 40.000€ a un fons voltor

FOTO | Arxiu La Burxa

Vuit persones ferides per l’actuació violenta dels 
mossos després de parar un desnonament
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Grup d’Habitatge Juvenil de Sants

A quest últim mes ha començat a funcionar el nou col·lectiu pel dret 
a l’habitatge del barri, el Grupd’Habitatge Juvenil de Sants (GHJS). 
Busca donar solució a les problemàtiques que troba el jovent amb 
relació a l’habitatge. Desconeixença d’un contracte de lloguer i 

dels drets propis, propietàries que obliden les seves obligacions, emancipació 
juvenil, preus abusius, desnonaments, etc.

El nou grup pretén ser un espai inclusiu per a totes les joves que pateixen 
en relació amb l’habitatge i/o volen col·laborar per a millorar la situació de 
tothom al barri. Aquest col·lectiu forma part del moviment per l’habitatge ja 
existent al barri, per la qual cosa sempre sumarà a aquest, participant junta-
ment amb altres col·lectius (com el GHAS) en accions diàries i extraordinà-
ries, així com aportant en les lluites i reivindicacions.

Des del Grup d’Habitatge Juvenil de Sants es reivindiquen els següents 
cinc eixos:

1. Per l’emancipació juvenil

Cada cop hem de viure fins més tard dins del nucli familiar. Si podem 
sortir d’aquest nucli, ens veiem exposades a una inestabilitat en l’habi-
tatge. Contractes de lloguer temporals i efímers, elevats i inaccessibles.

Emancipar-se no vol dir només marxar de casa els pares, si no significa 
alliberar-se d’aquesta condició precària i sense poder de decisió a la qual 
ens veiem sotmeses com a joves.

2. Pel dret a l’habitatge

Una casa és més que viure entre quatre parets. Volem un dret a l’ha-
bitatge real, sense haver de dependre de feines precàries per a pagar el 
lloguer. Tenim dret a un habitatge que permeti el nostre desenvolupa-
ment personal i tenir així, per fi, una vida pròpia.

3. Contra l’especulació immobiliària

Especuladors, grans i petits, aprofitant-se de la necessitat de tantes joves 
de tenir sostre fan negoci per enriquir-se uns pocs. Un barri on bancs i 
immobiliàries fan fora veïnes per substituir les classes populars arrelades 
al barri de Sants per persones amb més poder adquisitiu, rics i turistes. 
Ens hem d’organitzar fins a acabar amb l’especulació de les necessitats 
bàsiques. Que ningú tregui profit de la necessitat de tenir un sostre.

4. El jovent ens quedem al barri

Volem seguir vivint allà on hem construït les nostres vides i seguir 
construint nosaltres el barri de Sants, sense que tenir un sostre sigui una 
pedra al camí. Ens quedem al nostre barri.

5. Lluitem juntes per un habitatge digne

La situació que vivim és insostenible. És hora de posar-hi remei de 
forma col·lectiva. El problema és col·lectiu i la resposta també ha de 
ser-ho. Perquè el problema de l’habitatge no t’afecta només a tu, també 
als teus amics, coneguts, companys de classe i companyes de feina. Si ens 
afecta al conjunt de joves santsencs, la resposta ha d’aplegar al conjunt 
del jovent santsenc. És el moment de dir prou, fins aquí.

Perquè aquesta situació no pot allargar-se més.
Vine i participa!

L’assemblea del GHJS és cada dilluns a les 20.00 h al Casal de Joves de Sants      
(C/Violant d’Hongria Reina d’Aragó 151).

6  Col·lectius del barri

Nou col·lectiu per l’habitatge a 
Sants

Acció Llibertaria de Sants

A quest setembre s’ha inaugurat al barri la residència de luxe 
al carrer d’Enric Bargés (Sants-Estació). Construïda sobre sòl 
“públic” oferta, entre altres, habitacions individuals a partir de 
1.115 €/mes/persona (més IVA) i ofereix al barri un nou punt de 

conflicte.

La residència Garbí constitueix un atac a les classes populars de 
Barcelona i Sants. No només ofereix un habitatge inassequible per les 
estudiants que ho necessiten, sinó que amb els seus preus abusius afavo-
reix l’elitització del barri, provocant que les persones amb menys recursos 
no puguin venir a la ciutat a estudiar. A més, de ben segur incrementarà 
els lloguers de les rodalies, augmentant l’impacte de la gentrificació que 
ja pateix el barri.

En rebuig a Nexo Residències, veïnes han protagonitzat diversos atacs a 
l’edifici demostrant així el seu malestar en vers l’empresa.

Fem força per aconseguir un 
habitatge digne, per a tothom qui 
vulgui venir al barri. El panorama 
actual no millorarà sol. D’aquesta 
manera, hem de sortir al carrer i 
actuar. Accions individuals i col-
lectives. Sabotatge, vandalisme, 
i accions de barri contra les que 
promouen la misèria, com Nexo 
Residències i les entitats especula-
dores (immobiliàries, bancs...).

Pots participar en iniciatives per 
l’habitatge com LaFiraOLaVida, el 
Grup d’Habitatge de Sants (GHAS) o 
el Grup d’Habitatge Juvenil de Sants 
(GHJS) entre d’altres. 

Sants organitzat ho podem tot.

Les veïnes de Sants contra les 
residències de luxe
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Sants Viu

P laces d’aparcament de zona verda, reconvertides en ludoteca, 
tancar la Via Laietana unes hores, alguna concentració, un parell 
de mencions als mitjans públics i una retòrica discursiva que ens 
emplaça a totes a reduir l’impacte de les nostres vides en el consum 

per revertir el canvi climàtic. Aquestes són algunes de les apostes instituci-
onals dels diferents governs per a l’anomenada, setmana del clima.

 
Al marge d’aquests pedaços, des de l’esquerra independentista s’ha articulat 
tota una campanya i argumentari per posar en relleu que la crisi ecològica 
i climàtica és tan sols el revers d’una moneda anomenada capitalisme. Així 
doncs, per salvar el planeta és imprescindible superar el capitalisme com a 
sistema econòmic-bèl·lic-productiu que tot ho impregna. 

A curt i mitjà termini es demanden 9 mesures urgents per a revertir la 
situació:

•	 Fi de les emissions contaminants l’any 2050

•	 Nacionalització de les empreses energètiques i 

•	 fer-les renovables. 

•	 Garantir preus socials d’aquestes per a les classes populars

•	 Garantir la biodiversitat dels ecosistemes

•	 Gestió pública de l’aigua i el seu cicle natural

•	 Canvi de model de mobilitat, més bicicleta i transport públic 
amb energia renovable i menys vehicle privat

•	 Aprofundir en la sobirania alimentaria de proximitat

•	 Reduir residus i decréixer en turisme per fer sostenible la vida a 
les ciutats.

Una campanya que va tenir el seu punt àlgid en la manifestació de diven-
dres 27 a la tarda que va omplir els carrers del centre de Barcelona. Abans 
però la població estava cridada a fer accions de petit format per tal de visu-
alitzar la problemàtica. En aquest sentit al barri de Sants, l’organització inde-
pendentista Endavant, va assenyalar La Caixa com un dels responsables de la 

crisi econòmica-climàtica que vivim, impulsora de lobbys com l’especulació, 
els negocis energètics o de la indústria automobilística que tant contamina 
les nostres ciutats. Aquesta mateixa organització també ha estat la respon-
sable de la penjada de pancartes al port de Barcelona, davant la terminal de 
creuers per denunciar l’augment d’aquests hotels flotants davant la nostra 
ciutat, exemple màxim de la contaminació que pateixen els barris costaners 
de la ciutat però que pot arribar fins a molts més quilometres terra endins.

 
El mateix dia 27 i cridats per les entitats del barri, es va secundar la convo-
catòria de manifestació amb una columna que va sortir de la plaça de 
Sants i que va recorre l’Eixample fins a arribar al punt de trobada global a 
Jardinets de Gràcia. La mobilització veïnal va enfilar el carrer Sant Antoni 
i Tarradellas i carrer París per arribar fins a la Diagonal. Al llarg de la marxa 
es van cridar consignes contra el trànsit de vehicles de motor i per una nova 
política de mobilitat. Sembla doncs que la reivindicació ecologista deixa de 
ser una bella reivindicació per ser la solució a l’extinció del planeta. Caldrà 
veure fins a quin punt les polítiques governamentals poden revertir un 
model que s’expandeix infinitament fins a col·lapsar.

Col·lectius del barri    7

Casteller de Sants

E ls castellers s’han convertit en humans. Aquesta és una de les 
conclusions a les quals es pot arribar aquest any quan ja ens 
trobem en el tram final de temporada. Les colles castelleres 
han deixat de gaudir de la gran afluència de gent als assajos 

que tenien en els anys d’efervescència castellera i això ha repercutit 
en els resultats a plaça, sumat a una època de força renovació en peces 
importants. Les grans colles han continuat realitzant castells de gamma 
extra però, de forma general, se n’ha reduït l’assiduïtat i a força colles han 
rebaixat el nivell respecte als anys anteriors.

Els Castellers de Sants, per tant, tampoc ens escapem d’aquesta 
dinàmica general del món casteller i estem vivint una temporada de tran-
sició. A l’octubre de l’any passat vam viure una caiguda que ha condici-
onat l’esdevenir de la temporada actual, en la qual hem hagut d’assegurar 
tots els passos abans de marcar-nos un nou objectiu. És per això que, lluny 
dels castells de nou o de gamma extra, ens hem situat en la consolidació 
del 3de8 i 4de8.

Els Borinots, però, encarem el darrer tram de temporada amb ganes 
de mostrar tota la feina fosca feta a l’assaig a l’Escola Jaume I durant tot 
l’any. El calendari, a més, ens brinda un seguit d’actuacions atractives per 
lluir galons de colla gran. Diades a casa, diades davant d’escenaris impo-
nents i diades on tenim una estima especial.

La gran cita amb el barri serà el pròxim 20 d’octubre a la plaça Bonet i 
Muixí amb motiu de la nostra XXVII Diada davant de la nostra gent i on 
aconseguim tenir un gran gruix de camises. A més, aquesta es presenta 
com una gran oportunitat per redimir-nos de la caiguda de la temporada 
anterior. Els castells de 9, alhora, seran objectius de la Diada on estarem 
acompanyats de dues grans colles com els Minyons de Terrassa i els 
Capgrossos de Mataró.

En aquest tram final de temporada els santsencs també serem a actu-
acions que centren tota l’atenció del món casteller. És el cas de la Diada 
de Tots Sants de l’1 de novembre a Vilafranca del Penedès i la Diada dels 
Minyons de Terrassa al 17 de novembre. Actuacions de primer nivell, amb 
castells de gamma extra i on els Castellers de Sants volem fer un gran 
paper amb castells de nou. També tindrem altres actuacions de rodatge 
com la de Festa Major de Les Corts, barri en el qual també tenim un 
gran nombre de Borinots, la de Nova Atenes a Terrassa o la Diada dels 
Castellers de Sant Cugat.

En total, per tant, són menys de dos mesos per tornar a portar el nom 
de Sants a diverses localitats i posar-la al capdavant de l’actualitat caste-
llera. Després d’una temporada de molt rodatge amb castells de vuit per 
donar confiança a tota la colla, arribar l’hora de mostrar el potencial dels 
Borinots i tornar a lluir els folres i castells de nou. Perquè, si d’una cosa 
n’estem convençuts, és que #HoTornaremAFer.

Dos mesos per lluir-se

Destruir el capitalisme per 
salvar el planeta

FOTO | Acció a la Caixa de la Campanya Destruir el capitalisme per salvar el planeta
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L’especulació immobiliària no és només un 
mot complex que fa referència a una pràctica 
econòmica. És una acció que destrueix el 
teixit social dels barris, i que  converteix 
en benefi cis les misèries de la majoria. Les 
petites històries de cada desnonament i 
expulsió són només la punta de l’iceberg 
d’aquesta violència que destrueix els barris i 
les seves comunitats. 

Maria
La Maria és una dona de 90 anys que vivia al 

Carrer Creu Coberta 69. Havia viscut 35 anys de la 
seva vida en aquell pis amb un contracte de renda 
antiga. Vivia amb la seva fi lla i el gendre. Pel seu 
estat de salut no es podia moure de casa seva. Tota 
la fi nca és propietat d’una família adinerada, que 
té més fi nques en lloguer. En morir el propietari 
i passar l’herència als fi lls, es va iniciar un procés 
de buidatge del bloc per poder treure més rendi-
ment econòmic i fer pisos turístics. El bloc ja ha 
estat molts anys en estat de deixadesa. Ara ja està 
buit. Pel retard d’un pagament la propietat la va 
denunciar i es va realitzar un judici on ella no va 
ser present. Quan es va adonar ja tenia sentència 
i no podia recórrer. A més en estar la propietat 
dividida entre germans es considera jurídicament 
una comunitat de béns i no estaven obligats a 
oferir-li un lloguer social.

El grup d’habitatge de Sants va aconseguir 
aturar dues vegades el seu desnonament a la 
porta amb la concentració de veïnes al carrer i 
portant un metge forense que va testimoniar que 
la Maria no es podia moure de casa. La propietat, 
Miquel Casadamunt, i el seu advocat, Galpi Arroyo 
es van mostrar infl exibles per expulsar-la de casa 

i no voler esperar que li assignessin el pis d’emer-
gència que estava esperant de l’administració. La 
van expulsar el passat 25 de juliol una comitiva 
judicial acompanyada d’un dispositiu d’antiava-
lots dels Mossos d’Esquadra. Va ser reallotjada de 
forma temporal després d’una forta pressió de la 
PAH Barcelona.

Juan
Veí que fa més de vint anys que viu al barri. Dels 

quals els últims sis en el pis a Rambla Badal. Va 
anar encadenant contractes de lloguer amb pròr-
rogues d’un any fi ns que el propietari va decidir 
no renovar-li més. Volia vendre el pis. El Juan va 
acceptar que passessin les visites dels possibles 
compradors i seguir pagant fi ns que a més li va 
voler pujar el lloguer temporal de 450 € a 600 €. 
Aquesta pujada era inassumible pel Juan, pensi-
onista i que a més s’ha de fer càrrec del seu fi ll, 
que encara que major d’edat, té una discapacitat. 
A partir d’aquí el propietari va exigir al Juan que 
marxes del pis i no va voler que li seguís pagant. Es 
troba a la mesa d’emergència d’Habitatge des de 
gener però l’espera és d’entre un any i any i mig. 
Serveis socials només li ofereix anar a una pensió 
per tres dies i un magatzem pels trastos. El propie-
tari és un inversor estranger que ha anat comprant 
pisos a Barcelona per especular. Després de parar 
un desnonament a la porta amb l’ajuda del Grup 
d’Habitatge, va decidir buscar una alternativa 
amb l’ajuda d’aquest col·lectiu. Ara viu en un pis 
ocupat pel grup però que ja ha estat amenaçat per 
l’empresa d’extorsió de Desokupa.

Jeane i Josep Maria
Aquesta parella vivia al carrer Vilamarí, a tocar 

de Plaça Espanya. Les seves filles van créixer 
en aquest barri i feia vint-i-vuit anys que en el 
mateix pis. Tenien un contracte de lloguer inde-
finit per un pis no gaire gran pel qual pagaven 

uns 700 €. L’any 2011 la propietat els va avisar que 
els donava un termini màxim de dos anys per 
marxar, sense més opcions. No van trobar res al 
barri que tingués les mateixes condicions i van 
decidir marxar de Barcelona. Van anar a viure a 
Vilanova i la Geltrú, on pel mateix preu van poder 
estar en un pis molt més gran. Acabats els 5 anys 
de contracte, més 3 més, on els van apujar 50€, han 
hagut de marxar perquè a propietat volia vendre. 
Han hagut de tornar a buscar un altre pis i ara els 
preus ja estan pels núvols. Aquest cop per un pis 
més petit a la mateixa Vilanova per més de 900€.

Ariadna
L’any 2015 va entrar a viure en un pis del barri, 

al carrer 26 de Gener. El compartia amb dues 
amigues més, tenia tres habitacions i els costava 
600 € al mes. En passar els tres anys de contracte 
el lloguer va pujar fi ns als 850€. Per un pis antic, 
sense reformar amb la instal·lació elèctrica defi -
cient i amb constants avaries. La propietat no es 
feia càrrec del manteniment que havien d’anar 
cobrint les inquilines, tant en responsabilitats 
com econòmicament. El 2018 va canviar de pis i 
va trobar un per al mateix preu 850 €, que al cap 
d’un any ja són 900 €. El pis no és gaire millor, tres 
habitacions i amb unes humitats que la propietat 
no vol arreglar. Si ho fes, segons ens comenta l’Ari-
adna, els hi pujaria una altra vegada el preu del 
lloguer.

M.D.P
Aquest jove de Collblanc participa del Grup 

d’Habitatge Juvenil de Sants. Té vint-i-dos anys, 
és estudiant d’Enginyeria i va empalmant feines 
precàries. Viu amb la seva família (monopa-
rental) que té un pis de propietat que encara està 
pagant la hipoteca. Comparteix casa seva amb el 
seu pare i la seva germana. Té la intenció d’eman-
cipar-se però la seva situació actual no li permet. 

L’especulació més enllà de les xifres

FOTO | Maria FOTO | Juan FOTO | Jeane i Josep Maria

Desnonaments, pràctiques arrendatàries abusives que voregen la il·legalitat, mobbing 
immobiliari o pressió contra establiments de tota la vida: les afectades ens ho expliquen.
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Voldria trobar un pis als districtes de Collblanc, 
La Torrassa  o Sants-Montjuïc. Pensa que la seva 
situació és semblant a la gran majoria de joves del 
barri. Prefereix que no surti la seva imatge i nom.

Veïnes del Bloc Gayarre
El Bloc Gayarre va ser okupat al febrer després 

d’una manifestació. Allà el Grup d’Habitatge de 
Sants va reallotjar a persones desnonades que no 
tenien més opcions. El bloc va ser buidat de veïnes 
abans de l’okupació per part de la propietat, MK 
Premium. Després Desokupa va intentar expulsar 
les seves actuals habitant amb la complicitat dels 
Mossos d’Esquadra.

Una d’aquestes famílies, que per motius de 
seguretat no volen donar el seu nom, ens explica 
la seva situació. Són una parella i dos fi lls menors 
d’edat. La seva situació administrativa és irre-
gular. Abans havien viscut en un pis compartit 
amb altres famílies facilitat per l’església. Els 
quatre en una mateixa habitació. Er una situació 
molt extrema en la qual no podien seguir. Tampoc 
podien accedir al mercat immobiliari i la seva 
única sortida va ser la que va trobar organitzant-se 
amb altres veïnes al GHAS. Ara viuen en una 
situació d’inseguretat molt alta per les amenaces 
de la propietat i la incertesa del seu futur.

Happy Park
Aquest establiment mític del barri de Sants està 

ubicat al carrer Comtes de Bell-lloc, a tocar de 
l’Estació de Sants. Van obrir l’any 1994 essent un 
dels primers parc de boles de la ciutat. En aquest 
temps milers d’infants i no tan infants han gaudit 
d’unes instal·lacions fetes per a gaudir. Aquest 
novembre però haurà de tancar les seves portes 
si res no canvia. L’edifici on està ubicat és una 
antiga fàbrica i està declarat patrimoni. Aquest és 
propietat una família de grans tenidors que tenen 

moltes altres propietats semblant arreu del país. 
En morir els dos germans que ostentaven la propi-
etat d’ençà que el Happy Park s’hi va instal·lar, 
han agafat les regnes la següent generació. Això 
ha suposat un canvi en les relacions. Fins ara el 
parc de jocs pagava un lloguer que no arribava 
per poc als 5000€ i ara els hi volen apujar fi ns als 
15.000€ unes xifres totalment inaccessibles per un 
negoci familiar com aquest. Si fi nalment la propi-
etat no accedeix a baixar el lloguer desapareixerà.

La Bauxa
Aquest bar del carrer Vallespir va obrir l’any 

2003. Des d’aleshores s’ha convertit en un espai 
emblemàtic i molt estimat al barri. Si una cosa 
ha caracteritzat aquest local, ha estat la seva 
implicació social, tant amb el teixit associatiu, 
festiu i els moviments socials. Més enllà d’entre-
pans especials i menús de cuina catalana tradici-
onal, la Bauxa, o “Bauma” per altres, és un espai 
compromès. Sempre ha estat obert a ser altaveu 
de les lluites del barri, punt de trobada i a promo-
cionar la cultura popular. Ha estat un dels grans 
dinamitzadors de la comissió de festes de la 
comissió de festes de Vallespir de Baix.

Però desgraciadament la seva existència corre 
un gran risc i segons la família que el regenta el 
més probable és que tanqui abans de Nadal. Des de 
fa un any que no se’ls hi va renovar el contracte de 
lloguer. La propietat aprofi tant la pujada de preus 
provocada per l’especulació vol vendre el local. El 
preu de sortida eren 450.000€, que de moment ja 
ha hagut de baixar. La solució que els hi van donar 
a la Bauma era fer un contracte mes a mes fi ns que 
trobessin un comprador. Així estan des de fa un 
any, sense saber si cada mes serà l’últim d’aquesta 
entranyable tasca de barri. En aquest temps estan 
vivint amb una angoixa constant provocada per 
aquesta incertesa. A més els hi suposa un gran 
greuge doncs no els hi permet fer obres o inver-
sions en el local. Per no parlar de les persones que 

tenen contractades com a cuineres o cambreres a 
les quals no els poden assegurar una feina estable.

Tatau l’Antiquari
El Tatau era un restaurant ubicat al carrer Salou 

número 5. El local combinava la restauració i la 
funció d’antiquari. Tot el que hi havia s’hi podia 
comprar. Era realment un regal a la vista la gran 
quantitat d’objectes antics i cuidats que s’hi 
trobaven, des de bicicletes a molinets de cafè, un 
piano, etc. Tots els plats, coberts, les taules i cadires 
eren diferent, tots entranyables.

La finca, que era el local i un pis a dalt, va ser 
adquirida per MK Premium, conegut fons d’espe-
culació de Barcelona. Fa cosa de tres anys la van 
vendre a un inversor particular francès. Un cop 
acabat el contracte aquest mes de juliol, no li van 
renovar el contracte, cosa que ha significat la fi 
d’un dels racons més impressionants que hi havia 
al barri.

Maria: “En morir el propietari i 
passar l’herència als fi lls, es va 

iniciar un procés de buidatge del 
bloc per poder treure més rendiment 

econòmic i fer pisos turístics.”

Ariadna: “En passar els tres anys 
de contracte el lloguer va pujar fi ns 

als 850€. Per un pis antic, sense 
reformar amb la instal·lació elèctrica 

defi cient i amb constants avaries.”

La Bauxa: “La solució que els hi van 
donar (...) era fer un contracte mes a 

mes fi ns que trobessin un comprador. 
Així estan des de fa un any , sense 

saber si cada mes serà l’últim...” 

FOTO | Ariadna FOTO | Happy Park FOTO | La Bauxa
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Al segle XVIII el fi lòsof i economista Adam 
Smith va crear la metàfora de la mà 
invisible que regula el mercat. Aquesta 
s’ha convertit en una espècie de dogma 

del liberalisme per tal de justifi car la no regulació 
dels mercats. Però una de les principals contra-
diccions del capitalisme és la tendència cap al 
monopoli d’aquells que més recursos disposen. 
D’aquesta manera el mercat deixa de ser lliure 
per convertir-se en una eina dels més rics per 
apropiar-se dels recursos del més pobres. Així els 
preus del mercat no estan fixats per la llei de la 
oferta i la demanda, sinó pels especuladors. No és 
una llei natural la que fa pujar els preus, destrossa 
les comunitats dels barris i empeny a la misèria 
milers de persones. Són els grans propietaris que 
s’aprofi ten de la seva capacitat de venda i compra 
per fer pujar els preus.  

En els últims anys hem vist com milers de veïnes 
s’han vist expulsades per l’augment dels preus 
de l’habitatge. Segons les xifres del padró muni-
cipal, 60.000 persones han marxat a viure fora de 
Barcelona només l’any 2018. 

En canvi hi ha un tipus de veí que ha augmentat 
molt en el nostre barri en els últims anys. Mentre 
veiem com comerços de tota la vida abaixaven 
la persiana, molts d’aquests locals han estat 

conquerits per immobiliàries. En concret hi ha 42 
locals destinats al negoci immobiliari. Un negoci 
que creix a expenses de les rendes de les veïnes.

La majoria d’aquestes estan molt lluny de ser 
negocis familiars i són grans cadenes amb implan-
tació estatal. Així, podem trobar firmes com 
Tecnoncasa, Don Piso, Comprar Casa, etc. Després 
ens sorprenen algunes agencies que tenen entre 
dos i quatre seus només al nostres barri, Veí Nou 
(4), La casa agency (4), Lychenheim (2), La llave 
de oro (2) i Fincas Blaco. La majoria d’aquestes 
acumulen queixes, entre les que destaquen les 
fi ances abusives. La Llave de oro per exemple ha 
estat protagonista de l’expulsió de blocs sencer 

al barri de Gràcia,  confl icte que va topar amb la 
resistència de l’Oficina d’Habitatge Popular de 
Gràcia. Són aquests actors els que regulen els 
preus del nostra barri, emportant-se un benefi cis 
molt alts a costa d’empobrir al veïnat.

No és el mercat, són els especuladors

Voltors i Socimis

Però sens dubte un dels nous actors en el 
mercat immobiliari culpables d’aquest nou 
escenari han estat els fons d’inversió. Popu-
larment, i merescudament, han adquirit el 
malnom de voltors, doncs com carronyaires 
es llencen contra els més dèbils. Blackstone 
és el més conegut i el més important del món. 
Es dediquen a comprar deute i actius que 
consideren de risc per revendre’ls a un preu 
molt més elevat. TALISMÁN CAPITAL SL, és un 
altre fons inversor que ha comprat a preu de 
saldo centenars de cases i de la SAREB i pretén 
expulsar als habitants d’aquests habitatges.

Hi ha una altra figura jurídica que ha jugat 
també un paper important. Són les Socimis, 
societats anònimes que compren grans 
propietats per cobrar els lloguers i entregar els 
beneficis als accionistes. Aquestes compten 
en descomptes fiscals cosa que les fan molt 
atractives pels grans fons especulatius.

Mentre veiem com comerços de 
tota la vida abaixaven la persiana, 

molts d’aquests locals han estat 
conquerits per immobiliàries. 

• La Casa Agency (x4)
• Fincas Chicote
• Veí Nou (x4)
• Fincas Dueñas
• Lychenhein (x2)
• Fincas el Pallars
• Don Piso (x2)
• Immobiliarias fi ncas gp
• Fincas Blanco (x2)
• Inmobiliaria redpiso
• La Llave de oro (x2)
• La immobiliària
• Api
• Lloguer segur
• API Fincas Sants
• Montehu fi nques
• Assessories i Fincas 

catalonià
• Pisos Barcelona
• Borcli Sants
• Pisos de sants
• City pisos
• Promonova
• Compracasa
• Segermar
• Diana fi ncas
• Servi piso
• Euro House fi ncas
• Tecnocasa
• Exes expofi ncas

Immobiliaries a Sants

FOTO | Redacció
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Espai de coordinació de punts liles de les            
FMAS 2019

Aquest 2019 es compleixen 11 anys des 
de l’aprovació de la Llei 5/2008 per 
erradicar la violència masclista. Tot 
i l’esforç de les institucions per fer 

polítiques de lluita contra la violència a les dones 
i la presència d’espais autogestionats i feministes 
dels barris, encara no en tenim prou. 

Un dels barris capdavanters en l’organització 
de festes contemplant aquesta necessitat va 
ser Poble Sec, on el 2015 es va elaborar un dels 
primers protocols d’actuació contra les agressions 
sexistes a les festes majors. Seguint aquesta línia, 
el 2016, alguns col·lectius del barri de Sants ens 
vam proposar elaborar un Protocol de Prevenció 
propi i unes línies d’actuació contra les agressions 
masclistes durant la Festa Major. Aquests col·lec-
tius enteníem que la violència cap a les dones 
era una expressió del sistema patriarcal, i en tant 
que sistèmiques, calia assumir col·lectivament 
la responsabilitat que no tinguessin cabuda al 
nostre barri. 

Així va néixer el protocol que aquestes passades 
Festes Majors Alternatives de Sants (FMAS) 2019, 
s’ha aplicat a tots els espais que en formaven part, 
sumant ja 3 anys de recorregut en la lluita per 
garantir unes festes segures i lliures d’agressions. 

Què és el protocol?
Perquè no són realitats singulars sinó un relat 

social comú, el Protocol pretén ser un marc d’actu-
ació per socialitzar el confl icte i buscar complici-
tats per abordar-lo. 

Es parteix de tres objectius principals: la 
prevenció, que agrupen les actuacions destinades 
a alertar, explicar i evitar que es produeixin agres-
sions; l’empoderament, que garanteix la creació 
d’un espai de seguretat on la persona agredida té 
el suport per actuar amb confi ança; i la resposta, 
que en cas que la persona afectada necessiti 
ajuda, permet un ventall de respostes acordades i 
legitimades per  tots els col·lectius del barri.

Aquests objectius es materialitzen amb punts 
liles fi xes a cada espai de les festes alternatives, on 
cada nit som unes quantes atentes de respondre a 
qualsevol situació.

Premisses bàsiques
Creiem essencial esmentar unes quantes 

premisses bàsiques sobre la visió envers les rela-
cions de poder, les dinàmiques i les inèrcies 
tòxiques que es donen en els espais de festa:

1. Ni les drogues, ni el vestuari, ni les mirades, 
justifi quen una agressió masclista. 

2. Una agressió es materialitza quan alguna se 
sent agredida.  Cada persona té  els seus límits, 
en funció de les vivències que ha tingut. No és 
legítim qüestionar els límits de l’altre. 

3. El patriarcat és un sistema de relacions de 
poder on el rol masculí té el privilegi. Per tant, 
tots els homes són potencials agressors, i està en 

les seves mans desconstruir-se paral·lelament a la 
feina que fem les dones en els punts liles. 

4. Les persones agredides no són “víctimes 
passives”, més aviat són supervivents del sistema 
patriarcal. Actuem sempre amb el consentiment 
de la persona agredida, respectant la seva decisió 
personal i les seves conviccions. 

5. Establim l’autodefensa com a resposta total-
ment legítima. 

Valoració
Durant els 9 dies de festa al barri de Sants, hem 

rebut més d’una vintena de denúncies en els 
punts liles, algunes de les quals s’han donat en 
espais que no corresponien a les FMAS. Referent 
a aquest punt, volem animar a que qualsevol 
carrer de festes de Sants, mancat d’un punt lila, 
ens contacti a protocolsants@gmail.com, per 
acordar com proporcionar el material, les eines i 
la formació per aplicar el Protocol. 

Tot i el protocol en marxa, no podem fer una 
valoració positiva de les festes. Mentre seguim 
rebent casos als punts liles, ens segueixin asset-
jant a les festes a través d’actituds corporals 
territorials i mirades lascives indiscriminades, 
mentre no ens sentim segures, la valoració no 
pot ser positiva. Tanmateix, fent autocrítica de 
les nostres actuacions en els casos que se’ns s’ha 

demanat intervenir, creiem que cada cop estem 
més preparades i treballem en espais cada cop 
més conscienciats.

 
Però, al realitzar aquest exercici de revisió en 

els espais alternatius, s’ha evidenciat la falta de 
responsabilitat per part del districte. A l’hora de 
vetllar per la seguretat dels espais, als quals el 
districte havia cedit els permisos per dur a terme 
les celebracions, l’administració només ha propor-
cionat 4 persones itinerants per cobrir la gestió del 
punt lila de tot el perímetre de les festes, i única-
ment en els dies que ha considerat de més afl u-
ència. Des dels punts liles de les FMAS ens sembla 
una mesura del tot insufi cient, que no correspon 
ni s’adequa a les necessitats i a la realitat social. 
Senyalem al districte com a còmplice, un cop 
més, de les violències que s’exerceixen al barri, 
ja que no aporta solucions realistes a les nostres 
problemàtiques. 

Per últim, volem interpel·lar a tot el barri en el 
procés de crear espais d’oci segurs per a totes. 
Aquest procés no només ha d’estar lligat a l’orga-
nització d’espais no mixtes per crear xarxes entre 
dones i elaborar protocols, també ha d’anar de la 
mà de la desconstrucció dels homes, de les seves 
actituds en molts aspectes, ja que són ells qui 
exerceixen el rol de poder, i cal revertir aquesta 
situació per poder gaudir totes dels espais amb 
llibertat. 

Punts liles a les festes alternatives de Sants
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AVUI FA 20 ANYS

Què passava al barri fa 20 anys? 
Revisem l’hemeroteca per recordar la portada del 
número 19 de La Burxa del mes d’octubre de 1.999

AVUI FA 20 ANYS
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Escriu-nos a  
laburxa@gmail.com 

Anuncia’t a 
La Burxa! 

i col·labora 
amb la comunicació 

popular i 
autogestionada !

Què passava al barri fa 20 anys? 
HUMOR
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Descontrol Editorial

¿La seva feina no té cap sentit 
per a la societat? A la primavera de 
2013, David Graeber va fer aquesta 
pregunta en un assaig lúdic i provo-
catiu titulat “Sobre el fenomen del 
treballs absurds”. L’article es va fer 
viral. Després d’un milió de visites 
on-line en disset idiomes diferents, 
la gent segueix debatent la resposta.

Hi ha milions de persones: 
Consultors de recursos humans, 
coordinadors de comunicació, inves-
tigadors de telemarketing, advocats 

corporatius,… els cuals les seves 
feines són inútils, i ells ho saben. 
Aquestes persones estàn atrapades 
en treballs absurds. Oblidi a Piketty 
o a Marx; es Graeber , un dels antro-
polegs i activista més influent del 
moment, qui diu alt i clar que moltes 
tasques que es realitzen en una 
economía d’esclaus assalariats són 
una forma de feina tant carent de 
sentit, tan innecesària i tant perni-
ciosa que ni tant sols el propi treba-
llador és capaç de justificar la seva 
existència i tot i així se sent obligat a 
fingir que no és així.

La crítica social que persegueix el 
llibre és solida i aguda, especialment 

quan introdueix categories tant 
refinades com els “treballs d’apeda-
çador”. Que realitzen determinades 
deines per, per exemple, mantenir 
en funcionament màquines velles 
i estalviar-li a l’empresa la compra 
de nova maquinària. No deixa de 
tenir la seva llogica, ja que, com va 
dir Orwell, “una població que està 
ocupada treballant, encara que 
sigui en tasques inútils, no té temps 
per a fer molt més”. D’aqui, como 
conclueix Graeber, lo que tinguem 
sigui una absurditat permanent.

Editorial Descontrol, 2019

LLIBRES

EXPOSICIÓ

La Lleialtat Santsenca

Durant tot el mes d’octubre el 
vestíbul de la Lleialtat Santsenca 
acollirà l’exposició «Carrer i Acció» 
del fotògraf documental Joan 
Atienza. Es tracta d’ un recull de 
24 instantànies que documenten 
els esdeveniments polítics i socials 
que han tingut lloc als carrers de 
Catalunya entre l’1 d’octubre de 2017 
i el 16 de març de 2019. 

El referèndum d’independència, la 
commemoració del primer aniversari 
de l’atemptat terrorista a la Rambla, 
les protestes contra l’acte de reconei-
xement als executors de la operació 
Copérnico organitzat pel sindicat 
policial JUSAPOL, les protestes contra 
la celebració del consell de ministres 
o la manifestació en defensa de l’au-
todeterminació a Madrid són alguns 

dels fets recollits per l’objectiu 
d’Atienza.

Un període en que, segons el propi 
autor els carrers del Principat s’han 
convertit en escenari del conflicte 
Catalunya – Espanya, nodrint-nos de 
multitud d’imatges d’impacte. 

Amb aquesta exposició el fotògraf 
reflexiona sobre tot allò que passa al 
carrer durant les mobilitzacions. En 
primera persona he pogut observar 
que, sovint, res del que passa al carrer 
és tan espontani, pacífic o violent. 
A vegades m’ha sorprès la teatralit-
zació, la guionització i la sobreactu-
ació. En alguns casos, sobrepassant 
el mal gust. Però sovint no vol dir 
sempre, ni tot, ni tothom. 

Joan Atienza és un fotògraf docu-
mental de vocació i autodidacta espe-
cialitzat en fotografiar moviments 
socials, polítics i de lluita al carrer.

David Graeber
El nou esclavisme. Passar-se la vida treballant en quelcom totalment innecesari. Un treball absurd.

Fotografia documental dels dos darrers anys de protestes al carrer.

Feines absurdes. Una teoria 

Carrer i Acció. Joan Atienza

i col·labora 
amb la comunicació popular i 

autogestionada !

Escriu-nos a laburxa@gmail.com 

Anuncia’t a La Burxa! 
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CSA Can Vies 
C/ Jocs Florals, 40

Assembea: dimecres a les 19h
Sopador: divendres a les 21h
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 Trama
Col·lectiu Feminista
Dilluns a les 20.30h
latramafeminista@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
COS Barcelonès
Dilluns de 18:30h a 21h

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

Casal de Joves de Sants
C/ Alcolea cantonada 
C/ Violant d’Hongria

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

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
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
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

Sindicat de Llogateres
Sindicat en defensa del dret a 
l’habitatge i un lloguer assequible, 
estable, segur i digne.
sindicatdellogateres@gmail.com

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

Escaneja el codi QR i 
entra al nostre mapa de 

distribució!

Vols saber on pots 
trobar la Burxa?

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, 18h - 21h
Neteja col•lectiva: dimarts de 18h - 21h
Dones escaladores: dimecres 10h- 13h

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

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

Horta Alliberada
C/ de Càceres, 15

Projecte comunitari d’hort urbà
Assemblea dimarts 20h

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 !

Assemblea Groga de Sants
Assemblea de la comunitat educativa.
 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 davant les 
problemàtiques d’habitatge
Diumenges a les 16h 
i dilluns a les 18h
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

Espai Feminista de Sants
Assemblea Oberta: 
el 8 de cada mes.
Cassolada contra els feminicidis: 
el 25 de cada mes a les 20h, al calaix
Local de l’Assemblea Oberta: podeu 
consultar xarxes
@Vaga8mSants
espaifeministasants@gmail.com
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Redacció

Entrevistem en Pere 

Mercader, nom fictici 

d’aquest veí de Sants 

que va decidir viatjar 

fins a Rojava (Kurdistan 

sirià) per viure de 

primera mà la revolució 

del confederalisme 

democràtic. 

A la web podreu trobar 
la versió completa de 
l’entrevista

Abans del viatge que és 
el que més t’atreia de la 
revolució kurda?

Bé, crec que sóc part d’una 
generació que ha crescut 
pensant que les revolucions 
no eren possibles. Que això 
era una cosa del  passat, 
que ja s’havia provat i que 
havia fracassat. Conèixer 
la revolució a Rojava va 
començar a trencar això. Com 
més em vaig anar informant, 
més necessari veia anar-hi 
per conèixer aquest procés, 
per solidaritzar-m’hi i per 
extraure’n aprenentatges 
polítics que poder retornar al 
moviment aquí.

Un cop allà que va ser el que 
més et va sobtar?

Moltes coses. Vaig adonar-me 
que la gent sabia més del que 
em pensava sobre Catalunya. 
Que sabien de la revolució 
del 36, de Franco, però també 
de l’U d’octubre i dels CDR. 
Aquest detall em sembla una 
mica revelador. Em va sobtar 
l’interès i el coneixement que 
tenien del que estava passant 
aquí. El menyspreu i la ràbia 
amb la qual parlaven de la 
repressió de l’Estat, l’interès 

i esperança que projectaven 
en la lluita aquí, com si 
creguessin més en nosaltres 
que nosaltres mateixos.

La democràcia occidental 
està en un moment de 
regressió, tant en drets com 
en legitimitat. Com funciona 
la democràcia directa 
confederal?

Doncs funciona de forma 
c o m p l i c a d a  ( r i a l l a ) . 
Complicada d’entendre a 
vegades perquè és una xarxa 
super extensa i ramificada de 
comunes, consells, organit-
zacions, nivells... i alhora és 
molt simple, en el sentit que 
qualsevol hi pot participar 
de forma molt directa. A 
cada barri i cada poble hi 
ha una comuna. Aquesta 
comuna s’articula vertical-
ment en nivells territorials 
més amplis, enviant co-de-
legats paritaris (un home 
i una dona) a les reunions 
àrea/ciutat, regió, cantó, i 
federació. Alhora aquesta 
unitat local s’articula horit-
zontalment, perquè a cada 
n ive l l  h i  ha  c o m it è s  d e 
dones, de joves, comissions 
d ’ e c o n o m i a ,  e d u c a c i ó , 
cultura, defensa, etc., que es 
coordinen i federen entre 
elles. Al costat hi tenim 
també acadèmies diverses, 
cooperatives, centres socials 
juvenils, cases de la dona, 
etc. Totes aquestes estruc-
tures s’apleguen en l’estruc-
tura paraigües del TEV-DEM 
(moviment per una societat 
democràtica) i en el MSD 
(Consell per una Síria Demo-
cràtica), que actua com a 
òrgan diplomàtic.
L a  i m p r e s s i ó  e m  v a i g 
emportar és que el tarannà 
és molt variable depenent 
del lloc, i que en general hi ha 
una tensió entre centralisme 
i democràcia. És com aquí, 
quan mirem al moviment 
popular. Hi ha pobles o barris 
on el teixit associatiu és molt 
nombrós i molt actiu, i hi 
ha altres on no hi ha res. Hi 
ha comunes plenes i molt 
actives i altres molt buides, 
on pel motiu que sigui la gent 

no hi vol participar, i tampoc 
se la pot obligar.

El patriarcat forma part 
de totes nosaltres, ja que 
ha estat part de la nostra 
construcció com a persones 
des que hem estat petits. 
Com combaten aquest 
masclisme més personal?

La qüestió del patriarcat 
i la masculinitat és abso-
lutament central dins el 
moviment. L’alliberament 
de la dona és el pal de paller 
del projecte kurd, perquè 
Abdullah Ocalan analitza que 
la dona és la primera colònia, 
la primera classe explotada. 
L l avo r s ,  n o  é s  p o s s i b l e 
acceptar que l’enemic visqui 
dins nostre, que vulguem 
fer la revolució però alhora 
siguem opressors. La idea 
d e  “ m a t a r  l a  m a s c u l i -
nitat dominant” està molt 
integrada en el moviment. 
Hi ha una cultura molt gran 
d’identificar, criticar i superar 
les actituds patriarcals en el 
marc del col·lectiu i l’organit-
zació. Això s’estén també a 
la societat, en les acadèmies, 
les forces de defensa, la pers-
pectiva amb què s’afronten 
els conflictes familiars, la 
violència masclista, etc. 

Per molts revolucionaris 
del món Rojava ha estat 
un far per demostrar que 
un projecte socialment 
transformador és possible 
sense estructures 
autoritàries com l’estat. En 
una societat així com es 
tracten temes tan sensibles 
com la seguretat? Hi ha 
policia? 

És clar que hi ha policia. De 
la mateixa manera que la 
revolució no hagués durat 
ni dos dies sense unes forces 
de defensa que protegeixen 
els territoris alliberats de les 
agressions externes, també 
calen estructures per protegir 
la comunitat dels que volen 
fer mal a la revolució des de 
dins. Pensa que encara que 
no hi hagi una confrontació 
militar oberta, la revolució 

sempre es troba sota greus 
atacs i amenaces.
Rojava està minada d’agents 
d e  T u r q u i a ,  c è l · l u l e s 
dorments gihadistes de l’estat 
islàmic, al-Nusra, etc., que 
cometen actes de terrorisme i 
sabotatge. Les forces policials 
democràtiques s’encarre-
guen sobretot de fer front 
a aquestes amenaces. Per 
exemple, l’últim temps que jo 
vaig ser-hi, estava en marxa 
una campanya molt forta 
d’incendis als camps de blat, 
per debilitar l ’economia. 
Llavors es van reforçar molt 
els controls als camins i les 
carreteres per aturar aquesta 
campanya. També hi ha, és 
clar, grups organitzats que 
tracten d’introduir droga a la 
societat, especular amb béns 
públics de primera necessitat, 
fer negoci a expenses de la 
situació de guerra sense tenir 
en compte el mal que fan a 
la comunitat, etc. Combatre 
això també és una tasca 
important de la policia. En 
darrer lloc hi ha conflictes 
més comunitaris, però la 
meva percepció és que la 
policia pràcticament no s’hi 
fica en aquestes qüestions i 
acaba gestionant-se en les 
estructures civils locals.

Com afecta a la revolució el 
fet d’estar dins d’una guerra 
com la de Síria?

La guerra és un llast molt 
gran. Rojava es veu forçada 
a dedicar la major part de les 
seves forces a defensar-se. 
Si els recursos que avui la 
Revolució inverteix a prote-
gir-se els invertís a desenvo-
lupar-se, avançaria molt més 
ràpid.

Desenvolupar-se? com? En 
que podrien utilitzar-se 
aquests recursos?

Doncs en la  construcc ió 
d’una economia pròpiament 
socialista, per exemple. Hi 
ha un esforç titànic per part 
del moviment per assolir la 
sobirania i la democràcia 
econòmica plena, però hi 
ha obstacles molt grans. 

Fan falta molts recursos, 
quadres tècnics, formació. La 
revolució és excessivament 
dependent del petroli, el 
sistema cooperatiu és encara 
embrionari, l’embargament 
és molt fort, les importa-
cions tenen un pes molt alt. I 
a sobre s’ha de lidiar amb els 
sabotatges econòmics dels 
enemics de la revolució.

T u r q u i a  h a  a m e n a ç a t 
d’envair tota Rojava acusant 
de terroristes les YPG/YPJ 
(milícies kurdes d’autode-
fensa), com viu la població 
aquesta constant amenaça?

La gent no vol una guerra 
amb Turquia, però si arriba, 
estan més que disposats a 
defensar-se. Tenen clar que 
no serà una guerra conven-
cional. Saben que tothom 
haurà de participar i jugar el 
seu paper. La major part de la 
població està conscienciada i 
preparada per resistir. 

Que més t’agradaria destacar 
de la teva experiència?

D e s t a c o  e l  r e c o r d  d e l s 
màrtirs, la memòria dels 
amics que van deixar la 
vida defensant la revolució. 
Sang de tots els indrets del 
món s’ha vessat i barrejat a 
Rojava, per una mateixa idea, 
per una mateixa esperança. 
Companys com l’anarquista 
italià Lorenzo Orsetti o el 
socialista alemany Michael 
Panser, que va estar temps 
treballant a Rojava abans de 
ser assassinat per l’exèrcit 
turc a les muntanyes de 
Basur. Les seves vides són 
exemples per tots nosaltres, 
i alhora un recordatori. Si 
aquí nosaltres defallim, si 
abandonem la lluita davant 
les dificultats, en quin lloc 
deixem el seu sacrifici?
Per últim, dir que ningú 
esperava la revolució de 
Rojava. Va ser un “accident”, 
u n  i m p r e v i s t  q u e  e l 
moviment va saber aprofitar 
perquè feia 40 anys que es 
preparava i s’organitzava. 
Crec que n’hem de prendre 
nota.

Entrevista a Pere Mercader (nom fictici)

“L’alliberament de la 
dona és el pal de paller 
del projecte kurd”
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