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Visca la Festa Major!

La programació
de tots els
carrers

A les pàgines
centrals

La Karraka
es queda
a Sants
Els últims dies de juliol van ser de
nerviosisme per als habitants de
la Karraka, una vivenda okupada
del carrer Miquel Àngel. Després
de treure tots els bultos de la casa,
la policia no va efectuar l’ordre de
desallotjament. Una bona notícia
però al mateix temps, difícil. Com
en altres casos, la casa ja no és
habitable. Segurament apareixeran un dia sense ordre, com van
fer amb la Torreta. Aquesta
estratègia per a evitar els desallotjaments conflictius es comença a
generalitzar.

Protestes de tot
tipus al voltant
de les casernes
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> NOU APARTAT

> OPINIÓ

Què passa
als Països
Catalans?

Palestina:
una mentida
consentida

Després de donar la volta a mig
món, canviem d’aires. En aquest
nou apartat volem apropar-nos a
la realitat del nostre país, desde
Salses a Guardamar i desde Fraga
a Maó. Desde la Burxa volem
contribuir a la coneixença del nostre passat immediat, de les problemàtiques actuals, tant socials
com ecològiques o econòmiques,
i dels moviments populars que
ens fan avançar. Aquest mes, el
blaverisme al País Valencià
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Telèfon: 93 422 16 13
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Riera d’Escuder

Especial atenció
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Alternativa
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La Generalitat
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entitat franquista
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Editorial

Jocs mundials de “maderos”
Aquests darrers dies de juliol hem hagut de sofrir ben aprop dels
nostre barris la celebració dels Jocs Mundials de Policies i Bombers.
Aquest tan publicitat esdeveniment és un invent de l'Associació de
Policies de Califòrnia per tal de millorar la imatge d'aquest cos cada
cop més desprestigiada (tasca titànica, si tenim en compte que allà hi
ha la tristament famosa policia de Los Ángeles, protagonista, entre
d'altres, del célebre cas Rodney King).
Des de LA BURXA no tenim gaire cosa a dir, a part de lamentar la
falta de resposta ciutadana a un esdeveniment tan "cutre", en una ciutat que continua patint les vexacions d'uns cossos policials habituats
a la prepotència i la violència (i per posar només dos exemples: assalt
a la UAB el 1998 i càrregues a la manifestació contra el Banc Mundial
de juny del 2001). També lamentem profundament que els cossos de
bombers s'hagin deixat entabanar d'aquesta forma, a risc de perdre
part del prestigi amb que compten.
De totes maneres, mentres hi hagi policies que es dediquin a tallar
trossets les seves dones o apallissar brutalment turistes amb problemes psicològics, aquests esforçats atletes tenen molts anys per córrer.

Per unes festes populars,
que no pleguin més carrers
Les festes majors representen un dels moments més màgics que
viuen els carrers dels nostres pobles i les nostres ciutats. Ara bé, la
manera de viure-ho és diferent. La intensitat i l’emoció que en un petit
poble conquereix el cor de la majoria dels seus habitants no és la
mateixa que la que pots trobar als festius carrers del nostre barri. A
Sants, com a la resta de ciutat, les festes populars es viuen en un percentatge considerablement inferior. El cert és que hi viu molta gent,
i gran part no li interessa gens el que fa el del costat. També n’hi ha
d’altra que ja té “el seu poble” amb la seva festa major. Un sector
important també pateix del mal del tedi i la rutina, i quan veu el goig
al·liè, només fa que remoure-li les tripes d’enveja. A final de tot, a
l’últim nivell queda el veïnat que no només disfruta al cent per cent
de la festa major, si no que participa en el seu manteniment de manera voluntària. I d’aquest no n’hi ha gaire. El podem trobar bàsicament als carrers que s’engalanen. La seva existència esdevè una assegurança per a que la festa major sigui realment una festa popular. És
per això que la notícia que alguns carrers han plegat (Guitard i Massini
Nord) i que alguns altres plegaran (Riera d’Escuder i, segurament,
Comtes de Bell-lloc) ens fa fer un crit d’alerta. Esperem que la
Federació de Carrers ho tingui ben en compte.

'Full de Ruta' per a Palestina,
la mentida consentida
Oslo, El Cairo, Sharm el-Sheij,
Taba, Barcelona, Madrid, Camp
David i ara el Full de Ruta; paper
mullat. Uns quants noms, paraules, acords que volen donar forma
a un estat palestí inviable sota les
premisses proposades, només per
l'acontentament de les potències
occidentals. Pel sr. George Bush
fill que vol erigir-se com a pacificador del Pròxim
Orient sense posar les
coses al seu lloc. Allò
que ningú no ha aconseguit en 50 anys, en
massa anys.
Un Full de Ruta que
ni de pas esmenta el
mur de la vergonya que
s'està construint des de
l'abril del 2002 entre
l'estat d'Israel i Cisjordània. Un mur de la
mentida que aïlla encara més els palestins i
allunya la pau a passes
de gegant. Un monstre
de formigó que ha de
medir 350 km (se n'han
construït quasi 200) i
uns 8 metres d'altura, amb franges
de seguretat al voltant, que impliquen la confiscació de les terres
més fèrtils de Palestina i curiosament la pèrdua de control pels
palestins dels aqüífers subterrànis
de la zona.
Massa promeses de fum.
Massa morts, massa refugiats,
massa humil·liacions, oliveres
arrancades, cases i terres confis-

cades, famílies desestructurades i
economia devastada. I cada dia
tancs. I cada dia soldats del Tsahal
(exèrcit israelià) i cada dia trets,
bales, sang i mort en la batalla
contra l'imperialisme i el colonialisme. Cada dia més persecucions a la presència internacional
dels qui viatgen a Palestina per
veure i explicar les flagrants vio-

lacions quotidianes dels drets
humans que viuen els palestins a
casa seva. Perquè són els ulls del
món que trenquen el setge amb
fúria per denunciar.
El Full de Ruta avança encara
que no se sap ben bé cap a on, un
pedaç que torna a oblidar les grans
qüestions: l'hegemonia de Jerusalem, els refugiats, les fronteres
l'aigua. Un pla que esdevé una

Des de les olimpíades del 1992
Barcelona ha realitzat una carrera
Tot i que sembli una vegenada...
imparable a l'hora d'esdevenir una
referència en l'imaginari popular de
molts països del món. Ha aconseguit vendre's com una ciu- tendència durarà uns quants anys més. La gent que no ens
tat bella, oberta, cosmopolita, dinàmica, rica... Inclús els mit- beneficiem d'aquest fenomen carismàtic (és a dir, la immenjans de comunicació l'han convertida en la capital mundial sa majoria) som la que patim les conseqüències negatives,
de la consciència social degut a les manifestacions contra la com l'encariment de l'habitatge, i això va cremant. Per l'alguerra. Els resultats han estat més que òptims: en deu anys tra, el turisme i la terciarització de l'economia que compors'han doblat les xifres de turistes, les places hoteleres també, ta és el destí fixat per la Unió Europea pels països de l'arc
i per l'any que ve sembla que serà líder en acollir congressos mediterrani, els més pobres. Però el turisme, en la seva verde tota mena. Barcelona s'ha convertit en una ciutat amb sió massiva, és el pitjor dels remeis: precaritza el treball,
carisma. Ara bé, cap enquesta ha demostrat que aquest sen- embruta les ciutats, potencia les cadenes de menjar ràpid i
timent internacional es vegi reflectit proporcionalment en culturalment no aporta res de res, tot el contrari, dilueix els
els habitants de la ciutat. És innegable l'existència d'un "orgull trets propis del país entre flashos i prepotència.
de ser de Barcelona", però no gaire més que el d'altres urbs.
Quan planteges a les autoritats aquesta trista realitat, no
Per interpretar aquest fet no caldria escarvar gaire. Per dubten en defensar l'argument que el que s'ha de potenciar
una banda, quan més fama té la ciutat, més cara és en tots és un altre tipus de turisme, el de qualitat, que ells diuen; és a
els sentits, en especial pel que fa al preu de la vivenda. Cada dir, el dels rics. Aquell que va del camp de golf a l'hotel de
cop es fa més difícil viure en aquesta ciutat, i sembla que la cinc estrelles, i dels restaurant de luxe a l'exposició més

mentida enlloc d'una llum d'esperança, per a uns palestins ja
molt cansats després de dos
Intifades. Un pla que vol ser presentat com una aposta decidida
per la pau a la regió, però que
resulta una mostra més de qui
controla, sempre amb el permís
de Washington, l'agenda del
Pròxim Orient. Mentre als EUA
Irac se'ls escapa de les
mans i li complica el
reordenament de les peces de l'escaquer mundial
al Pròxim Orient, l'intent
de pacificar Palestina
sembla més una burla
que altra cosa. El mur
segueix en construcció,
els únics assentaments
que són desallotjats són
els que estan buits. Es
continuen fent cimeres
on no es parla el que s'ha
de parlar, i entre colons i
exèrcit israelià els palestins continuen rebent
cada dia. En aquest pla
de pau el quartet benestructurat
(Rússia,
EUA, UE, NNUU) ha oblidat, en
nom de l' antiterrorisme i de la
pau, recordar que Israel incompleix més ressolucions que cap
altre país al món i que gaudeix
d'un tracte i acords comercials de
preferència sense igual. I encara
pretenen que ens ho creiem?
Amaya, membre de la Xarxa
de Solidaritat amb Palestina

fashion del moment. El cert és que
com a mínim, tot i les contradiccions,
no els veuríem tant. Però bé, aixó no
deixa de ser una fal·làcia, ja que el
volum de diners que pot moure aquest sector és limitat, i no
té res a veure amb els ingressos que aporta el turisme massiu. El que interessa són els milers de turistes que envaixen
els carrers de la ciutat cada any. El preu a pagar, però, és cada
cop més alt. Cada estiu es repeteixen més escenes com aquestes: brutícia, pixums i aglomeracions als enclavaments turístics, autòctons intentant aprofitar-se vilment del visitant babau,
tones i tones de carn humana que són passejades pels escenaris més vendibles de la ciutat mentre es van coguent en la
xafogor barcelonina... Això és el que ha de portar progrés i
ingressos al nostre país? És clar que si ho comparem amb la
situació que es viu des de fa anys a tradicionals feus turístics
com Lloret, Salou i altres punt de la costa mallorquina i valenciana, aquí hauríem de donar gràcies.

STOP al turisme

Periòdic de comunicació
popular de Sants
i barris veïns

LA BURXA és una revista editada per un equip de redacció que
es troba dos cops al mes al CSA Can Vies (Jocs Florals 42)
Periodicitat: Mensual
Telèfon de contacte: 93 422 16 13
Adreça electrònica: laburxa@llibertat.com
LA BURXA no es fa responsable dels articles d’opinió.
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Roger Sánchez Amat, redactor de la Burxa

En aquesta BURXA han col·laborat: Alba Ayala, Roser Benavent, Bernat Costa, Toni
Gonzàlez, Ivan Miró, Gemma Parera Àlvarez, Guillem Sànchez, Joan Teran, Pau
Canela, David Positiu, Soto, Casal Independentista, Comissió de La Bordeta, Roger i
Meritxell Sánchez Amat, Raül, Toni.

Sants
El 12-O comença a
caminar
Roser Benavent/SANTS
Seguint amb el que es va explicar en
LA BURXA passada, els preparatius
pel 12-O del 2003 avancen cap a una
jornada unitària el dia 11, que probablement es farà a l’Espanya Industrial i cap a una manifestació el dia
12. El lema, encara per acabar de
tancar, apunta cap a “El 12 no hi ha
res a celebrar. Resistim els feixismes”. I el col·lectiu de grups, unes
dues dotzenes a hores d’ara, que agrupa l’acció s’anomenarà “Plataforma contra el 12 d’octubre”, així de
simple. Més acords que s’han anat
prenent són que els documents i
escrits col·lectius aniran signats només amb el nom de la Plataforma,
sense sopa de lletres, i que després
cada grup editarà amb el seu nom
els escrits que cregui més adients.
D’altra banda es pretén marcar distàncies amb cants de sirena de Fòrums 2004 i demés. Més que res per
què es veuen aquests actes com una
maniobra política, que a part d’emmascarar-ne d’immobiliàries, reprodueixen l’esquema de fer les coses
des de dalt, quan realment allò al que
aspira la gent de la plataforma és a

governar i governar-se sense la xacra
dels governants. L’estructura organitzativa serà de comissions transversals de treball (difusió, economia)
pels aspectes globals i comissions
específiques al voltant de grups
d’afinitat per les activitats de la jornada de l’11. Aquesta jornada de
l’11, tot el dia, es preveu que tingui
un format de tallers, xiringuitos, exposicions, debats, etc. organitzats
pels diferents col·lectius, tipus fira a
l’Espanya Industrial. Col·lectivament
es desenvoluparan un o dos actes
centrals i segurament un concert. Va
acordar-se també que l’excedent (si
n’hi ha) econòmic vagi a ajudar a les
despeses de les nissagues de detinguts antifeixistes d’anteriors dotzes
d’octubre. Ens cauen les vacances a
sobre, però la Plataforma es planteja començar a finals d’agost amb
força per incorporar més gent i més
esforços per convertir la jornada
negra del 12 d’octubre en una oportunitat de lluita, no tan sols contra
els quatre arreplegats que s’ajuntaran
a Montjuïc, sinó també contra aquest feixisme de baixa (!?)intensitat
que va apoderant-se d’això que
alguns diuen democràcia.

Acció solidària al Pedraforca
Roger S.A./PEDRAFORCA
El diumenge 13 de juliol des de la
plataforma contra el trasvassament
de l'Ebre de les terres aragoneses
es va organitzar una pujada simultània de cims solidària amb la seva
causa. La plataforma catalana
també s’hi va sumar. En total es
tenen contabilitzats més de 32 cims

fets aquells dia contra el transvassament. Pel que fa a la nostra
expedició, dir que èrem sis persones (quatre dels quals participem a LA BURXA) i que vam
pujar el Pedraforca, de 2.497 m,
situat a l'extrem nord de la comarca del Berguedà, al massís del
Cadí. Més informació:
www.cumbressolidarias.com
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La Karraka es queda a Sants
Malgrat la presència policial als carrers
del voltant, l’ordre de desallotjament que
amenaçava la Karraka, una casa okupada del carrer Miquel Àngel, no s’executà.
El fet és que la vivienda ha quedat inhaAssemblea de la Karraka/SANTS
La lluita pels espais individuals i
col·lectius, personals i politics, ens
atravessa a tots els nivells. I la restricció continuada d'espais on construir
la vida, per part dels poders privats
i/o institucionals, és quotidiana. L'ús
privat i mercantil és l'únic realment
legítim i legitimat per de lleis, institucions i escales de valors. L'ús
social o politic no només és enfosquit i desplaçat: és un element a neutralitzar. La tardor calenta que els
poders fàctics prometen a Gràcia,
amb els desallotjaments de Les
Naus i de Kasa de la Muntanya, fa
patent la persecució sistemàtica del
treball polític en l'espai públic. En
altres casos, és senzillament la
urgència de mercantilitzar el sòl, de
la seva construcció i venda, el que
es troba darrera d'un desallotjament.
En el nostre cas, la immobiliària
DOMASA i el jutge de torn, han
imposat el valor moral de la pro-

bitable. Davant aquesta estratègia de desgast, els i les ocupants han decidit entrar
a una nova casa. El següent escrit recull
les seves reflexions sobre el procés i les
seves motivacions polítiques.

pietat privada.
Amb el nostre desallotjament,
s'ataca un projecte en el que el privat pretén adquirir un caràcter
polític. La confluència a La Karraka d'un grup humà amb diferents trajectòries polítiques, no
només és explicable pels canvis
atzarosos de la vida de cadascú.
Ser conseqüents amb la ruptura de
les relacions de poder, amb la
cooperació, el suport mutu i la
llibertat, duent-los al dia a dia, ens
ha fet trobar-nos a gust en un projecte de convivència que pretenem continuar. Per a les que compartim La Karraka, per a les que
seguim i per a les que se'n van
però seguiran sent-ne part, és fonamental ser conseqüents en la
convivència amb aquests valors.
Ho considerem un punt de maduresa, en front a les carències de la
militància clàssica, que estableix
un llaç dèbil o quasi inexistent
entre allò públic i allò privat. La

creació de nous espais, si bé sempre té el valor de prendre a la
"propietat" o a la "institució" un
territori, té un potencial realment
subversiu: la capacitat d'experimentar i reinventar les relacions
personals i el treball polític, per a
arribar més lluny encara amb el
que està més a prop.
Sobre la pràctica real d'aquests
valors hem aprés molt en els darrers dies. Pel recolzament rebut
durant el nostre desallotjament-reallotjament, principalment per la gent
de Sants, del nostre entorn personal i polític o del veinat, tant per qui
ho ha expressat a nivell personal
com per qui s'ha implicat en la construcció del nou espai. Concentrada
en un breu espai de temps, la gent
que ens ha fet costat, és una experiència enriquidora sobre el que parlem en els moviments socials sense
arribar a concretar-ho.
La Karraka no mor, es queda a
Sants i segueix viva.

Vies soterrades? Ho diu l’Ajuntament
Bernat Costa/SANTS
A la web de l’ajuntament de
Barcelona ( ww.bcn.es) fa uns
dies es podia veure un plànol de
com quedarà el barri quan arribi
l’AVE a la ciutat. Com podeu
apreciar en la captura de pantalla
d’abaix, l’Ajuntament indicava

Abans

que les vies entrarien soterrades,
just el que deien que era impossible i que no es pòdia fer. Al cap
d’unes setmanes l’Ajuntament
rectificava amb urgència afegint
també la paraula cobriment, ja
que només les vies del AVE
entraràn soterrades, mentres que
el mar de vies ja existen es cobri-

ran amb el famós calaix de la
vergonya. Les protestes veïnals
contra aquest calaix de fins a 14
metres d’alçada continuen. Aquest error ha provocat la indinació de més d’un veí que veia
com es tersgiversava la informació.

Ara

Visita la nova web de

www.laburxa.org
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EL RACÓ DEL CASAL

Ni un pam de
terra, ni una
gota d'aigua
En mig de la competició entre
els partits per veure qui és més
corrupte, el poble ras pateix
confós l'arrogància d'aquells/es
que viuen dels seus vots. Ni les
grans manifestacions contra la
guerra ni contra el PHN fa
baixar del burro aquells/es qui
ja fa dècades que sustenten el
poder. Així és que el Casal vol
aprofitar aquest espai per presentar l'acte del 10 de Setembre,
que arriba ja a la seva quarta edició, i que enguany estarà dedicat
a aquelles lluites que pretenen
aturar els atacs al territori en els
Països Catalans.
Per què a les nostres contrades patim: un "PHN" que
se'ns ha imposat "por cojones"
i que matarà les Terres de l'Ebre;
unes línies d'alta tensió (THT)
amb l'única finalitat d'enriquir les
deficitàries nuclears franceses
sense pensar ens els danys que
generarà a la flora i la fauna; la
remodelació del port de Menorca amb camp de golf inclòs; les
autovies de Mont-ras i de la
Cerdanya que en benefici del
turisme creen fronteres artificials
i generen un important impacte
ambiental; la Ronda del Nord a
València que suposa la destrucció de gran part de l'Horta de
Benimaclet; etc.
A més a més, a nivell local la
problemàtica barreja l'especulació abrasiva de l'Ajuntafems de
Barcelona amb la construcció
d'una central tèrmica al Port i el
calaix de ciment per cobrir les
vies...
Concloem que, mentre els
que manen expolien la terra,
nosaltres no ens podem quedar
quiets. Així que us convidem a
participar de l'acte que tindrà
lloc a la plaça Osca el dia 10 de
setembre.
Casal Independentista de
Sants Jaume Compte

Carrer Premià 20
08014 Sants BCN
tel. 93 422 16 13
www.arran.org

Desmesurat policial a la
inaguració dels mundials de natació
Irina/MONTJUÏC
La segona quinzena de juliol
Barcelona ha estat la seu dels
Mundials de Natació 2003. Durant
aquest temps la nostra ciutat ha
estat el punt de mira per molts països, i és per això que molta gent ha
aprofitat la cita per difondre la idea
de Catalunya com a país i el reclam
de la independència.
La data de la inaguració, el 15 de
juliol, es preveia la més important,
ja que la seva retransmisió i el
suport mediàtic es feien a nivell
mundial.
Abans de començar la gran cerimònia la policia -disfressada de
voluntaris dels jocs- ja havia identificat uns 60 joves, a més de més de
registrar-ne uns altres tants als lavabos fins al punt de deixar-los

Poblesec
viu la festa
El nostre barri veí va cel·lebrar la
seva festa major el passat mes de
juliol. En mig de sardanes, habaneres i pasodobles es comença a
consolidar un espai de joves al carrer Blai. Impulsat pels Castellers de
Poblesec s'intenta crear una alternativa a la festa tradicional. Aquest
any es va poder gaudir entre moltes
activitats d'un cercaquintos, una
actuació castellera i una parell de
concerts amb grups com Inadaptats i Revolta 21.

despullats. Tota la parafernàlia per
acabar intervenint 70 inofensives
pilotes de platja amb l'escrit:
"Catalonia is not Spain", mig centenar de pancartes d’un metre i mig
amb el mateix lema, estelades i
xiulets. Mitjançant una de les
entrades dels nois identificats, la
policia va estar en tot moment controlant la grada i el sector on
estaven els joves i on cada cop que
un d'ells aixecava una estelada o
pancarta aquesta era confiscada i la
persona amenaçada de fer-la fora.
Tot i les mesures de seguretat
algunes de les pancartes si que van
arribar a entrar i van ser exhibides
als cossos dels joves durant l'acte.
Van ser xiulades les autoritats,
l'himne nord americà i l'espanyol,
fins i tot Jordi Pujol no va aplaudir
quan aquest sonava. Llàstima que

el Molt Honorable, tot i saber que
molts dels joves militants del seu
partit presents a la cerimònia,
estàven sent identificats i registrats,
no en va emetre cap comunicat.
Un altre moment que tampoc
va ser portada l'endemà fou quan
els voluntaris es disposaven país
per país a llençar un got simbòlic
d'aigua a la piscina, justament a
la fila de l'Irak un dels nois va ser
expulsat, segons la policia, per
ser simpatitzant del grup independentista Endavant (descrit en
un comunicat d'EFE com el
"grup al qual pertanyien els joves
que es van encadenar a les porteries del F.C. Barcelona durant
la cimera 2002"), tot i que aquesta organització no ha reconegut
la presència de cap dels seus
membres a l'acció.

La Generalitat
subvenciona una
entitat franquista
Redacció/SANTS
Segons una carta anònima feta
arribar a LA BURXA, la Organización Juvenil Española ( OJE),
amb local al c/Burgos del nostre
barri reb una subvenció del 601
euros per part de la Generalitat.
Aquesta organització, de caire franquista tal i com reconeix un document fet per la pròpia Secretaria
General de Joventut, va ser una de
les impulsades per el règim feixista
per a substituir a les associacions

existents. Pero la Generalitat no és
la única que subvenciona aquesta
Organització, L’estat l’any 1999 va
donar 4.000.000 de pessetes i l’any
2002 34.500 Euros, segons publica
el BOE. A més a més, diverses
comunitats de l’estat també fan
diferents aportacions a aquesta
organització feixista.
A Barcelona a part del local al
carrer Burgos, tenen una escola
reconeguda con a tal per la Generalitat de Catalunya al carrer Sant
Pere més baix.

Pinzellades
L'associació d'ajut i solidaritat
amb la gent gran Avismón ha
volgut recuperar també l'esperit
de les festes majors d'enguany, en
les que el carrer era ocupat per
veïns i veïnes per "la gresca amb
els amics, el primer amor..." tal
com citen al seu comunicat. Per
això, el 5 de juliol el carrer Jocs
Florals (davant del local de l'entitat) els cotxes van ser apartats
per les persones en aquesta especialíssima festa major, on més de
80 persones, entre gent gran amb
problemes de solitut i voluntaris
d'Avismón, van berenar, ballar i
recitar poemes i cançons. La iniciativa va ser tot un èxit i esperen
repetir-la cada any, convidant a
tothom qui si vulgui acostar.

El darrer dimecres del juliol, el
Casal Independentista de Sants va
organitzar un dels sopars-debat
mensuals. En aquesta ocasió el
tema era de màxima actualitat:
“Fa falta un estatut?” Per tal d’introduir-nos en matèria, assistí
l’historiador Agustí Barrera, que
feu un breu repàs de les fites
històriques de la nació catalana
pel que fa a l’autogovern legistatiu, des del projecte de constitució
de l’Havana del 1928, fins les propostes de cada partit en referència a la reforma de l’estatut ara
plantejada. Insistí precisament en
l’ocasió que brinda aquest moment històric per a fer, com a
independentistes, un treball pedagògic dirigit a tota la població.

Hi ha nou dia senyalat pel desallotjament del CSO El Tajo, situat al número 41 del carrer
Gavà: el 3 de setembre. Recordem que el passat 27 de maig la
mobilització d’un centenar de
persones va impedir el seu
desnonament.

Ja s’està preparant l’acte unitari
del 10 de setembre. Interessades
i interessats, pregunteu al Casal.

La colla del Poble Sec, actuant.
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El Lokal
Associació Cultural
El Raval
llibres
contrainformació
revistes
música
samarretes
pedaços...

Horari especial: de divendres 22
a dissabte 30, de 17h a 2h
Llibreria oberta dj, dv i dss

horari:

matins, de dimarts a
divendres de 10.30 a 14h
tardes, de dilluns a
dissabtes de 17 a 21h

c/de la Cera 1bis 08001 Barcelona
Tel: 93 329 06 43 Fax: 93 329 08 58
ellokal@pangea.org / ellokal@sindominio.net

I recordeu: disfruteu al màxim de la festa major
4

Antifeixisme, lluita i
passió
Escrit polític que es llegirà
"AQUEST ANY DEDIQUEM LES
durant les festes

FESTES ALTERNATIVES DE SANTS
A LA LLUITA CONTRA EL FEIXISME, A TOTA AQUELLA GENT
REPRESALIADA AQUESTS ANYS
PER A ENFRONTAR-SE CADA 12
D'OCTUBRE A LA CELEBRACIÓ
NEONAZI I ESPANYOLISTA, A
TOTA AQUELLA GENT, EN DEFINITIVA, QUE LLUITA PER LA LLIBERTAT I LA JUSTÍCIA SOCIAL. I LA
DEDIQUEM, RABIOSAMENT, CONTRA ALS ULTRES QUE OBREN
LOCALS FATXES AL POBLESEC,
CONTRA ELS ANGLADA QUE PRETENEN ACONSEGUIR PODER A
COSTA D'AMENAÇAR ALS I LES
TREBALLADORES IMMIGRANTS,
CONTRA TOTA L'ESCÒRIA QUE FA
LA FEINA BRUTA ALS
CAPITALISTES".
"PERÒ EL FEIXISME, AVUI, TÉ
MOLTES MÉS CARES. NO NOMÉS
EL PROTAGONITZEN ELS
NEONAZIS, SINÓ QUE AVUI EL
FEIXISME ÉS SOBRETOT AQUELLA POLÍTICA QUE ENS IMPOSA
AUTORITÀRIAMENT UN SISTEMA ECONÒMIC INJUST.
INTERNACIONALMENT, EL
NEO-FEIXISME ÉS L'IMPERIALISME NORDAMERICÀ BOMBARDEJANT IRAQ. NEOFEIXISME ÉS EL FONS MONETARI
INTERNACIONAL I LES MULTINACIONALS ESPANYOLES
REVENTANT ARGENTINA. NEOFEIXISME SÓN ELS TANCS
ISRAELIANS ESCLAFANT
PALESTINA. NEOFEIXISME ÉS
L'ESTAT FRANCÉS ESPOLIANT
L'ÀFRICA MENTRES PARLAVEN
DE PAU A ORIENT MITJÀ. NEOFEIXISME ÉS LA GUERRA GLOBAL PERMANENT QUE
DESTRUEIX POBLACIONS PER A
IMPOSAR EL NOU ORDRE
MUNDIAL CAPITALISTA".

"PROP NOSTRE, TENIM EL NEOFEIXISME INSTAL·LAT AL COR DE
L'ESTAT. DIEM NEO, PERÒ LES
SEVES ARRELS SÓN BEN
ANTIGUES. ELS FILLS DEL FRANQUISME INSTAL·LATS EN TOTS
ELS PODERS DE L'ESTAT: EN L'EXECUTIU, AMB UN PP EMBOGIT,
EN UNA CARRERA ANIQUILADORA DE TOT MODEL SOCIAL I
NACIONAL QUE NO SIGUI INTEGRABLE EN LA ESPAÑA GRANDE
Y LIBRE. AL LEGISLATIU, ON LA
MAJORIA DE PARTITS FAN DE LA
CROADA DE LA SEGURETAT I
L'ANTITERRORISME EINES PER A
DOBLEGAR LES LLIBERTATS
COL·LECTIVES. I EN EL PODER
JUDICIAL, ON ELS JUTGES QUE
NINGÚ CONTROLA DICTEN LA
LLEI DEL PODERÓS I ARREMETEN CONTRA IMMIGRANTS,
POBLACIÓ EMPOBRIDA I DISSIDENTS. NEOFEIXISME ÉS UN
ESTAT ESPANYOL CADA DIA MÉS
AUTORITARI, INJUST I VIOLENT".
"A LA NOSTRA CIUTAT, EL NEOFEIXISME MUNICIPAL ES RENTA
LA CARA AMB ELS DISCURSETS DE
PAU I PROGRÉS DEL FÒRUM 2004
MENTRE REVENTA ELS BARRIS
AMB UNA ESPECULACIÓ INSULTANT, ON ELS HABITANTS MÉS
PRIVILEGIATS DE LA CIUTAT SÓN
LES IMMOBILIÀRIES I LES CONSTRUCTORES. I, TANCANT EL CERCLE QUE HEM COMENÇAT ABANS,
EMPRESONANT -AQUEST AJUNTAMENT- ELS ANTIFEIXISTES QUE
S'OPOSEN TANT A LA GUERRA
GLOBAL PERMANENT, COM A LA
VIOLÈNCIA GENOCIDA DE L'ESTAT ESPANYOL, COM A LA GUERRA SOLAPADA I URBANA QUE
SUPOSA L'ESPECULACIÓ".

"PER ACABAR: DES DE L'ASSEMBLEA DE BARRI DE
SANTS US CONVIDEM A CREAR ELS ANTÍDOTS CONTRA LES IMPOSICIONS DEL NEOFEIXISME. I AQUEST
ANTÍDOT PASSA PER LA CONSTRUCCIÓ DE RELACIONS SOCIALS JUSTES I ALLIBERADORES, PER L'ENFORTIMENT DE LES FORMES D'ORGANITZAR-NOS DE

MANERA IGUALITÀRIA, PER FER REAL UN TEIXIT
SOCIAL SOLIDARI I COMPROMÉS EN LA LLUITA CONTRA TOTES LES FORMES D'OPRESSIÓ. AVANÇAR CAP A
UNA SOCIETAT LLIURE I JUSTA ÉS EL CAMÍ QUE
ESBORRARÀ, PER SEMPRE, TOTES LES EXPRESSIONS
DEL NEOFEIXISME!!!"

Aquest any,
aconsegueix la
teva samarreta
de les festes

(darrera)
(davant)

Nou llibre

“Ciutadania de
Catalunya.
Etnicitat,
nacionalisme i
llengua”

Jordi Plens

Entre d’altres llibreries,

al trobareu a l’Arran i a l’Ona
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Programació Feste
CARRER DE MASINI SUD

CARRER D’ALCOLEA DE DALT

CARRER DELS COMTES DE BELL-LLOC

CARRER DE CANALEJAS

Diumenge 24
10.30 h Traca, pregó
11.00 h Esmorzar per als veïns
17.30 h Bingo
23.00 h Disco mòbil amb D.J. Chus
Dilluns 25
12.00 h Concurs de bacallà
18.00 h Xocolatada (patrocinada per Esclat)
23.00 h Ball amb el Duo Agua Marina
Dimarts 26
13.00 h Sardinada
18.00 h Pallassos Kokos
22.00 h Havaneres amb La gavina
Dijous 28
12.00 h Festa de l’escuma amb disco mòbil
18.00 h Concurs de dibuix
21.30 h Sopar de germanor i bingo
Divendres 29
13.00 h Botifarrada
18.00 h Sardanes amb la cobla Ciutat de Terrassa
23.00 h Ball amb l’orquestra Màgic
Dissabte 30
12.00 h Tómbola
17.00 h Castells inflables
23.00 h Ball amb el Duo Zambra

Diumenge 24
08.15 h Diana Triangle de Sants
09.30 h Esmorzar per als veïns
18.00 h Jocs infantils
23.00 h Ball Odisea
Dilluns 25
12.00 h Campionats parxís i dòmino
18.00 h Jocs infantils
Dimarts 26
12.00 h Campionats parxís i dòmino
18.00 h Sardanes: cobla Sant Jordi Ciutat
de Barcelona
21.30 h Sopar de veïns i bingo
Dijous 28
21.30 h Sopar d’avis al carrer
23.00 h Havaneres Port Vell
Divendres 29
12.30 h Guerra d’aigua
18.00 h Berenar infantil – pallassos
Mascarada
23.00 h Ball amb l’orquestra Pokers
Dissabte 30
13.30 h Concurs de truites i canapès
23.00 h Disco mòbil i bany d’escuma

Diumenge 24
09.00 h Traca sonada
12.00 h Sardanes amb la cobla Ciutat de Terrassa
22.00 h Ball amb el quartet Hapleck
Dilluns 25
22.00 h Sopar de germanor i bingo
Dimarts 26
14.00 h Botifarrada amb mongetes per als socis
18.00 h Xocolatada infantil
23.00 h Cantada d’havaneres amb Les veus dels
pescadors de l’Escala i rom cremat
Dijous 28
14.00 h Dinar popular amb concurs de truites
23.00 h Ball amb el conjunt Brindis
Divendres 29
23.00 h Ball amb l’orquestra Origen
Dissabte 30
18.00 h Xocolatada per als avis, socis del carrer
23.00 h Ball de comiat amb el conjunt Brindis

Diumenge 24
11.00 h Traca i cercavila
13.00 h Vermut popular (1euro)
17.00 h Jocs infantils
18.00 h Bingo
22.30 h Ball amb el grup Esquitx
Dilluns 25
11.00 h Concurs de pintura infantil
12.00 h Concurs de truites
17.00 h Concurs de dòmino adults i jocs de
taula infants
19.00 h Bingo
22.00 h Havaneres: Quatre vents, amb rom
Dimarts 26
11.00 h Jocs infantils (curses de sacs, pomes,
afaitar globus, etc.)
17.00 h Animació i pallassos amb Show Martiini
22.30 h Ball amb Mambo
Dijous 28
11.00 h Manualitats infantils (fang, plastilina...)
17.00 h Xocolatada per a la mainada
19.00 h Bingo
22.30 h Ball amb Martell Músics
Divendres 29
11.00 h Concurs ball infantil
17.00 h Trencar l’olla i berenar infantil (1 euro)
22.30 h Disco mòbil Ilson
Dissabte 30
10.00 h Parc infantil mòbilparc
17.00 h Lliurament de premis
19.00 h Bingo
22.30 h Ball de disfresses amb l’orquestra
Millennium
Fi de festa i traca

Festes Majors de Sants Alternatives ( pàrquing pl Sants)

Actes Unitaris
Dimecres 27
22:00 h Correfoc dels Diables de Sants.
Recorregut: (Muntadas,
Autonomia, Salou, Sants,
Gayarre, Sant Crist, pl Ibèria).
23:00 h Concert unitari a la plaça de
Joan Peiró, davant de l’estació
de Sants. SINFÒNICA DE
GAVÀ i MACACO
Dissabte 30
10.00 h Gimcana popular.Organitzada
pels Castellers de Sants
19.00 h Cercavila castellera amb concentració de grallers pels
carrers del barri, des de la
plaça de Bonet i Muixí.
Diumenge 31
12.00 h Actuació de Festa Major al Parc
de l’Espanya Industrial amb
els Nens del Vendrell,
Castellers de Terrassa i
Castellers de Sants.

CARRER DE GUADIANA
CARRER DEL VALLESPIR
Diumenge 24
09.00 h Cercavila amb el Triangle de Sants
10.00 h A l’església de Sta. Maria de Sants,
ofrena al sant patró, Sant Bartomeu
17.00 h Campionat de dòmino
18.30 h Sardanes amb la cobla Mediterrània,
concurs de colles improvisades
23.00 h Ball amb l’orquestra Soffiçao
Dilluns 25
10.00 h Sardinada per esmorzar (pels socis)
17.00 h Campionat de dòmino i jocs
19.00 h Al parc de l’Espanya Industrial lliurament de premis als carrers més ben guarnits
22.00 h Sopar de germanor
Dimarts 26
11.00 h Jocs
17.00 h Domino i berenar homenatge a la
gent gran, amb l’actuació de Mayte Carreras
23.00 h Ball disco mòbil
Dijous 28
10.00 h 5a Trobada de Puntaires
18.00 h Berenar infantil amb l’actuació de les
titelles i dels pallassos l’Arlequí
23.00 h Disco mòbil amb canó Sol i Sona
Divendres 29
Tot el dia al Happy park
23.00 h Ball amb la banda Cocodrilo
Dissabte 30
Matí Gimcana pels carreres de la Festa
Major organitzada pels Castellers de Sants
15.00 h Arrossada al nostre carrer
23.00 h Fi de festa amb l’orquestra Bossa
Nova

CARRER D’ALCOLEA DE BAIX
Diumenge 24
09.00 h Gran traca inici Festa Major
09.30 h Cercavila Banda i Majorettes
Triangle de Sants
10.30 h Sardinada popular
13.00 h Inici campionats (dòmino, parxís...)
22.30 h Ball amb Pokers
Dilluns 25
11.00 h Jocs infantils
22.30 h Ball amb Rolls Band
Dimarts 26
11.00 h Concurs de pintura i manualitats
18.00 h Sardanes amb la cobla Jovenívola
de Sabadell
22.00 h Sopar de germanor
23.00 h Cremat de rom i havaneres amb
Xarxa
Dijous 28
17.30 h Berenar per a la mainada
18.00 h Pallassos
22.30 h Ball amb Quim el Marxós
Divendres 29
17.00 h Jocs per a adults
23.00 h Ball amb l’orquestra Aquàrium
Dissabte 30
13.30 h Concurs de truites
18.30 h Lliurament de premis (dòmino i
parxís)
23.00 h Ball de cloenda amb l’orquestra
Hapleck
Gran traca final

Carrer de Rosés (Casa Gran)
Diumenge 24
12.00 h Traca i arribada dels Gegants de Sants
14.00 h Dinar per als socis i per als geganters
17.00 h Karaoke
23.00 h Ball amb l’orquestra Confeti
Dilluns 25
12.00 h Gimcana infantil
17.30 h Campionats de parxís, dames i dòmino
23.00 h Havaneres i cremat amb el Grup
Montjuïc
Dimarts 26
12.00 h Mostra de puntaires
18.00 h Festa infantil amb el grup Ítaca i xocolatada
23.00 h Bingo
Dijous 28
17.30 h Presentació de la tómbola de la Festa
18.00 h Bingo
22.30 h Ball amb l’orquestra la gironina La
marimba
Divendres 29
12.00 h Jocs infantils
15.30 h Instal·lació de jocs inflables i llits elàstics
21.30 h Sopar de gala
23.00 h Ball amb l’Adri i en Manel
Dissabte 30
11.00 h Guerra d’aigua
18.00 h Teatre: un marido de ida y vuelta
23.00 h Ball amb l’orquestra Dynàmic
03.00 h Traca final

Diumenge 24
10.00 h Traca inici de Festa Major
11.00 h Foc per a la sardinada
13.30 h Concurs de truites i pastissos
14.00 h Sardinada popular
18.30 h Tallers infantils i juvenils
22.00 h Havaneres amb degustació de cremat de
rom
Dilluns 25
11.00 h Concurs de dibuix
18.30 h Jocs de taula
22.00 h Bingo
Dimarts 26
12.00 h Jocs infantils
18.00 h Jocs de taula
Xocolatada infantil
22.00 h Cinema
Dijous 28
12.00 h Gimcana infantil
18.00 h Jocs de taula
23.00 h Teatre amb el grup Picarols
Divendres 29
12.00 h Tallers infantils
18.00 h Jocs de taula
22.00 h Disco mòbil
Dissabte 30
Durant el matí participació en la gimcana dels
Castellers de Sants
12.00 h Cursa popular
13.00 h Guerra d’aigua
19.00 h Lliurament de premis dels jocs de taula i
concurs de truites i pastissos
20.30 h Sopar de germanor
23.00 h Orquestra
Traca fi de festa

es Majors de Sants
PLAÇA DE LA FARGA

CARRER DE FINLÀNDIA

Diumenge 24
10.30 h Traca i cercavila amb el Triangle de Sants
11.30 h Concurs de dibuix
13.00 h Vermut per als socis
18.00 h Bingo
23.00 h Ball amb l’orquestra Aquarama
Dilluns 25
10.00 h XIX Campionat de Dòmino
11.00 h Concurs de fang
12.00 h Jocs infantils
17.00 h Campionat de parxís infantil
23.00 h Ball amb l’orquestra Aquàrium
Dimarts 26
11.00 h Gimcana de bicicletes
18.00 h Homenatge als avis amb la màgia del Sr. Roma
22.00 h Sopar de germanor amb la màgia del Sr. Roma
Dijous 28
11.00 h VI Campionat de Remigio
Matí Castells inflables
Tarda Castells inflables
17.00 h Campionat de Parxís Sènior
23.00 h Orquestra Soffiçao
Divendres 29
10.00 h XX Cursa Atlètica
12.00 h Guerra d’escuma
18.00 h Xocolatada i pallassos
23.00 h Discoteca Xauxa
Dissabte 30
12.00 h Guerra d’aigua
14.00 h Lliurament de premis
18.00 h Sardanes amb la cobla La principal de Collblanc
23.00 h Xou de mags amb el Sr. Roma i fi de festa

Diumenge 24
Diumenge 24
09.30 h Traca inici Festa Major
09.00 h Traca d’inici de festa
Cercavila amb el grup Labradores
09.30 h Esmorzar per als socis del carrer de Finlàndia
Inscripcions als jocs infantils
10.30 h Música ambiental
17.00 h Inscripcions als campionats de dòmino i parxís
Ofrena floral de la Comissió de Festes del carrer de Finlàndia
23.00 h Ball amb l’orquestra Rolle Band
13.30 h Vermut popular per a tots el socis del carrer
Dilluns 25
18.00 h Havaneres amb Gavina
10.00 h Jocs, pintar amb parts del cos, fang
22.00 h Sopar de socis i veïns
17.00 h Campionats de dòmino i parxís
23.30 h Ponx, patates...
18.30 h Sardanes amb la cobla La principal de Collblanc
24.00 h Projecció d’una pel·lícula
21.00 h Sopar de germanor
Dilluns 25
Dimarts 26
10.00 h Esmorzar al carrer(l’esmorzar a càrrec de cadascú)
11.00 h Concurs de pintura ràpida, concurs infantil de pintura
11.30 h Gimcana per a grans i petits
17.00 h Berenar infantil patrocinat per l’Esclat amb els pallassos Dandy
14.00 h Dinar de mercat
Clowns
20.30 h Concurs de coques i pastissos
23.00 h Nit del country amb toro mecànic i el grup Jukebox
22.00 h Sopar de “fustes”
Dijous 28
23.00 h Nit de música a càrrec de la Comissió
09.30 h Sardinada popular patrocinat per la peixateria Carlos
Dimarts 26
11.00 h Jocs, trencar l’olla
10.00 h Esmorzar al carrer
18.00 h Berenar per als avis patrocinat per Súper Carn
11.00 h Jocs d’estiu
Cantada d’havaneres amb Les veus del mar
18.00 h Grup d’animació i ball de disfresses infantil
23.00 h Ball amb l’orquestra Aquàrium
Castell inflable Xauxa
Divendres 29
20.30 h Concurs de truites
11.00 h Jocs, festa de l’aigua amb escuma
22.00 h Operació Finlàndia
17.00 h Final dòmino i parxís
Dijous 28
23.00 h Disco mòbil amb festa i escuma
10.00 h Esmorzar
Dissabte 30
11.30 h Partidet de futbol i de bàsquet per a tothom que vulgui
11.30 h Lliurament de premis
jugar-hi
13.00 h Vermut popular
En un moment del dia repartiment dels regals dels jubilats
23.00 h Ball amb l’orquestra Soffiçao
14.00 h Fideuà
Traca final
17.00 h Tots a berenar amb una xocolatada
18.00 h Grup d’animació amb els pallassos 3/4 de 15
PLAÇA DE L’OLIVERETA
20.00 h Tómbola
CARRET DE SAGUNT
22.00 h Sopar de la cervesa, cadascú que es baixi el
Diumenge 24
frankfurt i el pa, que foc tindrà per cuinar
Diumenge 24
Matí Ofrena floral a Sant Bartomeu
23.00 h Ball amb el duet Esquitx
10.00 h Traca
Tarda Petard inicial
Divendres 29
10.30 h Majorettes
Cercavila amb el Triangle de Sants
10.00 h Esmorzar al carrer
13.00 h Vermut
Pica – pica popular
11.30 h Tallers
18.00 h Escuma
14.00 h Graellada
22.30 h Nit de ball amb el grup Fama Nit Ball amb l’orquestra Canal 4
Dilluns 25
17.00 h Escacs catch a 4 amb la col·laboració d’Open
Dilluns 25
Matí Guerra d’aigua
Internacional d’Escacs de Sants - Montjuïc
12.00 h Jocs infantils
Tarda Berenar d’avis amb el grup Zambra
22.00 h Sopar de les dones
18.00 h Karaoke
Nit Espectacle El Molino
23.30 h Ball amb el duet Ària
22.30 h Disco mòbil
Dimarts 26
Dissabte 30
Dimarts 26
Matí Concurs de petanca
10.00 h Esmorzar al carrer
11.00 h Jocs infantils
Ball d’escuma infantil
11.30 h Jocs infantils i música ambiental
18.00 h Titelles i pallassos grup
Tarda Xocolatada
14.00 h Dinar de mongetes amb botifarra per als socis
Tururut
Espectacle infantil Els farsants
del carrer de Finlàndia
21.30 h Sardinada i bingo
Nit Sopar de germanor
17.00 h Lliurament de premis del VI Concurs Fotogràfic Dijous 28
Orquestra Twister
18.00 h Sardanes amb la cobla Jovenívola de Sabadell Jocs de taula
Dijous 28
22.00 h Sopar de germanor
21.30 h Botifarrada i jocs per als
Matí Concurs de dibuix infantil (fins als 12 anys)
24.00 h Ball de cloenda amb el duet Esquitx i tot seguit, grans
Tarda V Aplec de Sardanes amb les cobles Lluïsos
traca final i fins l’any vinent
Divendres 29
de Taradell i La principal de Collblanc
11.00 h Jocs infantils
Nit Havaneres i rom cremat amb Els quatre vents
CARRER DE ROBRENYO
18.00 h Titelles i xocolatada
Divendres 29
22.30 h Havaneres amb el grup
Matí Guerra d’aigua
Diumenge 24
Àmfora
Tarda Karaoke i disco jove
12.00 h Traca d’inici de Festa Major
Dissabte 30
Nit Discoteca mòbil
Ofrena floral al patró Sant Bartomeu
11.00 h Futbol
Ball d’escuma
14.00 h Vermut inauguració de la Festa
12.00 h Sardanes amb la cobla
Dutxa d’aigua
Inscripcions als campionats del carrer (reservat als veïns Collblanc
Dissabte 30
i als col·laboradors)
13.00 h Guerra d’aigua
Mati Gimcana promoguda pels Castellers de Sants
18.00 h Inici dels campionats (petanca i dòmino)
21.00 h Sopar de germanor
Berenar per a la tercera edat
22.30 h Nit de ball amb el grup Fènix Tarda Xocolatada
Pallassos Tururut
23.00 h Ball inauguració amb l’orquestra Aquàrium
Nit Ball de comiat amb orquestra
Dilluns 25
Traca final
11.00 h Torneig triangular de futbol – sala al pati del
col·legi Jaume I
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14.00 h Gran botifarrada amb seques i vi (amb tiquet)
17.00 h Continuació dels campionats
Diumenge 24
22.00 h Cantada d’havaneres amb el grup Ultramar, rom
10.00 h Ofrena floral al patró Sant Bartomeu a la Parròquia de Santa Maria i
cremat
al Mercat de Sants
Dimarts 26
12.00 h Tronada inaugural de la festa al carrer i ballada de sardanes amb la
11.00 h Torneig triangular de futbol - sala entre els equips
cobla Mediterrània
d’Alcolea,
22.30 h Cantada d’havaneres amb el grup Si no fos
Robrenyo i Masini Sud.
Dilluns 25
17.00 h Continuació dels campionats
12.00 h Tallers de manualitats per a la mainada
22.00 h Sopar de germanor per als veïns amenitzat per
13.30 h Gran vermut popular de Festa Major
Dia i nit
19.30 h Lliurament dels premis als carrers guarnits de Festa Major al parc
Dijous 28
de l’Espanya Industrial
11.00 Continuació del torneig de futbol-sala (al pati del
22.00 h Sopar de germanor amb l’acompanyament del duo musical Celeste
col·legi Jaume I)
Dimarts 26
14.00 h Gran sardinada (amb tiquet)
10.00 h Esmorzar amb una bona i gran sardinada
23.00 h Moguda jove amb la disco mòbil J.B. i bany d’es18.00 h Gran xocolatada per a la mainada i jocs infantils
cuma
22.30 h Ball amb el conjunt Brindis
Divendres 29
Dijous 28
11.00 Gimcana infantil
10.00 h Concurs d’allioli i gran esmorzar amb mongetes i botifarra
17.00 h Xocolatada infantil amb els pallassos Dandy
18.00 h Ballada de sardanes amb les cobles Sant Jordi i Ciutat de Barcelona
Clowns
22.30 h Ball amb l’orquestra Coctelera
18.00 h Continuació del torneig de dòmino i petanca
Divendres 29
23.00 h Ball amb el Crup Stigma
10.30 h Jocs de taula i jocs de rol per a la mainada
Dissabte 30
12.30 h Pallassos i grups d’animació infantil
13.30 h Lliurament de premis dels campionats i dels con18.00 h Festa homenatge a la gent gran del carrer, actuació d’en Gregori i l’Arc de
cursos del carrer
Sant Martí
14.30 h Cloenda de la Comissió i aperitiu (reservat als
22.30 h Ball amb l’orquestra Celeste
veïns)
Dissabte 30
17.00 h Bingo popular
Matí i tarda Mercat d’artesans de sant Bartomeu i participació de puntaires
23.00 h Gran traca de fi de festa i ball amb l’orquestra
Cercavila de celebració del 10è aniversari dels Castellers de Sants
Origen
22.30 h Cantada d’havaneres amb el grup Les veus dels pescadors de l’Escala
Fi de festa amb tronada i acomiadament de la Festa Major amb el Cant dels adéus

TRIANGLE RIERA ESCUDER
Diumenge 24
09.00 h Traca inici de festa
10.00 h Ofrena a Sant Bartomeu
11.00 h Jocs infantils i juvenils
17.00 h Superbingo del Triangle
21.00 h Sopar familiar al carrer
22.00 h Música i ball
24.00 h Concurs del ball del fanalet
Dilluns 25
10.00 h Jocs infantils i juvenils
17.00 h Jocs infantils i juvenils
19.00 h Lliurament de premis al parc de l'Espanya
Industrial
21.00 h Sopar familiar al carrer
22.00 h Música i ball
Dimarts 26
11.00 h Xocolatada infantil per gentilesa de l'Esclat
13.00 h Botifarrada del Triangle
17.00 h Súper bingo del Triangle
21.00 h Sopar familiar al carrer
22.00 h Música i ball per recordar els anys setanta, vuitanta i noranta,
patrocinat per Benestar i Família
01.00 h Festa de l’escuma amb música i xocolatada, Cal
anar-hi amb vestit de bany i tovallola
Dijous 28
12.00 h Jocs infantils i juvenils
13.00 h Sardinada popular per gentilesa de ascensors
Goberna
17.00 h Super bingo del Triangle
21.00 h Sopar familiar al carrer
22.00 h Música i ball
01.00 h Festa de l’escuma amb música i xocolatada, cal
anar-hi amb vestit de bany i tovallola Premi per al millor
vestit de bany
Divendres 29
11.00 h Jocs infantils i juvenils
17.00 h Jocs infantils i juvenils
21.00 h Sopar aniversari per a socis i familiars
El sopar el posa i el serveix la Comissió
23.00 h Ball amb la millor música
24.00 h Concurs de ball per parelles Lliurament de premis
Dissabte 30
10.00 h Xocolatada infantil per gentilesa de Caixa del
Penedes
11.00 h Gimcana popular pels carrers de la Festa Major.
Organització: Castellers de Sants
17.00 h Superbingo del Triangle
21.00 h Sopar familiar al carrer
23.00 h Ball amb la millor música
01.30 h Xou del Triangle noi aquest any també noia
02.00 h Festa de l’escuma amb xocolatada i fi de festa
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L’ENTREVISTA
ALFONSO PÉREZ COTO . ÉS MEMBRE DE LA COMISSIÓ

DE

FESTA MAJOR DEL TRIANGLE RIERA D’ESCUDER.

“El millor de la festa major és
la convivència al carrer”
Triangle de Riera d’Escuder, que inclou un tros del carrer Socors, de
Cerdanyola i del mateix carrer de Riera d’Escuder. D’això fa set anys.
Enguany comenta suspirant que serà l’últim: llogar un nou magatzem
dispara els pressupost i això un carrer petit com el seu no ho pot
suportar.
Roger Sánchez Amat

L'Alfonso és un gallec de 55 anys que viu al carrer Cerdanyola amb la
seva dona, també gallega. Ja porta 22 anys al barri. Abans havia viscut
al Gòtic. Era cuiner, però treballava a l'equip de manteniment d'una
entitat bancària. Una lesió a l'esquena el va fer retirar del mercat laboral i ara cobra una pensió. Després d'haver participat a la comissió
del carrer Massini, va ser un dels impulsors de la Festa Major al
Com vau començar a
muntar les festes?
Al principi feia por fer la festa en
un carrer sense cap negoci, amb
gent molt gran. Al bar que hi havia
abans al carrer ens van ajuntar uns
quants i mira. Les festes estan
prou bé, però si a més són al teu
carrer, la cosa millora. Vam crear
una associació amb estatuts. Vam
fer una assemblea al carrer i vam
començar a funcionar com a
comissió de festes. Cada any es
celebren eleccions, tot i que sempre ens presentem els mateixos.
Ara tenim uns 70 socis. Rebem
subvencions de la Generalitat i de
l'Ajuntament, en total quasi un
milió de pessetes. Per nosaltres és
l’única manera que tiri endavant la
festa. Això si, en el moment que
en rebs una, està subjecte. A part,
també ens financem de les quotes
dels socis, de la loteria de Nadal,
dels quatre bingos que fem durant
les festes i de la barra del bar.
Aquest darrer és l'últim any
que celebrareu la festa major al
carrer. A què es deu?
Doncs principalment per que perdem el local que ens servia de
magatzem i que ens deixava un veí
a un preu assequible. Ara per llogar un nou local ens faria falta
com a mínim un milió de pessetes

més de pressupost, i això no ens ho
podem permetre. D'on treiem ara
un milió més, si ara ja ens gastem
tres. I aquest any ens havíem acollonit pel tema de l'impost de societats. Menys mal que ho han tret. Si
no, haurien desaparegut moltíssimes associacions de tot tipus.
Algun cop hem tingut l'oportunitat de parlar amb vosaltres
i cal dir que la vostra concepció
de festa major ens agrada.
El fet de fer la festa major al carrer ha fet que ens coneguèssim
molts veïns. Durant les festes,
esmorzem, dinem i sopem al carrer, i això és el millor de la festa
major, la convivència. Per a nosaltres això és festa major. No
tant les orquestres o la decoració.
I per aquest motiu altres carrers
ens han criticat. El que volem és
passar-nos-ho bé, i el que fem, la
sardinada, la botifarrada o les
xocolatades, ho fem gratuït. Ens
diuen: heu de cobrar! Però nosaltres tenim un pressupost, i fins
on ens arribi, anem fent. I quan
s'acaba, s'acaba. I per a tothom,
no només pels del carrer. Vas a
altres carrers i veus grans portalades, i tot ple de gent. Aquí arriba poca gent, i per mi millor. Així
pots estar tranquil·lament al carrer, sentat i en banyador, i men-

tre des d'un balcó llencen un
cubell d'aigua, i això és el que ens
agrada.
I en relació amb la competició
de carrers engalanats?
Quasi sempre hem quedat els
últims. Però nosaltres sempre
diem que ens han donat el primer
premi, ja que a l'hora d'entregarlos, com que comencen pel darrer, som els primers en recollirlo... El primer any ens vam deixar
la pell en decorar el carrer, i vam
quedar a l'onzè lloc. Tot i això,
com que no ens havíem presentat mai, vam presumir també
d'haver guanyat el premi per
primer cop, és a dir, el primer

premi, davant la sorpresa del personal. Nosaltres mai podrem
competir amb aquests carrers tan
ben engalanats. Ni tenim diners
ni tampoc punyetera idea.
Nosaltres ens gastem el pressupost més en menjar i beure.
De les festes alternatives cada
any sorgeix la iniciativa del
cercacarrers, una manera de
potenciar la dimensió col·lectiva de la festa. Què n’opines?
Està molt bé, està molt bé. Al
principi ens van parlar de que si
aquests podrien trencar les festes,
però ja heu vingut per aquí, i cap
problema. A més és una activitat
bonica, i que anima els carrers.

Aquest any també hi ha una activitat que agafa tots carrers: una
gimkana que fan els Castellers de
Sants en motiu del seu desé aniversari. A part hi ha el dia d'actes
unitaris, però és obligatori.
A mode de comiat, voldries
dirigir algunes paraules als lectors i les lectores de la Burxa?
La festa major és bonica, és guapa.
Els que la munten, treballen com
a rucs. Jo és la setmana de l'any
que més treballo. M'aixeco a les
vuit i sóc dels últims que s'en va a
dormir, a les tres o les quatre. Però
quan acaba la festa major, t'agafa
una satisfacció... És increïble.
Nosaltres ho trobarem a faltar.

La Burxa us desitja que passeu una
bona i desmesurada Festa Major

Dhamma
Bar vegetarià

Dinars, tapes i
un lloc per fer la
migdiada

Fusteria d’encàrrec i
mobles a mida

Dinars: de 13,30 a 15,30h

Cursos de cuina,
danses, jocs
Sala d’activitats
i tallers

Plaça Osca, 8
Tel. 93 531 30 48

C/ Papin 8 08014 BCN
Tel. 93 491 18 13
satkaram@yahoo.es
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Teteria bar
Carrer Comptessa de Sobradiel, 4
08002 Barcelona tel. 93 268 45 33

En moviment
D’ON VENIM

Els Calés
“Naturalment, necessitàvem calés.
Varem imprimir unes cèdules del
"Front de la Llibertat" i (...) començarem a vendre-les. (...). Jo feia
visites a gent "important". Una
fou a don Pedro Balañá Espinós,
l'amo de la plaça Monumental de
Barcelona, i de les Arenes. Tenia
al meu barri de Sants, al carrer
Valladolid, un despatx i la seva
casa particular. La manera d'entrar
era important: entrar sense fer
soroll, sense cridar l'atenció, per
poder atrapar-lo, asseure'ns al seu
despatx, parlar i fer-li afluixar
algunes peles.
Com que jo era prim i bru, tenia pinta de torero. Ens obrí la
porta el secretari del Balañá i li
vaig dir que era d'Albacete i que
volia parlar amb Don Pedro (...).
En Balañá sortí vestit amb batí; es
veu que s'acabava d'aixecar; eren
les nou del matí.
Un cop al despatx, li començo
a cantar la cançó: jo, de torero, res
de res. Sóc del moviment de la
resistència i vinc a demanar-li unes
peles pels presos. El Balañá tenia
fama de ser un bon negociador; si
no, no hauria fet tantes peles. És
l'única d'aquestes visites en que
em vaig sentir vençut. Em donà
tantes explicacions, em parlà tan
bé de la República, em digué que
ajudava les dones dels seus empleats que estaven a França, i que,
per tant, ja feia la seva aportació a
la causa. Jo cercava la manera de
no marxar amb les mans buides.
-Bé, però vostè fa cada any una
"corrida" a benefici dels orfes dels
militars.
-Jo, sí, la faig obligat i sigui
quina sigui la taquilla haig de
donar mig milió de peles pels
orfes dels militars.
(...) Jo havia calculat, abans de
parlar-hi, que en treuria cinquanta mil. I vaig haver d'acontentarme amb deu vegades menys, i a
més, convençut que em contava
la veritat. És clar que ni una desena part devia ser cert.”
Joan Rocabert
"L'aventura del militant"

agost 2003

TAV: Anem enlloc corrent més?
La velocitat, sovint, es representa amb seqüències
des de la navegació amb troncs pels rius fins a les
modernes naus que volen ser aus. La velocitat com
a mite associat al progrés és un espectacle que enlluerna i sedueix. La velocitat com idea té poc de
El transport és un dels més grans
volums de negoci i, alhora el principal responsable de la contaminació mediambiental. Per altra
banda, tothom reconeix, en el ferrocarril, el mitjà més ecològic de
transport per les
capacitats de càrrega i de viatgers
envers la seva eficiència energètica.
Molt baixa dependència dels combustibles fòssils,
molt baixa contaminació atmosfèrica, a la que cal afegir el poc impacte
mediambiental en
qüestió acústica,
efecte barrera i
ocupació territorial. Dues vies de
tren transporten el
mateix nombre de
persones que setze
carrils d'autopista,
i amb una minsa sinistralitat. Malgrat
tot, les Administracions prioritzen la
carretera per sobre
del
ferrocarril,
doncs l’economia
de mercat necessita béns limitats
(petroli) i la capacitat de vendre
que li dóna el cotxe.
És el TAV un tren ?
Sí, és clar, però no té cap de les
condicions del ferrocarril convencional. Per les seves característiques tècniques, el TAV necessita
molta més obra, ocupa més territori amb un efecte barrera total i
li cal un manteniment constant de
via. Pel que fa al consum energètic
és el tercer, després del rei de la
carretera i de l'avió, mentre el tren
convencional és el cinquè. Passant
a les conseqüències socials i

grandiós, senzillament, és la conseqüència de la
necessitat del capital per sobreviure, obrint nous
mercats i apropiant-se de materies primeres. Per
la imminent i imposada relació entre Sants i el
veloç tren d'alta velocitat, la polèmica està servida.

econòmiques, representa un tren
pagat per tots adreçat a viatges de
negocis, on, si és té en compte les
despeses de construcció, el preu
real del bitllet de l'AVE seria tres
vegades més car que el passatge

d'avió de Barcelona a Madrid. El
ferrocarril convencional minva al
dedicar-hi gairebé tot el seu pressupost a les línies TAV -d'aquí al
2010 prop de 41.000 milions d'euros-, el que provoca un augment
de la despesa social per externalitat, de la qual la contaminació
atmosfèrica, el soroll i la congestió
de carreteres són els responsables
de la meitat dels 226.000 milions
anuals d'euros que ja pujava aquesta despesa a la UE de fa deu anys.
Facilitat per desplaçar-se o
proximitat?
Que l'AVE sigui més o menys

La Burxa ofereix un espai publicitari
per comerços, bars, locals socials,
editorials, discogràfiques i d'altres
que vulguin anunciar-se.
L'espai es composa de quatre anuncis per pàgina de 63’5x60 mm. En
cap cas els i les anunciants es
responsabilitzen dels continguts.
Abstenir-se entitats bancàries,
multinacionals i immobiliàries.

Cada requadre costarà 21E (3500 ptes)
i si es volen ocupar dos, 36E
(6000 ptes)
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ecològic, sense deixar de ser important, no ha d'amagar que el
problema principal és una política de transport basada en la velocitat, on el TAVrepresenta només
una punta de llança. Per a autors
com Antonio Esteban l'accessibilitat
és la facilitat amb
que els membres
d'una comunitat
poden anar d'on
estan cap a on satisfer les seves necessitats o desitjos.
D'aquesta definició
en treu dues possibilitats: la facilitat
de desplaçament, és
a dir, escurçar el
temps de recorregut o bé la de
proximitat, entesa
com una necessitat
o desitg que és més
accessible quan més
curta és la distància
i menys recursos
fan falta per satisfer-la. D'aquesta
segona en pot sortir una visió de
transport sostenible
o un qüestionament
de la creixent mobilitat, que en
tots els ordres de la nostra vida,
ens imposa el capital.
Josep Maria Rosselló

-AMOROS, M.; La gran amenaza del TAV, edició de l'autor.
-ESTEBAN, A. i SANZ, A.;
Hacia la reconversión ecológica
del transporte en España, Libros
de la Catarata.
-SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE, 7 razones para
oponerse al AVE MadridBarcelona-Figueras, SFF-CGT.

LA BORDETA , MON AMOUR

Ai, Can
Batlló!
Al darrer Informatiu, la nova
regidora parlava que per tirar
endavant Can Batlló calia diàleg. Vaja, home (perdó dona)!!
però si portem set anys de diàleg sobre el tema. I ara la immobiliària propietària està renovant
els contractes de lloguer als tallers per tres anys, i dient: tranquils, que això va per llarg...
De parlar (o dialogar, com
vulgueu) ens hem fet un fart i
el resultat fins ara és que s'han
planificat dues fases d'actuació
a Can Batlló: la segona d'elles
que afecta la nau central, sense
data, i la primera que contempla la resta depén de què els
propietaris (Immobiliària Lles)
tingui a bé endegar el pla urbanístic. Aquest pla inclou un pacte entre les entitats veïnals i l'Ajuntament, entrat amb calçador,
per la concessió de més de cinccents pisos a canvi de que una
part important dels espais de
zona verda i equipaments siguin
realitat a curt termini. No només no són realitat sinó que els
propietaris tornen a demanar
més (i més i més i més...) tot
bloquejant el procediment administratiu amb recursos judicials. Segur que esperen que ens
atipem tots plegats i els deixem
fer el que vulguin. I si no, ells
segueixen cobrant els lloguers i
el solar revaloritzant-se a ritmes
superiors al deu per cent anual.
Quin interès tenen per moure
peça, en aquest context, els propietaris. Cap. I el nostre barri, La
Bordeta segueix orfe de les zones
verdes i equipaments que necessita i que fa anys que reclama.
No votem governs d'esquerres
per què deixin la construcció de
les zones verdes i els equipaments
en mans d'especuladors. Així que
mira, regidora, aquí ja s'ha parlat
tot el que calia i ara toca actuar.
Comissió de Veïns de La
Bordeta

Arreu
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El farsant...

Polèmica al voltant de les casernes
Alba Ayala/BARCELONA

Sembla que no som els únics
que prenem un drac com a
símbol. Les olimpíades de
bombers i policies en tenien
també un, però al pobre el van
deformar tant que difícilment
se’l reconeix com a tal. A més,
ha passat per la ciutat sense
pena ni glòria. Males veus
diuen que ja l’han ingressat a
l’asil per poder morir en pau.

Agressió feixista
a Terrassa
Durant la matinada del dissabte
12 de juliol un grup organitzat de
caire feixista va provocar un
incendi de forma intencionada
amb còctels molotov al local de la
CGT de Terrassa. L'immoble, on
també hi ha la seu del Consell de
joventut, va patir greus desperfectes. El sindicat insisteix en que
no es tracta d'un fet aïllat i denuncia l'impunitat que estan tenint un
nombre creixent d'agressions i
atemptats amb contingut clarament racista en els darrers mesos
a Terrassa.

A la presó per
criticar a CCOO
Un exdirigent de CCOO, Secundino Vallejo, està empresonat des
del 19 de juny acusat d'un delicte
d'injúries contra diversos membres de la direcció del sindicat.
Vallejo havia publicat al diari
Informaciones d'Alacant un article on llençava greus acusacions
contra el llavors secretari general
de CCOO, Antonio Gutiérrez.
Els implicats van presentar una
querella contra Vallejo i van aconseguir que el jutge els donés la raó.
La resolució judicial l'obligava a
pagar una multa de 12.000 euros,
però com que Vallejo es va declarar insolvent, CCOO va fer una
petició explícitademanant el seu
ingrés a presó.

Una peculiaritat en la història de les
casernes de Sant Andreu és que mai
s'hi han deixat de "dictar ordres".
Construïdes el 1922, van acollir
amb simpatia el cop militar de
Primo de Rivera. Durant el franquisme s'hi van defensar fermament els valors de la pàtria, destacant en episodis com ara les penes
de mort ordenades en el conegut
"judici de Burgos". Finalment, el
1998, l'exèrcit va abandonar les
instal·lacions deixant-les sota les
ordres de l'especulació i cedint la
gerència al Ministeri de Defensa. Al
poc temps de quedar abandonats
alguns dels espais van començar a
rebre immigrants. El Ministeri no
va trigar en dictar nova ordre, i la
tardor del 2002 en començava el
procés pel desnonament.
Un conflicte amb moltes peces
Després que l'Ajuntament de

Barcelona donés llum verda a la
compra de les casernes, el futur va
romandre incert, exceptuant el terreny que continuarà en mans del
Ministeri de Defensa on s'hi construïran habitatges, tot i que els
solars estan qualificats com a zona
d'equipaments. Per altra banda, el
veïnat reivindica les instal·lacions
per fer-hi un CAP, una residència
per a la gent gran, un casal de joves,
un col·legi i una escola bressol.
Mentrestant, davant el total
abandonament de les casernes i les
dificultats que els immigrants tenen
per trobar feina i vivenda, cada cop
més persones s'hi ha anat instal·lant, fins arribar en l'actualitat a
viure-hi prop de 600 immigrants
de procedència molt diversa.
La reacció veïnal
Si bé al començament una part del
veïnat es va solidaritzar amb els
immigrants, mica en mica han anat
sortint posicions divergents i la

situació s'ha anat complicant. El
març d'aquest any, l'Associació de
comerciants, la Plataforma veïnal,
l'entitat Gent del Barri i l'Associació
de veïns del barri Tramuntana iniciaren un seguit de mobilitzacions
per forçar una solució al problema
coincidint amb la proclama: "Casernes, no; equipaments, ara". Però
ben aviat els esdeveniments van
anar marcant un ritme de crispació
sorgint actituds intolerants per part
d'un grup de veïns.
La Plataforma Veïnal va voler
capitalitzar la resposta imposant
la seva línia d'actuació. Una línia
que culpabilitza els okupants de
tot el que passa, sense matisos,
preconitza expulsions indiscriminades i l'enderrocament immediat.
Els altres grups han rebutjat aquest punt de vista i, sense deixar
de demanar el desallotjament,
insisteixen en el problema humà
que es viu dins les casernes i volen
que la solució al conflicte passi per

la reubicació de totes les persones.
Per la seva part, els immigrants
reclamen que se'ls concedeixi un
permís de treball per guanyar diners i poder llogar un pis.
El polèmic judici
La resolució posterior al judici per
desnonament celebrat el passat 21
de juliol, denega la petició de tramitar el cas per la via d'urgència i la
sentència queda posposada fins al
mes de setembre. Tanmateix organitzacions com Sodepau, CGT o
Papers per tothom, entre altres, han
convocat una concentració el 7
d'agost a la plaça Sant Jaume per
demanar "una solució digna" i
denunciar la "persecució policial".
Segons aquestes entitats, que culpabilitzen les administracions del
conflicte, la solució ha de tenir en
compte la regularització de totes les
persones immigrades, així com la
construcció d'equipaments i vivendes dignes per a tota la ciutadania.

La Kasa de la Muntanya i TVE, condemnada
Les Naus es defensen
per manipulació
Alba Ayala Bartés/BARCELONA
Després d'un procés judicial de 6
anys, la Kasa de la Muntanya, el
centre social okupat més antic de
la ciutat, té una imminent data de
desallotjament. El jutjat número
6 de Barcelona ha asenyalat el 2
d'octubre com a data límit per
abandonar l'immoble. Tanmateix,
el desnonament podria aturar-se
en cas que es considerés la
demanda civil interposada desde
la Kasa de la Muntanya. El plet
té l'objectiu de demostrar que el
titular de la finca no hauria de ser
el Ministeri d'Hisenda, com consta al Registre, sinó els hereus de
la família Güell, que el 1909
cediren l'immoble a la Benemèrita perque fos utilitzat com a caserna. De no ser així, hauria de
revertir la propietat als hereus.
Per altra banda, l'històric Centre Social Autogestionat Les Naus,

del barri de Gràcia, té també una
amenaça de desallotjament. L'Audiència Provincial de Barcelona ha
revocat una sentència absolutòria
i insta el desnonament en precari
dels okupes, tot i que el jutge
reconeix que Les Naus "realitzen
una funció social davant la manca
d'espais d'utilització ciutadana al
barri de Gràcia". L'immoble,
propietat d'una immobiliària, va
estar abandonat durant 20 anys
fins que va ser okupada fa nou
anys.
Des dels dos espais okupats
s'ha iniciat una campanya de
mobilitzacions per denunciar les
resolucions judicials, anunciant
que la festa major de Gràcia serà
un bon moment per portar les
reivindicacions al carrer. La campanya vol culminar amb una gran
manifestació el dia 4 d'octubre al
centre de la ciutat.

Alba Ayala Bartés/BARCELONA

litzada pel CIS, segons la qual el
54 % dels enquestats creia que hi
havia molts o bastants motius per
a convocar la vaga general, i que
el 86'3 % havia manifestat no tenir
por ni temor a la vaga ni als
piquets informatius. La sentència
també considera que TVE vulnera
el dret que tenen grups socials i
polítics a fer ús del mitjans públics.
Aquesta involucració en activitats
de desinformació suposa, segons
CCOO, una pràctica de manipulació encarnada.

Arrel de la demanda efectuada pel
sindicat CCOO contra TVE pel
tractament mediàtic de la Vaga
General del passat 20-J, l'Audiència Nacional ha emès una sentència condemnatòria. Es considera
que l'activitat informativa protagonitzada per Televisió Espanyola,
va vulnerar els drets fonamentals
de vaga i llibertat sindical, i la condemna a emetre, en tots els telediaris corresponents a un dia, una
informació complerta sobre el
contingut d'aquesta sentència. En
concret, s'estableix
com fet provat
que els informatius que dirigeix
Urdazi van ocultar
les dades referides
Policies seguint un piquet a Sants durant la vaga.
a l'enquesta rea-
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Un únic camí

Aproximació a la realitat dels Països
Catalans

de Daniel Camon i Pastor

Floristeria
La geografia, la història i les principals
reivindicacions de l'independentisme
català, de forma bàsica, clara i concisa.

Vallespir, 16
08014 Sants, BCN

Can Vies:

tel. 93 490 29 83

Llegeix-lo i posiciona’t
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Teteria bar
Carrer Comptessa de Sobradiel, 4
08002 Barcelona tel. 93 268 45 33

Arreu
Què està passant
als Països Catalans?

Després de donar la volta a mig món,
canviem d’aires. En aquest nou apartat
volem apropar-nos a la realitat del nostre
país, desde Salses a Guardamar i desde
Fraga a Maó. Desde LA BURXA volem

agost 2003

contribuïr a la coneixença del nostre
passat immediat, de les problemàtiques
actuals, tant socials com ecològiques
o econòmiques, i dels moviments
populars que ens fan avançar.

...i l’autèntic

El blaverisme al País Valencià
El blaverisme ha estat un dels moviments
polítics i socials més influents al País
Valencià en els últims trenta anys. Promogut per la burgesia més identificada
amb el Movimiento i assumit per un ample
El Règim franquista començava a
desmembrar-se a mesura que la
mort de Franco s'apropava. Els
nous vents que corrien no interessaven a l'oligarquia del Règim i
l'obligava a imaginar nous mecanismes per romandre prop del
poder. El blaverisme seria la seua
inversió per tal que les coses no
canviaren massa. I seria una inversió lògica per a una burgesia mai
involucrada en reivindicacions democràtico-nacionals. D'altra banda, el seu tarannà espanyol no
podia veure amb bons ulls l'incipient nacionalisme català en terres
valencianes. En certa mesura,
aquest moviment blaver podia
suposar una resposta a aquest
nacionalisme.
El desmembrament del Règim
coincidí amb una inestabilitat
econòmica no experimentada en
molt de temps, especialment per
les classes mitjanes. Tot açò generava un malestar important dins
d'una classe sobreprotegida de
manera paternalista en l'anterior
règim, i que ara vinculava la seua
inestabilitat amb les reformes polítiques que s'estaven donant.
Les classes mitjanes i altes conservadores també van percebre
com a negatius els canvis culturals.
La llei del divorci, la llei d'avortament, la despenalització de drogues blanes, etc., foren interpretades com senyals d'una crisi de
valors inacceptable.
En aquest context es desenvolupà el moviment blaver, basat
en un anticatalanisme radical. Un
anticatalanisme que en aquells
moments no estava, ni de lluny,
molt estès, però que en altres
moments de crisi ja havia sorgit en

sector de la població de l'Horta, i les
comarques properes, ha esdevingut tot un
fenòmen. La persecució de tot allò considerat català, l'intent de creació d'una
nova llengua anomenada valenciana i la

lluita de símbols (senyera amb blau, Regne
de València per anomenar al País Valencià)
han estat les seues teòriques reclamacions.
L'anàlisi històrica, però, ens parla d'altres
motivacions ben diferents.

determinats indrets del País Valencià. El moviment blaver permetria
a aquestes classes mitjanes i altes
defensar els seus interessos polítics
i socials sense haver d'emprar una
simbologia feixista espanyola que
ja era socialment rebutjada. I, d'altra banda, tindria bona acollida
entre gran part de la important
immigració de classe baixa d'origen castellà i andalús.
Qui creà el moviment?
El blaverisme inicial sorgirà de la
mà de les distintes famílies del
Movimiento; des de la branca ultra
del carlisme, als càrrecs actius del
poder públic franquista, passant
pels falangistes regionalistes o el
catolicisme ultraconservador. Ara
bé, més enllà dels mèrits d'aquests
blavers inicials, el nou moviment
feixista va començar a prendre
volada gràcies a dos fets fonamentals. D'una banda fou molt important la instrumentalització realitzada des de l'aparell de l'estat i pels
sectors més reaccionaris de l'aparell provincial de la UCD. I, d'altra
banda, no podem oblidar la convergència de grups empresarials
que finançaren l'operació política.
Com crearen el moviment?
Per tal de crear el nou moviment
feixista no escatimaran en recursos i iniciatives. Així, crearan i
modificaran associacions de base
i d'oci. La violència, d'altra banda,
serà un dels recursos més emprats,
sobretot en aquesta primera fase
de creació del moviment. En
aquest sentit no podem oblidar les
bombes a Fuster, a Sanchis Guarner i a la Universitat, les agressions
múltiples a les autoritats democrà-

El nostre drac Malaherba
avisa que durant les festes
pensa sortir de la
clandestinitat per posar les
coses al seu lloc. Per molt
gaudinià que l’hagin pintat,
el drac de les olimpíades
resulta una vil còpia que,
per més INRI, pretén fer de
la policia una institució
popular i simpàtica.

Aturem la
lapidació d’Amina

Manifestació en defensa de la “lengua valenciana” el febrer del 1998.

tiques, els atacs a comerços i
automòbils, etc. Entre les associacions de base i d'oci a què ens
referíem adés, cal destacar el paper
de la Junta Central Fallera en la
promoció de l'anticatalanisme a
partir dels anys setanta i l'adhesió
de la directiva i afició del F.C.
València als postulats blavers. Els
altres tres puntals del moviment
blaver, de referència obligatòria,
són: l'Acadèmia de Cultura
Valenciana, Unió Valenciana i Las
Provincias. La primera tractarà de
donar una justificació científica i
acadèmica als postulats del blaverisme. El segon serà un partit
que arribarà a constituir una de les
principals forces polítiques del
País Valencià. I, Las Provincias,
dirigit per la ultradretana Maria
Consuelo Reyna, serà un dels periòdics de major difusió i passarà
a constituir el principal òrgan de
propaganda del moviment.
El blaverisme perd força
En els darrers temps, però, el
moviment blaver ha anat perdent
gas. Així, Las Provincias ha canviat
de directiva i ja no mostra aquella
fixació anticatalanista del passat. La

Riego 18 08014 Tel 93 421 05 93
Obert de dilluns a dissabtes
de 13,30 a 15,30h i 20,30 a 23,30h
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seua exdirectora creà un nou periòdic, el Diario de Valencia, i aquest no ha passat d'un nombre de
vendes absolutament ridícul. El
carrer ja no és en mans del moviment blaver sinó de l'esquerra catalana. I, el principal partit blaver està
passant per uns moments de crisi
sense precedents. En les darreres
eleccions, Unió Valenciana obtingué uns resultats absolutament
desastrosos quedant com una de
les últimes forces polítiques. I, a
més, en els darrers temps són molts
els membres d'aquest partit que
han passat a les files del Partido
Popular i del BLOC.
Tanmateix, periòdicament encara apareixen polèmiques lingüístiques com les promogudes des de
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i d'altres com aquella que
plantejava la no obligatorietat
d'ensenyar a les aules els autors de
la Literatura Catalana no valencians. El temps dirà quin serà el
futur d'aquest moviment. Els darrers esdeveniments, però, semblen
donar motius per l'esperança.
Ximo Guillem, pertany a
col·lectius socials de València

El tribunal Suprem de Nigèria ha
ratificat la sentència a mort per
lapidació d'Amina. D'aquí dos
mesos, temps cedit per a acomiadar-se del seu nadó, serà enterrada fins el coll i apedregada fins la
mort, a no ser que un mar de signatures aconsegueixi dissuadir les
Autoritats Nigerianes. Amnistia
Internacional demana el teu suport a través de la teva signatura
en la seva pagina Web:
www.amnistiapornigeria.org
Mitjançant una campanya de
signatures similar l'any passat es
va salvar Safiya: una altra dona en
la mateixa situació.

Més repressió a
València
Quatre joves valencians foren
detinguts a principis de juliol
acusats de tenir relació amb el
paquet bomba que esclatà a una
oficina de correus el passat 25
d'abril.
Tot i la manca de proves, tansols l'autoinculpació després de
72 hores d'incomunicació, dos
dels nois continuen ingressats a
presó, per això les accions solidàries i de protesta s'estan extenent a diferents localitats denunciant la creixent criminalització
que darrerament està patint el
moviment llibertari valencià.

És un bon moment per
participar a LA BURXA...
Com està la cosa
Al gener farà ja dos anys de la
refundació de la Burxa, procés
que feu que un senzill butlletí
de 8 pàgines i 2000 exemplars
de tirada passés a ser tot un periòdic de comunicació popular,
amb una edició mensual de
5000 còpies i un contingut molt
més variat, amb la dosi de crítica necessària i amb una ferma
aposta constructiva de tranformació social.
Ara bé, aquest procés no ha
aconseguit tot els objectius marcats, ens hem quedat a mitges.
Això fa que inevitablement
torni a sortir el debat sobre el
funcionament com a col·lectiu,
la sensació d'estacament com a
publicació i inclús es plantegi el
tancament provisional del periòdic. Per a que us feu una idea,
aquests són alguns dels seus
problemes:
Falta gent nova
El procés de refundació va fer
que nova gent s'incorporés a l'equip de redacció LA BURXA.
Ara, un any i mig després, l'equip torna a ser reduït, tot i que
s'ha mantingut una àmplia franja de col·laboradors i col·laboradores. Això s'ha traduït en
cansament, mancança d'idees,
rutina mensual... Falta gent,
doncs, que adquireixi un compromís constant en alguna de
les tasques derivades de la publicació de LA BURXA: redacció,
distribució, maquetació i economia. Segurament ni la feina
derivada de la publicació d'una
revista, a vegades monòtona i
cansada, ni el funcionament
actual del col·lectiu, poc

pedagògic i marcat per la inèrcia, resultin factors que afavoreixin l'entrada de sàvia nova,
però són realitats que cal presentar.
Hem patit un estacament de
continguts
Aquest estacament fa que no
s'avanci en els continguts del
periòdic. Hem aconseguit ser
un fidel relator de la vida associativa alternativa del barri. Però
no hem esdevingut una vertadera eina d'interpretació dels
problemes socials al barri. Per
arribar a això hauríem de
potenciar la investigació, de cercar interlocutors en altres sectors del barri, de fer un seguiment de les institucions i les
entitats oficialistes... D'aquestes
feines en podrien sortir bones
notícies, informacions suculentes que creessin una necessitat irrefrenable d'obrir LA BURXA
quan sortís cada mes. Podria ser
un dels atractius que li falten a
LA BURXA per a crear adhesió i
engrescar més gent.
No hem conseguit crear una
identitat pròpia
Després de cinc anys i mig d'editar mensualment i haver
repartit més de 100.000 exemplars, considerem que tal esforç
no l'hem sabut aprofitar. Sovint
la feina d'editar una revista va
acompanyada necessàriament
de campanyes de propaganda,
de recerca de noves subscripcions, de repartiment sel·lectiu
en sectors concrets. Aquesta és
una feina que no hem realitzat
mai i es nota.

Maneres de participar
Distribuint la Burxa cada mes
Quan surt la Burxa, la majoria d'exemplars es reparteixen en
botigues, bars, locals... Hi ha gent que les deixa a dos llocs, hi
ha gent que a vint. Si vols repartir-ne al teu carrer, al teu institut, només falta que ens diguis quantes revistes agafes i on les
fas arribar.

Creant un grup de suport/
comissió de propaganda
Una mancança endèmica, com abans hem esmentat, és la
propaganda. Faria falta gent que ideés maneres de fer més
coneguda LA BURXA.

Escrivint i/o aportant notícies
A l'equip de redacció falta gent. Gent que escrigui, també
gent que aporti noves perspectives. I també falten informadors, gent que quan s'assabenti d'alguna notícia ens ho
faci arribar. Això val també per fotografies i imatges.

Incorporant-se a la comissió
d’economia
Quan surt la Burxa, la majoria d'exemplars es reparteixen en
botigues, bars, locals... Hi ha gent que les deixa a dos llocs, hi
ha gent que a vint. Si vols repartir-ne al teu carrer, al teu institut, només falta que ens diguis quantes revistes agafes i on les
fas arribar.

Subscrivint-te a LA BURXA

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Nom________________________________________
Cognoms____________________________________
Carrer i número_______________________________
Codi Postal___________ Població_________________
Telèfon_______________ DNI____________________
Subscripció anual
per rebre LA
BURXA
9 euros
(1500Ptes)

Col·laboració
anual amb
LA BURXA
18 euros
(3000ptes)

Aportacions
voluntàries a LA
BURXA
_______euros
(escriure amb claretat)

Caixa/Banc_______________________________
Adreça___________________________________
Població__________________________________
Nom del titular_____________________________
CODI ENTITAT
CODI SUCURSAL
CODI SEGURETAT
NÚM DE COMPTE
es prega que entregueu fins a nova ordre els rebuts que presentarà LA
BURXA
Data__________
Signatura

