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La situació viscuda aquests mesos no es pot percebre de cap altra 
manera que no sigui la d’una extraordinarietat extrema. Pandèmia 
sanitària, confinament, estat d’alarma, parada mundial i un seguit 
de mesures que cap de nosaltres no havia viscut mai. Les veïnes i 
treballadores hem assumit la càrrega de la lluita contra la COVID-
19 en diferents formes, mentre els governs anaven improvisant 
mesures per aturar els contagis. Ha estat una demostració que, 
malgrat la societat individualista i atomitzada en la qual ens volen, 
els valors comunitaris es mantenen encara ben vius als nostres barris.

L’explosió d’eines de suport mutu ha estat sens dubte la millor 
cara d’aquesta crisi que tot just comença a eixir. L’organització 
espontània del veïnat ha estat imprescindible per tal que ningú es 
quedés enrere. Però la injustícia i la desigualtat colpeja amb força a 
aquelles a qui el sistema econòmic interessa mantenir en la misèria. 
Tots els senyals indiquen que la situació a la qual ens enfrontarem 
a partir d’ara serà molt dura. Els poderosos ja van movent fitxa i 
faran tot el possible perquè siguem les de sempre les que paguem 
els plats trencats. No pensen renunciar a augmentar els seus 
beneficis a costa de la nostra explotació. Però el veïnat hem sortit 
reforçats del confinament amb l’extensió de les xarxes de suport 
veïnals. Aquesta serà la clau de la nostra nova normalitat. Aquest 
nou concepte, que volen que interioritzem per estar preparats per 
obeir. Hem demostrat que juntes podem. No només fer front als 
embats del poder, sinó també construir nous horitzons comuns.

Així doncs, ara més que mai cal reforçar el ric teixit associatiu, cultural 
i polític del barri per capgirar els efectes de la crisi. On l’administració 
no arriba, per incapacitat o manca de voluntat, arriba la solidaritat i 
suport entre iguals. Els embats que haurem d’afrontar seran múltiples, 
però la força per crear el barri que volem vindrà de totes nosaltres. 
D’aquelles que ens preocupa com està la nostra veïna del costat de casa, 
la família amb qui compartim escola, la treballadora que ens despatxa 
al supermercat i totes aquelles amb qui compartim aquests carrers. 
Uns carrers que, sense l’esperit de comunitat, no se’n dirien barri.

  Solidaritat veïnal per 
vèncer la crisi sanitària
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Militarització dels carrers del barri
El 9 d’abril, poc més de tres setmanes després del decret de l’estat d’alarma 

i en plena fase de confinament amb només serveis essencials, les veïnes 
de Sants alerten de la presència de militars al carrer Sugranyes, on fan les 
tasques de desinfecció que en una situació de no emergència sanitària 
haurien de correspondre al servei de neteja. A més, durant els quinze dies de 
confinament absolut, a les xarxes socials sovintegen les denúncies per abusos 
policials a l’hora de controlar el compliment de l’estat d’alarma a Barcelona i 
altres indrets dels Països Catalans.

[Foto sants viu]

 Fira telemàtica del Llibre Feminista 
Amb un recital de poesia en línia de Julia Blow i Marta Belmonte, el 13 

d’abril s’inicia la tercera Fira del Llibre Feminista de Sants. Enguany, degut a 
la situació de quarantena i confinament derivada de la crisi sanitària de la 
Covid-19, tots els actes se celebren de manera telemàtica, a travès del canal 
d’Instagram de la fira. 
  

Doble aniversari de Can Vies
El CSO Can Vies arriba als 23 anys des de la seva okupació sense poder cele-

brar-ho de la manera habitual i, en el seu lloc, organitza activitats virtuals 
entre el 9 i el 17 de maig: una ruta virtual de la història de l’okupació a Sants, 
diversos concerts i tallers en línia i una xerrada del comitè de la vaga de 
lloguers en directe. El 26 de maig també se celebra la reokupació de l’espai 
després d’un frustrat intent de desallotjament, l’any 2014, victòria veïnal que 
va ser possible gràcies a la resistència i el suport de tot el barri.

Campanya Llibreries Obertes per Sant Jordi
Amb motiu de la festivitat de Sant Jordi, que no es pot celebrar al carrer per 

l’estat d’alarma, Òmnium Cultural i altres entitats enceten una campanya 
per a la comanda de llibres a les llibreries del barri i les editorials locals. Les 
comandes es fan en línia i els llibres es poden recollir o repartir un cop tornen 
a obrir-se els establiments, un mes després. D’aquesta manera, es fomenta el 
consum de cultura de proximitat.

Intent de desallotjament de Ca la Cristina
Cap al migdia del 14 d’abril, els mossos es presenten conjuntament amb 

matons de l’empresa d’extorsió City Lock, forcen la porta i canvien de manera 
il·legal el pany, sense cap consentiment per part de les veïnes que hi viuen 
des d’una setmana abans del 8 de març. Les veïnes fan una cassolada de 
protesta contra la presència dels matons que pretenen expulsar les famílies, 
sense respectar cap distància de seguretat i tot posant en risc la salut de 
les habitants del bloc. Sis hores més tard, els matons han de marxar i reco-
nèixer la il·legalitat de l’acció, mentre les veïnes recuperen la clau. Un mes 
després, i encara en ple estat d’alarma i amb tots els desnonaments teòrica-
ment suspesos des del 13 de març, es produeixen dos desnonaments al barri, 
als carrers Antoni de Capmany i Ferreria. Aprofitant el confinament de les 
veïnes, el primer és executat pels mossos i el segon per la guàrdia urbana.

 

Torna el mercat de pagès amb polèmica
Els mercats de pagès d’arreu tornen a l’activitat a començaments de maig. A 

Sants, el 9 de maig, tot i que dos dies més tard el consell de districte paralitza 
el permís tot argument qüestions burocràtiques per no atorgar més llicències, 
tot i que a altres districtes de la ciutat se celebren diferents mercats de pagès 
sense problema. Després d’una reunió telemàtica amb el districte, es desen-
calla la llicència per al segon trimestre de l’any i el mercat torna a celebrar-se 
el 23 de maig.

Recuperem la carretera de Sants per les veïnes
En plena fase de desescalada, diversos carrers de Bardelona són reconvertits 

temporalment i només els caps de setmana en peatonals, en plena campanya 
municipal de recuperació dels espais urbans per al passeig. El 23 de maig, un 
dissabte, es talla per primer cop al trànsit la carretera de Sants.
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Clara Victòria

Després de dos mesos de confinament a 
les nostres cases -aquelles que en tenen-, 
a poc a poc ens estem retrobant amb 
l’espai públic. Aquell lloc comú que se’ns 

va arravatar per combatre un virus i amb qui les 
veïnes ens retrobem ara de nou. L’oportunitat 
de gaudir de la vida fora de quatre parets va 
despertar noves energies de moltes veïnes. Primer 
va ser l’esport, una passió redescoberta per a 
moltes. I de la mà de l’esport dels espais naturals, 
els millors llocs on practicar-los. Hem vist com les 
fronteres entre el que és urbà i el que és natural 
es convertien en un irresistible eix de gravitació 
per a totes les que volien cultivar les saludables 
pràctiques esportives.

Montjuïc i la carretera de les aigües s’han 
convertit en un nou velòdrom, que ciclistes, corre-
dors i passejants comparteixen sense conflictes. 
La clausura temporal dels gimnasos ha ajudat 
aquesta conquesta de l’espai públic. Milers de 
veïnes dels barris de la ciutat s’han retrobat amb 
una manera diferent d’entendre la ciutat. La pausa 
obligada de la COVID ha mostrat que hi ha una 
manera diferent d’entendre el temps. Que el ritme 
a què sotmetem el nostre dia a dia, no és natural, 
ni tan sols és recomanable ni desitjable.

El barri pot ser més que un seguit d’edificis i 
infraestructures. Les persones que l’habitem no 
només el vivim en els nostres habitatges, sinó que 
el podem viure plenament als carrers. Uns carrers 
que haurien de ser més que espais de pas i mobi-
litat. Una de les parts bones d’aquesta situació 
postpandèmica ha estat la conquesta de l’espai 
públic per part de les persones. La necessitat de 
mantenir la distància social va portar a l’ajunta-
ment a habilitar diferents carrers per a l’ús dels 
vianants, i la resposta ha estat contundent. Les 
riuades de gent que han envaït espais habitual-
ment emprats per vehicles han estat espectacu-
lars, la qual cosa demostra la necessitat de generar 
un canvi de model, on la centralitat estigui en el 
que és local i el gaudir dels barris. L’exemple més 
paradigmàtic és la carretera de Sants, l’eix viari 
més important del barri i per tant el més contami-
nant i sorollós. Qualsevol que hagi passat alguna 
nit en algun habitatge proper a aquest carrer sabrà 
la important molèstia que és el tràfic rodat.

Altres espais també han gaudit de protago-
nismes en aquesta reconquesta. Un d’ells ha estat 
l’Espanya Industrial, que ja era un lloc d’important 
socialització, però que ara ho ha estat molt més. 
El tancament de bars i terrasses en les primeres 
fases ha fet que el costum ancestral de trobar-nos 
en un espai verd amb amigues i conegudes per 
petar la xerrada s’hagi posat de moda. Les grades 
han funcionat com a àgores improvisades on 
trobar des d’esportistes, joves, passejants de gossos 

i famílies, totes gaudint del plaer de compartir un 
espai i temps comú.

Els espais esportius han pres un important rol 
protagonista com llocs comuns. Tant a les pistes 
de Can Batlló, com la Montjuïc, l’anteriorment 
muntanya relegada al turisme, s’hi ha pogut 
observar una gran afluència de veïnes que han fet 
seu l’espai. Al voltant d’aquest però la conquesta 
ha afectat les zones adjacents i s’ha produït una 
veritable redescoberta de la muntanya. També els 
nous entorns encara a urbanitzar de Can Batlló o 
el Calaix, que s’han convertit en els passejodroms 
més visitats. És també important el paper que han 
tingut els infants en aquest procés. Han vençut 
aquells llocs que se’ls dibuixava perillosos, on 
havien d’anar sempre amb compte i on el joc no 
tenia cabuda. Que les nenes i nens es facin seu el 
barri és la millor manera de crear persones amb 
arrelament i compromís social.

Amb la nova normalitat aquesta conquesta 
quedà en l’aire, a l’espera de saber si mantindrem 
l’espai comunitza’t o si la presa, l’estrès, l’aïlla-
ment o els cotxes guanyaran en el seu contraatac. 
El que sembla clar és que per moltes de nosaltres la 
nova normalitat ha de ser la de la comunalització 
del barri. Per seguir gaudint dels carrers i fer-los 
nostres.

A la conquesta de l’espai públic

Milers de veïnes dels barris de la 
ciutat s’han retrobat amb una manera 
diferent d’entendre la ciutat. La pausa 
obligada de la COVID ha mostrat que 

hi ha una manera diferent d’entendre 
el temps i l’espai que vivim______

Les riuades de gent que han               
envaït espais habitualment emprats 
per vehicles han estat espectaculars, 
la demostrant la necessitat d’un canvi 
de model on la centralitat estigui en 
el que és local i el gaudir dels barris.                             ______
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FOTO | Carrer de Sants, tallat al trànsit

FOTO | Voltants de Can Batlló
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La mobilització com a vacuna per combatre la crisi
Sants Viu

Dimarts 19 a l’hora dels aplaudiments, a 
la Rambla de Badal, en un dels racons 
del barri que millors característiques de 
distanciament social i visibilitat oferia, 

va acollir la primera mobilització post pandèmia 
que es feia a Barcelona de manera descentra-
litzada.

Sis barris de la ciutat havien convocat concentra-
cions públiques per tal de recuperar els carrers en 
un moment en el que cada cop més gent tornava 
a la feina i ho feia sense mesures de seguretat 
sanitària, però també en el moment en que més 
mesures repressives s’estan desencadenant contra 
la classe treballadora. Poques hores abans,  una 
família era desnonada al carrer d’Antoni 
Capmany amb l’aliança entre mossos d’esquadra i 
una empresa de seguretat.

Seguim amb els militars desplegats als nostres 
carrers, milers de persones amb ERTO segueixen 
sense cobrar els subsidis promesos fa dos mesos, 
les denuncies de violència masclista a les llars 
confinades segueixen creixent, més de tres-
centes famílies han de menester el menjar de la 
Xarxa d’Aliments i el feixisme segueix present i 
organitzat.

De fet, ha estat l’extrema dreta la primera en 
mobilitzar-se a l’estat, desobeint qualsevol norma-
tiva sanitària i de distanciament, amuntegant 
centenars de persones als carrers de Madrid amb 
la complicitat del govern local i de les forces poli-
cials de l’estat.

Si la dreta tenia via lliure per manifestar-se, quin 
impediment hi podia haver a que ho fes l’esquerra 
de manera responsable?

Vista l’experiència, els manifestants haurien 
d’haver portat banderes espanyoles i cavalcar 
descapotats, doncs arreu de la ciutat els mossos 
d’esquadra van intervenir en totes les mobilit-
zacions,  primer intimidant, després  encapsu-
lant algunes mobilitzacions, identificant algunes 
de les persones participants i, fins i tot, detenint 
una persona al barri de Gràcia. A Sants, segons 
hem pogut saber, es van produir dues de les 
seixanta identificades del dia, quan anaven cap a 
casa després de la concentració.

Al barri, el desplegament de pancartes uniperso-
nals o aguantades per dues persones amb distàn-
cies socials de seguretat, van oferir la imatge de 
la concentració. Una quarantena de veïnes que 
reivindicaven que “Retallar la sanitat mata”, 
“menys militars i més sanitaris”, contra els desno-
naments o evidenciant que “el virus és el capita-
lisme” es van plantar durant 15 minuts a les vuit 
del vespre a la Rambla de Brasil a tocar de les vies, 
entre el carrer Pavia i el calaix. Mentre la concen-
tració cridava l’atenció de vianants del mateix 
carrer i del calaix, es llegia un manifest on es 
convidava a la classe treballadora a prendre els 
carrers i lluitar contra el capitalisme. Una patrulla 
dels mossos va seguir en tot moment l’esdevenir 
de la concentració des d’un lateral de la Rambla 
amb el suport de dues furgonetes d’uniformats 
amb armes llargues a la vista, també ens va 
semblar veure algun altre agent de paisà assegut 
als bancs de la Rambla.

A darrera hora del vespre l’esquerra indepen-
dentista feia públic un comunicat de suport a les 
mobilitzacions i a les persones que havien estat 
identificades, així com a la persona detinguda a 
Gràcia.

I a cada acció li pertoca la seva reacció: l’abús 
policial va facilitar la difusió de les convocatòries. 
Així, dimarts 26 l’escena es va repetir a Sants, a 
més barris de la ciutat i arreu dels Països Catalans. 

En aquella ocasió, la convocatòria local va 
canviar el manifest inicial, per donar veu a les 
lluites que han de prendre els carrers i aconseguir 
que la vida, passi per davant dels interessos del 
capital. En aquesta ocasió, una professora i sindi-
calista de la COS va prendre la paraula per explicar 
com la crisi capitalista afecta al mon del treball i 
al conjunt de la classe treballadora. Va recordar el 
paper de PSOE i Podemos com a partits que estan 
possibilitant els acomiadaments post ERTO, la 
pèrdua d’atur per a aquells que cobrin presta-
cions a partir de juny, esdevenint el govern de la 
oligarquia amb complicitat amb els sindicats de 
la patronal (CCOO i UGT), que no fan res davant 
l’esclavatge al que s’està sotmeten als migrats que 
recullen fruita a Lleida, o a qualsevol comarca dels 
Països Catalans en sectors de cures i serveis. Una 
situació de precarietat que és la responsable dels 
més de 600 morts i milers de ferits a la feina en el 
darrer any.

Davant aquesta situació la COS plateja asse-
nyalar els culpables. El govern espanyol que 
empresona pobles i castiga a la classe treballadora, 
la patronal capitalista infinitament assedegada de 
guanys i uns sindicats falsos, al seu servei. Així la 
sindicalista santsenca aposta per un sindicalisme 
anticapitalista pels Països Catalans, de base assem-
blaria, per la construcció d’una societat feminista, 
i la lluita internacionalista amb la resta de pobles 
del món, contra el capitalisme, el racisme, el patri-
arcat i el feixisme.
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FOTO | Manifestació a Rambla Badal FOTO | Pancarta al Calaix 



Stop Mare Mortum

La mancança d’una documentació en regla 
és un factor d’exclusió social i que manté 
a cents de milers de persones sense papers 
en una situació greu d’indefensió i de drets 

vulnerats en temps de pandèmia. 

L a  c a m p a nya  # R e g u l a r i t z a c i ó X To t e s , 
#RegularizaciónYa recolzada per unes 1000 
entitats i col·lectius d’arreu de l’Estat han fet 
arribar una carta al president del Govern i al 
Defensor del Pueblo, en la que exigeixen:

- La regularització urgent i permanent de les 
600.000 persones que resideixen de forma 
irregular a territori espanyol, indepen-
dentment dels requisits que imposa la Llei 
d’Estrangeria

- Resolució favorable i immediata de totes las 
sol·licituds i expedients d’asil i refugi

Que vol dir regularització?
Tenir els papers en regla vol dir tenir permís de 

residència i de treball i el corresponent Número 
d’Identitat d’Estranger ; o bé tenir resolució 
positiva a la sol·licitud d’asil. Tant un com l’altre 
document és difícil i complicat d’aconseguir amb 
una llei d’estrangeria caduca, injusta i discrimina-
tòria que de facto és una llei que denega els papers 
a moltes persones que resten sense drets, sotmeses 
a tot tipus d’arbitrarietats de les forces policials, de 
la judicatura i del mercat de treball. 

El cas dels adolescents que arriben a Espanya 
sense família es particularment greu i complex. 
La meitat dels joves tutelats per la Generalitat 
segueixen sense tenir el permís de residència i 
només un 10% han aconseguit permís de treball. 

És possible una regularització excepcional?
Efectivament, és possible d’acord amb l’ar-

ticle 127 del reglament d’estrangeria que preveu: 
“Autorización de residencia temporal por circuns-
tancias excepcionales de colaboración con auto-
ridades públicas, razones de seguridad nacional o 
interés público….” 

Aquest criteri es pot aplicar a qualsevol activitat 
laboral i professional, com ara tasques agrícoles, 
serveis de la llar, comerç, cures a les famílies, etc, 
que a casa nostra estan ateses majoritàriament per 
persones migrades i moltes d’elles sense papers. 

Què responen els governs?
L’any 2005 l’Estat Espanyol, amb el govern 

de Zapatero, va dur a terme l’última regularit-
zació extraordinària d’immigrants. El ministre 
Jesús Caldera va parlar d’unes 700.000 persones 
regularitzades.

Ara, amb una situació d’alarma, de crisi sanitària 
i de total indefensió, ni tan sols s’ho plantegen i 
responen amb vagues promeses i amb mesures 
de curta mirada: només s’ha considerat la situació 
d’algunes persones migrades de forma provisional 
i degut a interessos econòmics, per tal de garantir 
mà d’obra al sector empresarial agrícola, que 
necessita uns 100.000 treballadors/es. 

A Portugal i a Itàlia han començat processos de 
regularització de migrants segons les necessi-
tats del mercat de treball. Portugal ha anunciat 
la concessió exprés de permisos de residència i 
treball per a totes les persones que tinguessin la 
sol·licitud dels permisos ja feta, en curs. Encara 
que aquesta mida no cobreix a totes les que hi 
ha a Portugal. La intenció de Portugal és l’accés 
al sistema de salut dels migrants, poder firmar 
contractes de treball i poder sol·licitar ajuts 
estatals.

A Itàlia faran una regularització centrada en els 
treballadors/res jornalers i de servei domèstic per 
sis mesos amb possibilitat de pròrroga amb la fina-
litat de facilitar la mà d’obra en aquests sectors i 
la legalització del treball submergit. Es calcula que 
més de mig milió de treballadors/res sense papers 
es beneficiaran d’aquesta regularització encara 
que no inclourà totes les persones sense papers.

Cal que el Regne d’Espanya miri al seu entorn i 
també iniciï processos extraordinaris de regularit-
zació de migrants. Un decret del govern espanyol 
ofereix un permís de treball excepcional a joves 
estrangers d’entre 18 i 21 anys amb permís de resi-
dència. En queden fora, per tant, tots aquells que 
no en tinguin. Un nou decret del govern espanyol  
canvia una mica aquesta situació prorrogant el 
permís de treball que era només pel temps de 
campanya. Aquests permisos tindran una durada 
de dos anys prorrogables a dos més i son hàbils per 
qualsevol sector laboral arreu l’Estat. Malgrat tot, 
aquesta mesura encara queda lluny de la regula-
rització permanent i sense condicions que demana 
la campanya #RegularitzaciónYa.

A Stop Mare Mortum de Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta entenem que les persones migrades són 
imprescindibles per les seves aportacions i serveis 
a la societat. És urgent, indispensable i de justícia  
la regularització dels ciutadans estrangers sense 
papers que es troben en el nostre país. 

Proposem als veïns i veïnes tota la solidaritat 
amb les persones sense papers i la exigència de 
legalització per a les persones migrades als ajun-
taments, a la Generalitat i a l’Estat espanyol. I no 
valen excuses  “això no és la meva competència”, 
sempre es poden fer passos per crear legalitat a les 
persones que no tenen papers. 

Perquè tal com cridem cada 2on dimecres de mes 
a la font nova de la plaça de Sants....

“Cap persona és il·legal!”
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#RegularitzacióXtotes ! Regularització ja!
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La normalitat 
no desitjada
Grup d’Habitatge de Sants

Amb la Covid-19 i el confinament semblava que 
hi hauria coses que canviarien, però la darrera 
setmana llegíem la notícia que des del dijous 
4 de juny es reprenia l’activitat als jutjats i 

ja es poden tornar a efectuar desnonaments. L’estat 
d’alarma segueix vigent com a mínim fins al 21 de juny, 
ni el confinament ni la pandèmia de la Covid-19 encara 
no han arribat al final, però sembla que per algunes ja 
hi ha pressa per tornar a la normalitat. Bé, ara li diuen 
nova normalitat. Una nova normalitat que, pel que fa 
als desnonaments, no és altra cosa que tornar a la vella 
normalitat, una quotidianitat que vivim des de fa molt 
temps i que és de ben segur coneguda. La normalitat 
d’haver-nos d’enfrontar a catorze desnonaments diaris 
a la ciutat de Barcelona. La normalitat de deixar gent al 
carrer mentre hi ha milers de pisos buits. 

La situació que vivíem abans del confinament en 
matèria d’habitatge ja era absolutament dramàtica, però 
amb la crisi actual no farà més que agreujar-se. La seva 
nova normalitat significa que poden tornar a desnonar, i 
aquelles que no puguem acreditar que la nostra vulnera-
bilitat és causada per l’epidèmia del coronavirus, tornem 
a córrer el risc de ser expulsades de casa. Cal recordar que 
durant el confinament s’han executat desallotjaments 
exprés, deixant a gent al carrer en una situació de confi-
nament com la que hem viscut als darrers mesos. 

Som moltes les que no podem “demostrar” aquesta 
vulnerabilitat que ens reclamen justificar, moltes que 
ja érem vulnerables abans d’aquesta pandèmia global, 
moltes que ens quedem completament fora de les ajudes 
de misèria que proposen o els decrets que no solucionen 
el problema d’arrel, perquè el dret a l’habitatge segueix 
en mans d’empreses i especuladors que volen fer negoci 
amb la necessitat de totes. Les joves que ens volem inde-
penditzar, les persones migrades sense papers, les que 
ja no teníem feina abans de la pandèmia o en teníem 
de precàries i sense contracte. A partir d’ara ja podem 
tornar a quedar-nos sense casa o simplement no podem 
ni somiar en tenir-ne una per nosaltres i les nostres. 

No podem ni volem acceptar que fer fora a famílies 
de casa seva sigui normal. Cal que ens seguim organit-
zant als col·lectius en defensa de l’habitatge, no podem 
quedar-nos de braços plegats. Aquesta normalitat s’as-
sembla molt al que portem anys patint als nostres barris, 
una normalitat que no hauria de ser normal. Tothom 
necessita una casa on poder viure, i amb el confina-
ment encara s’ha fet més evident. Però ja que no podem 
esperar que operi el sentit comú i les institucions garan-
teixin que tothom tingui un sostre, haurem de seguir 
plantant cara. Davant unes institucions que no només 
no són part de la solució, sinó directament part del 
problema, hem anat poc a poc construint i cal que ho 
seguim enfortint encara més, una resistència, una xarxa 
de suport on trobar esperança davant d’aquesta desespe-
ració, i trobar solucions de forma col·lectiva. 

No ens hem aturat ni ens aturarem davant d’aquesta 
barbàrie, davant d’aquesta normalitat no desitjada. Un 
cop més serem les veïnes qui garantirem un habitatge 
digne per la nostra gent. Cuidant-nos, les unes amb les 
altres, defensant les nostres cases i obrint-ne de noves si 
fa falta. 

Encara queda molta feina per fer, molt per combatre 
i per recórrer. El que ens ve a sobre és molt gros. Però 
estem segures que tenim la clau per ensortir-nos-en!

Us animem a organitzar-vos amb nosaltres.

Comitè de vaga

El confinament imposat arran de la 
pandèmia de Covid-19 ha portat 
misèria i violència. De cop i volta, un 
dia totes les persones ens vam trobar 

tancades a casa i el món semblava aturar-se. 
Algunes visquérem aquest moment amb cert 
alleujament, com un respir per a la rutina 
convulsa que portem a la ciutat i tenint les 
nostres feines més o menys assegurades. 
D’altres, no tant. D’una manera callada, 
i essent un tema poc mediàtic, vam anar 
perdent les feines, es va deixar de poder 
planificar a llarg termini, de comptar amb 
els ingressos que ens proporcionen un sostre 
i emprem per a menjar. Es va aprofundir 
la bretxa racista i classista que divideix 
en ciutadanes de primera i de segona (o 
tercera o quarta). Sembla lògic pensar que 
un estat d’emergència com el declarat pel 
Govern requeriria la implantació de mesures 
d’emergència, però no va anar així del tot. 
Esperàrem dues setmanes, durant les quals la 
incertesa va anar creixent. A finals de març, 
un Reial Decret va sortir a la llum i va deixar 
amb el cul a l’aire al sector -majoritari- de la 
població que viu pagant un lloguer, blindant 
com sempre al sector rendista. Una vegada 
més es va fer patent que la definició del 
terme “estat de benestar” no inclou a totes les 
persones per igual. Aquesta paraula “estat” fa 
més referència a, com diria Kortatu, l’estat de 
les coses i al seu manteniment com statu quo. 

 En aquells dies, la plataforma per la 
suspensió de lloguers (https://suspensional-
quileres.org/) havia començat ja a moure’s i a 
proposar una vaga de lloguers estatal sota el 
lema de “si no cobrem, no paguem”. Sembla 
lògic, oi? Doncs encara n’hi ha més. Diferents 
persones del barri de Sants (Barcelona) 
començaren a adherir-se i les seves situa-
cions, o “casos”, van anar arribant al Grup 
d’Habitatge de Sants (GHAS), que s’havia 
proposat canalitzar aquest moviment per 
tal de que arribés al barri. Gràcies a elles es 
va poder arribar a formar un grup de gent 
de diferent procedència i constituir l’actual 
Comitè de Vaga de Lloguers de Sants, al que 
actualment segueixen acudint persones del 

barri amb problemes d’habitatge derivats de 
la crisi sanitària actual. En aquest espai del 
Comitè, en un inici virtual però convertint-
se ara en presencial, exposem les nostres 
situacions de vulneració i ens recolzem les 
unes a les altres per tal de trobar solucions a 
les problemàtiques individuals. Quins drets 
tenim, com podem protegir-nos davant les 
amenaces que rebem si els reclamem, com 
parlar amb la propietat per tal d’aconseguir 
un preu del lloguer digne sense endeutar-
nos, quin missatge escriure a la immobiliària 
i quin llenguatge emprar (els interessos de 
les quals, per molt que diguin, estan amb la 
persona que paga), i molt més. 

 Fa poc vam aprendre com les persones 
rendistes pertanyen a un sector considerat 
d’inversió de “baix risc”. Aquestes persones 
i empreses decideixen invertir capital en 
habitatge per tal d’obtenir beneficis a llarg 
termini de la seva explotació, i ho fan amb 
altes garanties, doncs cada mes i amb cada 
pagament de lloguer, recuperen part de la 
seva inversió inicial. Malgrat això, la situació 
és més complexa i també hi ha petits propi-
etaris als que la crisi està afectant, ja que 
com molta altra gent, també tenen deutes 
amb bancs; per exemple, les hipoteques. Així 
doncs, encara que no estan rebent l’impacte 
ara mateix, ho faran en un futur quan la 
seva inversió (més enllà de les seves feines) 
no arribi perquè les llogateres no podem 
pagar. Això hauria d’ajudar-nos a entendre 
que aquesta complexitat té un eix comú i 
que totes ens hem de responsabilitzar: el 
problema de l’habitatge ens fa vulnerables 
i hem de respondre amb lluita i solidaritat. 
D’aquest moviment per un habitatge digne 
hem après també que una vaga de lloguers, 
per molt “fora de la llei” que es trobi, és una 
eina vital i útil per intentar donar la volta a 
la truita i canviar els rols de poder exercits 
per part de les propietats sobre les persones 
llogateres. Tenim molt més poder i força del 
que volem creure, i ho estem comprovant 
amb cada petita victòria.

Si vols saber més sobre com ens organitzem i 
necessites ajuda, no dubtis i escriu a comiteva-
galloguerssants@gmail.com.

FOTO | Manifestació a Rambla Badal
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Solidaritat
veïnal 

Rubén Molina

La Xarxa d’Aliments de Sants reparteix menjar a més de          
1.200 personesa través de  4 punts de distribució. 
No hauria estat possible la seva existència sense uns 
moviments socials forts i cohesionats prèviament a 
través de l’Assemblea de Barri de Sants.

FOTO | El CSA Can VIes funciona com a punt de recollida i emmagatzematge del menjar donat per les veïnes a la Xarxa d’Aliments.

Organització davant la COVID

La ràpida resposta veïnal quan es va decretar 
en confinament, va generar que el grup de 
suport mutu engegat per l’Assemblea de Barri 
de Sants, cresqués fins a arribar a tenir gairebé 
un miler i mig de participant. Des d’aquell espai 
es va incentivar la creació de grups més petits 
de caràcter més local des d’on es van gestionar 
les necessitats més concretes. Aquestes podien 
ser múltiples, des de compartir eines i materials 
que no es podien aconseguir a causa del confina-
ment, realitzar la compra a les persones de risc o 
compartir l’accés a internet. Però sens dubte la més 
important tasca va ser la creació mateixa d’aquests 
grups, una escletxa en l’aïllament a la que ens 
acostuma aquest sistema basat en l’individu. En 
molts carrers i escales s’han creat una comunitat 
veïnal que ara serà més necessària que mai.

Aquestes eines han intentat anar més enllà 
i poder arribar a tothom que ho necessites. Un 
resultat d’aquesta ambició va ser el telèfon d’assis-
tència que volia superar la limitació de les noves 
tecnologies per aquelles qui no tenien accés. Amb 
un telèfon sempre operatiu, un grup de persones 
coordinades des de la cooperativa Arcadia, rebia 
la trucada i enviava la necessitat al grup local a on 
s’hagués de resoldre. I sempre sortien voluntàries 
per realitzar tota mena de demandes. I si és que 
una cosa ha destacat en aquests grups ha estat que 
les ganes d’ajudar-se mútuament han estat molt 
superiors a les necessitats que sorgien. El veïnat no 
vol restar observant mentre passen els esdeveni-
ments, sinó que decideix ser protagonista

Xarxa d’Aliments de Sants

L’aturada de la COVID ha colpejat amb força a 
aquelles que ja venien d’una situació més precària. 
Persones que treballaven en negre, contractes 
d’obra i servei, gent en situació irregular admi-
nistrativa, etc., i moltes altres més amb situacions 
diverses i complexes. I el cop ha estat dur. De 
resultes d’això va sorgir la xarxa d’aliments de 
Sants, amb la inspiració d’iniciatives semblants 
d’altres barris de la ciutat.

El funcionament d’aquesta iniciativa es basa 
en el suport mutu veïnal. Els aliments secs i no 
peribles són obtinguts per les donacions perso-
nals, i gestionats per persones voluntàries. També 
es fa una recollida d’aliments frescos per botigues 
de petit comerç que col·laboren donant aliment 
que en uns dies ja no podran vendre. També es 
va demanar als supermercats que col·laboressin, 
però aquests es van negar a donar res, com a molt 
alguns (els més petits) van deixar posar un espai 
de donació de les clientes. D’aquesta manera torna 
a quedar clar que qui més guanya amb les situa-
cions d’emergència és qui menys col·labora per 
combatre la misèria. La resta d’aliments fins a 
poder tenir uns lots decents per les famílies s’obté 
amb donacions del banc d’aliments de Catalunya. 
Posteriorment dos cops per setmana les voluntà-
ries preparen una cistella per família, tenint en 
compte el nombre de membres i les necessitats 
concretes de cada una, si calen bolquers, productes 
de neteja, menjar per nadons, etc.

Al llarg d’aquests mesos s’han sumat fins a 
quatre espais des d’on es coordina la Xarxa, El Bloc 

La Bordeta, a la plaça Joan Corrades, el CSA Can 
Vies, el Casal de Joves i el Casal Independentista 
Jaume Compte. Cada un d’aquests llocs funciona 
amb els seus voluntaris i gestiona les famílies a qui 
reparteixen. Les peticions d’aliment es fan a través 
de correu electrònic o bé presencialment en els 
dies de repartiment. Des de l’espai de coordinació 
dels cinc punts es deriva a cada família al seu punt 
més proper segons on visqui. El volum de persones 
ateses és tan gran que ha forçat a realitzar dos 
dies de distribució de cistelles, d’igual manera hi 
ha dos dies de recollida i preparació de lots, ja que 
no es podia assumir tenir prou aliments repartir a 
tothom el mateix dia.

La Xarxa ja reparteix aliments a més de 1200 
persones, i a cada punt de distribució hi participen 
entre vint i cinquanta persones. L’esperit d’ajuda 
mútua impregna tota la iniciativa i les famílies 
que rebent el menja també realitzen part de les 
feines, fugint de models de pur assistencialisme. 
D’aquesta manera les mateixes veïnes són les 
que s’encarreguen de resoldre les necessitats més 
bàsiques del barri. Per altra banda la mateixa exis-
tència de la Xarxa i l’elevat nombre de persones 
a què s’atén mostra com és de greu la situació 
que vivim i les grans deficiències del sistema 
econòmic, que empenys cada cop més persones a 
la pobresa, com la incapacitat de l’administració 
per resoldre-ho. El barri és la resposta més eficient 
per combatre la desigualtat i per construir una 
societat més justa.
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FOTO | Concentració davant la residència de gent gran Mossèn Vidal i Aunós

Una de cada tres morts per covid-19 i un 
de cada cinc casos diagnosticats en el 
conjunt del territori ha tingut lloc a 
les residències geriàtriques. Fins al 23 

de maig, les funeràries notifiquen un total de 
11.835 defuncions per covid-19, de les quals 3.926 
tenen lloc en residències per a la gent gran. El fet 
de tractar-se de persones més grans de 65 anys, 
el principal grup de risc a l’hora de contraure la 
malaltia, no justifica la pèsima gestió de la crisi 
sanitària en aquests centres, en alguns casos 
abandonats a la seva sort sense personal sanitari 
durant les primeres setmanes de la pandèmia.

Als barris de Sants no ha estat gaire diferent. El 
9 d’abril comença l’evacuació massiva dels centres 
més afectats, com el de Vitàlia Sants. En aquest 
centre, 186 persones són confinades el 24 de març a 
les seves habitacions “sense poder sortir”, després 
de detectar-se diversos casos de personal afectat 
pel virus, denuncien els familiars. Durant més de 
dues setmanes resten tancades, en una situació 
semblant a la de una presó, afegeixen les famíles 
de les persones afectades.

Un cas especialment esfereïdor és el de la resi-
dència i centre de dia Mossèn Vidal Aunós, al barri 
de la Bordeta, una de les més afectades al districte 
per l’expansió de la pandèmia. El 12 de maig 
s’anuncia la intervenció pública de la residència 
que fins el moment de la intervenció tenia un total 
de 78 de residents contagiats pel virus.

Una deficient gestió de la crisi per part d’Eulen, 
l’entitat gestora, amb manca de recursos humans 
i materials per fer-hi front a la crisi sanitària, i un 
polèmic historial precedent amb la recent detenció 
de dues persones cuidadores del centre, acusades 
d’abusos i agressions sexuals a una dona de 81 
anys malalta d’Alzheimer, han dut finalment a la 
intervenció del centre per part del Departament de 
Salut de la Generalitat, que ha encarregat la seva 
gestió a la Fundació Vella Terra. 

La Coordinadora Residències 5+1, entitat formada 
per familiars en defensa d’una atenció digna a les 
residències geriàtriques, assegura que fins el 12 de 
maig en aquesta residència han mort 21 persones 
per causa del coronavirus. A més, afirmen que hi 
ha una desena de malalts més entre el personal 
del centre, sense que s’hagi realitzat el test a la 
totalitat de la plantilla. 

Tanmateix, el malestar dels residents i familiars 
no és nou. Tres anys enrere, el 13 de juny de 2017, la 
Coordinadora ja va convocar una concentració de 
protesta a la plaça de Sant Jaume contra la gestió 
d’aquesta i d’altres quatre residències catalanes. I 
també ara, en plena fase de desescalada de l’estat 
d’alarma, les veïnes continuen reclamant una 
gestió pública de les residències geriàtriques i, en 
general, exigint a les administracions uns serveis 
cent per cent públics, que siguin eficients i capaços 
de fer front a la recent crisi sanitària i a qualsevol 
altra emergència i necessitat de la població.

Roger Jiménez

La gestió de la crisi sanitària a les residències de Sants: 
el cas de la residència Mossèn Vidal i Aunós
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Sindillar

L’any 2011 es forma a Barcelona el 
primer sindicat independent de 
treballadores de la llar i de les cures, 
Sindillar-Sindihogar, amb l’objectiu de 

defensar els drets laborals d’aquest col·lectiu 
laboral. “El sindicat neix per cobrir l’absència 
d’una organització independent, amb 
perspectiva de gènere, classe i raça d’ordre 
jurídic i sindical”, afirmen les afiliades. 

Es calculava que a l’Estat espanyol hi ha 
unes 600.000 treballadores de la llar, encara 
que només la meitat cotitzen a la seguretat 
social com a servei domèstic. Es tracta d’un 
sector majoritariament feminitzat, on més 
del 95% de les persones que cuiden llars, 
ja sigui fent feines de neteja o de cura de la 
mainada o persones grans, són dones. Una 
altra característica que defineix el col·le-
ctiu és que en la seva major part es tracta de 
dones migrades.

Segons les afiliades, la decisió de crear 
un sindicat del sector es basa en el fet que 
malgat que són treballadores com la resta, 
consideren que no reben el mateix reconei-
xement legal. Tot i no estar adherides a cap 
altre sindicat perquè se senten discriminades 
per part dels sindicats tradicionals i majo-
ritaris, que segons elles han ignorat els seus 
drets, no descarten la coordinació i col·lab-
oració amb altres organitzacions sindicals. 
“Volem decidir per nosaltres mateixes, sense 
dictats de cúpules sindicals o polítiques. 
Volem encertar o equivocar-nos nosaltres 
mateixes”, asseguren.

Formen part de Sindillar totes les persones 
que es dediquen a les tasques de la llar o de 
cures, és a dir les treballadores de la llar, les 
que tenen cura de la gent gran o dels infants 
o les treballadores d’empreses de neteja d’ofi-
cines o escales comunitàries.

El sindicat, al qual també poden afiliar-se 
homes, compta des del començament amb 
el suport de diferents associacions, entitats i 
col·lectius relacionades amb la defensa dels 
drets de persones migrades, com Papeles para 
todas y todos, Mujeres Pa’lante, Col·lectiu 
Maloka, Asociación de Orientación a las 
Mujeres Inmigrantes en Cataluña, Diáspora 
Solidaria i Red Mixtura-Asociación por la 
Diversidad, la Equidad y la Democracia, entre 
d’altres.

La mort d’una treballadora de la llar el 
passat 8 de maig, en caure mentre netejava 
les finestres de la casa on treballava, en 
plena pandèmia per la crisi del coronavirus, 

ha fet reaccionar al sindicat, que ha denun-
ciat la manca de mesures de seguretat i ha 
exigit la inclusió de totes les treballadores del 
sector dins de la llei de prevenció de riscos 
laborals, que exclou explícitament la relació 
laboral de “carácter especial” del servei de la 
llar familiar i delega en les famílies contrac-
tants la responsabilitat de que la feina es 
realitzi en condicions de seguretat i higiene. 
Aquesta responsabilitat hauria de recaure en 
els governs, segons el sindicat, que denuncia 
que no es fan servir mascaretes a l’hora de 
netejar amb determinats productes químics, 
com el salfumant.

Arran del confinament decretat per fer 
front a l’expansió del virus de la Covid-19, 
les treballadores de Sindillar han encetat 
una campanya consistent en la confecció de 
nines de tela, anomenades SindiRebels. Amb 
aquesta, es pretèn mantenir més unides les 
treballadores de la llar davant la crisi que 
afecta de manera especialment greu un 
sector molt precaritzat i invisibilitzat. 

“La quarantena ens fa reflexionar i ens 
exigeix que continuem fent front a la llei 
d’estrangeria, a que es reconegui l’empadro-
nament sense domicili. Ens exigeix a lluitar 
perquè se’ns reconegui. El règim especial en 
què se’ns inscriu ens priva del dret a l’atur, 
no podem optar per una jubilació digna i 
tampoc no podem accedir a prestacions per 
maternitat, malaltia o accidents laborals”, 
declaren les treballadores de la llar en un 
comunicat publicat el 23 de març, pocs dies 
després del decret de l’estat d’alarma.

“El fet de trobar-nos dins d’un règim 
especial ens obliga a lluitar, exigir i mani-
festar-nos per un reconeixement digne, que 
valori la nostra tasca diària. Ens convida, a 
més, a empoderar-nos: a fer visible les xarxes 
de cures, les xarxes que teixim, a valorar la 
vulnerabilitat de la vida i per això mateix, 
a abraçar-la. La quarantena ens convida a 
reforçar aquestes xarxes. I amb xarxes fetes 
de tela hem confeccionat aquestes nines, les 
SindiRebels. 

“Cadascuna és única, les fem des de nosal-
tres, és un bocí de la nostra cultura, de les 
nostres vivències”, continua el comunicat, 
que finalitza amb una petició de solidaritat: 
“amb les aportacions de només cinc euros 
per cada nina podem reforçar la nostra xarxa, 
i els diners són destinats a les companyes 
que s’han quedat sense ingressos i per a la 
compra de material preventiu per a aquelles 
que continuen treballant en condicions 
insegures”.

Sindillar-Sindihogar
Sindicat independent de 
treballadores de la llar
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Què passava al barri... 20 anys enrere? 
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Ets a casa. Estàs fregant plats, 
mirant la tele, o potser cuidant 
la criatura, posant-li menjar 
al t gos o fins i tot treballant. 

No pots sortir més que pel que es 
considera estrictament necessari: fer 
la compra, anar al metge, treure el gos 
a passejar, i clar, això sempre que no 
siguis de les que han de seguir anant 
a treballar perquè penquen en un 
servei bàsic –o perquè són víctimes 
d’una empresa abusiva que ha trobat 
una manera d’evadir-se de les normes 
sanitàries.

El confinament et fa descobrir 
que les parets de casa teva són més 
primes del que imaginaves. Sense 
gaire esforç pots sentir les converses 
de les veïnes a l’altra banda de la 
paret, però sobretot la música que 
escolten. Un ritme sostingut, pande-
reta, piano i baix elèctric, i la veu de 
la Nina Simone que canta I really 
want to see you Lord, amb el picar 
de mans del públic que en segueixen 
hipnotitzades el compàs.

Abans que puguis adonar-te’n, el 
ritme que travessa els maons i les 
rajoles t’ha contagiat un peu que 
va picant el terra. El tempo s’obre 

camí, cos amunt, cap als malucs, cap 
als braços i el tors, fins arribar final-
ment al cap. Comences a ballar sola 
a casa teva, et reapropies de l’espai 
que t’envolta i el vas omplint amb 
els teus moviments. Tanques els ulls 
i recordes l’última vegada que vas 
estar a la pista de ball, envoltada de 
cossos en constant moviment. Cossos 
que desprenen calor, cossos traves-
sats per la descàrrega elèctrica de 
la música, contagiats per l’eufòria 
del gest rítmic: cossos que en defini-
tiva busquen evadir-se de la rutina 
ofegant del treball assalariat sota el 
capitalisme.

A aquesta relació entre pista de 
ball, evasió i classe treballadora està 
dedicat el volum Bailar hasta morir: 
breve historia de la pista de baile, 
edició especial de la fanzine Dolly 
Records, publicat el passat gener per 
l’editorial valenciana Antipersona. 
Es tracta d’un volum col·lectiu que 
proposa una aproximació a la pista 
de ball, considerant diferents etapes 
de la seva història al llarg del segle 
XX. El llibre explora les diferents 
dimensions de lo polític que es 
manifesten, de manera heterogènia 
i sovint contradictòria, a les pistes 
de ball més diverses, arreu del món 
durant el segle XX. Així, per exemple, 
descobrim la història dels orígens 
de la música disco que, a la dècada 
dels setanta, anys abans de trans-
formar-se en un fenomen musical de 
masses, és el principal mitjà d’evasió 
de la població racialitzada de barris 
lumpen novaiorquesos com el Bronx 
i Manhattan. Al Village, una de les 
zones més deteriorades i menystin-
gudes de la Manhattan de llavors, 
escriu Layla Martínez, molts dels 
locals disco esdevenen llocs de refe-
rència per totes aquelles persones 
que no s’adapten a les “restriccions 
de gènere que la societat els reserva”: 
Drags con cardados imposibles, chicas 
trans que pisan el parqué como las 
divas que son, butchs con el pelo 
lleno de gomina que marcan brazos 
de escándalo, papis puertorriqueños 
bisexuales con pantalones ceñidos: 

todos tenían un sitio en la pista de 
baile. La gran mayoría de ellos son 
además negros y latinos, así que 
saben de sobra lo que es vivir en una 
sociedad que se empeña en joderte. 
(p.19)

Fora d’aquella pista, recorda 
l’autora, hi ha les feines sense 
contracte, la prostitució als molls, 
les tundes de la policia, els pares 
borratxos, les factures sense pagar, 
els blocs de maons. Però a dins és 
diferent: “Puedes dejarte llevar por 
la música y ser tú mismo […]. Puedes 
formar parte de una comunidad, 
sentir que tu vida era valiosa y tu 
cuerpo deseado. Puedes sentirte libre” 
(p.19).

R e t r o b e m  a q u e s t a  m at e i x a 
sensació, la de formar part d’una 
comunitat que pren cos a la pista de 
ball – poc importa si aquesta és un 
lloc concret dins d’un local del Bronx, 
o un clar enmig d’un bosc britànic 
– també al relat que fa en Guillem 
Serra de la generació rave britànica i 
de les seves peregrinacions al llarg de 
l’autopista M25, inaugurada el 1986 
per la primera ministra Margaret 
Thatcher. L’Anglaterra d’aquells anys, 
més enllà de ser el laboratori d’ex-
perimentació, juntament amb els 
Estats Units presidits per Reagan, 
de les primeres polítiques pròpia-
ment neoliberals implantades per la 
ministra més odiada per part de la 
classe treballadora, és també la terra 
on les festes d’acid house desborden 
les discoteques i comencen a reapro-
piar-se del territori: “En la campiña, 
en las fábricas abandonadas, en el 
medio de la nada: las raves habían 
llegado para hacerse con el territorio” 
(40).

Tot i mancar d’una consistència 
política real, les raves de la època 
eren l’escenari d’una experimen-
tació, quasi ritual, de tot allò que la 
maquinària productiva neoliberal 
intentava cancel·lar: una experi-
ència comunitària dels cossos i de 
l’espai, habitualment augmentada 
pels efectes de les drogues. Una 
experiència que, abans que un difós 

esperit anarcocapitalista se n’apro-
fités per generar ingressos i abans 
de la persecució judicial de qualsevol 
festa lliure implementada amb el 
Criminal Justice and Public Order Act 
de 1994, es reivindicava com a total i 
completament improductiva.

Altres capítols del volum consi-
deren el potencial d’evasió de les 
sales angleses de Northern Soul, les 
contradiccions intrínseques de les 
discoteques soviètiques -suspeses 
entre les directrius del Konsomol 
(l’ala juvenil del Partit Comunista), 
les influències de la música disco i 
els inicis de la música electrònica 
importats clandestinament d’oc-
cident -, i fins i tot les aventures i 
desventures dels pioners de l’escena 
musical valenciana que passaria a 
ser coneguda com a “ruta destroy” o 
“del bakalao”.

La lectura de les històries recollides 
en aquest llibret funciona com a cata-
litzador dels desitjos d’evasió repri-
mits durant una quarantena que no 
contempla ni espai ni temps per l’es-
barjo comunitari. Automàticament, 
ens trobem a pensar en el dia que 
tornarem a trepitjar la pista de 
ball, el dia que tornarem a ballar al 
carrer per fer-lo nostre. Aleshores, 
després de tanta reclusió i distancia-
ment social, potser tornarem a tenir 
aquesta experiència de comunió dels 
gestos i dels cossos, viurem consci-
entment tota la càrrega política del 
nostre propi ball.

De moment, haurem de conformar-
nos amb llegir-ho a les pàgines 
d’aquesta estupenda fanzine, i a 
practicar els nostres millors passos 
a la cuina, amb el fregall a la mà, 
seguint la música que els veïns 
disparen a tota pastilla.

Bailar hasta morir. Breve historia de la 
pista de baile. Ed. Antipersona. Txema 
Urdampilleta, Guillem Serra, Layla 
Martínez, Luis Costa, Jordy Cummings, 
DJ Plan B. 

El dia que tornarem a trepitjar la pista de ball
Pier Ma Ben
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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!



Roger Jiménez

El passat 10 de gener es va 
presentar el Grup Laboral de Sants 
(GLAS), treballadores autoorganit-
zades del barri per millorar les condi-
cions laborals i de vida. La primera 
assemblea, celebrada a la Lleialtat 
Santsenca, va aplegar mig centenar 
de treballadores, i abans del confina-
ment decretat per l’Estat, mantenien 
reunions presencials cada quinze 
dies al Centre Social de Sants.

Eina de solidaritat i suport mutu al 
servei de totes les veïnes que viuen 
o treballen al barri, organitzada des 
de l’Assemblea de Barri de Sants 
(ABS), s’autogestiona a través de les 
xarxes per donar resposta entre totes 
als dubtes i problemes de la classe 
treballadora santsenca, com treba-
llar sense contracte, no cobrar les 
hores extra, patir un acomiadament 
improcedent o un tracte discrimi-
natori per motius de gènere, raça o 
orientació sexual.

L’esclat de la pandèmia del 
Covid-19 i el decret de l’estat 
d’alarma van aturar l’activitat 
laboral no essencial durant quinze 
dies i han tingut efectes devasta-
dors en l’economia, amb desenes 
de milers d’expedients de regulació 
temporal d’ocupació (ERTO) i més 
de 650.000 acomiadaments en el 
conjunt del territori, molts en els 
barris i districtes de classe treba-
lladora com el de Sants-Montjuïc, 
víctimes dels expedients de regu-
lació temporal d’ocupació o de l’atu-
rada de l’activitat laboral obligada 
des del decret de l’estat d’alarma a 
tot l’Estat.

• Quin és l’origen de la iniciativa? 
Quins són els objectius inicials?

El Grup Laboral neix per inici-
ativa d’un grup de gent del barri, 
implicada en el teixit associatiu, 
que desprès d’uns mesos de debats i 
posada en comú, hem decidit donar 
resposta a certes mancances detec-
tades en l’autodefensa en l’àmbit 
laboral. Així doncs, la intenció inicial 
era la de construir una eina arrelada 
a la quotidianitat del barri, que sigui 
capaç de plantar cara a l’explotació 
i la precarietat que pateixen les 
treballadores que viuen o treballen 
a Sants. Quelcom que tenim clar des 
del principi, també gràcies a altres 
experiències com poden ser les de 

grups com Acció Sindical del Bages 
o Resposta Solidària de Sabadell, és 
que no volem ser un simplement 
un punt d’informació o d’assesso-
rament laboral, sinó que és neces-
sari vincular aquest tipus de servei 
a una organització assembleària 
oberta (semblant a la del Grup d’Ha-
bitatge de Sants), on les mateixes 
treballadores que arriben al GLAS 
amb dubtes, casos o consultes poden 
participar activament. Això significa 
crear un teixit combatiu, una comu-
nitat de treballadores unides davant 
de les mateixes problemàtiques que 
afecten a tota la classe treballadora.

• Amb quins recursos humans, 
tècnics i materials compteu?

Des de la seva posada en marxa, el 
GLAS s’ha pensat com a eina de l’ABS. 
Això ens garanteix el recolzament 
material dels diferents col·lectius que 
la constitueixen, alhora que a nivell 
de difusió ens permet arribar a més 
gent del barri. També comptem amb 
el suport d’advocades laboralistes 
que col·laboren amb nosaltres en 
casos d’assessorament legal.

• Quina valoració feu dels primers 
mesos des de la posada en marxa del 
grup de suport?

Els dos primers mesos van ser per 
situar-nos per resoldre els conflictes 
i dubtes que arribaven. També per 
mapejar la situació del barri. Per 
pensar com introduir-nos en llocs 
on mai ningú havia fet sindicalisme 
i també de donar ús a l’eina dins de 
la pròpia ABS i dels col·lectius més 
propers al barri.

• Quins són els perfils de 
treballadores més habituals que 
demanen i ofereixen suport? Quins 
són els sectors predominants?

Els primers casos que ens van 
arribar van ser de treballadores del 
petit comerç i la restauració, dos 
sectors molt presents al barri. Sectors 
on la precarietat és la regla i on de 
vegades sembla que no hi ha cap 
legislació laboral. També ens vam 
adonar que hi ha molta feina a fer en 
aquests sectors, sense cap tradició en 
sindicalisme ni lluites laborals. 

• Quines accions de suport mutu 
heu realitzat fins ara? Amb quins 
resultats?

Fins el moment hem fet assem-
blees setmanals i tenim en marxa 

un projecte de tallers de formació 
sindical bàsica, per aprendre a llegir 
i comprendre documents com un 
contracte, nòmines, etc. Tot això s’ha 
hagut d’ajornar sense data degut a 
l’estat d’alarma i la impossibilitat de 
reunir-nos de manera física.

• Quin ha estat l’impacte de la crisi 
a Sants i en el conjunt del districte? 
Quins han estat els barris més 
afectats? Quantes persones s’han 
quedat sense feina durant el primer 
mes de confinament?

Encara no disposem de dades 
concretes del  barri i del districte, 
però segurament moltes santsenques 
han patit un ERTO o es troben sense 
feina. El barri i en conjunt la ciutat 
tenen un sector molt important de 
comerç i restauració, dos dels més 
afectats per l’aturada de l’activitat 
laboral. A més, gran part de feines 
que cobrien el jovent precaritzat 
també s’han deixat de fer, com cures 
d’infants, esdeveniments…

• Quins efectes pot tenir la crisi 
a curt i mig termini sobre la 
classe treballadora en general i la 
santsenca en particular? Quines són 
les treballadores més afectades?

Com hem comentat abans, al 
barri hi ha molta presència del petit 
comerç i la restauració. En el millor 
dels casos, totes les treballadores 
d’aquests sectors han patit un ERTO. 
El problema és que seran les últimes 
en reincorporar-se a l’activitat 
laboral després del confinament. 
Probablement la patronal pressio-
narà al govern i veurem en quines 
condicions tornen a la feina. Creiem 
que pot ser un factor que contribu-
eixi encara més a la precarització 
d’un sector molt complicat. 

D’altra banda, els problemes 
laborals comporten l’aparició d’altres 
problemes relacionats amb la dismi-
nució o desaparició dels ingressos. 
Com es paga el lloguer? Com et pots 
mantenir si tens fills i altres persones 
al teu càrrec? A més, s’apugen molt 
els preus dels productes bàsics. Per 
tot plegat, és possible que ens trobem 
davant de l’inici d’una nova recessió 
económica, tot i que de fet ja hi érem 
abans de la pandèmia. I, com sempre, 
les crisis les paga la clase treballa-
dora. Si aquesta no lluita, és clar. 

Segurament, les condicions laborals 
ja no són les millors al sector del 
comerç, la restauració o a les residèn-
cies de gent gran. La major part dels 
casos que tenim al GLAS des de l’inici 
de la crisi sanitària són dubtes rela-
cionats amb els ERTO. Fins i tot en 
molts casos ni els propis empresaris 
sabien molt bé què havien de fer…

• Teniu en marxa o prevista alguna 
estratègia per afrontar la crisi? 
Quines alternatives hi ha a les 
vagues en temps de confinament?

Ara mateix tots els dubtes són per 

motius d’ERTO. Encara no s’ha donat 
una situació de conflicte al carrer 
perquè encara ens trobem en una 
situació de confinament, i probable-
ment haurem de pensar quelcom 
diferent. Tot i això, estem conven-
çudes de que la vaga –amb confina-
ment o sense– sempre és la millor 
eina per defensar els drets laborals. 
De fet, creiem que la pandèmia ha 
contribuit a despullar el sistema 
econòmic i de treball. Què passaria 
si les treballadores d’un super-
mercat deixessin de treballar? Podria 
la patronal ara mateix suportar la 
pressió que això comporta?

• Com us esteu organitzant i 
coordinant des del decret de l’estat 
d’alarma el confinament obligatori?

La impossibilitat de reunir-
nos de manera presencial no ens 
impedeix seguir coordinant-nos en 
les respostes que donem a cada cas 
o consulta. Fem assemblees tele-
màtiques i, un cop per setmana 
(dimecres), fem una assemblea 
oberta virtual en què atenem i 
debatim sobre les consultes de totes 
les treballadores que ens escriuen a 
les xarxes en temps real.

• Us esteu coordinant amb 
organitzacions sindicals combatives 
i alternatives? En cas afirmatiu, amb 
quines?

Tot i que no tenim contacte directe 
amb els sindicats, moltes de nosal-
tres estem afiliades a organitzacions 
sindicals de classe i aprofitem les 
eines que han desenvolupat. De fet, 
pensem que els sindicats combatius 
estan fent molt bona feina.

• Quins són els objectius a curt 
termini, en el tram –teòricament– 
de desescalada del confinament 
i immediatament després del 
confinament? I a mig i llarg termini?

Hem d’estar atentes a com es farà la 
tornada a la feina i en quines condi-
cions. Ara més que mai estem posant 
el focus en la prevenció dels riscos 
laborals, com per exemple al sector 
de l’alimentació. A curt termini, ens 
agradaria visitar els supermercats, 
entorn laboral on creiem que hi ha 
molta feina per endavant a l’hora de 
construir un sindicalisme combatiu. 

A mig i llarg termini, creiem que 
hem d’analitzar què ha passat i per 
què ha passat. Hem de reflexionar 
sobre com s’organitza la vida econó-
mica, sobre els motius de la patronal 
per imposar la tornada parcial a 
la feina quan encara estem en ple 
estat d’alarma i amb la majoria de la 
població sota confinament o sobre 
perquè les feines considerades “essen-
cials” acostumen a ser precàries i 
mal pagades, com les relatives a les 
cures, les dels establiments alimen-
taris i supermercats, les de producció 
agrària o les de les repartidores i tele-
operadores d’atenció al client.

Entrevista al Grup Laboral de Sants

 juny - juliol 2020     23316    Entrevista

“...crear un teixit 
combatiu, una comunitat 

de treballadores unides 
davant de les mateixes 

problemàtiques que afecten a 
tota la classe treballadora.”


