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El sector públic, més enllà de retallades
El 3 de febrer va ser rebutjada al Parlament una de les lleis més polèmiques dels darrers anys, una llei que pretenia
regular allò que fins avui es feia sense marc jurídic, però amb el vistiplau de la classe política que li ha tocat gestionar
l’administració. Estem parlant de la llei de contractació de serveis a les persones, l’anomenada Llei Aragonès que obria
la porta a la privatització de dotzenes de serveis públics que fins avui dia tenien titularitat personal i provisió pública.
Des de feia mesos hi havia en funcionament la Plataforma contra la Llei Aragonès, a la qual s’hi van sumar entitats,
sindicats i partits d’esquerres per tal de plantar batalla i aconseguir-ne la retirada. Una llei que comptava amb el vistiplau
no només del partit del conseller d’Economia, sinó que ho feia amb el suport del govern i gran part de l’oposició, mentre
que en l’àmbit parlamentari només la CUP s’hi mostrava en contra i Catalunya en Comú estava oberta a incloure-hi
esmenes en la tramitació.
Desgraciadament, la seva retirada ha estat més per la debilitat del govern català que no pas per una mobilització
popular combativa. Malgrat això l’enrenou generat ha de servir per poder enfocar la mirada cap al sector públic.
L’última dècada ha estat caracteritzada per les retallades a aquest. Les lluites realitzades en diversos fronts han intentat
revertir-les. Però no és moment de tornar a un passat de més finançament, sinó una oportunitat per repensar el que
és públic. Assegurar un servei adequat, bones condicions laborals, integració a l’entorn local, dinamització d’una
economia més justa i sostenible. És un moment per repensar quin tipus de sector públic volem. D’impulsar-lo a través
de municipalitzar serveis en comptes d’assegurar la seva privatització, com pretenia la Llei Aragonès. Un sector públic
d’empreses locals, amb una gestió cooperativa dels treballadors. Cal un nou plantejament que faci, no només viable,
sinó desitjable la gestió pública.
LES PARETS PARLEN
Envia‘ns les teves imatges a laburxa@gmail.com

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
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laburxa), Facebook i SomSants.
No ens fem responsables dels articles d‘opinió.
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Llicencia CREATIVE COMMONS RECONEIXEMENT- NO COMERCIAL.
Sou lliures de copiar, distribuir i comunicar públicament l‘obra amb les condicions
següents:
- Reconeixement: heu de reconèixer el crèdit de l‘obra de la manera especificada per
l‘autor o llicenciador.
- No comercial: no podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.
Per veure una còpia d‘aquesta llicència visiteu http://
creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/legalcode.ca
o
envieu una carta postal a Creative Commons, 559, Nathan Abbot
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Anuncia’t a La Burxa!
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popular i autogestionada !
Escriu-nos a
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En marxa el procés de remodelació del Centre
Social de Sants

Neix Sants Esport
Les principals entitats esportives de Sants fan un pas endavant i creen la
Plataforma Sants Esport. Aquesta sorgeix des de la Taula d’Esports de Sants,
Hostafrancs i La Bordeta. Està formada per dotze clubs, i el seu objectiu és
doble. Per un costat fer front comú per la reivindicació de millorar i augment
de les instal·lacions. Per un altre i augmentar el nombre de veïnes que pràctiques activitats esportives. En l’horitzó de la plataforma està l’obertura del
complex de La Magòria que hauria d’estar enllestit l’any 2022.

Repressió per manifestar-se per l’okupació

L’okupació sempre ha estat un camp de batalla entre l’alliberament d’espais
i l’especulació. A finals de 2018 després es va realitzar una manifestació en
defensa d’aquesta eina de lluita. La resposta de l’administració va ser clara,
vulneració total del dret d’expressió manifestació. Les persones que hi van
assistir van haver de patir escorcolls i altres intimidacions. Un cop iniciada,
va ser dissolta a base de cops de porra i càrregues pels Mossos d’Esquadra.
Un membre d’Acció Llibertaria de Sants va ser detingut i ara ha d’afrontar un
repressiu. Fiscalia demana dos anys de presó per danys a un furgó policial.
Curiosament en el lloc i el moment de la detenció no n’hi havia cap. Així
doncs un cas més de repressió per manifestar-se.

La històrica entitat veïnal de Sants espera ja l’adjudicació de l’obra per
iniciar la reforma. L’edifici del carrer Olzinelles fa més de vint anys que
arrossega deficiències estructurals i requeria una remodelació urgent per la
seva continuïtat. El projecte que va guanyar el concurs públic planeja multiplicar per tres l’espai disponible per activitats de tota mena. Es guanyarà una
planta i tindrà dues entrades. Està previst que les obres s’iniciïn l’any 2021 i
que pugui estar finalitzada l’any següent. El mal estat de l’immoble actual
impedia la utilització de les seves dues plantes superiors.

Peticions de presó per set veïnes per la vaga
general del 29 de març del 2012

Mudances a la Comunal

La Comunal és un espai comunitari que funciona com una cooperativa
de segon grau, és a dir formada d’altres cooperatives. Està ubicada entre
els carrers Blanco, Riera d’Escuders i Tenor Massini. Malgrat havia d’estar
enllestida abans d’acabar l’any 2019, no ha estat fins aquest gener quan han
pogut començar a instal·lar-se diverses de les seves integrants. Tot i això
algunes de les cooperatives encara no han pogut obrir les seves portes al
públic. Quan les llicències i obres ho permetin s’hi podrà gaudir de la Llibreria
de la ciutat invisible, l’aula d’idiomes i el centre cultural i gastronòmic La
Deskomunal. Altres cooperatives que ja s’han pogut instal·lar han estat La
Directa, Jamgo, Quesoni, LaCol.

El març de 2012 s’intentava fer front a la primera reforma laboral del govern
del PP. Els moviments socials venien reforçats per l’experiència del 15M, i a
Sants van organitzar un piquet combatiu que va recórrer els carrers del barri.
La vaga va aconseguir mostrar una imatge de conflicte social als carrers de
Barcelona. El poder va respondre també amb duresa, van ser detingudes
desenes de persones i els mesos següents una onada repressiva va colpejar
a militants anticapitalistes. D’aquelles detencions dos veïns van ingressar
unes setmanes en presó provisional. Vuit anys després, set veïnes hauran
d’afrontar un judici per participar en el piquet de Sants. La fiscalia demana
tres anys per a quatre d’elles i dos anys i mig per les altres tres. A més hi
demana més de 7000€ en responsabilitats civils i penes de danys.
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El culpable oblidat: jutges i sistema judicial
Clara Victòria

L

a lluita per l’habitatge segueix sent part
de l’actualitat del barri. I és que desgraciadament és una guerra, entre la vida i
el capital, que es batalla cada setmana.
Però la misèria del bàndol del capital és tan forta
que ha generat una explosió de solidaritat per
fer-hi front. El Congrés d’Habitatge celebrat el
passat novembre va ser només una mostra. Les
classes populars estan sent fortament colpejades
per l’avarícia capitalista, que pretén expulsar-les
dels seus barris o com a mínim mantenir-les en
unes condicions de total sotmetiment econòmic. I
malgrat que a vegades pot semblar que les humils
no tenim res a fer, que la maquinària especuladora
s’ho empassarà tot, la lluita dóna guspires de llum
que es converteixen en la raó de no defallir.
La força de la gent és més gran del que es pensen
els poderosos, inclús més gran del que la mateixa
gent es creu que té. La batalla contínua per quedarse a casa seva converteix la sola resistència en
victòria. Cada desnonament aturat és també una
victòria. Però no s’ha de perdre de vista que la
batalla continua i els desnonaments no es poden
aturar de forma indefinida en el temps. Els sindicats i grups d’habitatge ho saben, i per això també
es juga a l’ofensiva, que és on s’aconsegueixen les
conquestes.

Malgrat lleis garantistes amb el
dret a l’habitatge, aquest se segueix
vulnerant. La majoria de jutges
provenen de l’elit econòmica i això es
veu reflectit en la complicitat amb els
especuladors
La lluita ha tingut el ressò més important a
l’opinió pública, ja que l’abús dels bancs amb el
tema hipotecari va ser escandalós. La metodologia
de la lluita evidenciava la injustícia i la desigualtat.
Escraxes i bloquejos a porta van ser de les primeres
eines que va utilitzar la PAH. Però aquesta plataforma va ser també pionera en l’ofensiva legislativa, exigint i proposant lleis de protecció del dret
a l’habitatge. L’última d’aquestes ha estat el decret
llei sobre mesures urgent per millorar l’accés a l’habitatge. Aquest és totalment garantista amb el dret
a tenir un sostre, inclou col·lectius abans exclosos
i obliga a fer lloguers socials abans de l’expulsió.
Un gran avenç que és el resultat d’anys de lluita.
El decret és una modificació de la llei d’habitatge
24/2015, també molt garantista.
Però si tenim unes lleis tan garantistes com és
que la batalla sembla que se segueix decantant
cap a l’especulació. Doncs perquè hi ha sectors

del poder que són totalment inaccessibles per
la pressió popular, el poder judicial. Aquest és la
tercera pota del poder de l’estat i està en mans
d’una elit de la població, les seves classes més
acabalades.
El judici al procés va fer veure a bona part de
la població la parcialitat amb la qual actuen els
jutges. Com pot ser que tenint unes lleis que garanteixin el dret a l’habitatge, aquest estigui constantment en perill per les classes populars. Doncs
perquè la solidaritat de classe és indiscutible entre
els rics. Quan una jutgessa ordena desnonar una
família sense alternativa per donar una casa a
un banc, un fons voltor o qualsevol especulador
és perquè ella ha escollit bàndol. La llei és una
constant interpretació de textos escrits, quelcom
subjectiu. Cal assenyalar bona part del sistema
judicial com a còmplice i culpable les misèries de
la lluita per l’habitatge. Quan veiem un desnonament el més fàcil és assenyalar als mossos, amb
raó, ja que també prenen part activa, però no ens
podem oblidar de qui dóna empara legal a tot el
despropòsit.
La batalla per l’habitatge és llarga i això ens
permet anar superant objectius. S’ha pogut
canviar les lleis, s’ha conquerit el carrer, s’han
mobilitzat les classes populars, s’ha creat un nou
subjecte; també es podrà amb sistema judicial.
Només cal seguir aconseguint conquestes, afinar
els objectius.

Victòries de l’habitatge

Des del Grup d’Habitatge de Sants es fa una feina d’intent de resolució de les
problemàtiques d’habitatge més enllà dels desnonaments
Obra Social

Aquesta comissió del Grup ha
aconseguit recuperar desenes
de pisos per a persones que
estaven en risc de quedar-se
al carrer o que ja havien patit
intents d’expulsions judicials.
El cas més conegut és del bloc
Gayarre, que va resistir l’intent
de la propietat, Bardon SL de fer
un desnonament extrajudicial
amb matons. organització. Però
els resultats ja s’han deixat
veure i són moltes les campanyes i casos que s’estan duent a
terme de forma coordinada. Ja
sigui per alliberar pisos, denunciar fons voltors, especuladors,
fer pressió col·lectiva a grans
propietaris o millorar la resistència en els desnonaments.

Negociació

Aquesta altra cara del grup d’habitatge
és menys coneguda perquè és menys
vistosa, però en canvi és probablement la
més emprada en la resolució de problemes.
La capacitat de pressió del grup és molt
més forta que la que pot tenir una sola
veïna. S’ha aconseguit des de firmar
renovacions o forçar a propietats que
volien expulsar a què fessin lloguer. Un
d’aquests casos és el de la Sadia, que va
patir un intent de desnonament el passat
novembre. Amb l’acompanyament del
grup es va aconseguir que la propietat
s’avingués a firmar una renovació per dos
anys a l’espera que la Sadia i la seva filla
accedissin a un pis d’emergència. Altres
casos de negociació exitosos ha estat a
través de la pressió directa. Aquest és el cas
dels casos de persones que vivien en pisos
propietat de la SAREB. Amb l’ocupació de
les oficines del banc Sabadell i Solvia es
va aconseguir lloguers socials per a les
famílies

Legislació

El decret llei 17 2019 és una
modificació de la llei d’habitatge
24/2015. Les principals mesures
són l’obligació dels grans tenidors
a oferir un lloguer social a les
persones vulnerables abans
d’expulsar-les. Hi ha dos punts
nous molt importants. Un és que
no cal que hi hagi hagut amb
anterioritat un contracte de lloguer
o hipoteca. És a dir, hi poden accedir
les persones que okupen. I un altre
és que es considera gran tenidor a
qualsevol propietari amb més de
quinze habitatges. Un decret que
recull les demandes dels grups
d’habitatge. Aquest ja ha servit per
aturar alguns dels desnonaments
previstos per aquest gener passat,
com el del Bloc Llavors.

Organització

Els col·lectius per l’habitatge
van realitzar al novembre un
històric congrés. Era la primera
vegada que es trobaven tots en
un sol espai i és la primera pedra
per bastir una organització.
Però els resultats ja s’han deixat
veure i són moltes les campanyes i casos que s’estan duent a
terme de forma coordinada. Ja
sigui per alliberar pisos, denunciar fons voltors, especuladors,
fer pressió col·lectiva a grans
propietaris o millorar la resistència en els desnonaments.
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La urbanització final de Can Batlló
Els fruits de la lluita constant de la Plataforma Can Batlló és pel barri
Ruben Molina

L

a fisonomia del barri de La
Bordeta ha patit una forta
m o d i f i c a c i ó e n l ’ ú lt i ma
dècada. El recinte industrial
de Can Batlló ha estat l’epicentre
d’aquest canvi, però no l’únic. Els
seus entorns propers també s’han
alterat a causa de la reconversió
urbanística, el Camí de la Cadena,
la Magòria, etc. L’urbanisme ha
esdevingut una batalla entre
models diferenciats de barri i de
ciutat. L’onze de juny de l’any 2011,
marcava la fita de recuperació de
part d’aquest espai pel veïnat. Una

recuperació que s’havia iniciat
anys abans amb la creació de la
plataforma de Can Batlló, i que
d’ençà de l’ocupació, ha continuat
fins a l’actualitat.
D’aquesta manera a La Bordeta
hi conviu la Barcelona fruit de l’especulació amb la comunitària i
combativa. Les grans torres de pisos
marquen els límits dels espais reurbanitzats. Una compensació al
capital privat per les conquestes
veïnals. En canvi al centre de l’antic
espai industrial, el guany de la vida
pren força. L’última etapa d’aquest
procés serà la seva urbanització total
com a zona verda.
Aquest 9 de gener es va presentar

a l’EMAB, l’avantprojecte d’urbanització de Can Batlló. Si es compara
amb les projeccions inicials per
aquest espai, es pot afirmar que
aquest és una victòria total del
moviment veïnal. S’ha aconseguit
pràcticament totes les reivindicacions de la Plataforma Can Batlló
és pel barri. Amb aquest es posa la
cirereta a una lluita que ha aconseguit que les veïnes siguin les propietàries del seu barri. A més de la infinitat de projectes que s’han generat
al voltant del bloc 11, la nau insígnia
del Can Batlló veïnal, cal destacar la
lluita per la conservació del patrimoni i la creació d’un recinte de
trobada comunitària.

El Parc
El gris i el marro rogenc de les
totxanes tindran un nou color
competidor a Can Batlló, el verd.
Finalment el parc començarà a
ser una realitat a partir de l’any
2021 i ocuparà 48.000m2, pràcticament la meitat del recinte
industrial. Aquest estarà integrat
entre les naus i oferirà una gran
esplanada verda on actualment es
troben les pistes de basquet, que
desapareixeran. Aquesta desaparició no serà l’única, ja que també
afectarà les naus on actualment
es troben la Nau Espai familiar, el
Taller de Mobilitat i la nau de Circ.
Aquesta serà reurbanitzada com
una pèrgola amb espai multi ús.
Els Horts no desapareixen però
canvien de lloc, una altra vegada,
per anar a parar a tocar de la masia
de Can Bruixa. El manteniment
d’aquesta és un altre dels triomfs
aconseguits pel veïnat.
Les novetats més importants
seran la creació d’un amfiteatre,
a tocar del carrer Amadeu Oller,
just davant de la nau 1, amb una
zona d’aigua, amb brolladors que
sortiran del terra. L’aigua serà molt
present en aquesta zona però no en
format estancat, sinó en moviment.
També hi haurà un skate park a
la cantonada d’aquest carrer amb
Gran Via. A més el parc comptarà
amb un espai infantil a prop de
l’escola de Cal Maiol i una àrea per
gossos.

Lluita de mares i pares
contra el parc de neteja
Però no tot són victòries a la urbanització final de Can Batlló. Sota de
la futura escola Cal Maiol segueix
projectat un parc de neteja malgrat
l’oposició de l’AFA i la creació
d’una plataforma que intenta
seure a l’ajuntament a negociar
aquest equipament. Aprofitant
la presentació pública del parc,
aquesta plataforma ha fet públic
un manifest de sis punts per exigir
a l’administració una reformulació
immediata d’aquest projecte que
fusiona en un mateix edifici un ús
industrial amb un ús educatiu. De
moment, les respostes de la regidoria ha estat tirar pilotes fora i
titllar a la plataforma d’exagerades.
La plataforma, malgrat tot, no
perd l’esperança i continua la seva
lluita. L’emplaçament de l’escola els
hi serveix de recordatori de la capacitat de combativa del veïnat.
IMATGE | Plànol d’usos del Parc de Can Batlló
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Volem acollir !

a Plataforma Sants, Hostafrancs i La Bordeta Acullen, formada per 30
entitats, neix arran de la crisi en l’acollida de menors estrangers als
nostres barris a l’agost del 2018.
La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)
va obrir un Centre d’Acollida a l’escola de les Paulines a Hostafrancs que
havia tancat en no tenir suficient alumnat. L’escola no reunia les condicions
per ser un centre d’acollida i la gestió per part de la DGAIA de la convivència
dins del centre i amb el veïnat va ser un fracàs. Part del veïnat d’Hostafrancs
es va revoltar, amb actitud xenòfoba, contra la presència del centre d’acollida
i la DGAIA el va tancar.
Paral·lelament, els/les menors que dormien als passadissos de la Ciutat de
la Justícia van ser expulsats per ordre de la Degana de la ciutat de la Justicia.
Alguns d’aquests menors es van refugiar a les barraques en procés d’enderroc
al Camí de la Cadena del barri de la Bordeta, d’on també van ser expulsats.
És en aquest context que les entitats creem la plataforma SHB Acullen per
donar acollida a persones migrades i refugiades amb els primers objectius
centrats en la rebuda de menors migrants. Aquests objectius són:

Feministres Zona Franca

F

eministes Zona Franca som un col·lectiu no mixt que pertany a
l’Ateneu L’Engranatge. Nascut de la inquietud de portar una proposta
feminista als barris de la Marina, ens dediquem activament a
organitzar activitats per a sensibilitzar a les veïnes i als veïns.
Especialment, volem incidir a través de dates assenyalades com són el 8 de
març, Dia Internacional de la Dona, i el 25 de novembre, Dia Internacional
Contra la Violència Masclista.
A part del treball de carrer, també som un espai de formació per a les
nostres militants. Per la lògica interna del grup, són de vital importància
valors com l’horitzontalitat, és a dir, no hi ha jerarquies i la veu de totes és
igual d’important; la sororitat, que implica fer una xarxa de dones per crear
un espai de seguretat entre elles; pensament crític, per estar sempre en
constant construcció; anticapitalisme, perquè entenem que només així té
sentit la lluita feminista; valors de classe, que tenen a veure amb el mateix
Ateneu l’Engranatge; i d’altres valors fonamentals que han d’anar de la mà
del moviment feminista.
L’organització interna es basa en reunions quinzenals que s’ajusten a
l’agenda de totes les militants per cuidar les necessitats de totes elles, a part
d’algunes reunions extraordinàries quan el volum de feina és més alt. En
aquestes reunions, per una banda, compartim idees per organitzar les activitats al barri, i per altra, compartim lectures per la formació en comú. És en
aquest context, que el col·lectiu s’està preparant per a la propera gran cita: el
8 de març. Donat el caire festiu que està agafant aquesta data en les darreres
manifestacions, des de Feministes Zona Franca es vol reivindicar el caràcter
combatiu d’aquesta vaga de treball, estudis, cures i consum.
En conseqüència, aquest any volem treballar de manera més especial la
consciència de classe entre les dones del barri. Per tal de mobilitzar les veïnes,
les pròximes reunions seran obertes per poder formar el comitè de vaga de la
Zona Franca no només amb les militants de Feministes sinó també amb les
dones que s’hi vulguin sumar i participar. En aquests comitès de vaga, s’organitzaran totes les accions prèvies a la vaga i manifestació del dia 8 així com
les accions del mateix dia. De moment, per al proper comitè de vaga, que serà
el 12 de febrer, hem de portar propostes per elaborar un mural, que és una de
les accions prèvies que tenen prevista per incidir al barri.
També tenim la idea de realitzar un taller de pancartes per a la manifestació del dia 8. Abans del primer comitè, però, les Feministes assistirem
el pròxim 5 de febrer a la 3a Assemblea General a nivell de Barcelona que
tindrà lloc a l’Ateneu del Raval. A part de les activitats que organitzem com
a Feministes Zona Franca, també participarem de les propostes de la Taula
de Dones, que és la plataforma del barri que aplega veïnes, entitats i col·lectius de dones del barri de la Marina. Aquest 8 de març, la Taula de Dones vol
tractar el tema de dona i precarietat i les activitats que s’organitzaran aniran
en aquesta línia.

1.- Exigir a la Generalitat (DGAIA) i a l’Ajuntament que proporcionin els
recursos materials i els professionals necessaris per acollir dignament
els menors i comptin amb les entitats del barri com a agents actius.
2.- Elaborar un banc de recursos i serveis de les entitats per oferir-los als
menors. Per exemple: classes de català i castellà, activitats esportives,
lúdiques i culturals.
3.- Elaborar un cens d’edificis abandonats als nostres barris susceptibles
de transformar-se en centres d’acollida.
4.- Informar sobre la disposició d’acollida als nostres barris mitjançant
xerrades, actes, mitjans de comunicació, xarxes socials.
5.- Autoconvocar-nos davant les manifestacions xenòfobes i racistes als
nostres barris per donar una resposta ràpida i contundent la denuncia
pública dels actes racistes i xenòfobs. .
Aquests objectius es van assolint, excepte l’objectiu de crear un centre
d’acollida de menors al barri.
Vàrem presentar un cens dels immobles que porten anys abandonats amb
el compromís per part de l’Ajuntament de valorar la possibilitat de comprar
un immoble i posar-lo a disposició de la DGAIA per crear un centre d’acollida
de menors. Després de la presentació dels immobles, l’Ajuntament va valorar
com a no viable l’opció de compra.
A la reunió que havíem fet amb la DGAIA, l’òrgan responsable de la
protecció de menors, van manifestar igualment una bona acollida a una
oferta de locals.
Però una vegada més s’ha posat de manifest la manca de coordinació
imprescindible entre les dues institucions. I ens trobem com al principi
d’aquesta travessia de SHB Acullen, sense centres d’acollida de menors
estrangers als nostres barris ni cap interès de les administracions per
crear-ne.
Creiem que els centres d’acollida de menors, de la mateixa manera que els
centres d’acollida de persones migrades i refugiades, han de ser considerats
com a equipaments de barri.
És així que ho hem expressat als promotors de les manifestacions en contra
de l’acollida de menors migrants al barri de la Marina on també la DGAIA va
anunciar la creació d’un centre de primera acollida retirant aquesta ubicació
després de les manifestacions xenòfobes i racistes.
Creiem que centres d’acollida són necessaris des de la Marina fins a Pedralbes
passant per Sants. Exigim a les administracions que treballin plegades per
oferir una acollida digna.

Als barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta volem acollir!!
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El barri contra la Llei Aragonès
Sants Viu

E

l 3 de febrer ha estat rebutjada al Parlament una de les lleis més
polèmiques dels darrers anys, una llei que pretenia regular allò que
fins a data d’avui es feia sense marc jurídic, però amb el vist i plau
de la classe política que li ha tocat gestionar l’administració. Estem
parlant de la llei de contractació de serveis a les persones, l’anomenada Llei
Aragonès que obria la porta a la privatització de dotzenes de serveis públics
que fins a data d’avui tenien titularitat personal i provisió pública.
Des de feia mesos hi havia en funcionament la Plataforma contra la Llei
Aragonès a la qual s’hi van sumar entitats, sindicats i partits d’esquerres per
tal de plantar batalla i aconseguir-ne la retirada. Una llei que comptava amb
el vist i plau no només del partit del conseller d’Economia, sinó que ho feia
amb el suport del govern i gran part de l’oposició, mentre que a nivell parlamentari nomès la CUP s’hi mostrava en contra i Catalunya en Comú estava
oberta a incloure-hi esmenes en la tramitació.
A finals de 2019 i preveient que l’aprovació de la llei era imminent es van
dur a terme algunes mobilitzacions: ocupació del Departament de Treball el
13 de noviembre i la manifestació posterior del dia 17 de novembre on milers
de persones es van concentrar davant la seu d’Economia.
Aquesta campanya i mobilització ha tingut als nostres barris el suport de
varies entitats, que han volgut aprofundir en els continguts de la llei. Així
vam tenir la sort de poder escoltar a diverses de les entitats promotores en dos
actes organitzats a Sants a final de 2019. El primer, al Casal Independentista
de Sants, organitzat per l’Esquerra Independentista de Sants amb la participació de Belén Tascón de la FAPAC i Maria Rovira de la CUP de Barcelona, i
un segon acte organitzat per l’Assemblea Groga de Sants amb participació de
diversos sindicats i on també van convidar a una persona d’ERC a defensar la
llei. D’aquelles dues xerrades en vam extreure aquestes notes que us poden
ajudar a entendre millor perquè també a Sants, el teixit popular està en
contra de l’aprovació de dita llei.
Al primer acte, Belén Tascón de la FAPAC ens va informar de l’existència de
la Plataforma contra la llei Aragonès, integrada per més de100 entitats. Ens
va explicar que aquest és una llei que es ven com a llei tècnica però que és
política, perquè genera un marc jurídic que permet que els serveis públics es
puguin prestar de manera onerosa, amb benefici econòmic. Una llei amb 38
articles i anexes amb 200 serveis on pot ser executat, molts dels quals a hores
d’ara son 100% públics.
Segons la ponent de la FAPAC, ERC utilitza cinc arguments per justificar la
llei, i va passar a desgranar aquest motius i els contraarguments.
1. Ens obliga la directiva Europea (la 23 i 24 de 2014): Segons Tascón, és fals,
el preambul deixa clar que els serveis a les persones es decideix cada estat
membre com es presta. A Europa es fa desde la proximitat, i cada país enten
per servei públic quelcom diferent (on no hi ha servei privat d’educació per
exemple).
2. Va contra la llei de contractes públics (“Llei Florentino”): Aquí ERC fa passar
gat per llebre, ja que no s’està regulant nomès els contractes, sinó que on
s’han d’aplicar.
3. Nomès s’aplica a serveis externalitzats: Fals, ja que per exemple, es vol
aplicar al SOC que actualment està gestionant per funcionaris.
4. Aquesta llei permet un millor control del contracte (execució): Fals, ja
que no es cap garantia de control. Com ja passa amb la llei de contractes
públics. El Tribunal de comptes europeu, va emetre un informe on valorava
els contractes en 4 països (Grècia, Portugal, França i Espanya) a Espanya, la
conclusió, era el sobrecost i ineficacia, ja que tardaven més temps del previst
pels fons FEDER, per manca de seguiment de contractes des d’una oficina
independent respecte qui adjudica els mateixos. Ara han creat la oficina de
supervisió i control (govern PSOE), però, encara no ha fet cap informe. Per tant
el control tampoc es garanteix mitjançant aquesta llei.
5. Aquesta llei, permetrà que les petites empreses i del sector social puguin
guanyar concursos perquè el preu no és determinant: És fals perquè el preu
determina part de l’adjudicació. Obres de de manteniment a carreteres el
40% dels criteris son quantificables, 30 qualitatius i 30 el preu. I per tant les
petites empreses no poden competir amb les macroempreses, que saben
millor que el govern com funciona la contractació. I el govern no pot prohibir
que les multinacionals es presnetin a concurs. En cas que fos certa la premisa,
tampoc seria cap garantia, ja que les petites empreses també precaritzen les
condicions laborals i han de generar beneficis.
6. Aquesta llei no impedeix que la funció publica es doni des de serveis
públics: Cert, i per tant si fan la llei és per criteris polítics, perquè si ja es pot

fer de manera pública ara, nomès s’enten la modificació per a canviar-ne les
condicions. És a dir, privatitzar. Per a Tascón, la manca de diners públics no
és cap motiu per privatitzar cap servei, ja que els serveis públics ho son per
dret, no per voluntat del pressupost. Cal ajustar el pressupost incrementant
ingressos del que més tenen. La plataforma treballa per blindar els serveis
públics i que se’n regulin les figures contractuals.
Maria Rovira, de la CUP de Barcelona, va recordar que el 80% de servies
públics estan en mans de privats a BCN, la llei posa les condicions per apuntalar els serveis publics de gestió privada i obre la porta a noves privatitzacions. Segons l’ex regidora cupaire, ERC volia passa de puntetes aquesta llei
pel Parlament i la plataforma hi ha plantat cara. I que el que cal és articular
una alternativa de serveis públics, pagats amb sou indirecte (impostos), que
tinguin lògica de necessitats de les persones i no del mercat, on a més a més,
les dones son la majoria de treballadores. més del 70% de les treballadores
son dones. Entre el 70 o 90% depenent de l’empresa i servei que presta. Per
Rovira, “amb aquesta llei es feminitza la pobre assalariada, i es consolida la
violència estructural”.
Al segon acte, organitzat per l’Assemblea Groga de Sants, el sindicalista
Arnau Rodellat (CGT) va explicar que els usuaris “passem a ser clients dels
serveis públics, gestionat per empreses privades que generen benefici”, una
llei neoliberal de capitalisme salvatge com ja la tenen als EUA i el Regne Unit
un model oposat al Finlandès, aprimant l’administració. Per a Rodellat, la
Llei Aragonès no és un bolet, sinó un impacte més de les polítiques de privatització. “En 10 anys s’està desmantellant l’educació pública, mitjançant
la LEC de 2009 -amb el suport d’ERC quan Ernest Maragall dins el PSC la va
impulsar-”.
“Més enllà de l’educació a l’aula --va afegir Rodellat-- hi ha tot un mercat
per a generar beneficis en serveis escolars diversos, sortides, extraescolars, migdia, acollida, reforç… pagat per les famílies i mitjançant empreses
privades tal i com ja indicava el projecte d’Educació 360 de la Fundació Bofill”.
Concep Miró de la IAC-CATAC, va explicar que “una cosa son els serveis
i l’altre la gestió, les competències de serveis socials o la Sanitat i Educació
son diferents. Son drets, no caritat“. El marc legal reconeix molts drets garantits, dependència (2006), llei de serveis socials (2007) llei de violència de
gènere (2008) llei renda garantia de ciutadania (2007).Cal que els serveis a les
persones siguin 100% públics. L’aposta de la Llei Aragonès és el clientelisme.
Sense oposicions de plantilla pública, fent concessions i concerts.
A Barcelona només hi ha 2 residències públiques 100% la resta són d’empreses dins el circuit públic. L’excusa del tercer sector social ha servit per
privatitzar el servei públic. Regles d’empres privada per a societats sense
ànim de lucre. La llei consolida aquest model. Els convenis laborals de les
treballadores privatitzades son lamentables i precaritzen les seves condicions. Són treballs amb molta càrrega psicològica, i la precarietat encara ho
dificulta encara més.
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Quan treballar ja no dóna ni per viure
La precarietat laboral a Barcelona arriba a extrems insostenibles
Iru Moner - Secretari d’Acció Social de CGT

H

an passat molts anys des de la implantació de les ETT, jo era
petit quan vaig anar a les primeres manis i accions per tal de
tancar-les, era a finals dels noranta. Anys després de jove i amb
una FP acabada, a mitjans dels 2000 la majoria de feines que
trobava eren a través d’ETT. El que el meu pare trobava una aberració,
treballar uns mesos aquí uns mesos allà sense formació i amb poques
mesures de seguretat, a mi ja em semblava normal. Eren els anys en què
ser mileurista era ser un pena, però tenir un treball temporal s’acceptava.
Després va venir la «Crisi» dels 2009, els ERE es multiplicaven, el nombre
d’aturats s’enfilava i els sous es desinflaven, pocs conflictes i vagues es
guanyaven, «doctrina del Shock». Els mitjans bombardejaven amb notícies
de crisi, acomiadaments, atur, pobresa i desnonaments. Terreny perfecte
per implantar una reforma laboral. Una, no, dos! El PSOE el 2010 i el PP, amb
el suport de CiU, el 2012. Amb l’excusa de flexibilitzar la contractació, regenerar l’economia i combatre l’atur, ens van cardar dues hòsties bones.
Dues reformes laborals neo liberals en dos anyets. Representants de la més
casposa, ambiciosa i retrògrada classe empresarial, junt amb els polítics
de torn, van decidir dinamitar el model de negociació col·lectiva, es van
ampliar les causes per a l’acomiadament objectiu, i fortes rebaixes a les
indemnitzacions, entre altres coses. Es van comptabilitzar quasi 1.200.000
de treballadors afectats per expedients, només en tres anys després de
ser aprovada la reforma laboral del 2012. La classe treballadora vam esdevenir meres titelles en mans d’un poder empresarial desorbitat i unilateral.

Tenint en compte que ja hem arribat a una mitja de 1000 €
per un lloguer a Barcelona, el que constatem és que cada
dia hi ha una part més gran de la població que és pobre tot
i treballar.
Els sindicats majoritaris, després d’anys de sintonia amb els governs i la
patronal de torn, corrupteles vàries i desprestigi mediàtic per part dels mitjans
del poder, tenien la imatge pels terres i molt poca credibilitat entre els treballadors. Mentre que els sindicats combatius, no estàvem preparats ni érem
prou forts per a plantar cara al monstre capitalista. Ens ho vam empassar tot.
El neo liberalisme va tornar a guanyar i avui en patim els resultats.
El passat 2019 a l’estat espanyol es van firmar 22,5 milions de contractes
laborals. Només un 10% han estat indefinits. Un 45% han tingut una
durada inferior a un mes i un 27% una durada de 7 dies o menys. O dit
d’una altra manera, per cada 100 llocs de treball es fan 122 contractes o
els nous treballadors firmen un nou contracte cada deu mesos de mitja.
Per altra banda els contractes a temps parcial (de menys de 40 h setmanals) han augmentat considerablement. El 36% del total de contractes fets
el 2019 són parcials, un 41% si ens centrem en els contractes indefinits.
Sospito que aquest augment dels contractes a temps parcial, fins a
un terç del total, és a causa de l’ajustament de les empreses a l’augment del salari mínim. Per ajustar-se a la llei, redueixen la jornada
al contracte, però després treballes les mateixes hores, cobrant
el mateix. Les ETT controlen el 23% de les noves contractacions.
L’Organització Internacional del Treball (OIT) es feia ressò fa uns
dies de l’«enorme» caiguda de les rentes del treball (salaris) en favor
de les del Capital (diners guanyats a través d’inversions o la plusvàlua dels treballadors). Passant d’un 66,6% del PIB el 2009 a un
61,2% el 2017. El que significa que uns 64.500 milions d’euros que
cobràvem els treballadors ara ho guanyen especuladors i empresaris.
Posant la mirada als barris de Barcelona, tenim que els tres primers
percentils dels salaris més comuns de la ciutat són 7200, 12.800 i
18,700 €. Això es pot traduir en el fet que, els assalariats més pobres

cobren entre 500 i 1300 € al mes. Tenint en compte que ja hem arribat
a una mitja de 1000 € per un lloguer a Barcelona, el que constatem
és que cada dia hi ha una part més gran de la població que és pobre
tot i treballar. Despossessió i empobriment de les treballadores. Tot
el que vam guanyar en un segle ho estem perdent en unes dècades.

Si la temporalitat segueix, el barri ha de ser la
nova secció sindical.
Per capgirar la situació hem de ser pragmàtics, hem de ser més àgils i
ràpids que el capital, que està en constant renovació. No podem combatre
amb les mateixes tàctiques que fa cent anys si veiem que no donen resultat.
Per això si la temporalitat segueix, el barri ha de ser la nova secció sindical.
Si les lleis que ens protegeixen no entren als llocs de treball, s’ha de gravar
al patró per demostrar-ho. Si el patró no compleix, se l’ha de sacsejar. Si
els empresaris només entenen de beneficis, se’ls ha de parlar en pèrdues.
Si l’enemic no és un objectiu accessible, apuntem als seus clients o socis.
I sempre tenir present la gran lliçó que ens ha donat la història, la classe
treballadora només avança quan és conscient de si mateixa i lluita unida.
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La precarietat s’organitza
Nou grup a Sants per a fer front als abusos a la feina
Pol Blanc

E

l gener va finalitzar amb la notícia de la
‘mínima’ pujada del salari mínim a 950€ i
els cants de sirena del govern espanyol que
prometen desmantellar la llei laboral de
2012, que permet fer fora a treballadors per baixes
justificades. La precarització ja forma part del dia
a dia de molts sectors laborals. Moltes persones
es veuen soles i indefenses davant la necessitat, i
l’obligació econòmica, d’acceptar treballs, salaris i
condicions laborals que no són dignes.
Des de després de la crisi de 2008 la precarietat i
la falta de compliment, dels cada cop més minsos,
drets laborals s’han instal·lat en les nostres
vides. Una situació que és transversal a tots els
aspectes de la nostra vida, com arribar a final de
mes, pagar el lloguer, l’hipoteca o les factures sinó
també la salut mental i el benestar personal. No
és casualitat que des de la crisi ha augmentat el
consum dels antidepressius. Tampoc és casualitat
el descens en el nombre d’afiliacions als sindicats
majoritaris o la cada vegada menys influència que
tenen en els nous sector. I tampoc és casualitat
que en les escoles s’estudiï com ser un emprenedor
però no quins són els teus drets laborals.
És en aquest marc de precarietat estabilitzada
que el passat 10 de gener es va presentar el Grup
Laboral de Sants a la Lleialtat Santsenca, antiga
cooperativa obrera. Una nova iniciativa al barri
que segons els seus promotors pretén fer front i
crear comunitat al voltant del món laboral.

M’han fet fora i ara què?
Et truca el teu encarregat, et porta a un despatx i
et diu que estàs fora. En menys de deu minuts estàs
a la porta del que una hora abans era el teu treball
i preguntant-te: i ara què? Està jusitificat l’acomiadament? I les hores que em deuen? Aquestes
son les preguntes que molta gent es fa un cop es
acomiadat de la feina. En Pier, ex-treballador d’una
ETT, que es va enfonsar, i membre del Grup Laboral
ens explica “després de dos anys a la mateixa
feina, un matí et veus fora i totalment perdut,
no sabia on reclamar les hores que em devien, si
m’han pagat bé i on havia de reclamar”.

té raó: hores extres que no es paguen, plegar més
tard, treballar en condicions no adequades que
no respecten el descans o la integritat del treballador. Experiències més traumàtiques com a ETT’s
dignes del Dickens més depriment, encarregats
que escridassen o assetjament al treball. A tot això
s’hi sumen Uber, Glovo i tota la nova economia
digital, que paradoxalment, es basen en moderníssims sistemes de gestió, però que mantenen pràctiques laborals més pròpies de segles anteriors.

Però què és un grup laboral?
En una conversa amb en Marcos, un altre participant del Grup Laboral, ens diu que el grup
té l’objectiu inicial d’assessorar, fer formació
i donar eines per les companyes que tinguin
dubtes o es vegin en situacions difícils a la
feina. I recalca “la necessitat d’incidir en els
sectors amb poca implantació sindical com els
serveis i hostaleria”, molt presents al barri i amb
moltes irregularitats laborals. Una situació molt
visible al gener per les campanyes de Nadal.
Durant la presentació la portaveu del grup va
repetir varies vegades que era necessari “empoderar
a les persones en el món laboral”. I va posar com a
exemple la situació de molta gent activa en el teixit
associatiu del barri però que en els seus llocs de
treballs desconeixen o accepten situacions il·legals.
En les paraules, gestos i objectius era clara la forta
influència de la forma organitzativa i d’activitat
dels grups d’habitatge com el Grup d’Habitatge de
Sants i la necessitat de recuperar l’àmbit local, la
comunitat i l’acció directa com eixos de lluita.

Per què un grup laboral i no un
En el torn de preguntes de la presentació una de
les preguntes més coents va ser quina relació i
posició hi ha respecte als sindicats des del grup. La
portaveu va explicar que moltes de les participants

El Grup Laboral de Sants neix segons les seves
paraules amb l’intencó de “crear al barri un
espai que enforteixi la força comunitària” i
generar al barri un espai de suport mutu en
el món laboral per tal d’afrontar la precarietat i defensar-nos millor. Afrontar les problemàtiques que travessen a tota la classe
treballadora com l’habitatge i el treball”.
Situacions malauradament tan comunes com
treballar sense contracte a una botiga, que
faltin hores per pagar o contractes eventuals
de setmanes o dies. “Tota aquesta realitat ja
no cambiarà” puntualitza Pier, “la crisis al món
laboral és permanent”. Veient les experiències
que es van compartir a la presentació sembla que

FOTO | Acte de presentació del Grup Laboral de Sants

formen o formaven part de sindicats i altres no,
però que “no volen cooptació dels sindicats, ni
tampoc ser una sucursal que derivi la gent als
sindicats” sinó un espai d’autodefensa laboral. I
va continuar afirmant que els sindicats són una
eina útil i necessària, però que davant les seves
mancances en la implantació local o la poca
influència en sectors que són molt presents al barri
com els serveis i l’hostaleria, véien la necessitat
de generar espais que apostin per altres vies. Tot i
això va dir que esperava, en un futur, trobar espais
de treball amb els sindicats i no ser una alternativa
sinó un complement.

Treballadors emprenyats:
precaris i rebels
Poc més tard i durant el pica-pica posterior a la
presentació en una de les rotllanes més actives
es debatia sobre la necessitat de crear borses de
treball i generar dinàmiques que ajudin a trobar
feina al barri. En Pol, un dels presents, repetia
insistentment “hem d’aconseguir crear una borsa
de treball al barri, que ens permeti viure i treballar
al mateix lloc” i així “estalviar hores i cost de transport” a més de generar més vincles amb l’entorn
on vivim. Una noia d’ulleres que no va voler dir el
seu nom manifestava l’emprenyament que genera
“la merda de treballs que ens donen”, a més, assegurava que molts dels seus amics aguanten situacions injustes al treball que després s’emportaven a casa. “No és viable lluitar individualment
davant el teu cap, ell sempre tindrà més poder, per
això hem de lluitar, com les Kellys o els riders.” Va
finalitzar abans d’anar-se’n a una assemblea per
l’okupació.
Es reuneix tots els dimecres a les 19h al Centre Social
de Sants (C/Olzinelles, 30) i cada primer dimecres a
les 11h i el tercer dimecres a les 19h funcionen com
assessoria oberta, gratuïta i sense cita prèvia al
mateix centre social.
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Reflexions feministes: Cap a un nou 8M

L’Espai Feminista de Sants comença a agafar un cos propi després de dos anys de lluita
Espai Feminista de Sants

T

ot va començar fa dos anys amb una convocatòria anònima per
preparar la que anava a ser la primera vaga feminista de la història.
Ens vam trobar més d’un centenar de dones del barri. Diferents
generacions amb trajectòries personals molt diverses. La jornada de
lluita d’aquest 8M va ser un èxit i la foto en lila tallant la Gran Via va quedar
immortalitzada encapçalant el nostre compte del Twitter.
A partir d’això, un grupet vam continuar veient-nos amb la idea de crear
un espai feminista al barri que, aleshores, no sabíem si havia de ser lloc de
trobada feminista per a diferents col·lectius o bé un nou espai de militància.
Però quan a l’estiu ens va caure la llosa de la violència institucional en forma
de multa per haver tallat la Gran Via, ens vam
veure en la necessitat de passar a l’acció. Vam
posar en marxa la campanya #8mJoTambeTallo i vam començar a enxarxar-nos amb
altres col·lectius també represaliats al voltant
del 8M.
Quan va arribar el 25N, vam sortir a les manifestacions i a principis d’any vam començar a
preparar el nostre segon 8M, que va tornar a ser
un èxit combatiu de participació i organització
feminista.
És a partir d’aquí que l’Espai Feminista de
Sants, amb un petit grup motor al capdavant i
prop de dues-centes dones més agrupades en
un xat de Telegram, comença a agafar cos propi
i a desenvolupar un treball feminista al barri.
Accions puntuals, com participar en les festes
o visibilitzar les temporeres de la maduixa, que
van filant amb el que comença a ser un treball
més continuat en el temps. Vam fer nostra una
paret al calaix durant la jornada del 8M del
2019, i allà seguim tornant cada 25 de mes per
denunciar les violències i visibilitzar els últims
feminicidis.

i empoderar les supervivents, etc. Aquesta és una de les raons que ens ha
portat a trucar a les portes d’altres col·lectius feministes de la ciutat i rodalies
per començar a reflexionar juntes sobre possibles respostes. Al costat de les
que han respost a la nostra crida, hem donat forma a la primera Jornada
Feminista d’Autodefensa en la qual hem participat com a Espai.
Unes cent-cinquanta dones ens vam trobar a Can Batlló el passat dissabte
11 de gener al voltant d’una jornada d’autodefensa feminista que vam
anomenar “Foc al patriarcat”. I en honor al seu nom, vam calar foc a tots els
mals rotllos que ens travessen en un akelarre màgic. Abans, van ser els debats
i tallers propis de tota jornada feminista que es preï, i com a tancament no
podia faltar una càlida festa no mixta. Can Batlló es va impregnar per un dia
del seny i la màgia feminista.

FOTO | EFS_Jornada d’autodefensa a Can Batlló, Foc al patriarcat.

Volíem conèixer-nos les què ens parlàvem per
xarxes, les que sortim cada 8M, cada 25N, cada
mani contra una violació o un nou feminicidi.
Veure’ns les cares i cuidar-nos entre nosaltres de tant de desgast. El sentiment general
ha estat marcat per la necessitat de trobar-nos
com feministes, d’enxarxar-nos i seguir reflexionant juntes sobre aquests temes i molts
d’altres que ens travessen, mirant de trobar pel
camí a aquelles altres dones que no ens han
sentit o no s’han sentit interpel·lades aquesta
vegada. Seguir construint-nos com a subjecte
polític dia a dia, des de les reflexions compartides i les diferències, que segur també n’hi
ha. Dones joves organitzades en col·lectius de
nova creació arran d’aquests últims 8M, dones
actives en organitzacions feministes d’un altre
caire, dones que mai han militat en res ni se
senten activistes però sí feministes, i dones
veteranes d’una generació que ha anat obrint
el camí. Totes juntes buscarem la manera que
iniciatives com aquesta tinguin el seu pòsit i la
seva continuïtat.

I ara que arriba un nou 8M, i amb ell el nostre
La idea de cartografiar el barri des de la veu de
segon aniversari, fem aquesta mirada enrere
les veïnes, descobrint aquells llocs en els quals
mentre ens preparem per a una nova autoorens sentim insegures o hem patit algun tipus
ganització feminista al barri en la que esperem
d’agressió, però també identificant aquells
implicar-nos millor i cuidar-nos més. Tenim ja
altres als quals acudiríem sabent-nos empaen marxa el Comitè 8m2020 de Sants i esteu
rades en cas de sentir-nos amenaçades, ens va
convidades, des de ja, totes les veïnes de barri.
portar a fer una cosa nova. En un vermutet al
Juntes convertirem aquest diumenge en una
carrer, vam preguntar a les dones on ubicarien
altra jornada històrica.
al mapa els seus punts de seguretat i inseguretat. L’acceptació de la iniciativa va ser total.
Els reptes que van impulsar la primera vaga
Les que van passar per la plaça de Sants aquell
segueixen estant presents, les consignes no
dia van trobar un espai a peu de carrer per a
han variat perquè les conquestes no han
ser escoltades i deixar nota de vivències que,
arribat. El moviment avança cap al desbordpotser, abans no havien donat massa imporament i amb ell afloren també les contradictància o bé, no havien trobat la manera d’excions internes al costat d’eterns debats sense
terioritzar. És el primer mapatge d’aquestes
resoldre que desgasten i dificulten fer front
característiques, però n’hi haurà més. Cada
comú. Aquest any, amb un 8M en diumenge,
nova recollida de dades ens marcarà el camí a FOTO | mxmz _Jornada d’autodefensa a Can Batlló. Akelarre.
trobar consensos al voltant de com mantenir la
seguir en un intent de cobrir com més racons
idea de vaga feminista es torna més difícil. Però
millor, arribar al màxim de dones i capil·laritzar el barri al voltant d’aquesta frenar una extrema dreta que intenta tirar per terra conquestes ja guanyades
problemàtica. Tenim l’esperança que aquells comerços o locals que puguin i a l’anomenat “feminisme liberal”, que busca apropiar-se de la força del
ser susceptibles de ser espais de seguretat per a les dones, se sentin interpel- nostre moviment amb discursos descafeïnats que no qüestionen el patriarcat,
lats arran d’aquest conscienciós treball que ens hem planejat dur a terme.
ens encoratja. Volem un 8M més combatiu que festiu, on el més important
sigui la llavor que generi i la capacitat que tinguem per alimentar-la al llarg
La violència de gènere, les agressions masclistes en totes les seves formes, de l’any, aterrant les reivindicacions que l’acompanyen.
és una problemàtica urgent que travessa àmbits diferents i necessita
Que el patriarcat caigui no només depèn de les feministes. És responsabirespostes col·lectives: denunciar i visibilitzar, educar i deconstruir, interpel·lar litat de totes i tots plantar-li cara, cada persona des del seu lloc, el seu rol de
a la societat, exigir respostes de les administracions, acompanyar, restituir gènere i la interseccionalitat que el travessi.

12 Hemeroteca
AVUI FA 20 ANYS
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Què passava al barri fa 20 anys?

Revisem l’hemeroteca per recordar la portada del
número 23 de La Burxa del mes de febrer de l’any 2000
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HUMOR

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
Escriu-nos a
Carrer de Riego 35

laburxa@gmail.com
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Cap de nosaltres tornarà. Charlotte Delbo
El tercer volum de la trilogia Auschwitz i després
Club editor

Després de La mesura
dels nostres dies, Club editor
completa la trilogia Auschwitz
i després de l’escriptora
francesa Charlotte Delbo
amb un volum doble que
inclou Cap de nosaltres
tornarà i Un coneixement
inútil, traduït al català
per Valèria Gaillard. En La
mesura dels nostres dies
Delbo parla de la tornada
a casa després del pas pels
camps d’extermini nazis, de
com les supervivents havien
d’enfrontar-se de nou a
estar vives, a ser “persones
normals” després d’una

experiència que res tenia a
veure amb la vida.
En aquesta ocasió l’autora
relata l’estada als camps nazis
d’Auschwitz i Ravensbrück,
d’on va ser alliberada el 1945.
Les condicions de vida en
aquests camps les coneixem
per novel·les, assaigs, pel·lícules de ficció i documentals, però Delbo té una veu
poderosa i molt personal,
que impregna el text i aconsegueix viure intensament
allò que descriu. En capítols
curts i alguns poemes intercalats, coneixem la Yvonne,
la Marie, la Lulu... dones
que lluiten per sobreviure
un dia més en condicions
extremes. Delbo aconsegueix

que ens traslladem al camp
amb aquestes dones, que les
sentim a prop, que ens desesperin el seu fred i la seva
set perquè som capaces de
sentir-les a través de les seves
paraules. També sentim la
seva amistat, la protecció que
senten quan estan juntes,
la força de la vida que lluita
per seguir endavant tot i que
al seu voltant l’única cosa
segura és la mort.
Llegiu-lo, és memòria
històrica de primera veu.
El trobareu també en castellà editat per Libros del
Asteroide i traducció de
Regina López Muñoz.
Club editor, 2020

La Fàbrica. Jordi Soler

La primera novel·la ambientada a Can Batlló, el d’abans i el d’ara.
Descontrol Editorial
La novel·la està ambientada al voltant de la fàbrica
de Can Batlló, a La Bordeta,
un dels barris del Sants
irredempt i creua dues històries germanes, la de les
lluites passades, de victòries
i derrotes, protagonitzades
pel Pere i el Joan Colomina,
amb el lleial Fidel o la combativa Tatiana, l’altra, la de
les lluites actuals, amb en
Pau K, ajudat per l’enyorat
Txema Bofill, el Manel Aisa i
altres estudiosos de l’Ateneu
Enciclopèdic Popular i pels
veïns Agus Giralt, Ivan Miró
i molts d’altres. En Pau viu
una relació difícil amb l’Aina,
militant de Can Batlló, amb

Anuncia’t a La Burxa!
Escriu-nos a laburxa@gmail.com

i col·labora
amb la comunicació popular i
autogestionada !

l’escenari de fons de l’ocupació de la fàbrica o la grua
que pretenia enderrocar Can
Vies en flames.
La Fàbrica pretén entretenir
i informar i, alhora, retre homenatge a tots els herois de
barri que, com diu l’Ivan Miró
en el pròleg del llibre que és
pura poesia: La Bordeta:
memòria d’un barri, i com
recorda la saviesa popular, la
memòria de barri construeix
barri.
Dues històries i un barri
irredempt. Dos moments
convulsos, dues revoltes en
una ciutat de foc. Totes dues
succeïen al voltant de Can
Batlló, el gran complex fabril
de La Bordeta.
Espai recuperat pels veïns el
2011 i que temps abans havia

vist passar misèria, explotació, esperança, revolució i
de nou misèria i explotació
fins a la recuperació final.
Dues històries acomboiades
pel moviment llibertari català
tan present al barri, a la ciutat
i al país.
Potser la revolta de Can Vies
o les lluites per conquerir
Can Batlló no són més que
l’extrem d’un fil d’Ariadna
que les uneix a un temps
passat i a lluites que alguns
pretenien oblidades.
Una novel·la, que no deixarà
a ningú indiferent, per la
trama que ressegueix repassant el fil de la història de
les nostres victòries i de les
nostres derrotes.

Descontrol, 2020
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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
Dilluns a les 17h
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’Assemblera Oberta: a xarxes
@Vaga8mSants
espaifeministasants@gmail.com

CSA Can Vies
C/ Jocs Florals, 40

Assembea: dimecres a les 19h
Kfeta: dimarts i dijous de 18h a
22h
https://canvies.barrisants.org
canvies@gmail.com
@SomCanVies

Acció Llibertària 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

Can Batlló

La Lleialtat Santenca

Casal de Joves de Sants

Espai veïnal autogestionat

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

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

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

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

C/ Olzinelles, 31

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

Espai Arts

Secció Local d’Òmnium
santsmontjuic@omnium.cat

Dijous de 10:30h a 13h

Teatre dels Borinots

Espai Comunitari de
Formació Permanent

Set d’Escenari Teatral

Col•lectiu d’artistes
@ArtsCanBatlló

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

Grup de teatre dels Castellers de Sants

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

C/ Olzinelles, 30

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

Associació de veïns I veïnes de Sants

Malabaristes InExtremis

Associació cultural xinesa

Dimecres de 18h a 20:45h

Coral La Vinya

Centre Social 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

Horta Alliberada
C/ de Càceres, 15

Projecte comunitari d’hort urbà

Assemblea dimarts 20h

Taller de malabars

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

Col·lectiu d’Artistes Orientals

C/ Alcolea cantonada
C/ Violant d’Hongria

Grup d’Habitatge Juvenil
de Sants
Dilluns a les 20:30h

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

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

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

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
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Resistència digital contra
el control cibernètic
L’any 2019, Descontrol Editorial va
publicar “Resistencia digital. Manual de
seguridad operacional e instrumental
para smartphones”, escrit per diverses
autores de l’associació Críptica, que
des del 2015 treballa en la formació
d’usuàries d’eines tecnològiques en
matèria de privacitat. El 24 de gener de
2020 van fer una xerrada al CSA Can
Vies, organitzada per Acció Llibertària de
Sants, on van concloure que la seguretat
digital és una tasca col·lectiva.

P: Què és Críptica? Quins són els
objectius de l’associació? Què
ofereix a les usuàries? Quines són les
persones receptores dels serveis?
R: Críptica és una associació constituïda l’any 2015 amb l’objectiu
d’oferir formació en matèria de
privacitat. L’objectiu principal de
Críptica és fer de pont entre la innovació tecnològica en matèria de
privacitat i la societat, oferir eines
segures per protegir els drets que
es veuen amenaçats en el context
actual. Pretenem que la gent en
sigui conscient i és per això que ens
dediquem a formar i sensibilitzar en
seguretat operativa. Críptica treballa
per apropar les eines de protecció
de la privacitat a qui les necessita, al
mateix temps que també fem pedagogia de bones pràctiques de seguretat operacional. Volem trencar amb
la idea preconcebuda que es tracta
exclusivament d’una qüestió tècnica.
Les persones receptores responen
a una tipologia molt variada: des
d’estudiants universitaris i alumnes
d’ensenyament secundari fins a
col·lectius activistes i associacions de
periodistes. Volem arribar a qualsevol
persona usuària de smartphones
i les eines digitals que tingui un
interès o una preocupació per la seva
privacitat i la seguretat, no només a
hackers i gent molt tècnica i experta
en eines digitals i informàtiques.
P: Críptica treballa per oferir eines
segures, per què? No tenim eines
segures? De quines amenaces ens
hem de protegir?
R: En realitat no oferim eines, sinó
que recomanem eines. No n’hi ha
prou amb donar algunes receptes
màgiques que siguin una garantia
de seguretat a l’hora de fer servir les
eines digitals. És qüestió de fer servir
de manera constant i habitual bones
pràctiques en seguretat operativa.
Les dades de totes les usuàries són
enregistrades per les operadores de
telefonia, generalment amb finalitats comercials, i cadascuna de
nosaltres podem minimitzar l’accés a
informació de caràcter personal.

P: Quins són els inconvenients i
perills de l’ús de la tecnologia?
Què fa Críptica per defensar les
usuàries de la vigilància massiva i
l’espionatge industrial?
R: Davant la perversió de la tecnologia que hauria de servir exclusivament per comunicar, informar
i connectar persones, a Críptica
pretenem defensar la privacitat com
a mur de protecció imprescindible
per a protegir drets fonamentals com
la llibertat d’expressió, associació
i el dret a la intimitat. Per superar
el repte de la vigilància massiva,
l’associació es manté ferma en els
seus principis: criptografia, descentralització, codi obert i usabilitat
com a armes contra l’espionatge
global desvetllat per les filtracions
d’Edward Snowden, l’any 2013. Des de
la fundació de l’associació, hem organitzat i participat en xerrades, tallers
i cicles formatius. A partir d’aquestes
experiències i de la demanda de més
informació sobre seguretat i privacitat ens va sorgir la idea del manual
“Resistencia digital”. Vam trobar que
era un tema recurrent i que no hi
havia res publicat sobre aquest tema,
només receptes sobre l’ús de determinades aplicacions que probablement en pocs anys hauran quedat
obsoletes.
P: Parlem del manual “Resistencia
digital”. Afirmeu que aquest manual
no és un llistat convencional d’eines,
aplicacions i instruccions. Què és,
aleshores?
R: El manual no és un llistat d’eines,
aplicacions i instruccions, no és
cap recepta fàcil amb instruccions
tancades i màgiques, sinó que és una
aposta per introduir temes inèdits
fins ara i per obrir un debat sobre el
corrent més pragmàtic i l’idealista,
contrari a fer servir segons quines
aplicacions on no està garantida la
privacitat de les nostres dades. Si
la realitat és que la majoria de les
usuàries fem servir una sèrie d’aplicacions comunes, aleshores es tracta
de fer-les servir de la manera més
segura possible. La meitat del llibre

és un assaig polític, on es tracta de
l’operativa de seguretat, i la segona
part està més centrada en qüestions
més pragmàtiques relacionades amb
aplicacions en concret.
P: També dieu que aquest llibre “és
una porta a una altra manera de
veure de les coses, de pensar”. En
quin sentit?
R: El llibre és una porta a una altra
manera de veure les coses, de pensar
sobre quina és la nostra relació
amb les eines digitals i en contraposar el pragmatisme i l’idealisme
al voltant del seu ús. Tot i que està
enfocada envers els smartphones,
també pretén contribuir a tractar de
comprendre com funciona el món
actualment. Pot servir per aprendre
una mena de defensa personal que
funciona sense armes ni cops.
P: Com ens podem protegir les
usuàries? Què hem (o no hem) de
fer amb el nostre smartphone per
estar més segures? Quins riscos
afegits tenim la gent militant i
activista? Com els podem eliminar o
minimitzar?
R: No hi ha una recepta màgica
que resolgui aquesta qüestió. Depèn
de cadascuna de les usuàries i dels
col·lectius, d’allò de què ens volem
protegir. En qualsevol cas, sempre hi
ha uns mínims recomanables per a
totes, com el d’una pràctica constant
en qüestions de seguretat operativa,
per tal de minimitzar els riscos a què
estem exposades totes les usuàries.
Els grups militants i activistes poden
tenir una mica més de cura en allò
que publiquen a les xarxes o fer
servir uns canals interns de comunicació més segurs, per exemple. Cal
tenir present que la seguretat i la
privacitat és una tasca d’equip, col·lectiva, i sobretot tenir molt clar de qui
i com ens hem de protegir.
P: Què preteneu amb aquest
manual? No pot quedar obsolet amb
l’actualització constant de les eines i
aplicacions?
R: Qualsevol persona que hagi
consultat “Resistencia Digital” sap
que, a causa d’aquest cicle d’obsolescència de les aplicacions, hem
volgut situar en un segon ordre d’importància les prescripcions d’eines
concretes. Seria irresponsable insistir
en la infal·libilitat de qualsevol aplicació: cada dia es descobreixen vulnerabilitats al programari, s’abandonen
projectes que consideràvem “de
referència” o apareixen nous actors
amb eines de seguretat interessants,
que fan que les recomanacions que
emetem des de Críptica (també les
del llibre) hagin d’insistir sempre en
el seu caràcter temporal, condicionats com estem per la variabilitat del
“clima tecnològic” de cada moment.
Aquesta filosofia en la manera de
concebre la seguretat ha fet que
el nostre manual sigui sobretot
conegut per la faceta de la “seguretat
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operacional”, que com a tal no caduca
i ofereix un suport permanent encara
que les eines canviïn.
P: En què consisteix la seguretat
operacional? Ens assegura un
control absolut a l’hora de fer servir
les nostres eines tecnològiques?
R: La seguretat operacional (OPSEC,
operational security en anglès), és
una estratègia a l’hora de fer servir
de manera segura i privada les eines
digitals, una pràctica constant a
l’hora de protegir les teves dades
i comunicacions personals. Tenir
l’smartphone xifrat i amb aplicacions
segures no és cap garantia si no es
tenen en compte alguns conceptes
bàsics de seguretat operacional, com
per exemple el d’evitar mostrar la
teva pantalla a la resta de la gent en
un lloc públic o en un indret dotat
amb càmeres de seguretat. De qualsevol manera, aquestes bones pràctiques no ens asseguren en absolut el
control absolut a l’hora de fer servir
les eines tecnològiques.
P: Per què dieu que aquest llibre és
una eina “profundament política”?
R: El manual “Resistencia digital”
és una aposta profundament política
perquè el debat de la seguretat,
encara que sigui a escala individual,
és inseparable de la política, forma
part d’ella. Optar per una aplicació o
una altra, fer servir una contrasenya
resistent o el típic “1234” per xifrar
el mòbil o compartir experiències i
pensaments personals a les xarxes
socials són decisions polítiques.
P: Creieu que algun dia tindrem
accés a una tecnologia absolutament
segura, que garanteixi la privacitat
de les usuàries?
R: En absolut: si alguna cosa demostren els últims anys de la nostra disciplina és que no hi ha cap tecnologia
“invulnerable” i, per tant, capaç de
sostreure’s íntegrament dels possibles atacs, els quals tindran sempre
un component disruptiu, imprevisible o “afortunat” (Tucídides), que
si se sap aprofitar pot acabar fent
saltar pels aires qualsevol sistema de
seguretat, per complex que sigui. La
tecnologia no queda al marge dels
conflictes mundials, ans al contrari: fa
anys que s’ha convertit en un terreny
de pugna preferent entre actors
polítics de tota mena, que segons la
seva agenda i finalitats busquen o bé
millores en la protecció, o bé vulnerabilitats en un disseny tecnològic
que, com diem, només podem considerar “segur” mentre el nostre adversari no hi hagi descobert maneres
d’impugnar-lo. Sigui com sigui, tant
per la diversitat dels atacs (tecnològics o d’enginyeria social) com per la
progressiva complicació de l’ecosistema tecnològic, ens sembla impossible poder pensar honestament que
algun dia podrem arribar a una mena
d’”homeostasi cibernética”, on els
atacs puguin ser anul·lats.

