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Flrum contra les
violencies de
uenere al casinet

Els Borinots acaben la
temporada amb el dos
de vuit amb lolre

[página 111

Enguany el 25 de novembre deixa un balanv positiu: el_Forum contra les violéncies de genere
arriba al públic adolescent i al moviment veTnal i associatiu; I'Escletxa guanya el premi 25 de
novembre, i s'inaugura el Punt d'lnformació i Atenció a les Dones (PIAD) al Poble Sec
El Casinet d'Hostafrancs va acollir els dies 25 i 26
Aquest any s'ha celebrat també la primera edició
de novembre el Forum contra les violencies de ge- del premi 25 de nove_mbre, concedit per 1' Ajutament
nere, un espai per reflexionar, compartir i aprendre en reconeixement de la tasca de persones o col·lecde les diferents experiencies de les entitats que for- -tius que treballen per una societat sense violencia.
men la Plataforma Unitaria contra les Violencies de L'Escletxa, punt d'informació sobre violencia doGenere.
mestica del barri de Sants, n'ha estat la guanyadora.
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Plors erSants

S'inicia un nrocés
de desalloliament
del veinat del
carrer Miquel Angel
La Plataforma pel Soterrament de les Vies i contra
el Pla de l'Estació, amb el suport de 1' Assemblea de
Barri de Sants, va escenificar el19 de novembre un
funeral pel barri de Sants. Una manifestació de tor-
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xes va il·luminar el barri davant 1' especulació que el
destrossa. Una pancarta de 14 metres va visualitzar
l'impacte del calaix de les víes, que arribara fms a un
tercer pis.
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La Plataforma Cívica Salvem
I'Emporda es va crear fa tres
anys com a resposta a la falta de
planificació territorial a les comarques de I'Ait i Baix Empordá
Va néixer arran de la crida de la
lnstitució Altempordanesa per a
la Defensa i I'Estudi de la Natura.
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La immobiliaria propietaria
deis pisos vol fer tora persones
de 80 i 90 anys per construir-hi
pisos de luxe i 70 parquings.

Salvem
I'Emuorda

l'oci

cansu•ista
Ara que s'acaba el 2005, podria
ser un bon próposit per al nou
any afavorir un oci més
imaginatiu, sense haver, com
sempre, de descarregar diners
de la butxaca.

Cinema:
'Match Point'
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editorials

Benvingut, Espai Oben

F

irialment obre les portes
al parri 1' Espai Obert,
. que fins fa poc residia al
barri veí del Poble Sec. Ja feia
temps que ho espedtvem, d'en~a
que va anunciar que vindrien cap
aquí quan va haver d' abandonar
1' antic local. Tot i que la causa del
trasllat respongués a les pressions
de 1' Ajuntament p~rque els propietaris no renovessin el contraete de lloguer als membres del centre social (un altre deis mil casos
·

d'assetjament, en aquest cas exercit directament per 1' Administració), ens és motiu d'alegria perque significa tenir un nou espai
de confluencia de projectes al
barri, un lloc que refor~a els moviments . socials. Perque amb
aquesta arribada, el teixit associatiu de Sants s'enriqueix amb !'experiencia d'aquest col·lectiu i de
tots els altres · que el formen, i el
treball que tots plegats porten fent
des de fa set anys.

Sants encara no esta.enterrat, perO...

A

mb el RIP X Sants vam assistir al · el del carrer Miquel Angel s' aniran succeint
que pot passar i, com de fet co- esfere'idorament. Estem assistint als rentats de
mencem a notar, ja esta passant. 1 cara a que Barcelona ja comen~a a tenir-nos
va anar bé, perque vam notar. que el calaix, el massa acostumats. Grans obres d'infraestrucpla de 1' estació, i tots els can vis que aixo tures, enderrocaments, construccions modercomportara es tan ben a prop. Pero lluny de re- níssimes ... 1 l'habitatge magicament puja fins
singar-nos-hi, ara, més que mai, hem d'opo- a preus desorbitats. D'aquesta manera el barri
sar-nos-hi. Les obres comencen a desmem- queda més pulcre i mono (llegiu-hi 'despersobrar el barri, i s'atansen sigilases les noves in- nalitzat'), amb jardinets elevats i tot, optims
fraestructures amb que haurem de conviure si perque puguin donar la benvinguda a un nou
no és que mirem de no adormir-nos en la co- tipus de ve'inat. Quantes de nosaltres poden
moditat de veure-ho inevitable. El pla ens pagar 130 milioils de lf?s extintes pessetes per
afecta de mil maneres. Perque els casos com · un pis?

opinió

l'oci consumista
AGUS 1MARC, MONITORS
DE L'ESPLAI XIROIA . gint i rellegint catalegs per poder

fer la seva carta als Reis Mags.
Existeix un altre inodel d'oci,
Un any més les llums de Nadal el no consumista (el de tota la viil·luminen la carretera mesos da), que queda cada cop més en
abans de les festes, i un any més segon terme. Les institucions i els
transformaran el nostre barri en mitjans de comunicació no posen
un gran centre éomercial a cel cap emfasi en promocionar un oci
obert. La televisió intensificara el que no produeixi cap benefici
bombardeig publicitari per gene- economic, pero que és molt més
rar-nos noves i inimaginables ne- enriquidor que 1' altre.
cessitats. Es tracta, en definitiva,
S'expliea així, per exemple, la
de comprar i vendre oci com es falta de locals per a tot tipus de
compren i es venen cada cop més . grups socials (de joves, de trebacoses.
lladors, d'avis ... ) i - d'entitats
Ens trobem, dones, en la bata- d'allo més variades (esplais, aslla entre passeig romantit-tarda de sociacions ... ).
compres, esplai-Happy Park o nit
Seria tot un detall que dins de
de festa majar-discoteca Space. la llista de bons proposits de
És molt trist veure que mentre uns 1' Any Nou deis nostres polítics hi
nens deixen córrer la seva imagi- hagués el de potenciar un altre
nació r juguen al carrer sense pre- model d'oci, o almenys el de deiocupar-Sy de si els seus jocs són o xar de fer la vida impossible a la
no són prou cívics, uns altres es- gent que creu que no tot es pot
tan a casa seva veient com la seva comprar i vendre i que no tot té un
nina juga sola, o senzillament lle- preu.

Així es titula un llibre dassic de
1' esquerra il·lustrada escrit per
Eric Fromm, psicoanalista alemany d' origen jueu . influ'it per
Marx i Freud. El llibre tracta el
drama del nazisme sota 1' optica
psicologica. Fromm intenta donar resposta al comportament
irracional del nazis i al suport rebut per la majoria de la població
alemanya. Mira d'explicar-se
perque gent fms aleshores normal va embogir col·lectivament.
Segons ell, els dirigents nazis terúen por. Als socialistes, als co. munistes, als · anarquistes, que
amb diferents propostes prometien la llibertat, tot alliberant les
masses del capitalisme salvatge
que no feia gaire havia abocat
Europa a una carnisseria sense
precedents, en la primera gran
guerra mundial. 1 els nazis van
encomanar la por a les masses
amb una facilitat que costa de
creure.
L;i mateixa por o semblant
que els catalans i catalanes que
manen tenen de la llibertat que
assoliria la nació catalana sense
esta sotmesos a l'Espanya UNA

La conspiració

.
laBurxa
'
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Periodic de Comunicació
Popular de Sants
i barris ve'ins

SALT DE PLENS

Por a la
llibertat
QUELNESS

(Zapatero és un b~uff). Una por
que porten segles encomanant al
poble. Els dirigents catalans han
fet pn estatut pensant en la Constitució (per molt que digui l'Espanya eterna). Allírnit, si voleu,
pero constitucional. Deixant a
part que s'aprovi amb un mínims, cosa que dubto, no deixaria de ser un text respectuós amb
l'ordenament jurídic actual, que
és del tot injust amb els Pa1sos
Catalans. Així dones, fms i tot el
~ecessionistes (que diu en Pujol)
han áprovat un text espanyol
pels quatre costats. 1 tal i com va
dir en Salvador Cot, Jaume 1 primer no. ho era pas, de constitucional.
Fa llastima veure com s'esmercen esfor~os en convencer a
la carcúndia i no carcúmdia
hispanica de la bondat de l'Estatut per tot Espanya. No us hi es-

En plena campanya de la dreta contra el que
anomenen la "conspiració catalana" (~statut,
OPA, boicot als productes catalans), a mi se
m'acut pensar que tot aixó no és més que una
conspiració per amagar altres coses. Vivim una
escalada impossible de preus en els habitatges.
Una hipoteca és embolicar-se en una despesa
fixa immensa. Aquesta esclavitud és resultat d'un
procés éspeculatiu de qué s'aprofiten les 100
grans famílies de la burgesia catalana. Aquells
que fa segles van ser espoliadors de Sudamérica, explotadors deis nostres avis a fabriques
téxtils, ara fan les seves fortunes amb l'especulació. Per ser especulador no cal ser ni llest ni inlel-

LA BURXA és una revista editada per un equip de redacció que
es troba ~ada dimecres al CSA Can Vies (c. Jocs Florals," 42)
. Periodicitat: mensual
Telefon de contacte: 93 422 16 13
Adre~a electronica: laburxa@laburxa.org
LA BURXA no es fa responsable dels articles d'opinió.

forceu més! El que no volen no
és l'Estatut, sinó Catalunya!
1 com deia en Barnils: dolent
per a Espanya, bo per a Catalunya. 1 que seria el més dolent que
els podrÍa passar a la colla de
xupopters, capsquadrats, ignorants, violents, sectaris, viscerals
i monolingües que representen
les essencies carpetovetoniques?
Dones quedar-se sense els Pa1sos Catalans. Llavors haurien de
repensar-se Espanya amb base a
la seva autentica realitat nacional, sense nacions assimilades (o
quasi), que éls pertanyen només
per for~a. 1 feina rai!
Li independencia és l'única
tasca en que val la pena . esmer~ar-hi esfor~os, si de veritat
es vol el rnillor per .a Catalunya.
Si el que es vol és anar passapt
dies que anys empenyen, continuem amb l'Estatutet de Mifavet
per anar tirant.
Aquest Nadai els caganers ja
no estaran als pessebres públics
políticament correctes, pero a les
seus deis partits catalans amb representació parlamentaria n' estara ple. De cagats i caganers.

JORDI SOLER

ligent. Només cal tenir molts diners, comprar polítics i, sobretot, pocs escrúpols. Cal dir que a aixó
lii ajl,lda que el sector immoqiliari espanyól tingui
les taxes de rendibilitat més altes del contlnent;
atraient tota mena de capitals internacionals (fons
de pensions, narcotrafic, crim organitzat). Aquest
procés enriqueix uns pocs i empobreix la resta.
Fins i tot a l'il1ús que creu que és ric perqué el seu
pis val no-sé-quant... Els cognoms d'aquestes
100 famílies els . podem trobar a la direcció de
qualsevol partit, com els mafiosos de la pel1i La
clase obrera va al paraíso, i recordeu que solen
fer com els senyors de Braveheart: veridre's el
país quan les coses vénen mal dades.

En aquesta BuRXA hi han col-laborat: Roser Benavent, Toni Gonzalez, Gemma Parera Alvarez, Gi.Iillem Sanchez, Pau Canela, David Positiu, Soto, Jordina, Laia i Meritxell Sánchez Amat, Mireia Pui, Jou, Carme, Marc, Miquel Damés, Yol, Marc Fanstino i Vidal, Casal Independentista, Comissió de Ve'ins de· la Bordeta, Assemblea Can
Vies, monitors de l'Esplai Xiroia, Josep Pons, Nou Espai Obert, Pedro Martínez, Francesca Adrián, Laura Bemadás, Pau Urenya, Plataforma Salvem l'Emporda.
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la tarda, el moviment vernal i associatiu es va acostar per assistir a la
projecció de Te doy mis ojos i a la
taula rodona "Qtie pots fer tu per la
teva vefua?". Integrants de diferents associacions van parlar de la
seva experiencia i sobre que podem ·
fer individualment. L' acte final
d'homenatge a les dones que han
estat assassinades el ~005 va aplegar 200 persónes.
·Al barri . tarnbé es va commemorar el 25 de novembre amb una
GQncentració a la pla~a de Sants
que ya reunir unes 30 persones, .
que tenien previst unir-se aJa convocatoria unitaria que aquesta any
es va fer a la pla~a del Reí en lloc
de la pla~a Sant Jaurne. La cimera
euromeditérrama va obligar a canviar lloc i hora i va fer impossible
que s'hi unissin. Dones del barri de
diversos coHectius (Endavant, Les
Diaooliques, L'Escletxa, Creación
Positiva i PimParnFilms) van reunÍ( af Casal Independentista els dilluns 21 i 28 de novembre entre 20
i 30 persones per reflexionar sobre
la intersecció entre violenci1:1 de genere, pobresa Í· precarització a partir de dues pel-líctiles (Todo y nada
i Ladybird Ladybird).

MERITXELL SÁNCHEZ-AMAT • SANTS

Enguany, la Plafaforma Unitaria ·
contra les Violencies de Genere ha
escollit el barri d'Hostafrancs per
celebrar 1' acte central del 25 de novembre, el Dia Internacional contra
la Violencia de Genere. El Casinet
d'Hostafrancs va acollir ~ls dies 25.
i 26 de novembre les 700 persones
que van visitar el Forum contra les
Violencies de Genere, un espai per
reflexionar, debatre, compartir i
aprendre de les diferents experiencies de les entitats que formen la
Platafm:ma. Aquesta va ser creada
el2002 i aglutina els col·lectius que
treballen per sensibilitzar. la socie- ·
tat sobre la problematica de la
violencia vers les dones.
La proposta central i més interessant del forum era 1' amplia ofer~
ta de tallers per reflexionar sobre la
violencia de genere, les seves causes i com ens afecta a cadascun i
cadascuna de nosaltres. L' objectiu ·
principal era arribar al públic adolesct<nt i es va aconseguir sobretot
divendres al matí, quan alumnes de
diversos instituts van omplir el recinte. L' organització fa un balan~
positiu de 1' experiencia. Dissabte a

Violencia i .VIH: una
relació ocultada
fenomen estructural. És una mamfestació del sistema patriarcal
que impera en la nostra societat i
La campanya internacional "16 que es basa en la desigualtat:
di es d' activisme contra la · allq que és masculí domina soviolencia vers les done" va sor- bre allo que és femení en l'arnbit
gir el 1991 amb la intenció de simbolic-i els hóJiles ho fan sorelacionar simbolicament els bre les dones en la vida quotidrets humans i la violencia con- diana.
tra les dones. Uneix el 25 de noc ·
Malauradament, aquesta vivembre, Dia Internacional con- sió no troba traducció en polítitra la Violencia vers les Dones, i ques socials i sanitaries eficaces
el 10 de desembre, Dia Interna- i efectives. Les polítiques que es
cional dels Drets Humans. Des . duen a terme s egueixen amb
de fa2 anys, la campanya també discursos individualitzado¡:-s sofa una referencia .especial a 1' 1 bre víciimes, conductes de ri&c i
de desembre, el Día Mundial de assenyalant que el . VIH només
la SIDA, que hi cau just enmig, afecta a una part de la població.
per sensibilitzar sobre la relació Calen·accions que visibilitzin la
entre la violencia i el VIH. L' as- relació entre violencia i VIH i
socüició Creación Positiva, que que abordin aquesta situació
treballa amb persones seroposi- · d'una manera més integral. Catives des d'un.á perspectiva de · l.e n ,discursos que trenquin el sigenere, ha portat aquesta cam- lenci i calen políhques que aspanya a Barcelona.
senyalin que la violencia és, en
A primer cop d'ull, la rela- la majoria de casos, invisible i
ció entre violencia i VIH més que té les mateixes arrels que
evident és que la viol~ncia exer- _ 1' epidemia de VIH: la desigualcida ·contra les dones augmenta tat. Els "16 dies" volen portar
la seva vulnerabilitat a infectar- .aquest discurs a la primera plana
se amb el VIH. Dificultant la de 1' actiialitat.
percepció de risc i impedeix que
Voldríem acabar amb. alguusi.n les mesures necessaries. A nes preguntes per a la reflexió: a
més, despr~s del diagnostic la ·quines formes de violencia s' enviolencia sol augmentar.
fronten les dones de la meva co- ·
Pero la violencia física (que muriitat? Com afecta aquesta
existeix i fa que moltes dones no violencia a la seva capacitat per
puguem protegir la nostra .vida i manegar-se de manera adient en
la nostra sexualitat) no és l'úni- la prevenció del VIH? 1 a mi,
ca. Lá violencia de .genere és un - com m' afecta?
MONTSE PINEDA, MEMBRE DE
CREACIÓN I?OSITIVA

.

Obre el PIAD del Districte
al Poble Sec
REDACCIÓ • SUTS

Des del principi de novembre, el
nostre districte compta amb un
nou equipament destinat a totes les
dones que hi viuen. El punt d'informació i atenció a les dones
(PIAD) es troba al Sortidor, el centre de serveis socials del Poble
Sec. Segons la seva responsable,
Maria del Mar Velasco, la voluntat
és crear un espai de referencia, de
racil accés i que respongui a. les
demandes de les dones del districte complementant els que ja existeixen: Es volen. fer accions tant
individuals com grupals i comunitaries. Així mateix, hi haura una
tasca de coordinació amb els recursos professionals . de la zona,

com els serveis socials i sanitaris,
pero tarnbé amb la xarxa associativa per potenciar els recursos queja
existeixen. També s' oferira assessoramentjurídic gratliit.
Si bé el PIAD esta obert a
qualsevol tipus de demanda, la
gran majoria d'aquestes estan relacionades amb situacions de
violencia de genere i per aixo una
de les seves tasques és la prevenció i la sensibilització sobre aquest
tema.
Les associacions de dones del
districte han -acollit amb interes
!'arribada del nou equipament i el
consideren una oportunitat per dinarnitzar lli relació de la xarxa associativa ambles institucions i fer
que sigui més frUctífera.

A PEU DE CARRER

Feminisme
en·primera.
aersona
Per mi; ser dona i ser
feminista és el mateix. Si
penso en quan vaig ser
conscierít per primer cop que
era dona, m'adono que va ser
per les limitacions que m'im~
posaven pel fet de ser-ho: A
mi m'agradava jugar amb
cotxes (aquells cotxets petits
que roden tan bé) i, per
alguna estranya raó que jo no
entenia, no estava ben vist
que ho fes perqué era de
nens. i no eren els meus
pares o els meus mestres qui
m'ho feien veure, ~ sinó els
meus máteixos companys i
companyes de classe, que
tenien 4 i 5 anys! La sensació
de ter alguna cosa malament
es va anar repetint a mesura
que creixia: · :amb el futbol,
amb determinadas actituds,
amb la roba, amb els esports
que féiem a la classe de
gimnastica~ ..
Ja de gran em vaig
adonar qué passava: en ei
nostre món, si ets dona
s'espera que facis u11es coses
i si ets home, unes altres.
Lluitar contra aquesta visió
del món és ser feminista i no
fer-ho és acceptar el sistema
patriarcal. 1· la lluita per
desmuntar-la comenc;a en
una mateixa, perqué déu-n'hido com la · tenim, d'interioritzada.
Per aixó ric per no plorar
quan algú (homes i dones per
igual) em respon quan em
declaro obertament com a
feminista que aixó és ser
masclista pero al revés o que
esta passat de moda. De qué
van! .
Una altra cosa són els
homes deis moviments socials. Alguns d'ells, tampoc
generalitzem, esta.n molt contents que les dones fem
coses. Et donen · U!l copet a ·
l'espatlla i t'encoratgen a
seguir endavant amb la feina.
Ara bé, no esperis trobar-te'ls
en un taller sobre relacions
. abusivas o-de sexualitat, seria
demanar-los massa. Sera que
només les dones tenim el
patria'rcat a dins? O potser és
que les comoditats que ·
comporta per als homes són
difícils de deixar escapar?
Qüestionar el patriarcat
és qüestionar un deis pilars •
del sistema, i de la mateixa
manera que som víctimas del
capitalisme, ho som del
masclisme, que ens atenalla i
ens condiciona en alió que
tenim més íntim: les nostres
relacions sentimentals i la
. relació anib nosaltres mateixes i mateixos.
MERITXELL
SÁNCHEZ-AMAT

• sants
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Al carrer Miquel Angel es voller lora els veins
per construir-hi pisos de luxe i.parauinus·

suoort·als
quatre
detinguts del4
d'octubre de
2004

'

GEMMA P. A. • $AflS

JORDINA SÁNCHEZ-AMAT • BUCELONI

La manifestació del 12 de no:vembre pels quatre del 4 va
transcórrer en un cljma d'incertesa, pero finalment va po- ·
der anar de la pla~a Universitat
fins als jutjats d: Are de triornf.
El fort desplegament dels
mossos (era el seu primer dia
en una Ínanifes.tació d' aquesta
mena a Barcelona) va endarrerir gairebé dues hores l.'ínici de
l~ marxa. Els volta.nts de la
pla~a van ser ocupats per
agents que registraven les bosses de tots els vianants:
Sota el lema "Ni judici ni
presó. Les reixes no podran callar els nostres crits de llibertat", els manifestants van most~ar el suport als joves detinguts el 4 d' octubre de 2004,
acusats de participar en l' atac
amb coctels molotov contra la
comissari¡1 de la Policía Nacionalde Sants', en resposta al desallotjament de l'Hamsa.
Durant la detenció, els jove.s van patir tortures i ¡;tmenaces, per.Jes quals dos d'aquests
s'inculparen i s'implica un<J.
quarta persona.
Els detinguts es troben actualment en llibertat sota fian~a. El judici se celebrara el 12
de gener,. i cadascun s' enfronta
a una petició de 8 anys i rnig de
presó (ei.cepte el quart detingut, que ha quedat en llibertat
sense carrecs). Perla seva banda, els encausats també han
presentat tres denúncies per
maltractaments, de les quals
només una ha estat admesa a
tramit.
En el transcurs de la manifestació es va penjar una gran
pan¿aita a una bastida al carrer
Pelai, es van enCe!J.dre torxes i
es van enganxar cartells diversos . .
L'assemblea de grups de suport als quatre del 4 també va
protagonitzar una acció a 1' a- .
juntament de Camella, al balcó
del qual es van encadenar, tot
mostrant pancartes en favor de
l' absolució dels joves i contra
la tortura.

Els vei:ns i les vei:nes dels números 51 a 57 del carrer Miquel Angel es veuen amena~ats
des del mes d'octubre per l'inici d'un procés de desallotja. ment en condicions il·legals.
La gran majoria d' afectats ·són
-persones molt grans, algunes
de les quals tenen gairebé 90
anys, amh un estat dé salut deficient i amb pocs recursos
economics. Ara se'ls vol.fer fora de casa seva, on han viscut
tota la vida Í tenen un contracte
de lloguer indefinit.
Al final del més d'octubre
van rebre una trucada det nou
administrador de la finca dientlos que havien de marxar del
pis. Els van convocar a una
reunió, on se'ls informa que a
canvi d'abandonar casa seva
els oferien un pis en la mateixa
zona i la possibilitat de retornar
a una de les cases que es construiran si paguen un rnilió de
pessetes i amb l'augment d'un
5 % del lloguer. ·
No obstant aixo, la immobiliafia propietaria de les cases
s'ha negat a oferir la proposta
pe~ escrit, no vol tornar a parlqr

amb els afectats i amena~a que.
si no accepten l' acord els faran
fora sense oferir res.
L'única llogatera que té un
' contracte nou, del qual encara
falten dos anys per finalitzar-

se, va rebre un burofax a finals
del 'mes d' octubre on se li indicava que per al día 21 de novembre l' edifici havia d' estar
buit. -Després de 16 anys dé
viure al pis i sense haver finalitzat el contracte de lloguer es
veien obligats a abandonar casa

Fall_
ida de participació i
audiencia pública sobre
incivisme
ROSER BENAVENT • SAm

El mes passat va celebrar-se
l' anomenat Cónsell de Ciutat a
l' Ajuntament de Barcelona,
amb una variada concentració
a fora. A dins, gent del moviment vefual va negar-se. en rodó a parlar sobre la proposta de
Normativa sobre el Civisme,
·ates que ningú els havia informat de res, i no volien ser complices en una acte de pura adhesió.
Pels mateixos dies també
va tenir lloc el Consell de Ciutat del Districte, maxirn organ
· de participació, on dels 99
rriembres, escollits la majoria
arbitrariament, només hi · van

assistir una dotzena, amb prou
feines. Un altre espai de participació, el Consell Consu!tiu
del Districte va plantar-se
dient: "Ni consell, ni consultiu", ja que, segons ells, alla es
dicta el que voll' Ajuntament i
no es consulta res als participants. La resposta municipal va
ser que potser caldria canviar-li
elnom.
D'altra banda, el dimarts 13
de desembre hi ha una Audiencia Pública especial al Districte
per parlar de 1' esmentada normativa cívica. Si tenim en
compte que ja de . normal les
audiencies són rruinifestodroms
de vefus, pot ser una vetllada
entretinguda.

se va.
La immobiliaria propietaria
de l' edifici, Starline Managément SL, una societat constituida el febrer del 2005 amb un
capital de 3.000 euros, pretén

aixo sí, 70 places d'aparcament. Davant d'aquesta evident
il·legalitat els advocats de les
parts afectarles han aconseguit
paralitzar de moment el procés
(fins que no hi hagi uua ordre
judicial no es por efectuar el
desallotjament), tot i que els
habitants no han rebut ~ap ·resposta perpart dels propieJaris . . .
Més que d'una il·legalitat es
tracta d'un cas d'injustícia flagrant, ja que les persones afectarles es traben en una clara situació d'indefensió. Fins i tot,
' una dona gran depen d,e l' ajuaa
dels serveis socials de r Ajuntament i ni tan sols ha pogut
pagar l' advocat. La maj oria són
persones soles i la se va . salut
s' ha vist greument afectada per
l'inici del procés de desallotjament.
Davant d' aquesta situació
es fan preguntes com ara: com
és que quan volen els propietaconstruir 11 edificis nous de lu- ris els poden deixar al carrer?
xe, el més barat dels quals- Com poden comen~ar una nova
valdra 130 milions de pessetes. vida als 80 anys ? Com pot una
Legalment, . el desallotja- persona gran que no hi ..veu
ment estaría permes si hi cons- adapl ar-se a una nova casa?
truissin un ter~ més deis -pisos Com e_s pot construir en aquesexiste:nts. No obstant aixo, no- tes condicions el caliu d'una
més .>'edificara un pis més i, llar en un pis de lloguer? ·

El Terra d'escudella obre les
portes

El Terra d'Escudella ha obert definitiviunent les portes el 9 d'aquest
mes, pero el19 de novembre java
mostrar-se al barri amb una concorreguda festa d'inauguració. El local

que va allotjar 1' Associació Cultural Arran ha pres forma ara de restaurant, oferint un espai de reunió
que permet gaudir de la cultura i la
cuina populars i de la terra.

Ja tenim loteria de La Burxa peral
sorteig del neng!

•
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Paralitzat el desallodament ~de la Breva
[
L'auto judicial reconeix el 'valor social, psicologic, . ]
emocional, educatiu (... )' dell'espai
.
PEDRO MARTÍNEZ • SINTS

El desallotjament de La Breva,
dictat pel Jutjat de Primera
Instancia núm. 9 de Barcelona
pel passat 17 de novembre, es va
suspencb;e fins que l' Audiencia
Provincial doni una resposta al
recurs presentat contra la sentencia. La notícia, que no va ser
coneguda fins al mateix dia del
desallotjament durant una concentració a la qual assistiren en_tre 25 i 50 persones, va anar precedida d'una campanya de denúnéia contra els propietaris,
l'Orfeó de Sants. Aquesta <;ampanya denunciava l'opció exclusivament judicial de l'entitat,
que no· té en compte la situació
de l'habitatge i les destrosses de
l' especulació al barri. A més, el
futur projecte de l'Orféó supera
el d'una associació de barri, ja
que opta pel negoci cultural.
L'espai okupat al carrer Miquel Angel, 56 ha passat en dos
anys i mig aproximadament per

dos processos judicials i per diverses situacions difícils. Els
propietaris, l'Orfeó de Sants, que
van iniciar una negóciació amb
els actuals usuaris, la qual incloia la sortida d'aquests en el
moment que l'entitat estigués en
condicions legals i economiques
de construir-m, va tancar aquest
procés de ínanera unilateral i
mitjan~ant una demanda penal
en que reclamava un desallotja- 'l'lla'taalaiii'IIVll.nr&lllllll!lllli~·hiiii--IIIIIC/I'ePII- LABURXA
ment immediat.
Així, l' espai va estar a punt forma en el dictamen de la data que els supos~ts perjudicis
de ser desallotjat pocs mesos de desallotjament, recrimina a economics que podria causar a
després de la seva okupació i re- l'Orfeó no haver presentat la· su- l'Orfeó l'endarreriment de les
habilitació, al febrer-mar~ del posada llicencia de construcció, obres són clarament inferiors als
2004. Els últims esdeveniments la qu~ justificarla l' execució perjudicis socials i humans prorecorden bastant aquella situa- provisional de la sentencia.
vocats per un desallotjament
ció, ja que el desallotjament va
Potser l'aspecte més interes- efectuat abans de la finalitzáció
ser una realitat possible fins ben sant i sorprenent de l' escrit judi- definitiva del procés judicial. '
avan~at el matí del dia 17 de nodal és el que es refereix <,U "vaA més del que suposa la pavembre.
lor social; psicologic, emocional, ralització del desallotjament per
Com fa un any i mig, l'Orfeó educatiu (... )" de l'espai, reco- a La Breva, el mateix auto del
ha tomat a reclamar mesures neixent la gravetat del desalltoja- jutge ássenta un important precedesproporcionlides i gratui1es. ment de cara als seus habitants, dent en valorar elements que
En l' auto, el jutge instructor, a pel carrer i pel context vei:nal. En normalment són obviats en argumés de reconeixer un error de aquést sentit, el jutge explicita mentacions i decisions judicials.

RIP per Sants
ROSER BENAVENT- · SINTS

El passat 19 de novembre la Plataforma pel Soterrament de les Vies
i contra el Pla de l'Estació, amb el
suport de l' Assemblea de Barri de
Saríts, va escenificar -un funeral
pel barri, amb ploraneres, música
de tambors i processó.
La comitiva, formada per unes
150 vei:nes i vei:ns, va sortir de la
pla~a de Sants, rere una-estatua tipus 'la passió de Sants', cedida
per l' artista Pitu Alcober. La comitiva, il-luminada amb torxes, i
formada en dos rengles de ploraners i ploraneres, anava tancada
pels arnics de La República, timbakrs de les Corts, barri veí del finat.
, A 1' al~ada del District, el seguici va·fer una aturada, que l' As- .
semblea de Joves,va aprofitar per.
despenjar una pancarta de 14 metres (el~ que fara el calaix) des
d'un balcó. Molts vems, veient
que arribava amb escreix a un tercer pis van comen~ar a copsar ·
l'impacte que tindra el nyap urba-

nístic al barri.
Tal com van dir els assistents
al RIP, els seus afligits vems continuaran lluitant per Sants, mort
víctima .de l' especulació als 108
anys.

Reprodu'im el comunicat d'un veí
anónim:
"El passat dia 27 de·
novembre els ve'ins del carrer
Tinent Flomesta, cantonada amb
Pavia, es van veure sobresaltats
per una torta explosió cap a les
11 de la nit. Quan' van mirar pels
balcons van poder veure una
gran columna de. fum que sortia
d'un cotxe que cremava. El
cotxe va estar cremant fins que
van arribar els bombers i ·van
apaga·r l'inéendi. El cert és que
no es coneixen els motius de
l'incendi, ja que hi ha diverses
hipótesis (entre les ·quals pren
for9a la de l'enfrontament entre
bandes després d'un tiroteig que
· s'havia produ'it recentment al
mateix carrer), pero per si de
cas la policía no va trigar en
retirar el cotxe i netejar el
carrer."

El passat dissabte 5 · de
desembre es va celebrar a les
Cotxeres de Sants la 7a edició
del Festival Antifeixista, convocat pel col·lectiu AENA.
Durant la tarda i la nit es van
poder veure exposicions entorn
de les diferents cares del
nazisme i del feixisme, i es van
muntar diferents parades de
col·lectius i distribu'idores alternatives. El Festival es va cloure
amb un concert, en el qual van
participar Terroristas del Son i
Amparo y sus Muchachos entre
altres. Els beneficis . d' aquest
festival es van destinar a
diverses caixes de resistencia
per fer front a les despeses
derivades de la repressió
contra les lluites populars:

Amb motiu de l'autogestió
de la Colla Bastonera de Sants,
el 25 de novembre es va
celebrar un sopar a la capella
de Can Vies que aplega unes
100 persones. La colla, creada
fa un any, es reuneix· ·per
assajar cada diumenge · a 1a
tarda a Can Vies.

General d'InstaHacions BCN. s.l.
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Els reptils mutants oles versions catalanes de Godzilla

--

La mitologia catalana esta plena de reptils. deformats o de dimensions exagerarles, potser per la repugnancia atavica (i també incomprensible) que aquests animalons generen en les persones.
El cas més dar és el deis dracs, que en altres cultures són un símbol fecundador de les aigües vives, la
terra verge i els ·seus fruits meravellosos, pero que en el cristianisme són 1' encamació pura del mal. Els dracs
catalans es caracteritzen per ser serps enormes amb dues potes (rarament en tenen quatre), a vegades alades
i amb el rostre relacionat amb altres animals (lleons o bous). A més, no només teneh la capacitat de treure
foc pels queixals, sinó que la fetidesa del seu ale és capa<; de podrir tot el que se li posa al davant. Així, el
drac de Sant Jordi i els de poblacions com Sant Lloren<; del Munt, Sant Celoni, Llívia, Soriguera... són tradicionalment coneguts per dues activitats principals: atemorir el personal (raptant donzelles, menjant ramats
i fent malvestats pera tots els gustos) i guardar tresors amagats en·coves i castells. El seu caracter salvatge
i despietat sovint s'accentua si en comptes_de parlar de dracs parlem de víbries, dragones prove'ides de pits
,/4. .,:Z.w;:>'
femenins 'i atributs misogins.
Una altra representació són les serps o els serpents de cabellera, que a part de ser gegarÍts compten amb 11 n catalá rar ant-'"' IlOtas.
ALCOBER-MOLL
una formosa crinera blanca i a vegades són refulgents en la foscor. D' aquestes també n'hi ha per tota la ge·
ografia catalana: a Vall d' Aro, a Torelló, a Manlleu, a Musseros (l'Horta), a Olocau (Camp de Túria) ... , i es dediquen més o menys afer el mateix que els dracs. Tant en el cas els dracs com en el de les serps, hi ha qui assenyala que són éssers provinents deis
deserts del nord d' Africa, i que foren importats pels sarrafus durant la seva llarga estada a la península, amb 1' objectiu principal de custodiar riqueses.
Finalment, trobem encara una altra figura nútica amb forma de reptil, ellluert; un llargandaix verd de fabuloses proporcions anomenat científicament I.acerta bilineata i que habita els ambiets hurnits i boscosos de la meitat
'nord i oriental del país. Tot i que sovint s'ha utilitzat el mot lluert coma sinonim de drac, les histories que s'expliquen d' aquestes bestiales no són generalment tan sanguinari.es com les deis seus parents alats i' ferotges.
11111111 ll8tltí.
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Ala
ballarin
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3. Cos de seguretat de I'Estat (i no pas de les persones) que
ha vingut al barrí. S'autoanomena policia de proximitat pero
reparteix garrotades com els altres.
·
5. Omaments nadalencs que cada any arriben més d'hora, i
que provoquen apagades en l'enllumenat deis carrers no
comercials.
7. Aquest mes LA BuRXA estrena una columna
d'assesorament...

VBtticals
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1. Tema que obsesiona la classe política barcelonina i que
suposara una nova retallada de drets.
2. Pacte europeu per homogeneitzar, elititzar i liberalitzar
l'ensenyament. 46 joves foren detinguts per protestar-hi en
contra.
4. Als ve'ins de Barcelona ens ha tocat tornar a patir una altra ...
6. Poblet de la Segarra que veura com tres deis seus joves
son jutjats a !'Audiencia Nacional després de ser torturats per
la Policía Nacional. ·
8. Els ve'ins ploraren desconsolats i digueren _ per Sants en
en seu enterrament.

MBIRitiBS ltlliiiUBS
~~~-

~---

Can Batlló, ahir com avui. Agustí Cruz, 1990
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Vel-ho aquí una can~ deis PeixeiS FregiiS a la
Ballañn. Aquesl grup d'havaneres i can~ns de
11vema es va presenw tllnnlla Fesla MaJor Jove de
les coriS. En la seva pñmera acruació van
imei'IJI'IIIllr aquesll cant¡ó que e11110sa en torma de
mOla nmlllldimenl de 1er una SimPle ca~llda en
una pla(:a dura.. la ~ va 1101'111' cua 18IIJt!II8CitS
munlclpaiS. Slplgueu que properamem les ardenances lllllllicipals eldglnn a les enlilaiS 3.1100 o de
~ 1181' POderfer.QWIIseWII acle en una Pllt:a que
deDeniiUi de Pares i Jardins.

A la ballarin llin llin llin
A la ballarin llin llin llin
Si a la pla9a tu vas a dinar,
la declaren zona forestal.
Uns xicots de la Plataforma,
alegrois i ben plantats,
ja se'n ,van a Sol de Baix
a posar-hi quatre plats.
Quan arriben a la pla9a
i ensenyen els cal<:ots
apareixen alguns guardes
i els hi mostren els garrots
TORNADA
Vés per on, jo no ho sabia
que aquí en el mig de la ciutat
hi ha una bonica plava
que ara és un pare natural.
A Sol de Baix hi pasturen
les ovelles i els cabrons,
i les dones tates cullen
quatre peres i pebrots.
TORNADA
1veient el panorama
els xicojs van decidir
.agafar .quatre p<illastres
i tots fer-hi un bon rostit.

Treuen gerres i guitarres
i declaren tots units
que a les Corts hi valen gresca
sigui de dia ó de nit.

Peixets freigits a la bailarín
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Agro rook 11
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Sueños Clandestinos +
Kamilosetas Muskaria +
Cuarto Oscura +
La Ciutat Invisible.
2005

Un total de quatre col-lectius són els que han
col·laborat en 1' edició del segon treball dels
nous Alurninosis. .
Aquest segon disc ha estat presentat en
diferents formats, i és que els de Castelló se
les inventen totes per tal de fer dels seus treballs quelcom diferent.
Una de les edicions del disc esta acompanyada d'un segon ~ompacte amb videoclips
del grup, un videojoc i una ampolla d'oli. El
detall de 1' oli no es gratu'it, mes aviat forma
part de la idiosincracia d'un grup que reivindica el camp com fins ara mru no s'havia
vist. Amb tematiques típicarnent rurals, com
sempre, i arnb noves incorporacions a la
banda (nou cantant i nou baixista), els Aluminosis ens presenten 12 talls carregats
d'ironia i mala llet. La veu del cantant
recorda els S.A. i sovint es barreja amb tres
grans artistes que participen, també en
catala, posant veu a les noves composicions
d'aquest segon Agro Rock. ParleJll de
Manolo Cabezabolo, el cantant d'El Ultimo
Ke Zierre i Transfer. A 1' interior també hi ha
de tot!
David Vázquez
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De caoories se'n tenen, se'n donen o se n'agafen. Fins i tot se'n
pot estar ple, perque les cabories són preocupacions,
pensaments i, encara afinant més, caviHacions. Pero d'on
vénen, exactament, les caoories? Contranament al que és
habitual, el substantiu cabories prové d'un verb, encaboriar,
format probablement per la unió de cap i bOria, que és una
forma dialectal de boira; així hauria sorgit encapboriar, 'posar boira al cap'. D' aquesta
manera, s'entén la part final de la definició de cabOries que figura al diccionari:
'caviHacions, especialment sense fonament'. Perque una cosa és tenir maldecaps
solids, tlngibles, que valen remei, i una altra tenir-hi boira, que s'escainpa tota sola.

Un Iomb pal
diooionari

Les subscripcions a LA BuRXA acompliran dos
objectius: fer-Ia arribar alla on la
seva distribució no arriba i contribuir
economicament al seu manteniment
Es pot fer de diverses maneres:
mitjan~tant correu convencional, per domiciliació
bancaria o manualment
Així que ja saps!

2.

Aquest any Woody Allen torna, per la porta" gran, amb Match
Point, una historia d'ambicions i maldats, amb triangle amorós indos,
que toca tots els sastres del cinema fet per mestres.
Rodada a Londres, ens mostra la ciutat com si fos la Nova York
que ell coneíx tan bé, tant des de les al9ades com des del carrer, amb
• tot 1' amor que normalment reserva per a la ciutat americana.
Els personatges, com sempre, la clau: Allen passeja la mirada, sense jutjar, per la vida d'uns individus de la classe alta anglesa, avalat
perla magnífica actuació de la parella Jonathan Rhys-Meyers i Scarlett Johansson.
Una peJ.lícula que et colpeja i et captiva, amb un final s9rprenent,
deis que et deíxen rumiant una bona estona en el paper que juga l'atzar en les nostres vides.
Yolanda

••
--~·

r-----------------------------ñoMocli~oónANaRu~---,

Fes-te amic oamiga de
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El.nouEspai Obert obre la
seva seu aViolant d'Hongria

Radio
llibenaria
En un moment donat,
membres
de
I'Ateneu
Llibertari 'de Sants varem
sentir la necessitat d'incorporar i éstendre l'ideari llibertari pel barri de Sants a
través d'un mecanisme que
pogués arribar a més ve'ins i
yelnes. Per aixo va néixer la
Radio Llibertaria, que era un ·
compendi de llibertat, llibertari
i lliure. Radio que a vegades
anava a cases particulars a
emetre, pero que al final, a
proposta de l'assemblea deis
mateixos components, emetia
des del carrer Burgos, 55, a la
seu del mateix Ateneu
Llibertari de Sants. Aquest
mitja era per al barri i s'hi
enregistraven la majoria
d'emissions.
Hi havia ve'ins que feien la
seva programació, ve·ins que
no passaven per cap
assemblea, pero que malgrat
aixo se'ls tenia la confian9a
que el que anaven a dir era
per millorar el barrí. Un altre
grup de gent parlava d'esports, cada dilluns al vespre,
preferentment d'equips del
barri de ·sants i la Bordeta. 1
així varem existir des de l'abril
de 1980 al juny de 1981.
Una de fes nioltes
activitats que · varem dur a
terme va ser emetre la testa,
en la seva totalitat, de la pla9a
de Súria. El métode que es va
ter servir · va consistir a
enregistrar la programació.
d'un dia sencer i se sortia per
antena, a través d'altaveus, el
dia següent.
En fi , la radio va ser una
experiencia més de l'ideari
llibertari, on les idees no
tenien ni tre ni tinestra que
les parés, ans al contrari, on
les reflexions i els debats
tenien cabuda mitjan9ant una
nova eina que era -la de la
radioditusió
en
termes
absoluts.
Per áixo Radio Llibertaria
va poder existir 15 me.sos
amb. l'estor9 de tot un equip
de persones que hi varem
creure.
JOSEP PONS

El 17 de desembre sera la data d'inauguració
del nou Espai Obert, que en aquesta nova
etapa estara ubicat al barri de Sants, molt a
prop de Can Mantega. A l'antiga seu, al carrer
Blasco de Garay, 2 (al barri del Poble Sec), ja
NOU ESPAI OBERT

Una antiga seu industrial al carrer
Violant d'Hongria, 71 sera a partir del proper 17 de desembre a les
vuit del vespre el nou Espai
Obert Des de l'exterior, la fa~ana
es veu estreta i amb grans vidrieres, pero a !'interior l'espai s'estén de forma més amplia al llarg
de tota la primera
planta, amb més de
350 m2 de superficie
distribuida entre els
locals dels col·lectius
i les -arees comunes
per a assemblees i activitats. L' edifici del
costat és la degana escola de comic Joso,
les aules de la qual es
poden veure des de
!'interior del ·nou Espai Obert. A aquesta jornada d'inauguració hi convidem el ve'inat
de Sants i les Corts (per la seva
proximitat); pero totes les persones que s'hi .vulguin apropar per
afinitat amb el projecte o simplement per coneixe'l, també hi seran benvingudes. .

va esdevenir un espai.'de referencia de les
campanyes unitarias i plataformas anticapitalistes i opositores a la guerra. En el seu
dia a dia també va destacar per la capacitat
d'autogestió, que ara volen mantenir

del Poble Sec a comen~ament de
l'any 1997, arran de la iniciativa
que va impulsar 1' Ateneu Llibertari del Poble Sec des de la seva
antiga seu del carrer Elkano. O' aquesta forma, una antiga escola
que ocupava la confluencia dels
carrers Blasco de Garay i Paral·lel
va esdevenir un punt de trobada

el mateix·Ateneu Llibertari del Poble Sec (que des d'alla editava la
conegudá Agenda Llibertaria), la
revista de crítica i pensament Polémica, l'arxiu musical Biogratic,
el coHectiu de management musical Hace Color, la cooperativa de
disseny gratic La Petra i el col·lectiu de contrainformació Zitzarna
que edita el Contra-Infos. També hi varen ser
presents en diferents
períodes col·lectius de
pares que impulsaven
educació alternativa
per als seus fills en
edats de guarderia. La
sala de la canalla estava especialment pensada per a aquesta finalitat

iiñprescindible a la ciutat, on hi Els nous collecdus
van confluir moltes plataformes i A la nova etapa ja no hi sera Hace
campanyes unitanes: Banc Mun- · Color, que en 1' actua:litat té la seu
dial, Cimera Europea, 12 d' Octu- al Poblenou, pero, d' altra banda,
bre, Aturem la Guerra. A mé.s s'hi s'hi incorporen altres projectes,
varen organitzar les cassolades com ara un col-lectiu d' expressió
del13 i el 14-M de 2004.
• ártística (pintura, arts plastiques,
Pero a banda d'esdevenir un etcetera), un altre de disseny de
· espai de trobada per a grans plata- pagines web, el grup d'invest,i.gaLa histoña de rEspai Oben
formes, també fou la seu de tretiall ció social Limes i una assemblea
L'Espai Obert va néixer al barri quotidia de nombrosos col·lectius: de tecnics de llum i so.

Acta de cloenda del
158 aniversari
El proper dissabte 14 de gener,
a les Cotxeres de Sants, el
Casal posara fi a la celebració
del seu 15é aniversari. 1 ho vol
fer homenatjant tot \'ecosistema que ens ha permés
portar a la practica el nostre
projecte:. les entitats i els
col·lectius que han contribu'it a
transformar, dia a dia, sovint ,
des de perspectivas diferents
pero alhora cornplementaries,
. el nostre entorn més immediat. ,
Farem esment, dones, .de .
tots aquells col1ectius rere els 1
quals hi treballen un munt de
ve'ins i velnes, sovint anonimament, la feina deis quals ha
permés que el ve'inat fos més
receptiu, més exigent i més
compromés, en definitiva. La
riostra existencia ha tingut i té
sentit perqué un seguit de gent
ha anat treballant abans i ara
per fer sentir la seva veu. Des
de la CAL, amb la seva idea de
voluntariat lingüístic, fins al
Centre Social, culpable en
bona mesura del que passa al
barri {entengeu-ho en el bon
sentit), passant pel que
podríem anomenar front
cultural {diablas, castellers,
bastoners, geganters, corals ... )
i per la contrainformació i el
contrapoder local. Tots han
ajudat a polititzar el barri, a
infondre consciencia política í a
fer-Io participar en la vida
pública.
Sera, dones, un projecte de
futur, de lluita, que també
voldra tenir un marc més enlla
del de Sants i que es concretara en la trobada de casals
i ateneus independentistas. ·
Una proposta modesta, si
voleu, pero imprescindible al
~ 1 nostre parer per acabar de
donar sentit al nostre objectiu
de contribuir a la llibertat deis
Pa'isos Catalans. No tenim cap
mena de dubte que .\a nostra
experiencia pot contribuir a
optimitzar esfor9os en un
momeht' polític de transc~ndéncia de cara al futur del ·
nostre poble.
Resumint, us esperem a
· tots i totes per tal de sumar-nos
. a aquest homenatge al bo i
millor de la nostra vila.
CASAL INDEPENDENTISTA

..
Teteria
Malea s.c~c.

c/Riego i6, baixos
08014 Santa
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Nou consultori
laboral
Des de LA BuRXA, es reflexiona
mensualment sobre els problemes que patim la classe
treballadora partint d'una actitud
crítica. Pero aquesta actitud cal
complementar-la amb un coneixement de les lleis i normes .
del món del treball. Amb aquesta
columna volem minimitzar el
desconeixement deis contractes
de treball, les nomines i les
prestacions de la seguretat
social, entre d'altres conceptes.
. La possibilitat d'assessorar-se,
mitjanvant un periooic com LA
BuRXA, no és gens practica, ja
que no totés les consultes que
rebrem s'hi publicaran, ni suplirem la poca proximitat deis
sindicats. La idea és que
aquelles preg~.¡ntes que es
puguin generalitzar es socialitzin
a través d'aquesta columna.
Fa dies, una noia m' ex- .
· plicava que -la seva empresa li
havia dit que aquel! mes ne
cobraria la seva remuneració, ja
que estava de baixa (legalment
es diu en situació d'incapacitat .
temporal, IT). L' empresa al legava que no tenia sis mesos de
cotització a la Seguretat Social.
La Llei general de la
Seguretat Social (LGSS) és la
llei que regula la protecció que
rebem els treballadors i treballadores -en certes circums"
tancies de la nostra vida. Aquesta llei protegeix situacions com
poden ser la manca de treball
(prestació d'atur), la situació de
vellesa (pensió de jubilació) i, en
el cas d'aquesta noia, convalescent d'una operació d'apendicitis, la situació de malaltia. La
prestació d'IT que vindria miljanvant un pagament delegat per
part de !'empresa, en el seu cas
encara no era possible perqué
per cobrar aquesta quantitat
s'ha de complir una condició
d'accés, que en el cas d'IT és
tenir sis mesos de cotització
previa a la situació de baixa
médica..El rerefons de 1¡:¡ situació esta en el fet que aquesta
noia havia treballat anteriorment
en negre, i per tant serise una
cotització que en aquel! moment
li hauria estat necessaria per
cobrar la baixa.
'.

MARC FAUSTINO 1VIDAL
Consultes: laburxa@laburxa.org

.

Caravana contra latanca
de la mort
Una !larga assemblea en . Malaga, la nlt del
divendres 4 de novembre, en que participaren els
diferents nusos que conformen la primera
Caravana Europea per la Llibertat de Moviments,
No a la Tanca de la Mort, dona ertret de sortida de
dos dies de marxa per les terres africanes de
Sebta. Aquests nusos estan forrnats per persones

provinents de diferents punts de I'Estat:
Malaga, Sevilla, Granada, Madrid, Galícia,
Euskal Herria, Catalunya; a més d'italians,
francesas, alemanys, ~spais socials
autoorganitzats, comunicadors socials,
associacions de ve'ins i assemblees
d'immigrants

PAU URENYA
xí que la presencia de vefus era míL' objectiu principal de la cara- nima, i un fort dispósitiu policial
vana era anar fins a la tanca que se- ens escórtava a una distancia prupara Sebta del Marroc per cridar }a dencial. Després de tres quilomeprou als crims que s'estan realit- tres de caminada vam arribar a la
zant en nom de les democracies eu- tanca; just al llóc on el 29 de seropees, i prou a un regim de fronte- tembre varen ser assassinades sis
res que·no només esta fet de barre- persones que intentaven saltar-la.
res físiques cada vegada més Alla, la Guardia Civil impedía
militaritzades, sinó també d'un sis- aproximar-se a menys de lOO-metema d'accessos als drets que crea tres, pero mitjan~ant . l'estira-iciutadans de primera, de segona i
no ciutadans.
El matí del dissabte .5, al voltant
de 400 participants
· en la . caravana
agaf'arem el ferri
en Algesires, en direcció a Sebta.
L' ambient que es
respirava a Sebta .
era tranquil, i sortint- del port , la
presencia policial
no es va fer notar.
Mentre els diferents gtups es preparaven desplegant
pancartes, muntant
el sound system,
etcetera, 1' equip legal es posava en
contacte amb les
autoritats policials locals per assegurar-se que _es respectarien el dret a Mllná'8l dala la'8VR IIIIP •IBICII'Ill a1a tJ11C8 tiB la 1111t
manifestació i el
·
··
recorregut acordat el .día anterior.
Cal esmentar que la marxa estava arronsa s' aconseguí que vuit persoprohibida el divendres al matí; ma- nes poguessin arribar a la tanca per
lauradament s'havia hagut d'arri- dipositar unes flors i penjar-hi una.
bar a certs acords sobre el recdrre- pancarta on es podía llegir "Tumba
gut de la marxa per poder posar el& la valla". Es llegí un manifest i ens
peus a la ciutat nord-africana. A les · acorniadarem d'aquella zona mili12 en punt la pancarta de ca~alera tar al crit d' assassins dirigit tant a
es posava en marxa; ·lentament es la Guardia Civil com a les tropes
creua Sebta de nord a sud en direc- marroquines, que observaven 1' esció a la carretera que es dirigeix al cena des d'un turó a l'altra banda
pas fronterer. No vam passar pel _ de la tanca. Vam arribar al CETI,
. centre ni per barris resídendals, ai- · centre on s'acullen els' imrnigrants

ra d'escudella

.:

_que hari passat la tanca, ja de nit. Al
costat del centre vam plantar el
. campament, els intems comen~a
ven a sortir del centre i es barrejaven entre la gent, i es prÜduí una
trobada informal, converses, explicaeions del perque estavem alla. A
poc a poc . tothom comen~ava a
sentir com·la tensió del día donava
pas a un ambient relaxat que acaba
arnb una festa espontania.
Al matí, assemblea amb els intenis de
CETI on ens van ex- plicar les seves experiencies. Alguns recor-daven la nit del 29 de ·
setembre, i no l'oblidaran mai, com tampoc oblidaran els seus
companys _assassinats .
a la tanca, ni els que
han moit abandonats
al desert. Molts afirmaven que els trets no
venien de la part marroquina,pertantencara esta per aclarir qui
van ser als autors materials dels assassinats. ·
A rnig día vam marxar
cap a la Delegació del
Govem, on es for~a
una reunió entre uns
representants de la caravana i el delegat del
govem ceutí.
Finalment yam
INTERNET tomar al ferri, on es realitza una entrada en
. massa, moment aprofit:tt per algunes 'persones sense papers (almenys tenim constancia de cinc
que van aconseguir el seu objectiu)
per colar-se en el vaixell i passar a
la península. ·
Vam tomar cap a casa amb el
convenciment que aixo només és el
comen~ament ,d e la lluita contra les
fronteres i l'inici · d'una alian~a
_amb les persones . que intenten
creuar-les deferísant el seu dret a
·1' existencia.
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Incompetencia
municipal
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DE LA DORDETA
L'altre dia passejava pel carrer
Rossend Arús i a l'al9ada de la
c~sa oküpada vaig llegir dalt del
balcó un llen9ol que deia: "Almena
9-11, ·casa illegal, Districte negligent, Moraleda incompetent" .
Aquesta frase em va fer
recordar la ráó que té, quant a la
incompetencia de l'lmm¡:¡ Moraleda. Es va ter evident quan uns.
ve'ins i ve'ines del carrer Almena,
en I'Audiéncia Pública del Districte, li varen recordar que al
número 9-11 del carrer' on viuen
l'immoble en construcció esta pie ·
d'il legalitats i irregularitats, entre
les quals destaca el fet que la
construcció de l'edifici es menja la
vorera, mé~ ben dit, elimina la
possibilitánt del transit deis
vianants.
L'lmma · Moraleda,
en
comptes de reconeixer \'errada
d'haver atorgat els permisos, va
contestar que el tema es posara
en mans d'una comissió jurídica
que dictaminará qui té raó.
S'escapolia, així, una altra vegada
de la responsabilitat que té com a
regidora d'aquesta vila.
És el mateix que va ter quant
a Can Batlló: ens va avisar que a
finals de novembre parlaria amb
la nostra comissió i varem rebre
una telefonada comunicant que
s'havia anul lat la dita reunió per
manca d'informaCió que en
aquells moments ella no pose·ia.. .
_ Per a quan, la reunió? Han
passat molts dies i no ~em rebut
cap més avís per convocar-ne
una altra. És aquesta la manera ·
de gestionar els afers municipals
quan fa més de nou anys que
anem
darrere · · d'aquest
assumpte? Quantes preguntes
calen per ter evident
la
iñcompeténcia d'lmma Moraleda
per gestionar aquesta vila· des
que la van nomenar regidora?
COMISSIÓ DE VE'iNS DE
LABORDETA
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·la Marató de Cinema Fantastic cinsolida la
prour-alnació de curtmetrataes ·

Santses
tolra

MIREIA PUl • SANlS
mántica, de José Atienz RodríLes Cotxeres de Sants van acollir guez, com a millor curt d' animaentre el 14 i el 20 de Iiovembre la ció; Pernocta, d' Álvaro Giménez,
XVII Marató de Cinema Fantitstic com a millor idea original; el prei de Terror de Sants, Hostafrancs i mi Pere García Piensa va ser per a
la Boideta. El festival, ja consoli- Con que 24 (ouch! ), de Lucas M.
dat, ha millorat aquest any pel que Figueroa; el premi Chicha Cutre
·fa a les infraestructures, ja que les va ser per a La Batalla en el plaprojeccions s'han fet en diferents neta Siderman, de Vick Campbell,
espais.
i finalment el premi del públic ·va
Enguany la Marató ha fet una ·ser per a Drinkiula, príncipe de la
especial aposta pel curtrnetratge tabernas, d' Angel Vidal.
• dedicant la progr~ció deis tres
A més, els assitents van poder
primers dies íntegrament a aquest partic¡par en activitats paral·leles
genere i el quart; a la projecció com la partida de rol en viu orgadeis fmalistes del VII Concurs de ñitzada pel grup de rol Silmaii.I i
Curts que inclou la Marató. Els el túnel del terror "El bucie" orgaguanyadors finalment foren Se- nitzat pel Random Rol.

la maternitat acan Vies

Divendres 18 de novembre, cap a dos quarts de
nou del vespre, a la capeHa de Can Vies va tenir
lloc una xerrada-col·loqui
al voltant del llibre La represión
del deseo materno y la génesis del
estado de sumisión inconsciente,
de Casilda Rodrigáñez i Ana Cachafeiro. Va ser la mateixa Casil~
da Rodrigáñez qui va fer la xerrada i va condufr el debat.
La capella estava plena d'un
públic majorititriament jove, nois i
noies, un parell de mares amb els
seus nadons i també gent més
gran. Alguns ja coneixien elllibre
i la trajectoria de !'autora, i d'altres no, pero rapidament va captar
!'interés de tothom.
El fil conductor va ser la ma-

qualsevol dubte deis as-.
sistents. Realment va ser
molt difícil posar el punt i
final a la trobada. Aquest
FRANCESCAADRIÁN 1LAURA BERNADÁS • SINTS
pensament de la mateixa
ternitat;i al voltant d'aquest eix va La seva :resposta va ser que fi- Casilda resumeix la idea principal
fer un recorregut per tots els as- siologicament es produeix d ma- · de la xerrada: "La sexualidad utepectes vfuculats: la psicoanhlisi, teix tipus de batee uterí amb el rina y la sexualidad. materno--pril' antropología amb el matriarcat i part que amb l' orgasme, i va fer mal se prohibieron, porque están
el patriarcat, el part hospitalarj~ una extensa referencia al' agressiÓ asociadas al desarrollo de la sel'anatomia femenina, una repassa- del part hospitalari i lá necessitat xualidad básica del género hum&::- .
da per la prehistoria (neolític) i la . d'un part més humanitzat, on es no, de la· que depende el creciGrecia Antiga, on va fer referen- respectin els ritmes vitals del nadó miento de la criatura humana. El
cia a tots els mites classics (i on va i la mare.
tabú sobre el sexo en general y el
desenvohipar la idea del complex
Més que una xerrada, sembla- famoso tabú del incesto en partid'.Edi.p).
va estar al davant d'una contacon- cular, que según la antropología
Un deis temes que va crear tes perla calidesa de les seves ex- dieron origen a nuestra sociedad,
més debat va sér quan una de les plicacions, la facilitat de comuni- son en realidad el tabú que prohi- •
assisterits volia que li expliqués cació, el bon clima,
unes be esta sexualidad básica y común
per q\le afirmava que un part po- informacions ben aocumentades i que se organiza en tomo a la madia ser tan plaent com un órgasme. contrastarles, donant resposta a ternidad."

És possible que pocs (o potser ningú)
·sapiguen qui és Carme Boatell, i tanmateix .
hauria d'ésser per mérits propis un nom
reconegut al nostre barri, d'on fou filia. Pero
jase sap, la historia l'escriuen els vencedors.
La Carme fou· una lluitadora antifeixista
que, com tants d'altres, va fer front. a dues
guerras consecutivas contra un únic enemic i
amb una única tita: la llibertat. Ferida a la
retirada republicana del 39 quan transportava
ferits d'un bombardeig sobre figueres, va
aconseguir entrar a I'Estat francés. Un cop
alla, va integrar-se al primer grup de la
Résistance organitzat a Marsella.
Posteriorment . capturada pels col·laboracionistes de Vichy, fou la primera repu-
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blicana torturada per
més de 100 localitats arreu
AGUSGIRALT
aquests quan !'octubre
de I'Estat francés, entre les
del 41 va patir 40 dies
quals París.
d'incomunicació. Entregada als nazis, fou
·Acabada la guerra, els aliats, tement la
internada a Ravensbrück, tomba de més de creixent for<;:a de I'URSS i veient Franco com
92.000 dones i 863 nens. 1, tot i aixo, va . un baluart de l'anticomunisme, · van aturar
sobreviure fins al 1976, quan va morir a l'alliberament als Pirineus, ignorant la
Perpinya, imagino que amb la íntima dictadura espanyola. Els lluitadors espanyols
satisfacció de veure mort el dictador.
es van veure trai'ts, i Qbligats a viure a l'exili
Milers d'homes i dones com ella van o a seguir lluitant al maquis. ·
lluitar a la Gu~rra Civil i posteriorment
En la historiografía . posterior, espeajudaren a alliberar Fran<;:a del nazisme, cialment en la francesa, els exiliats republiorganitzant la Resistencia, mercés als seus cans han resultat incomodes. · Resültava
coneixements bél ·lics i alliberant directament millor una Fran<;:a alliberada únicament per

EL TÉU BENTlSTA DEL BARRI
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JORDINA • . SINTS
La colla castellera de Sants va
aconseguir descarregar el 2 de
8 ainb folre a la pla¡;:a vei:na de
Gracia, diumenge 21 de novembre. És'un castell que perseguía des de feia temps, i que
havia aconseguit carregar riomés un cop fa ara dos anys a
la mateixa pla¡;:a. La torre d'aquest any desprenia tranquil·litat, molta fermesa i auc
gurava un gran futur.
Els borinots s'acomiadaren el passat 27 de desembre a
les festes de Sant Andreu, posant punt i final a una temporada historica per a la colla.
Amb aquest castell, en un
any han aconseguit desc:arregar els tres castells de vuit: el
4 de 8 ja és present a gairebé
totes les seves actuacions, ha
descarregat també per primera
vegada el- 3 de 8 (a Sitges,
també reeixit a les darreries de
la temporada);· i la torre ha
mostrat·un fÓlre ja madur.
A més a més de totes
· aquestes alegries, els de la camisa grisa, que duen el color
del barri (perque és el color de
la bata deis treballadors de .
l'Espanya Industrial) a tota
pla¡;:a on actuen, també han
' inaugurat local aquest any.
En definitiva, el barri
compta amb til).a colla que ha
donat grans mostres de ·solidesa.

resistents francesas . i americans desembarcant a Normandia, que per uns exiliats
que havien tingut tancats en camps de
concentració com el d'Argelers.
No hi són a les novel·les ni a les
pel·lícules, tot i que, per exemple, una de les
peces clau en l'atac al Niu de les Aligues,
residencia de Hitler a Baviera, es digLiés
Federico Moreno; que fossln gudaris parlant
en euskera els ·que vah transmetre les
instruccions deis desembarcaments, i que
fossin les fotos de Francesc Boix la principal
prova als judicis de Nüremberg. Justament
és per aixo que nosaltres no podem oblidar
gent com la Carme B<;>atell i tots els lluitadors ,
per la llibertat.
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D'UNA PILOTA D'OR ...

*

En aquest aparta! volem apropar-nos a la realitat del nostre
pais, des de Salses a Guardarmar i des de ~raga a Maó. Des
de LA BuRXA volem contribuir a la coneixenca del nostre

passat immediat, de les problematiques actuals, tant socials
com ecolbgiques i económiques, i deis moviments populars
que ens fan avancar.

Salvem I'Empordi, sumar per
detensar elterritori

.
......

..

SALVEM L'EMPORDA • EIPII- 1' aprovació de qualsevol plante- projectes urbanístics i d'infraesagressiu per la com¡¡rca, a l'esLa· Plataforma Cívica
jament sectorial de fort impacte tructures presentats públicament pera que hi hagi un pla director
Salvem l'Emporda neix _a partir ambiental (centrals eoliques, que hem considerat agressius que ho reguli suprarriunicipaldel fet que en els darrers anys transvasament del Roine_ noves pels valors del territori.
ment.
han aparegut a 1' Alt Emporda línies electriques d'alta tensió)
"Grup de difusió: s'encarrega
uns projectes urbanístics agres- fins a 1' aprovació del pla direc- Com ens oraanitzem a Salvem de la publicitat de la plataf9rma
sius o molt negatius envers va- tor urbanístic de l'Emporda.
I'Empordail
(dissenys, ·pasquins, cartells, salors naturals, culturals i paisat3. Una política global basada Per comenºar ens organitzem en marretes, xapes~ banderoles).
gístics de la ncístra comarca. Si en la sostenibilitat i 1' equilibri dues assemblees, una a l' Alt També s' encarrega de · muntar
bé en un principi es varen
paradetes a les frres i tot
considerar, problemes aillats
el que consisteixi a fer
dt<ls diferents municipis,
difusió de la plataforma i
després d'una anali_si proles seves activitats.
funda es va fer palesa la
-Grup d'accions: és el
inanca de planificació terrique treu a la premsa els
torial en l'ambit supramunitemes que s'estan denuncipal. Cal -considerar, tamciant des de la Plataforbé, que hi ha previsions de
ma, ja que. el fet de sortir
pas de grans infraestructua la premsa és una mesu-res per la comarca: tren
ra de pressió. S'encarred'alta velocitat (TAV),
ga de convocar els mittransvasanient del Roine, líjans de comunicació i
nia d'alta tensió de 400 quid'assegurar una fotogralovolts, etcetera.
fía per a aquests.
Davañf d'aquesta ·sifiia:
-Grup economic: té
ció el juny del 2002 i arran
cura de controlar els did' una crida de la IAEDEN
ners de la Plataforma i d·e
(lnstitució Altempordanesa
promoure
campanyes
per a la Defensa i Estudi de
quan és necessári, ja que
la Natura) es va crear la Plahem de costejar les des- taforma Cívica Salvem
peses dels contenciosos
l'Emporda per la defensa
administratius.
del territori empordanes._En
A més a més, es foraquest sentit, es va redactar
men grups específics per
un manifest en el qual es fi- Acc11i dala Platafnm Cívica S8lv8m I'EQII'II8.
SALVEM L'EMPORDA portar temes de curta duxaven els -objectius de la
rada, com per exemple
plataforma, éls quals són:
de l'Emporda, que haura de tenir Emporda i 1'-altra al Baix Em- muntar concerts, quines i sorl. La redacció i aprovació precisa cura de l'aprofitament de porda. L' assemblea de l' Alt Em- teigs, entre d'altres.
del pla director urbanístic de recursos com l' aigua, l' energía, i porda ens hem estat reunint des
Actualment estem en la fase
1' Emporda des del Departamerit el sol agrícola, tot evitant els de fa tres anys setmanalment ca- d'avantprojecte del pla director
de Política Territorial i Obres efectes negatius del procés urba- da divendres i en diferents mu- territorial de l'Emporda, en · el
Públiques de la Generalitat i, al- nitzador, com ara la desaparició nicipis de 1' Alt Emporda. L' as- qual hem·presentat suggeriments
hora, l'adopció de mesures cau- gradual del nostre paisatge, la semblea és 1' organ de coordina- perque considerem que té forºa
telars, d'immediat, en materia pol-lució i la producció de resi- ció dels diversos grups de treball manc~mces, i estem a 1' espera de
urbanística fins a 1' aprovació de dus contaminants, entre d'altres. i també on es dirigeix la gent 1' aprovació inicial del docuCesmentat pla, per taJ que no esDurant els anys que s'ha es- . que es vol anar incorporant o ment.
devinguin inútils les seves deter- tat esperant que la Generalitat que té coses a denunciar.
Per a més informació sobre
minacions. Un pla que incorpori redactés i aprovés el pla director
Els grups de treball en els els temes d' actualitat de la Placriteris reals de sostenibilitat i la promes, i com que no es va apro- quals ens .Qrganitzem són:
taforiná Salvein l'Emporda o per
participació de sectors socials var cap moratoria, des de la Pla-Grup tecnic legal: fa un se- contactar amb nosaltres podeu
implicats.
taforma hem estat impugnant guiment del diaris oficials i im- fer-ho a través de la pagina web
2. Una moratoria temporal en administrativament i judicial els pugna tot el que es considera www.salvem-emporda.org.

Ronaldinho guanya aquest
premi repartint bon futbol i
somriures a dojo.

Tora, 1.179 hallitants, tres pendents
de Madñd i un cas
de tortures
Tora és conegut pel record llunya de
l'empresonament de tres joves, a
l'abril de 2003. La lluita política i
judicial aesenvolupada fins avui
pretenia frenar el traspas del sumari
d'un juijat ordinari de Lleida cap a
I'Audiéncia Nacional. Peróel 14 de
novembre el jutge instructor de
Madrid va fer públic que els tres
toranencs seran processats pel delicte d'integració en organització
terrorista. D'altra banda, es feia
pública la decisió de I'Audiéncia
Provincial de Lleida d'acceptar de
nou a tramit la querella per tortures
interposada per en Jordi. El jove,
detingut pels Mossos d'Esquadra,
ingressil a l'hospital per fortes

aritmies cardiaques, i la familia
obtingué els resultats de l'analisi
_que demostren la ingesta forgada
d'amfetamínes.
Des deis grups de suport es
destaca que en cap judiCi pot valer
com a prova una declaració
arrencada sota tortures.

... A UNES BUTXAQUES
ESCURAD ES

Joan Caries 1 celebra el seu
30é aniversari en el carrec prometent que hi sera molts més
anys .
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Conrad Vilano1
ProtesSor de pedagogia de la Universilat de -rcelona i
veídesants

"la conferencia episcopal
és un estat dios d'un estar'
Xerrar amb en Conrad sempre és interessant. Agraeixo que me
n'hagi brindat la possibilitat. Mai cau en discursos tapies o en
opiniotitis, recursos tan tí pies de la nostra época. Ell mai es mira
els temes amb ulls dicotomics; blanc o negre, sí o no, m'agrada
o no m' agrada... En Conrad sempre ho observa tot tenint en
compte el pes de la historia perqué, com diu ell, "res del que
succeeix avui en día és gratu"it". lla LOE, logicament, no n'és cap
excepció.
JOU

JOU • SINTS

la LOE_

t.

Tots els temes de la LOE o totes les lleis
que es fan o es desfan amb tanta rapidesa, sempre es fan sota una circumsamcia historica que les determina. La LOE
és només una reforma d'una contrareforma, que al mateix temps era una reforma. Esta clar que aixo no és bo per a
la legislació, per als educadors ni per a
l'estabilitat d' un estat. Sobta que alguns
defensin la idea que no es pot tocar mai
la Constitució, pero en canvi a cada legislació toquen la llei de 1' educació. Lamento que les coses que la Modemitat
havia deixat ciares, ara, en un temps
postmodem en que la dreta apareix amb
for<;:a, ja no ho siguin. La separació església-estat n' és un bon exemple. El
problema ve d' aquí. S' haurien separar i
el tema religiós ha d' afectar la consciencia de les persones. La cultura religiosa a l' escola, en el cas que n'hi hagi
d'haver, ha de ser més amplia i ha d'afectar més d'una confessió religiosa.

Aixo seria un esquema liberal del seole XIX, no;.
Sí, pensavem que amb la mort de Franco l'Estat espanyol assumiria aquestesquema, pero ara veiem que no. A l' escola pública hi ha un pes de l'església
perque hi hagi religió, un ensenyament
que l'església no cuida ni mima perque
als que el fan els malpaguen i els malcontracten.

El problema vindria de la separació
d'esulésla i estat;l
Hem d'ignorar l'anecdota, que són les
lleis i la política, i ens hem de fixar més
en les categories historiques. S'ha d'assumir d'una vegada per totes que aquest

país es de tradició cristiana pero el món
ja no és com el de fa 200 anys i aquests
valors han de tenir contacte amb altres
tradicions. Pero a banda d'aixo, l'estat
s'ha de separar de l' església tot i que
sera difícil, perque l' església és una
for<;:a de pressió per la moral pública i
d'opinió. Té presencia a l'educació formal i no formal. Llavors es·produeix un
debat reduccionista de dues postures
que recorda els del segle XIX: anticlericals i clericals. El tema de la'icitat no el
tenim resolt. La Conferencia Episcopal
és un estat dins d'un estat.

Apan d'aquests temes, hi ha un procés
de mercantilització de l'educació molt
important.
És una cosa cantada des de l'any 1979.
Hi havia dos nivells: el discurs -polític i
l' economic. Pero finalment, ha guanyat
el tecnocratic dels econorn1stes. Costa
molt defensar l'Estat del Beriestar perque hi ha molt poca obra teorica per defensar-lo, vam centrar tots els nostres
esfor<;:os en el discurs polític. Cal man- ·
tenir el discurs polític pero s'han de fer
estudis quantitatius economics perque
mai s'ha demostrat que invertir en públic sigui més negatiu que en privat, o
que invertir en privat solventi més problemes.
No s'ha demostrat mai que l'edúcació pública funcioni millor que la privada. No m'agrada el model d'extemalització dels serveis pero tampoc m' agrada la burocratització d'aquests. El
que és trist és que l'educació avui en dia
es veu des d'una perspectiva economicista; fins i tot es pensa que ha de de-.
pendre de la Conselleria d'Economia:
es concep l'educació com a motor de
1' economia. Pero aixo no és educació;
és tecnologia, un foment de la inversió.

On queda l'escola concertada;.

llibertat
LAURA.lllBERTAT!!

PROU REPRESSlO A LES DlSSIDENClES!!

P~ES.*S AL CARREP!!
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ALS TRES JOVES DE TORA
~~y

Va segons els pa'isos. A Catalunya nn és
una mala solució perque, com deia
aquell, és un país d'agermanats. És una
paraula molt bonica, de fratemitat republicana. Catalunya és un país d'ateneus,
d'ajuda mútua, de societat de socors, on
la societat civil ha tingut un paper important. Hi va haver-un teixit esportiu
molt abans que hi hagués una burocratització de l'esport, la UES n'és un bon
exemple perque era un club de caire
proletari i obrer. En principi, els agermanats no eren per fer diners pero ara
s'han desvirtuat. Són multinacionals
que depenen d' al tres multinacionals.
En principi, defenso 1' escola pública
pero també reconec que l'escola concertada, durant .moments molt difícils,
van anar molt bé perque va optar per
uns metodes de renovació pedagogica.
D'entrada, no hi estic en contra pero
· cree en una escola concertada que respongui a una voluntat de servei, de
completare'itat i d'innovació, pero mai
en una escola de tapar forats de negocis.
Una escola d'assaig perque si no anem
cap a una homogene'ització de 1' educació. Una escola concertada amb concurrencia de totes les etnies del barri, de
qualitat i de preu assequible. ·

l._lflclí dei'Eslal aen
20 h: el trobareu al carrer Violant
d'Hongria, núm. 71, 1r pis

ilecbracias llblte$ ' 1111 ~!lila
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Per últim, l'espai europeo d'educació
superior.
Bolonya esta per veure, pero el que sí
que esta vist és que anem cap a una universitat tecnologica aplicada: carreres
curtes, polivalents i de gran mobilitat.
Una educació superior que ha de respondre als grans reptes economicistes.
Una universitat anglosaxona, una unic
versitat que busqui convenis amb empreses.- Un ensenyament vertiginós i
virtual.

306 Altversañ Radio Contrallalda
81tnltllfll'B 23
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20.30 h: Centre Social de Sants

_

* ,....,

Cafeta hip-hop a la Capella de Can
Vies, amb temes classics deis darrers
30 anys

C•d'AIJ
3111e,.,.,
20 h: concentració pro-preses i presos
a davant la Model
Festa a la Capella, organitzada per
1'Assemblea de Barri

Can Vies Jocs Florals, 42 ·
Centre Social de Sants
Olzinelles, 30 · Casal Independentista Premia, 31 · Espai Obert
Violant d'Hongria, 71 · La Ciutat
Invisible Riego, 35 · Terra
d'escudella Premia, 20 · Teteria
Malea Riego, 16 · Pim Pam Films
Valladolid, 25 · Castellers de
Sants
Vallespir,
28
~.borinots.org · Diables de
Sants www.diablesdesants.org ·
Creación Positiva Crta. de Sants,
2-4 www.creacionpositiva.net

