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Les xarxes de suport veïnal sempre hi són. En especial als barris formats majoritàriament per gent de classe treballadora, 
com passa als barris de Sants i la resta de barris del districte des dels temps de les primeres cooperatives obreres. I adopten 
mil formes en nombroses ocasions, tant si es tracta de defensar les veïnes del barri quan les volen fer fora de casa seva, quan 
pateixen agressions sexuals o discriminacions per motius racials o quan són explotades laboralment o acomiadades de manera 
improcedent per algun directiu d’una multinacional sense escrúpols. 
I aquests dies són un magnífic exemple de com funciona l’autoorganització veïnal per fer front a la greu crisi sanitària 
provocada per l’expansió del virus Covid-19, més conegut com “coronavirus”. Davant el decret que obliga al confinament de 
la gent a casa seva durant, com a mínim, dues setmanes, en poques hores s’han creat xarxes de suport mutu a tots els barris i 
pobles del país, amb grups de whatsapp o telegram que pretenen cobrir els espais on no poden arribar la sanitat i els serveis 
públics, aquests dies i setmanes desbordats per l’allau de nous casos de persones infectades. 
També a Sants, Hostafrancs, La Bordeta, La Marina, la Font de la Guatlla, Poble-sec i als barris veïns de L’Hospitalet, com Santa 
Eulàlia, la Torrassa o Collblanc. Als barris santsencs l’organització de la xarxa solidària ha estat a càrrec de la iniciativa popular 
de l’Assemblea de Barri de Sants la que s’ha concretat en forma de grup telemàtic de suport batejat com Covid19Sants, que en 
només un dia de funcionament assoleix gairebé el miler de persones usuàries, que s’hi han afegit per rebre consells sanitaris o 
demanar ajuda a la gent del barri i sobretot per detectar les persones que necessiten suport i ajuda, ja sigui mèdica, sanitària o 
de qualsevol altra mena. 
Es tracta d’autoorganitzar-se per barris, carrers, places i blocs d’edificis, per tal de trencar l’aïllament de les veïnes més 
vulnerables, en especial la gent d’edat avançada, per a què sàpiquen que no es troben soles i que poden comptar amb la 
col·laboració del veïnat a l’hora de fer la compra o d’acostar-se a la farmàcia a buscar algun medicament. Solidaritat veïnal 
contra la por de l’aïllament!

  Solidaritat veïnal per 
vèncer la crisi sanitària

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 
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Enderroc de la Bodega Carlos
Aquesta mítica bodega situada al carrer Rector Triadó va ser fundada l’any 1901. Estava 

en perill des de feia ja uns anys per la falta de voluntat de mantenir-lo per part de la propi-
etat de l’edifici, a qui no li interessava que continués el negoci. Aquest va ser un del motiu 
que va portar a l’ajuntament a crear el registre de bodegues particulars que pretenia 
protegir-les davant aquest processos especulatius. Finalment el Carlos, que hi treballava 
des dels 14 anys, va dir prou i va vendre la llicència. La propietat que es negava a renovar 
el lloguer ho va aprofitar per fer-ho, ja que un cop traspassada la llicència quedava fora de 
la protecció municipal. Finalment l’especulació ha guanyat en aquest indret i mitjans de 
febrer s’iniciava l’enderroc d’aquest edifici mític i centenari d’Hostafrancs.

Carretera de Sants a 30km/h i per vianants
Des de l’1 de març el carrer de Sants i Creu Coberta passen a ser vies de 30km/h. Aquesta 

mesura forma part del pla del Ajuntament de Barcelona de convertir tota la xarxa bàsica 
en carrers pacificats. Aquest carrer és el primer dels que ha d’incloure tots els de la xarxa 
bàsica fins a 2021, que inclourà altres com el carrer Aragó o Via Laietana. Per mesurar l’efec-
tivitat de la mesura s’han col·locat radars informatius. Si es detecta que no es compleix 
l’administració no descarta posar-ne de sancionadors. El carrer de Sants és el primer 
inclòs en aquesta iniciativa ja que és un important eix comercial, un factor prioritari de 
cara minvar la contaminació ambiental i acústica. Per lluitar contra aquesta també s’ha 
inclòs aquest carrer a la llista de carrers que seran per vianants un diumenge cada mes. 
De moment, però, sembla que si la mesura no va acompanyada d’altres els cotxes seguiran 
sent els amos del carrer malgrat aquestes mesures estètiques.

Tancament dels cinemes Palau Balaña
Aquest mes de febrer ha estat l’últim en que aquest emblemàtic cinema de Sants ha 

estat en funcionament. Els primers dies de març diversos operaris van procedir a tapiar 
tots els accessos d’aquest, tapant d’aquesta manera el cinema per excel·lència de bona part 
del veïnat. L’edifici és propietat de la mateixa família Balaña que ha justificat el tancament 
per la falta de beneficis de la sala. No han volgut senyalar quin podria ser el futur d’aquest 
establiment, situat a pocs metres de l’estació de Sants. L’edifici ni tant sols va ser buidat i 
es mantindrà com l’últim dia de projecció agafant pols fins a nova senyal. La única alterna-
tiva pels cinèfils del barri serà el cinema cooperatiu ZumZeig del carrer Bejar o sinó anar al 
centre comercial Les Arenes.

Presentació del dibuix del projecte esportiu Magòria
El passat 6 de març l’ajuntament, amb la presencia del regidor del districte inclosa, 

presentava el dibuix guanyador del concurs pel projecte esportiu de la Magòria. Aquest 
dibuix serà el que servirà de referent pel concurs d’execució definitiu. És a dir l’esquema 
a que s’hauran d’acollir els despatxos d’arquitectes que es presentin per licitar l’obra. 
Aquest inclou la fusió del equipaments esportius, d’habitatges de protecció oficial i equi-
paments sanitaris que complementaran el CAP Bordeta-Magòria ja existent. Un edifici 
en forma d’ela serà el que acollirà els serveis sanitaris. La part curta d’aquesta ela donarà 
a la Gran Via i la part llarga pujarà fins a l’alçada de l’actual CAP. D’aquesta manera es 
pretén poder enllaçar espais amb finalitats similars. Al centre d’aquesta ela hi anirà l’edi-
fici que inclourà el poliesportiu. L’interior acollirà tant els vestidors com pistes de basquet, 
handbol i voleibol. A la superior s’hi trobarà un camp de futbol set. Continuant el complex 
un edifici d’habitatge es projectarà al llarg de Gran Via fins a l’edifici històric de l’estació 
de la Magòria. A l’interior d’aquest es trobarà el camp de futbol onze. Per finalitzar una 
zona verda que acollirà les pistes de petanca serà la que enllaçarà amb el carrer Moianés 
des d’on s’accedirà a tot el recinte. Des de la taula d’esports de estan satisfets amb el dibuix 
guanyar ja que integra totes les peces. Per altra banda lamenten que l’inici de les obres es 
retardin una vegada més i ja es projecten per com a mínim al 2023. Tot i així són compren-
sius amb el ritme de la burocràcia necessària perquè es realitzi tot el procés amb garanties.

8 M, la lluita feminista no afluixa
Aquest any l’efemèride per excel·lència del feminisme s’encarava en una data extranya. 

Després de les imponents mobilitzacions i vagues d’aquests últims dos anys, el moviment 
emprenia el repte de mantenir la combativitat en un dia que queia en diumenge. 
Aquest fet va  suposar que hi hagués diversitat d’opcions per mobilitzar-se. Finalment el 
moviment feminista de Barcelona va apostar per convocar vaga general malgrat ser festiu. 
La raó principal cau en que moltes dones, per la seva tasca laboral centrada en les cures, 
treballen també en festiu. Així de bon matí un grup de vaguistes santsenques va sortir cap 
als barris alts de la ciutat on van participar d’un piquet de denuncia de les condicions de 
moltes dones que treballen en el treball domèstic. A mig matí un esmorzar preparat per la 
comissió de cures formada per homes servit a les dones que es concentraven per iniciar les 
mobilitzacions del barri. De plaça de Sants sortia una rua combativa que anava omplint 
el carrer de les reivindicacions feministes, contra la violència masclista i el sistema hete-
ropatriarcal. Aquesta va acabar amb la visibilització de l’okupació d’un bloc de pisos 
al carrer Sagunt, Ca la Kris. El nom era en homenatge a una companya del Grup d’Habi-
tatge de Sants i el Sindicat de Llogateres que va morir l’any passat. Aquest edifici estarà 
destinat a acollir famílies i dones del Grup d’Habitatge de Sants. Al mateix carrer Sagunt i 
per defensar el bloc alliberat es va fer el dinar que va fer que les dones del barri agafessin 
força. A la tarda la convocatòria de la manifestació va mobilitzar a bona part de les dones 
de Sants, però un grup es va quedar a Sants per defensar Ca la Kris, des d’on es va dina-
mitzar l’estona amb música i alguna actuació.

Màquines efectuant l’enderroc de la bodega Carlos

Les noves senyals de limitació de velocitat al carrer de Sants

Cinemes Palau Balaña tapiat | FOTO Albert Gracia

 Recreació virtual del dibuix guanyador

Acció reivindicativa a l’església Santa Maria de Sants durant la rua combativa 
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Escola Popular de La Bordeta

El gener i febrer del 2020 començava en una 
situació diferent de la d’aquest març, on 
l’Escola Popular la Bordeta també estem 
confinades i no estem realitzant acompa-

nyaments per poder cuidar-nos entre totes i per 
responsabilitat col·lectiva. 

Aquest segon trimestre del curs, els diferents 
grups d’edat amb les seves respectives acompa-
nyants hem treballat l’eix de l’habitatge com a 
fil conductor de les nostres tardes a l’escoleta, i la 
millor manera de donar-li la benvinguda era cele-
brant en família el final del primer trimestre del 
curs.

Així doncs vam realitzar “Les cuines de l’es-
coleta”: unes jornades de cuina a Can Batlló el  
dissabte 1 de febrer on diferents famílies van 
aportar receptes tradicionals de casa seva per 
fer un dinar popular i agafar forces per la prepa-
ració de la següent trobada de tota l’escoleta: el 
Carnestoltes i la Rua Combativa! Vam tastar i 
menjar plats de tots els llocs d’origen de l’escoleta 
i de diverses parts del món! 

Vam aprofitar la jornada per fer assemblea 
d’infants i famílies i  pensar i decidir plegades 
com participaríem a la Rua Combativa que 
s’estava preparant al barri amb diferents col·le-
ctius i entitats d’aquest.  També vam començar a 
preparar certs materials com les cases de cartró i 
jugar una bona estona totes juntes compartint el 
sobretaula. 

Faltava ben bé un mes per la Rua Combativa, 
que tenia l’objectiu de visibilitzar la lluita per la 
defensa de l’habitatge i la força que té aquesta als 
barris enfront d’especuladors i fons voltors que 
intenten vendre les nostres cases provocant que el 
nostre dia a dia en aquest, siguin veritables actes 
de resistència. 

A l’escoleta, des dels diferents grups d’edat vam 
anar preparant tot el que calia perquè la Rua 
de Carnestoltes estigués plena d’alegria, lluita i 
consciència intergeneracional. Vam preparar des 
de diferents materials i disfresses fins a seguir 

treballant la temàtica de l’habitatge amb les 
infants i joves per saber per què participàvem de 
la rua d’aquesta manera i donar-li un sentit total a 
la nostra implicació en tots els seus nivells i edats. 

El grup de grans han treballat el manual per a 
petitxs okupes: Little Squatters Handbook, que ens 
explica com les necessitats de diferents persones 
d’una ciutat convergeixen en la de donar vida a un 
bloc d’edificis que està buit i viure en comunitat. 
Després elles van crear un conte on els protago-
nistes i l’acció succeïa al nostre barri.

El grup de mitjanes han treballat i reflexionat 
al voltant de contes com el de Quan perdem la 
Por (escrit per Lúa Todó) o com, juntament amb el 
grup de petites de l’escoleta  recordaven la història 
dels Tres porquets i tot jugant descobrien com de 
important és estar i defensar-nos juntes quan 
el banc, un gran o mitjà propietari, o el llop, vol 
entrar a casa teva per fer-te fora o destruir-la. I 
entre totes adonar-nos que juntes som més fortes.

Finalment el grup de l’ESO, les més grans de l’es-
coleta, es van involucrar en la preparació de tota la 
indumentària i material per les disfresses.

I així va arribar el dia, el dissabte 22 de febrer a la 
tarda es va dur a terme la Rua Combativa per carre-
tera de Sants on diferents col·lectius i entitats del 
barri ens vam coordinar i disfressar per visibilitzar 
la força del barri contra l’especulació i el capital.  
Durant tot el trajecte el cordó veïnal va demostrar 
alegria, força i resistència al conjunt de voltors que 

intentaven usurpar les nostres cases, entre elles, el 
Bloc de la Bordeta, que enguany celebra 5 anys de 
la seva recuperació de mans de la SAREB i que ens 
permet realitzar la nostra activitat als seus baixos.

Al final de la Rua Combativa, entre música, 
somriures i balls, es penjava una pancarta al balcó 
d’un bloc del barri, que s’havia alliberat per i per a 
les veïnes. 

Els Mossos d’Esquadra van desallotjar l’edi-
fici aquell mateix vespre amb molta repressió i 
violència cap a les veïnes que defensaven i prote-
gien l’espai, fins i tot, arribant a trencar i llençar a 
la brossa materials elaborats per l’escoleta per la 
Rua Combativa. 

De nou, com es repeteix contínuament, veiem un 
barri militaritzat en defensa dels rics i especula-
dors. Demostrant així que la policia no ens cuida, 
que ens cuidem entre nosaltres i les nostres. 

Que bé però, veure com les veïnes ens orga-
nitzem per crear comunitat i col·lectivitzar els 
problemes i les violències que patim amb l’objectiu 
de fer-los front i respondre de manera col·lectiva. 

També, fora de l’eix de l’habitatge que hem 
treballat aquests mesos, volíem compartir-vos, i 
mencionar que les companyes d’Arcádia també 
s’han apropat a l’escoleta durant aquest 2020: 
van venir a proposar-nos una activitat per jugar 
al grup de petitxs de l’ Escola Popular i juntes vam 
passar una tarda genial tot jugant amb els cossos i 
les diferents opcions de cos i identitats que podem 
tenir, triar o crear. 

Desitgem poder trobar-nos i abraçar-nos aviat, 
als carrers i a l’escoleta. 

Si quelcom hem après del COVID-19, és, un cop 
més, la necessitat de tenir una xarxa forta i orga-
nitzada amb el suport mutu com a pràctica. 

I és per això que a l’Escola Popular de la Bordeta 
seguim i seguirem fent comunitat, des de l’edu-
cació popular i crítica. 

Seguirem defensant, compartint i gaudint la 
vida davant de qui ens la vol treure.

Visca l’Escola Popular de la Bordeta i 
qui li dóna vida! 

El segon trimestre a l’Escoleta i la prèvia al confinament

_______________________

Tot jugant descobrien com de 
important és estar i defensar-nos 

juntes quan el banc, un gran o mitjà 
propietari, o el llop, vol entrar a casa 

teva per fer-te fora o destruir-la.

I entre totes adonar-nos que         
juntes som més fortes.________________________
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“Un desnonament, una okupació!”

Roger Jiménez

In d e p e n d e n t m e n t  d e  l a 
p a n d è m i a  d e l  C o v i d - 1 9 , 
e l  t r i s t a m e n t  p o p u l a r 
“coronavirus” que ha obligat a 

les administracions a aturar tots els 
desnonaments previstos en quinze 
dies, l’actualitat del barri ha seguit 
marcada com els darrers temps per 
la crisi de l’habitatge. Fins el punt 
que està deixant de ser actualitat 
per esdevenir una dramàtica rutina, 
només alterada temporalment per 
l’actual crisi sanitària global. 
_______
Bloc Carnestoltes

Tres setmanes abans del decret de 
l’estat d’alarma al conjunt de l’Estat, 
quan el coronavirus era encara una 
notícia internacional i els nostres 
barris celebraven el carnaval, es 
convocava a Sants una rua comba-
tiva. Rua que finalitzava al barri de 
la Bordeta, concretament davant del 
número 105 del carrer d’Olzinelles, 
immoble okupat per quatre famílies 
dos dies abans. 

El Grup d’Habitatge de Sants feia 
públic l’alliberament de l’edifici, 
batejat com bloc Carnestoltes, i recla-
mava el suport veïnal per a defensar-
lo de l’amenaça de desallotjament, 
mentre des de l’interior de l’immoble 
es desplegava una pancarta amb un 
lema que reclamava aturar la gentri-
ficació al barri, on cada cop hi ha més 
presència del turisme en detriment 
de les veïnes.

La visibilització del bloc alliberat 
alertava la propietat, que arribava 
fins al bloc d’Olzinelles acom-
panyada de presència policial i 
procedia al desallotjament de les 
tres famílies que l’habitaven, amb 
quatre menors d’edat. Al voltant d’un 
centenar de veïnes concentrades al 

carrer tractaven d’aturar-lo, mentre 
els Mossos d’Esquadra desplegaven 
quatre furgonetes de la Brigada 
Mòbil davant de l’immoble. 

El Grup d’Habitatge de Sants justi-
ficava l’okupació de dos pisos i uns 
baixos que “estaven completament 
buits”. Al mateix temps, les acti-
vistes denunciaven l’ús de la força 
per part dels agents, que carregaven 
contra les persones concentrades i 
procedien a encapsular, identificar 
i sancionar-les perquè segons ells es 
tractava d’una “concentració il·legal”. 
Cap a la mitjanit hi accedia el secre-
tari judicial. El desallotjament ja 
era un fet consumat però les veïnes 
advertien que hi tornarien amb el 
crit de guerra d’”un desallotjament, 
una okupació!”.
_______
Bloc Llavors

Qualsevol racó del barri i del 
districte està afectat per la creixent 
gentrificació i la crisi habitacional, 
com els carrers i places del Poble-sec, 
on les veïnes s’han organitzat amb 
el Sindicat de Barri, grup de defensa 
de l’habitatge que el mes d’agost del 
2017 alliberava juntament amb el 
Grup d’Habitatge de Sants un edifici 
al número 38 del carrer Lleida, el bloc 
Llavors, propietat de l’empresa inver-
sora Vauras. 

Tot i que el 9 de gener s’havia 
suspès el llançament d’acord amb 
el Decret de mesures urgents de 
l’accés a l’habitatge, aprovat pel 
govern català el 23 de desembre, el 
4 de febrer es decretava un desno-
nament amb data oberta, i malgrat 
l’autoorganització veïnal que havia 
planificar una resistència de dues 
setmanes, finalment aquest arribava 
la matinada del 3 de març. I ho feia 
amb un gran desplegament en forma 
de disset furgonetes de les unitats 
antiavalots dels Mossos, tant BRIMO 

com ARRO, que es concentraven al 
carrer Lleida per executar el desno-
nament de sis famílies. 

A dos quarts de set del matí, el 
desplegament policial s’avançava 
a la comitiva judicial i un grup 
d’agents accedia al portal on espe-
raven una trentena d’activistes i 
colpejaven i desallotjaven violenta-
ment la gent asseguda a l’escala. Al 
carrer, darrere el cordó policial, vora 
un centenar d’activistes es concen-
traven durant quatre hores donant 
suport a les inquilines i les persones 
que resistien a l’interior del bloc. 

Després de quatre intents de 
desnonaments aturats, aquest desa-
llotjament era definitiu. Un cop ja 
eren totes fora, les familíes del bloc, 
algunes amb menors d’edat i totes 
amb un informe de vulnerabilitat 
de serveis socials, denunciaven 
als mitjans que els agents havien 
entrat als pisos “amb violència” i 
en algun cas relataven que havien 
rebentat la porta i les havien empès. 
A més, membres de l’Ajuntament 
de Barcelona denunciaven que els 
Mossos no havien deixat entrar les 
tècniques de la unitat antidesnona-
ments municipal del Servei d’inter-
venció en situacions de pèrdua de 
l’habitatge i ocupacions (SIPHO).
_______
Bloc Triadó

Una setmana més tard, set furgo-
netes d’antiavalots dels Mossos d’Es-
quadra irrompien a tres quarts de 
set del matí al barri d’Hostafrancs, 
més exactament al número 78-80 
del carrer del Rector Triadó, una finca 
històrica de mitjans del segle XIX 
abandonada i okupada parcialment 
des de l’any 2008 per evitar el seu 
deteriorament i enderrocament. 

L’immoble, situat al costat de l’es-
tació de Sants, és propietat de la 
família Fatjó dels Xiprers, membre 

d’una nissaga familiar de la burgesia 
catalana, que ha permès durant 
dècades el deteriorament dels 
immobles per forçar la marxa del 
veïnat i així bastir una operació 
especulativa amb la construcció d’un 
edifici d’obra nova.

La resistència veïnal que el 18 de 
febrer rebutjava un primer intent de 
desallotjament, aquest cop no podia 
aturar el desnonament per la força 
d’una cinquantena d’agents, que 
només podien desallotjar dos dels tres 
pisos alliberats dotze anys abans.
_______
#FemLlarsFeministes: Ca la Cris

El 8 de març, en el marc de la 
campanya #FemLlarsFeministes, 
les dones del moviment pel dret a 
l’habitatge de Barcelona feien públi-
ques quatre okupacions als barris 
de Gràcia, Trinitat Vella, Sants i 
Poble-sec. Un dels blocs alliberats es 
troba al santsenc carrer de Sagunt i 
ha estat rebatejat com Ka la Kris en 
homenatge a una antiga companya 
del Grup d’Habitatge de Sants i del 
Sindicat de Llogateres. 

L’endemà, les activistes denunci-
aven que la propietat havia intentat 
entrar a l’immoble i feien una crida 
al veïnat per resistir a l’intent de 
fer-les fora. Un cop més, el suport 
veïnal aconseguia foragitar la propi-
etat i el bloc esdevenia un dels 
emblemes de la campanya feminista, 
que a Gràcia no tenia la mateixa 
continuïtat amb el desallotjament 
gairebé immediat del bloc okupat 
al carrer Maurici Serrahima, la 
matinada del 9 de març.

Una setmana més tard esclatava 
la crisi sanitària del coronavirus i 
les administracions es veien obli-
gades a anul·lar temporalment tots 
els desnonaments a la ciutat de 
Barcelona i a la resta del país, també 
els blocs alliberats durant el 8-M.
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L’expulsió del Happy Parc

L’octubre del 2019 es feia públic que la propietat 
de l’antiga Fàbrica dels Germans Climent, volia 
pujar el lloguer que pagava el seu arrendatari, el 
Happy Parc. Tot semblava una operació especu-
lativa més. Un edifici d’estil noucentista de l’ar-
quitecte Modest Feu i Estrada, a tocar de l’estació 
de Sants i de grans dimensions. Semblava un 
caramel molt apetitós per a inversors. Però la cata-
logació de patrimoni de Bé cultural d’interès local 
limitava els seus usos a equipaments. Sorprenia 
doncs que els propietaris pugessin el lloguer un 
300%, d’uns 5000€ a 15000€. Una xifra inassolible 
que va fer que aquest tanqués les seves portes el 
novembre passat.

Ara, com molt bé sap la majoria del veïnat, aquí 
s’hi vol obrir un tanatori. Segons ha pogut saber 
aquest mitjà de comunicació, el nou llogater no 
pagarà aquesta xifra. Això, juntament amb la velo-
citat amb què aquesta nova funerària ha aconse-
guit tots els permisos i llicències, reforça la sospita 
que l’augment del preu del lloguer era només 
l’excusa per fer fora el parc infantil. Fonts properes 
a l’administració han informat a La Burxa que 
els promotors del tanatori no pagarien aquest 
descomunal lloguer. Haurien arribat a un acord 
de forma prèvia amb la propietat. Aquests van fer 
una proposta de fer una gran inversió a l’immoble 
per tal de respondre a les necessitats d’un edifici 
d’aquestes característiques. D’aquesta manera la 
funerària no pagaria els 15.000 € i aquesta pujada 
hauria estat una manera d’expulsar el Happy Parc. 
Aquesta informació queda reforçada amb l’afir-
mació d’un petit empresari santsenc que es va 
interessar en el local al cap de poc d’haver tancat 
les portes el parc de boles. La immobiliària el va 
informar que ja no estava disponible. En menys de 
dos mesos, ja s’havien fet els tràmits per les llicèn-
cies i fet l’acord entre els promotors i propietat.

Veïnat mobilitzat

A la tristor del comiat d’un espai estimat al barri 
com el Happy Parc, s’hi va sumar ràpidament el 
rebuig al tanatori. Després de les primeres infor-
macions aparegudes als mitjans de comunicació 
sobre la instal·lació de la funerària, les xarxes 
socials es van omplir de descontentament. I de 
la xarxa es va passar al carrer. De forma quasi 
espontània els veïns van organitzar una primera 
assemblea al pàrquing de davant de l’estació 
d’autobusos. D’aquí en va sortir la plataforma 
Stop Tanatori Sants. La mobilització va començar 
ràpidament, cassolades als vespres, pancartes als 
balcons i concentracions van començar a partir 
de meitats de febrer i s’han allargat fins que va 
començar el confinament pel COVID19. A més 
també van participar en la rua de Carnestoltes 
on van recórrer el barri disfressats de mort.Tot 
aquest moviment va venir acompanyat d’inter-
vencions en els òrgans de participació ciutadana 
del districte, plens i audiències públiques. Això 
es va traduir en el compromís del regidor de fer 
una sessió informativa perquè l’empresa pogués 
explicar el projecte i l’administració la situació 
legal de llicències.

Aquesta sessió es va realitzar a les Cotxeres de 
Sants i va ser multitudinària. En una taula es van 
asseure els empresaris promotors de la funerària, 
l’arquitecte d’aquests i dues tècniques de l’ajunta-
ment. Aquestes últimes van explicar tot el proce-
diment necessari que ha de recórrer un projecte 
com aquest per tenir llum verda. Les necessitats 
tècniques, els informes d’avaluació, votació al ple, 
etc. Fins aquí la sessió va ser relativament tran-
quil·la. En el moment de donar veu a la part del 
tanatori van començar els crits i interrupcions. 
Unes tres-centes persones van estar fent palès de 
forma quasi constant la seva oposició decidida 
a aquest projecte, que es va poder manifestar en 
totes les intervencions i preguntes realitzades. A 
més la plataforma ha interposat un recurs perquè 
no es concedeixi la llicència als promotors i han 
fet una recollida de diners per poder realitzar 
accions legals.

Unanimitat associativa contra el 
tanatori

Una de les feines realitzades per la plataforma 
és el recull d’adhesions. En aquesta hi ha la 
pràctica totalitat del moviment associatiu i quasi 
tots els comerços dels carrers propers, AMPA’s 
de les escoles pròximes i altres col·lectius. Un cas 
destacat és el dels Castellers de Sants, a qui l’arri-
bada dels morts posaria en perill bona part de la 
seva vida cultural i associativa. El local adjacent 
al Happy Parc, part també del mateix complex 
fabril és emprat pel col·lectiu per fer activitats com 
dinars, calçotades i la Festa Major. Amb els nous 
usos de la fàbrica dels Germans Climent alguns 
d’aquests usos no es podrien realitzar.

Les famílies de les llars d’infants, escoles i l’ins-
titut Emperador Carles han tingut també un paper 
destacat. Moltes veïnes destaquen la incompati-
bilitat de posar un equipament com aquest en un 
entorn rodejat de centres educatius.

Altres inconvenients destacats de les reivindi-
cacions veïnals són els derivats de la mobilitat. 
Comtes de Bell compta amb un tràfic considerable, 
sobretot per ser l’accés a l’estació d’autobusos, i 
l’arribada del tanatori suposaria un gran augment, 
que aniria en perjudici del veïnat. Els responsables 
del tanatori van reconèixer que comptaven que 
les futures usuàries arribarien en transport públic 
al centre, un fet força qüestionable.patrimoni i 
protegida com a Bé Cultural d’Interès Local.

Sants contra l’arribada del
tanatori a l’antic Happy Parc

Rubén Molina

Recreacio´de l’interior del tanatori Pancartes contra el tanatori | FONT @stoptanatori
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Morir és car a Barcelona, quasi més que viure. I és que la capital catalana és la ciutat més cara de l’estat pel que fa a enterraments. En la 
desgràcia d’haver d’acomiadar a una persona estimada, familiars i amics es veuen en la tessitura d’haver de fer front a una forta despesa, on 
la mitjana del cost està al voltant dels 6000 €. La mort no acostuma a ser el tema de conversa habitual ni tampoc una preocupació política, 
però aquesta situació és tan escandalosa que va fer que alguns grups municipals fessin propostes per combatre-ho. En aquest sentit el partit 
que ostenta l’alcaldia, Barcelona en Comú va prometre la creació d’una funerària pública que fes més econòmic el tràngol d’acomiadar-se per 
sempre d’un ésser estimat.

Clara Victòria

La funerària

L’obertura d’aquest tanatori suposaria l’apa-
rició de la primera empresa des de la liberalit-
zació del sector realitzada pel consistori a finals 
del 2017. Aquesta és Funeraria San Ricardo SL, i es 
presenta com un model de negoci de proximitat. 
Una curiosa manera d’aproximar-se a un veïnat 
que ha mostrat un rebuig frontal. Durant la sessió 
informativa del passat 24 de febrer van assistir 
els seus promotors, que el públic va pressionar 
perquè es presentessin, Alejandro i Enrique Albiol, 
pare i fill. En un moment de l’acte un assistent 
els va instar a abandonar la idea, exposant que el 
barri no els volia. En aquell moment l’Alejandro, 
fora de micro, li va respondre de forma xulesca 
que el barri són 70.000 veïns. Una manera parti-
cular d’iniciar un model de negoci de proximitat. 
El projecte presentat preveu realitzar un tanatori 
diferent dels que es coneixen a la ciutat, on només 
hi hauria 4 sales de vetlla. Van repetir diverses 
vegades la paraula proximitat, però semblava 
una manera de voler dir exclusiu. L’empresa 
va ser creada al 2018 i fins a finals del 2019 no 
havia presentat cap activitat. La família Albiol 
Almirall és la propietària. Aquesta participa en 
el sector de les assegurances a través d’una filial 
d’Ocaso Seguros i Hygeco España, que distribueix 
productes funeraris.

La posició de l’ajuntament

Durant la sessió informativa de les Cotxeres, les 
tècniques de l’ajuntament van intentar esforçar-
se per explicar que era una iniciativa privada i que 
només podien assegurar que es complia la norma-
tiva. La falta d’un representant polític a la taula 
va indignar a bona part del públic. Des de l’ad-
ministració en cap moment es van posar de part 
d’un veïnat que va acabar assimilant l’ajuntament 
amb el tanatori. D’aquesta manera no queda clara 
la postura de l’ajuntament respecte al nou centre 
funerari. Veus de Barcelona En Comú defensen 
que el seu model pel sector és la creació d’un ens 
públic, cosa que els altres partits han impedit. A 
falta de la seva proposta, creuen que l’obertura 
de nous operadors ajudarà a abaixar els preus 
del mercat. Però pel que fa a la polèmica del nou 
tanatori no hi ha hagut un posicionament clar 
en contra. L’ajuntament sí que va assegurar que 
vetllaria per l’escrupolós respecte de les obres de 
la Fàbrica dels Germans Climent, declarada patri-
moni i protegida com a Bé Cultural d’Interès Local.

El negoci de la mort, car i privat

La modificació de les Ordenances de Serveis Funeraris i de Cementiris 
realitzada l’any 2017 pretenia abordar aquesta problemàtica. Com a 
punt destacat garantia l’accés universal per aquelles persones que no 
poguessin costejar-se un funeral, a través d’un decret que establia qui hi 
podia accedir i descomptes per aquelles que tinguessin una assegurança.

Pel que fa als tanatoris obria la porta per liberalitzar el mercat, condició 
prèvia per iniciar la funerària pública. Així es rebaixaven les condicions 
per obtenir una llicència i funeràries que la tinguessin en altres muni-
cipis hi podien accedir. Liberalitzar, per a través del lliure mercat, abaixar 
els preus que els i les barcelonines paguem per morir. Aquest era un dels 
arguments per aprovar aquesta modificació on tots els partits van votar 
a favor. Un cop aprovada aquesta el pas següent havia de ser engegar la 
funerària pública. Aquest cop el ple del consistori va rebutjar la proposta 
amb els únics vots a favor de BeC i la CUP. En resum queda oberta la veda 
per obrir tanatoris, i esperar que els nous operadors vulguin rebaixar els 
preus i no seguir aprofitant-se la bombolla dels preus de la mort.

Fins al novembre del 2017 la normativa per fer una 
funerària nova a la ciutat era pràcticament impos-
sible de complir. Algunes d’aquestes condicions 
exigien ser propietaris d’un tanatori prèviament. 
Això a la pràctica fa que tan sols sis tanatoris gesti-
onin totes les morts de la ciutat, un autèntic oligopoli 
i més tenint en compte que són només dues funerà-
ries les que els gestionen. Una d’aquestes, Mémora, 
controla Serveis Funeraris de Barcelona, de qui l’ajun-
tament s’ha anat venent progressivament la seva 
participació accionarial des de que es va aprova la 
privatització al 2010. De fet l’aprovació de la venda 
de l’últim 15% d’accions de l’ajuntament d’aquesta 
empresa es va aprovar el passat 28 de febrer.

Però, quin és el motiu 
que sigui tan car?

I que passa amb la funerària pública?
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Roger Jiménez

L’esclat a les nostres ciutats i barris de la 
pandèmia provocada per la ràpida expansió 
del virus Covid-19, conegut popularment 
com “coronavirus”, ha dut al decret de l’estat 

d’alarma per part del govern de l’Estat espanyol 
i al conseqüent confinament de la majoria de la 
població per superar la crisi sanitària. El dramàtic 
avenç de la pandèmia i les alarmants notícies amb 
les primeres persones mortes al Principat han 
canviat de manera sobtada la fesomia dels carrers 
i la vida de les veïnes, obligades a restar tancades a 
casa seva durant setmanes.

Des de gairebé el primer dia, l’autoorganització 
popular ha estat clau a l’hora de crear xarxes 
de solidaritat i suport mutu arreu del territori. 
S’han creat nombrosos grups telemàtics entre els 
veïnats, amb la finalitat de detectar quines són les 
persones que necessiten suport i ajuda, en parti-
cular la gent d’edat avançada que no pot sortir al 
carrer per la seva condició de principal grup de risc 
de contagi. 

Seguir i facilitar informació sobre els consells 
sanitaris per evitar contagis, especialment a les 
persones sense accés a Internet, organitzar-se 
amb les veïnes de l’escala per veure qui necessita 
ajuda, oferir i rebre ajuda i fer sentir a totes que 
no es troben soles ni aïllades malgrat el confina-
ment, són els principals objectius de les xarxes 
creades de manera informal, sense cap lligam amb 
les administracions ni amb les organitzacions o 
entitats socials.

“Que la por no ens aïlli, fem 
barri, fem xarxa!”

Els principals canals telemàtics han estat grups 
de Telegram o WhatsApp, presents gairebé a tots 
els pobles i ciutats del país, als barris de Barcelona 
i als carrers i places de Sants, Hostafrancs, La 
Bordeta i a tots els racons del districte. L’Assemblea 
de Barri de Sants ha estat la promotora i organit-
zadora del canal de Telegram @Covid19Sants, la 
principal xarxa de suport dels barris santsencs de 
la qual penja entre una quinzena i una vintena de 
grups de suport veïnal, agrupats en la seva majoria 
per carrers i places. 

En paral·lel, la cooperativa especialitzada en 
servei de neteja ecològic i solidari CoopNet ha 
habilitat un telèfon operatiu entre les 8 del matí i 
les 10 de la nit per al veïnat més gran de 60 anys 
a qui calgui ajuda amb la compra de queviures, 
medicaments i productes de primera necessitat o 
altres encàrrecs urgents, tot garantint l’adopció de 
les obligades mesures de seguretat i higiene.

Amb la mateixa filosofia de superar de manera 
conjunta l’aïllament (“fem barri, fem xarxa”), la 
resta del districte també s’han organitzat dife-
rents grups de suport. Les veïnes del Poble-sec, la 
Font de la Guatlla i dels barris de La Marina de Port 
i de Prat Vermell tenen al seu abast els respectius 
canals oberts a Telegram que funcionen i tenen 
els mateixos objectius que la resta. Com ha passat 
a Sants, també en aquests barris han estat creats 
a partir d’iniciatives d’assemblees populars que 
ja funcionen des de fa temps en molts àmbits i 
sectors: sindicats d’habitatge, col·lectius femi-
nistes, comitès de defensa, etc.

Pla de xoc social contra la 
crisi econòmica

Però la crisi sanitària no ha vingut sola. Ve acom-
panyada per una amenaça a més llarg termini, ja 
coneguda sobretot per les classes populars: la crisi 
econòmica. Arran de l’aturada parcial o completa 
de l’activitat nombroses empreses, especialment 
de les petites i mitjanes, s’han executat molts 
acomiadaments encoberts en forma d’expedi-
ents de regulació temporal d’ocupació, els ERO’s o 
ERTO’s. Aquest fet ha posat en evidència la feblesa 
del sistema de benestar social i del conjunt de 
l’economia del país, encara molt afectada per les 
conseqüències de la greu crisi financera del 2008. 

Sense la totalitat dels ingressos garantida, moltes 
famílies han quedat desprotegides davant el proper 
pagament del lloguer, la hipoteca o els rebuts del 
gas, la llum o l’aigua, i els sindicats alternatius i 
les organitzacions socials han reaccionat amb la 
proposta d’un pla de xoc social per fer front a la 
crisi, que inclou una desena de mesures urgents.

Davant les demandes de la patronal catalana 
Foment del Treball, que ha reclamat una reducció 
dels impostos a les empreses i facilitats per acomi-
adar treballadores, aquest pla contempla una mora-
tòria en el pagament del lloguer, la hipoteca o els 
subministraments bàsics per a les persones que han 
perdut ingressos amb el decret de l’estat d’alarma. 
En aquest sentit, el Sindicat de Llogateres ha posat 
en marxa una campanya de recollida de signatures 
per demanar la suspensió temporal del pagament 
del lloguer per a les famílies més vulnerables. 
D’altra banda, la paralització de tots els desnona-
ments, exigida de manera urgent, ha estat una de 
les primeres mesures aprovades pel govern català.

Signat de manera conjunta per l’esmentat grup 
d’habitatge i d’altres sindicats com la Confederació 
General del Treball, la Intersindical Alternativa de 
Catalunya, a més de diversos col·lectius com l’asso-
ciació Élite Taxi o la plataforma Riders x Derechos, 
el pla també demana la cobertura de la totalitat 
del salari o l’aprovació d’una renda bàsica per a 
qui s’ha quedat sense cap mena d’ingrés monetari, 
al mateix temps que el pla s’oposa a qualsevol nou 
acomiadament de qualsevol mena i reclama la 
posada en marxa d’un pla de suport a les treballa-
dores autònomes i per compte propi, moltes d’elles 
sense ingressos previstos després l’aturada de l’ac-
tivitat econòmica.

Davant l’emergència sanitària actual i la satu-
ració dels hospitals públics i dels centres d’atenció 
primària, una altra de les mesures exigides per 
les organitzacions sindicals és la intervenció dels 
recursos humans i econòmics de la sanitat privada 
per part de les administracions públiques, per 
posar-la al servei de l’interès general. Per últim, 
també es demana l’obertura de les plantes d’hos-
pitals públics que encara restaven tancades des de 
les retallades decretades per les administracions 
anys enrere. 

En paral·lel, el mateixos sindicats que han 
elaborat el pla de xoc social, juntament amb 
organitzacions polítiques i socials de l’esquerra 
independentista i l’anarcosindicalisme com la 
Candidatura d’Unitat Popular o la Confederació 
Nacional del Treball, han signat un manifest per 
garantir els drets socials i econòmics del conjunt 
de la classe treballadora. 

D’altra banda, a Sants, el Grup Laboral s’ha posat 
en disposició de les treballadores del barri en 
defensa dels drets laborals, per fer front a la vulne-
ració de drets i tractar de superar la incertesa sobre 
la situació laboral, en particular de les veïnes que 
han estat acomiadades o han patit una reducció 
salarial o de l’activitat laboral després del decret 
de l’estat d’alarma. 

Solidaritat veïnal versus coronavirus 
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Que ningú quedi fora de les xarxes de suport mutu

Clara Victòria

Durant les setmanes en què 
la població ha estat vivint 
en confinament, el suport 
mutu s’ha anat estenent. 

Des del primer dia, l’Assemblea de 
barri de Sants va iniciar la iniciativa 
de crear grups de suport locals. 
Aquests tenen diferents formes 
d’organització. El primer pas que es 
va realitzar va ser la creació d’un 
grup de Telegram del barri enfocat 
a l’ajuda mútua per cobrir les 
necessitats derivades del COVID-19. 
Des d’aquest es va cridar a crear 
grups més petits com a forma 
de ser més eficients. D’aquesta 
manera i de forma espontània es 
van anar creant grups per zones i 
carrers. El grup del barri, anomenat 
COVID19Sants, ja agrupa unes 1300 
persones. D’aquest han sorgit 21 
grups. El grup gran funciona com 
un espai des d’on es donen consells, 
s’envien iniciatives solidàries i 
es compateix informació vàlida. 
També s’hi envien demandes de 
necessitats. Aquestes s’envien als 
grups més petits perquè siguin les 
veïnes més properes les que ho 
gestionin. En els grups petits és 
on es fa la feina de proximitat. La 
funció més practicada és la de fer 
la compra a les persones grans, que 
en ser un col·lectiu de risc, no és 
recomanable que surtin de casa.

En temps de crisi el veïnat 
es converteix en un espai on 
compartir, donar, rebre i col·lab-
orar, encara amb més intensitat que 
ho era abans. En aquests canals de 
comunicació virtual, les iniciatives 
compartides han sigut múltiples. 
Des de compartir material sanitari 
de sobres, fer mascaretes, compartir 
elements que ara són difícils de 
poder comprar, ajuda en l’entreteni-
ment dels infants, organitzar volun-
tariat en entitat del barri i fins i tot 
quedades per trobar-se als balcons i 
finestres.

Ara s’ha anat un pas més enllà 
per no deixar a ningú fora d’aquests 
espais de suport mutu i s’ha dividit 
el barri en grups. Aquest aparquen 
un seguit de carrers. D’aquesta 
manera tothom mirant el mapa 
pot saber a quin grup dirigir-se 
per demanar o oferir ajuda. I és 
que quan el capital i l’estat sembla 
que fan fallida, les persones es 
mantenen permanents en la seva 
expressió més solidària. Aquests 
espais no només són una eina del 
present per superar la situació 
d’emergència, sinó que poden jugar 
un paper molt important a la crisi 
que vindrà.
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El que aquesta crisi torna a posar sobre la taula és que les dones de la 
classe treballadora són, un cop més, les més afectades. Som nosaltres 
les que ocupen les feines més precàries, que segueixen sent necessàries 
tot i l’aturada parcial de la producció, feines de neteja, de cures i atenció 

a persones no autosuficients, per això mateix som nosaltres les que patim 
una major exposició al contagi. Alhora, també dins del confinament som 
les més afectades: perquè som les dones que vivim soles les que patim una 
major exclusió social, perquè som nosaltres a qui se’ns obliga a compartir el 
confinament amb els nostres maltractadors.

Així, la crisi del COVID-19 ens recorda qui som les que realment movem el món: 
caixeres de supermercats, personal sanitari, transportistes, cuidadores (tant li 
fa si rebem o no un sou per les nostres labors), personal de magatzem, treballa-
dores del transport. Si nosaltres ens aturem, el món s’atura. És aquesta l’única 
eina real que tenim les treballadores: la nostra força com a conjunt. En aquest 
moment més que mai l’organització sindical es mostra com una necessitat per 
garantir-nos el dret a una vida digna. Els «vells» eslògans de la solidaritat i el 
suport mutu prenen, ara, més força que mai. Cal organitzar-nos per lluitar totes 
plegades per tenir una vida que valgui la pena viure.

En els últims dies, la realitat d’aquest sistema deprededador ens ha colpejat en 
forma d’EREs i ERTOs, acomiadaments injustificats, finalitzacions de contractes 
temporals sense explicació, irregularitats en les comunicacions amb les treballa-
dores, vacances obligades... Situacions laborals molt comunes què moltes treba-
lladores del nostre barri han decidit compartir i treballar amb el Grup Laboral de 
Sants.

No són moments fàcils per organitzar-se i lluitar. El confinament també en 
desposseeix d’aquelles eines que històricament vam guanyar amb tantes lluites: 
des de la possibilitat de fer vagues generals o parcials, o senzillament piquets, 
fins a la mera possibilitat de demanar una inspecció de treball. Totes han quedat 
aturades per evitar una propagació més ràpida de la pandèmia, però les assem-
blees segueixen via telemàtica i necessitem més mans i temps què mai. Però 
tot això no ha de fer defallir els nostres interessos comuns i les possibilitats de 
treballar plegades per revertir el més aviat possible les situacions d’injustícia 
que s’han donat i es donaran els propers dies o setmanes.

Hem de tenir present que aquest virus i la seva gestió, també són una qüestió 
de classe, com demostra el fet de que al nostre Districte, els barris de la Marina 
del Prat, la Marina del Port i La Font de la Guatlla, què són els més empobrits, 
també són els que concentren una major quantitat de contagis. La manca de 
materials d’autoprotecció, i sobretot l’obligatorietat d’assistència a les feines no 
essencials, fan d’aquests contagis un problema de classe. Un problema al que cal 
respondre com a classe. 

Davant dels tancaments i els acomiadaments massius via ERTOs, davant de la 
fragilitat d’aquest model econòmic basat en la terciarització i el turisme, davant 
dels últims desproposits del Gobierno central que torna a posar sobre les nostres 
esquenes una situació que no hem provocat (amb el tancament obligat de totes 
les feines i la possibilitat de recuperació de les hores no treballades), davant de 
les mesures excepcionals implementades per l’Estat i la Generalitat que carre-
guen sobre les mes més precàries uns mesos veniders de retallades salarials, 
augment de l’atur i contractes temporals, incapacitat de conciliació laboral 
i personal per recuperar les hores... Davant d’aquesta situació hem de prendre 
posició com a classe.

S’ha demostrat de nou que els sindicats grocs estan al servei de la patronal i del 
govern. Pactisme i venda de les treballadores; negociacions a la mínima sense 
mossegar la mà que els hi dóna de menjar... I és aquí on els sindicats combatius i 
els grups i les xarxes de suport mutu han de prendre la paraula. I tornar a posar 
sobre la taula tot un conjunt de preguntes fonamentals:

1. Per què l’expropiació i la col·lectivització de les 
empreses en fallida no es pot posar sobre la taula, i 
recuperar allò  que era nostre?

2. Per què la externalització de serveis empitjora les 
condicions laborals i de les usuàries?

3. Per què no podem assumir que el control popular 
dels mitjans de producció són part del camí per 
assolir una  societat lliure d’explotació?

4. Per què no reconèixer que només una sanitat 
pública i universal sense cap esfera privatitzada, pot 
fer front a mantenir la vida per sobre dels beneficis 
econòmics?

5. Per què l’expropiació de pisos als fons voltor i als 
grans tenidors és una necessitat i no només una 
consigna?

6. Per què la sobirania energètica o alimentària són 
cada dia necessitats més bàsiques pel conjunt de la 
classe treballadora?

Una nova crisi capitalista ha arribat, aquest cop en forma de pandèmia, i són moltes les conseqüències què, una vegada més, assumirem la 
classe treballadora en el seu conjunt. Quins són els efectes que tindrà aquest virus sobre la nostra consciència de classe? Aquesta és la major 
de les preguntes que ens hem de fer.

I què farem després...?

Com a classe treballadora cal que tornem a fer-nos 
aquestes preguntes.  Potser no eren idees desfasades 
les que proposàvem... Pot ser això no és el final de res, 
sino que ha de ser l’inici. L’inici de tot allò on posarem 
la vida al centre per sobre de l’economia i els mercats. 
L’inici d’allò que moltes van somiar i treballar abans 
que nosaltres. Perquè està a les nostres mans i en 
l’organització als centres de treball, en sindicats de 
classe i combatius, l’inici d’una societat sense classes.
 Organitzem-nos. La responsabilitat és col·lectiva!
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AVUI FA 20 ANYS

Què passava al barri fa 20 anys? 
Revisem l’hemeroteca per recordar la portada del número 26 de La Burxa del mes de maig del 2000
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RACÓ HISTÒRIC

Per molt que ens intentin convèncer del contrari, l’església ha estat, és i 
serà una institució misògina i masclista, on les dones, ho hem tingut 
molt fotut. Em dic Juana de Ingelheim i aquesta és la meva història.

Vaig néixer a Sajonia a mitjan segle IX en una família d’origen 
angles. El meu pare, que era frare, sempre es va negar a que estudiés i va ser al 
meu germà qui em donà suport per tal que escalés dins de la jerarquia eclesi-
àstica. Gràcies a ell vaig començar la meva formació, quan nit rere nit, m’en-
senyava tot el que havia après pel durant el dia. Ell i la meva mare veien com 
el fet d’aprendre m’omplia de vida. Llegir filosofia, història, geografia, arts... 
qualsevol mena de coneixement era com una droga, sempre en volia més i 
més.

Tot va canviar amb la mort prematura del meu germà. A part de la garro-
tada emocional, la seva mort suposava un veto insalvable a tot aquest conei-
xement. Havia tastat la delícia del saber i no estava disposada a què una cosa 
tan mundana com el meu “sexe” me’n privés.

Va ser llavors quan vaig decidir transvestir-me per a entrar a treballar com a 
copista en una abadia, i va ser com va néixer Joan Anglicus. Aquí va començar 
la meva meteòrica carrera. No vaig fer res d’extraordinari, simplement em 
dedicava a allò que m’agradava: estudiar i ensenyar, i ho feia molt bé. Vaig 
anar viatjant de monestir a monestir, em vaig il·lustrar en medicina, filo-
sofia, política i vaig conèixer grans personatges de l’època. En el meu camí, no 
obstant, veia cada dia com el meu transvestir-me era l’únic que em separava 
d’una vida trista i infeliç. La dona patia una discriminació constant i siste-
màtica, contra natura. Els primers anys, això em va crear una lluita interna 
molt forta, però finalment, no sé si per a bé o per a mal, en Joan va guanyar 
na Joana, i aquesta va quedar desplaçada dins del meu ésser. Vaig continuar 

la meva carrera i vaig seguir amb l’aprenentatge de les llengües del moment 
i l’estudi de les set arts. Em vaig convertir en un autèntic erudit. Després del 
meu pas per ciutats com Constantinoble, Atenes o Roma, vaig acabar com a 
cardenal assistent i metge del Papa Lleó IV. Quan va morir, va ocórrer el més 
normal i raonable, que el seu successor fos la persona més preparada i capaç 
al voltant del seu cercle. Jo, Joana de Ingelheim, nascuda amb cos de dona, em 
vaig convertir en Papa i vaig pujar al tro papal amb el nom de Joan VIII.

Després d’un any del meu “mamat”, tot i que m’hagués negat a acceptar-ho, 
el meu embaràs era una realitat, i no podia seguir negant-lo perquè, estava de 
part. Si ho hagués acceptat, hauria pogut gestionar el meu part jo sola sense 
problemes, tenia coneixements de sobra. Però no va ser així. Va ser enmig 
d’una processó pel centre de Roma, pujada al meu tro i essent carregada a 
espatlles de varis portants. La veritat és que va ser tot un espectacle.

Des de llavors l’església ha provat de negar la meva existència de totes les 
maneres. Ningú em coneix. Però el seu intent ha estat en và, ja que la prova 
irrefutable que vaig ser el primer Papa transvestit de la història és que, des 
del meu “mamat” fins al segle XVI, a tots els futurs papes, durant la cerimònia 
d’obertura del nou papat, se’ls feia baixar l’hàbit i seure sobre una cadira, la 
sedia stercoraria, present avui en dia en els museus vaticans. Una cadira amb 
un forat al mig, on es verificava que futur papa tingués testicles. I en cas que 
fos així, cridaven: 

Jaime Sánchez

En té dos i 
ben penjants!

“¡Duos habet et bene pendentes!”
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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

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

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

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!

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

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

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

Escriu-nos a  
laburxa@gmail.com 

Anuncia’t a 
La Burxa! 

i col·labora amb la 
comunicació popular i 

autogestionada!



Ruben Molina

Com és la situació actual al vostre 
Hospital?

La situació és molt semblant de 
la que hi ha a la resta d’Hospitals 
de Catalunya. Pel que fa a organit-
zació s’ha gestionat bastant bé. Em 
refereixo a canviar circuits, habilitar 
unitats noves, etc. Teníem la sort que 
a Bellvitge havien obert un edifici 
nou per urgències i UCI, i això ens ha 
ajudat molt. L’hospital ha parat les 
operacions i ens preparem per rebre 
pacients nous.

El que ha estat insuficient ha estat 
la prevenció. Amb l’avantatge de 
poder veure el que havia passat a la 
Xina, Itàlia o inclús Madrid, a nosal-
tres no se’ns ha donat la formació 
necessària. En saltar l’estat d’alarma 
es van prohibir totes les formacions 
sanitàries sense que rebéssim ni 
de col·locació d’equips de protecció, 
de circuits, de tractaments, ni res. 
La formació i la prevenció ha estat 
molt escassa. La supervisió d’infer-
meria també ha estat molt bé, però 
no la direcció. Però això s’haurà de 
jutjar millor un cop passi la crisi. 
A la nostra unitat s’ha aconseguit 
disminuir la ràtio de pacients per 
personal.

Hi ha molta necessitat de llits 
d’UCI i personal format per a això. 
No tothom la té. Molts companys ara 
s’estan reciclant i formant de forma 
exprés. Els llits que s’habiliten nous 
els han de portar personal adequat. 
Ara el que més preocupa és això. 
Els pacients que es compliquen han 
d’anar a aquestes unitats. És impor-
tant drenar les urgències i es fa 
portant a planta o si estan compli-
cats a UCI. Si una unitat es col·lapsa, 
ho fan també les altres.

Quina ha estat l’evolució del 
número de pacients i els tipus de 
casos?

Nosaltres a l’Hospital estem 
ingressant entre 50 i 60 pacients 
diaris, que suposen uns números 
molt alts. Ens han habilitat llits 
i unitats noves que han permès 

drenar molt les urgències. Hi ha 
molts pacients que necessiten respi-
radors i ventilació mecànica no 
invasiva, material que és limitat. 
Alguns d’aquests els podem tractar a 
urgències mateix.

Al principi es comparava la 
malaltia amb una grip, però no ho 
és. Ens arriba gent de quaranta, 
cinquanta i seixanta anys greu i que 
estaven en bon estat de salut. El virus 
fa pneumònies bilaterals i col·lapsa 
els pulmons. Per això la necessitat 
de ventilació assistida. Els pacients 
es poden complicar de forma molt 
ràpida. Això pel que fa a gent rela-
tivament jove. Per la gent més gran 
l’afectació és més greu i moltes 
no l’aguanten. Els mitjans ho van 
vendre com una grip i això va ser una 
gran irresponsabilitat.

El pitjor és que mor molta gent sola. 
En estar restringides les visites no es 
permet l’entrada a familiars. Només 
podem entrar nosaltres, vestint-nos 
de forma segura cada vegada. Per 
vestir-se de forma segura es neces-
siten dues persones, per desinfectar. 
Això més la gran càrrega de treball 
que portem fa que ho fem menys del 
que ens agradaria.

Que és del que hi ha més necessitat?
Es necessita de tot pràcticament. 

Llits, respiradors, personal i sobretot 
material de protecció individua-
litzat. El més necessari és el material. 
El personal es va suplint, però si no 
té material de protecció adequat, 
aquest és fàcil que es posi de baixa i 
per un temps considerable, amb la 
frustració afegida de no poder ajudar 
als seus companys. Fa falta protegir 
el personal, si no aquest a part de 
contagiar-se pot fer-ho als seus 
companys. Tampoc se’ns fan test si 
no tenim símptomes. Sobretot fa 
falta Equips de Protecció Individual 
(EPI), és la demanda més gran, ja que 
infectar-se vol dir posar en risc les 
nostres famílies.

El col·lapse és treballar amb pocs 
recursos. Suposa un risc de contagi 
per les mateixes treballadores que es 
poden convertir en portadores, risc 
de contagi a companyes i a les seves 

famílies. És una situació on la càrrega 
de treball ha augmentat molt. També 
hi ha una pressió molt gran d’estres 
laboral. Cada dia s’estan canviant els 
protocols, hi ha coses noves, circuits, 
diferents torns. Etc.

Quines són les condicions en les que 
esteu treballant?

Són precàries perquè no tenim el 
material suficient. Falta personal 
perquè ha augmentat el nombre de 
pacient. Molt personal està de baixa 
per no haver tingut els EPI’s. Patim 
molt d’estrès. És dur, són moltes hores 
i molts dies seguits. Els EPI’s et deixen 
marques a la cara i moltes ens posem 
apòsits per no acabar amb ferides. 
Dóna molta calor i irritació. Però 
sobretot és una càrrega emocional 
molt gran. Hi ha molt morts. L’altre 
dia no en cabien més al dipòsit de 
cadàvers de l’hospital. Hi ha pacients 
que ens demanen que els acomiadem 
per ells a les seves famílies.

No podem desconnectar, treba-
llem moltes hores i només sortim 
de casa per tornar a l’hospital. Amb 
diferència són els meus dies més 
durs com a infermer. Per altra banda 
estem fent molta unió entre l’equip 
i rebem molt de suport, tant entre 
nosaltres com de l’exterior.

L’administració us aporta tot el que 
necessiteu?

No, anem escassos de tot el que és 
material de protecció. Mascaretes, 
bates, guants. S’estan esterilitzant 
material que no està pensat per això. 
Mascaretes pensades per a sis hores 
s’utilitzen tres o quatre dies. També 
ventilació pels pacients crítics.

Quina incidència han tingut les 
retallades en la crisi actual?

U na  i n c i d è n c i a  m olt  g ra n . 
Recordem que van ser fetes pel conse-
ller Boi-Ruiz, president de la patronal 
de la sanitat privada i membre del 
govern d’Artur Mas. Es va retallar 
en llits, personal, condicions sani-
tàries i es va fomentar la privatit-
zació de serveis d’hospitals públics 
i promoció de la sanitat privada. Si 
disminueixes els recursos en sanitat, 

tant en personal com en llits, quan 
ve alguna emergència, ja no només 
el Coronavirus, sinó èpoques de 
grips, Ebola, etc., és un desastre. 
Amb sanitat privada els hospitals 
es gestionen per a tenir beneficis, el 
pacient passa a ser client. És més car 
per la societat perquè s’està pagant 
el benefici d’aquestes empreses. En 
aquesta crisi s’ha vist l’egoisme de 
la sanitat privada, derivant els seus 
malalts a la pública perquè no donen 
beneficis, igual fan amb càncers o 
malalties que generen molt de trac-
tament. D’aquesta manera faciliten 
el col·lapse de la pública, a qui a més 
li treuen recursos. Cal posar fi a això 
perquè suposen un cost increïble. 
Igual amb les externalitzacions, com 
les empreses de neteja. Actualment 
és l’ICS (Institut Català de la Salut) 
qui dóna el material per aquestes 
treballadores mentre l’empresa 
segueix cobrant pel servei sense 
preocupar-se per la seva salut.

Les privatitzacions es van fer amb 
l’excusa d’abaratir costos, però al 
final surt més car, es precaritza la 
feina, baixa la qualitat del servei i 
l’empresa privada s’endú un benefici 
que abans no existia.

Voldries afegir alguna cosa més?
La gent s’està bolcant amb nosal-

tres, ens fan mascaretes, donacions 
de particulars, i ens traslladen molta 
escalfor. Però m’agradaria remarcar 
que els sanitaris no som herois. Jo 
personalment no vull ser-ne cap, 
només vull fer la meva feina, de la 
qual estic orgullós i m’encanta, amb 
seguretat. No se’ns ha de roman-
titzar, perquè normalitza que treba-
llem amb precarietat, amb sobrecàr-
rega de treball i salaris baixos. Volem 
reconeixement, però sobretot volem 
seguretat.

Per últim agrair a tota la gent que 
surt a les 20 h a aplaudir, que ens 
trasllada la seva escalfor i ens ajuda 
a poder dur aquesta dura situació. I 
sobretot agrair a tot l’equip amb qui 
treballo, a qui ara mateix considero la 
meva família.

Entrevistem, de forma virtual malauradament, 
en David Arias, infermer de l’àrea d’urgències de 
l’hospital universitari de Bellvitge.
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“Els sanitaris no som 
herois, només vull 
fer la meva feina amb 
seguretat.”


