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Forta indignacií per les
obres ales vies
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OPINIÓ

.Analisi de les
subvencions del
districte
.Com es reparteixen les subvencions que té assignades el
districte de Sants-Montju'ic? O
el que és el mateix, qui s'embutxaca els diners de la gent?
[ p8giJa 21

SANTS

El Correllengua
2006 arriba a
Sants
L'edició central del Correllengua
a Barcelona s'ha celebrat als carrers del nostre barri. Tot un·seguit
d'actes en defensa del catalá
[ . . 51

ElsMossos
d'Esquadra a la
palestra
Els problemes col·laterals que provoquen les obres del tren d'alta velocitat {TAV) afecten usuaris de Renfe, treballadors i ve'inat.

[pigiJBS3141

Els Borinots tan la millor
actuació de la seva historia

ARRE U

l'habitatge és
intocable

Dos, tres i. quatre de vuit en la XIV ]
[ Diada de la Colla Castellera de Sants .
Amb la plac;a Malaga (Bonet iMuixí) plena
de gom a gom, els Borinots, colla castellera de Sants, celebra el passat diumenge 22
la XIV Diada de la Colla Castellera de
Sants. La diada, que compta amb l'assWm-

La Comissió Antirepressiva de
Sants ens brinda una sucosa
analisi on recapitula l'actuació
del Mossos díEsquadra en el
seu primer any de desplegament.
[pBuiJaBl

cia de les colles de SabadeU i Granollers,
marca un punt d'inflexió en la historia dels
Castellers de Sants: es van construir, per
primer cop en la historia, els tres castells
de vuit en una sola actuació.

Un nou moviment per l'habitatge
comen9a a gestar-se i de sobte
neix la cri.minalització. Casualitat
o no, sembla que els moviments
que -toquen temes tan delicats
com l'habitatge sempre fan parlar
molt, sobretot als miljans de co·municació oficials.
[pigDinJ
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Nous vents, nova secció.
LA BuRXA avanra
[•••'••• ca1trala 1
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editorials

Gracias

Que s'aturin les maquinesl

D

arrerament han estat notícia les avaries provocades perles obres que s'efectuen amb motiu de !'arribada del
TAV i els consegüents retards dels
treils de Rodalies. Pero !'arribada
del TAV i la construcció del calaix
ocasionen multitud de problemes i
molesties més, dels quals els mit. jans generalistes es fan poc resso
perque no interessa posar a discussió la legitimitat d'aquestes actuacions. El fet és que Sants i altres
barris afectats estan patint només la

N

o sabem com donar els últirns detalls mentre la gent
l~s. gr~ies. En ~a quo- .· comenrya a arribar, a poc a poc,
t1d1arutat, els numeros pero sense pausa. De cop es fa
se succeeixén i en cérta mesura pales, mirem al nostre voltant i ho
som consckmts que LA BURXA vegem, rnillor encara, ho sentim.
només és possible amb el suport Més de 100 persones, algunes
de totes, pero només en certa me- participant en l'acte, d'altres que
sura. Arriba el dia de l'acte, i el només vénen a escoltar, pero tocos ens tremola del riéguit, • i és tes, en el seu conjunt, representen
que són moltes les forces invertí- et barri mobilitzat de Sants. Mai
des. ·una edició especial, un ví- desi~aríem una companyia rnillor.
deo, material nou, fins i tot hi ha · En eixe moment és quan ens n'aqui no ha·dormit. Anem perfilant donem del que evidencta l'aete

fase iniciai del queja es concep com
un .nyap de proporcions i conseqüencies historiques: el disseny de
barrisque viuend'esquena a la realitat dels seus habitants, únicament
al sevei d'interessos especulatius,
turistics i comercials. Davant d'aixo, només amb lá mobilització de .
les persones ql1e 'senten el barri com
un éspai viu, de relacions humanes i
de creaci6 d'alternatives á un model
de societat classita, inhuma i impersonal es pot aconseguir el primer
pas: que s'aturin les maquines! ·

del número 100: LA BURXA és del
barri. Llavors és quan tot cobra
Sentit. El nostre · projecte va més
enlla del de,spatxet a ~an Vies. No~
estem soles. La injecció energeti. ca és tal que encara estem tlotant
en !'eufOria. H~m. dit al principi
que no sabíem com donar-vos les
gracies. Sí que ho sabem: cada
'número sera el nostre agraiment.
A les vostres mans teniu el primer
d'una llarga llista, que no parara
fins que mai més siga necessari.

opinió

Subvencions al districte
ROSER BENAVENT

clar si perisem que el Centre Social de Sants, entitat degana al
L'inefable Francesc Osan, exdiri- barrí, en rep només 1.500.
Esment a banda mereix el
gent socialista. a Sants i un dels
.polítics responsables de participa- CoHeétiu per la Diversitat, grup
ció ciutadana a la ciutat, va deixar on milita la dona de l'exregidor,
anar en una reunió semisecreta: que rep 2.600 O, i la Federació
"No penso pagar a aquells que de carrers de la Festa Major de
ens ataquen!!". Quan es .referia a Sants, que en rep uns 80.000 eupagar, no parlava de pagar ell, o el ros (sí, vuitanta mil).
seu partit, sinó del repartiment de
Fa anys, la FAVB va intentar
que les subvensubvericions a entitats i col-lectius.
cions munidpals .
Aquest punt
fossin de concesc
de vista patrimosió automatica i
nial del poder i
no graciable a todels
impostos
tes i cadascuna
dels ciutadans',
de les associafent-los
servir
cions de veYns,
coma eina polítijustament
per
ca de submissió i
evitar el clientecontrol, · ha estat
lisme. El cert és·
(mátisat per les
que el pacte va
necessitatS del
durar poc temps,
dia a dia) el tai des de la Regíranna deis nosdoria de Particitres governants. Davant d'aixo,
pacw, molfs anys governada
diverses entitats, com la Comis- pels coneguts culs de ferro del
sió de VeYns de la Bordeta, van . Partit Socíalista Pere Alcober i
decidir: ja fa anys,.deixar de de- Francesc Osan, , s'han ocupat
que la seva concessió sigqi un
manar-ne.
Resseguint el llistat (durant acte d' amor· o, si més 'no, de
molts · anys secret) de conces- submissió.
sions del nostre .districte per al
Lluny queda el pensament
2006, que puja fins a més de que els diners de la gent han de
350:000 euros, hQm troba coses revertir en els moviments soben curioses com els 400 euros cials on s'aplega la gent. El poqUe rep Amics de la. Bordeta, der prefereix atorgar-lo a -les
una associació sense implanta- grans oenages que no qüestioció ni presencia (de fet, només nen la seva política o repartirté un membre ), passant pels los com qui dona besses als co4.300 euros de 1' Associació de
loms. Al seu aire.
VeYns i Comerciants del barri la
El pitjor és que no noinés ho
Fransa, els 4.000 de la d'Hosta- fan aquests pájaros de 1' Ajuntafranés, els més . de 3.000 de ment. Avui és practica generalit1' Associació de Comerciants del
zada en totes 'tes administracarrer Galileu (on viu l'exregi- cions i per part detots els partits
dor Alcpber) i els 4.000 de la del polítics. Així que millor apagar
Triangle. Aixo té un contrast la llum i deixar-ho córrer.

~

Resulta que la potencia colonial espanyola també volia la
. seva part de pastís .a l' África
subsahariana. Pero en el repartiinent només els van tocar les
escorrialles. Un trosset escarransit, si ho coínparem amb les
extensions del Camerun (i no
diguel11 de l'ex-Congo belga)
de dubtós interes: Guinea
Equatorial. Ara bé, com no podía de ser d'una altra manera,
els espanyols també vaÍl deixar-hi una pessima petjada.
Aixo és .el queja ens va explicar de forma magistrall'antropoleg Gustau Nerín en el
seu llibre Guinea Equatorial,
historia en blaizc i negre ·(Ed.
J.,a Campana). El llibre esta
farcit d'anecdotes divertides i
sucoses sobre el taranna del
personal hispanic que pul-luléj.va per aquelles contrades, in- ·
closos el pares claretians, que
eren els encarregats d'insuflar
de grat i per forrya la fe catolica als pobres negrets sense anima. També hi ha abundant material sobre les relacions se-

SALT DE PLENS .

un tricorni
a Giinea
QUELNESS

xuals entre colonitz¡:tdors i colonitzades; la 'qual cosa, i exagetant una mica, permetria retitular el llibre com a "historia
en blanc i negra".
Ara, Gustau Nerín ens torna a delectar amb un altre títol
de la mateixa editorial: Un
guardia civil a la seva. Una
delirant historia d'un no menys
detirant personatge: el tinent
Ayala. Un individu impr(;!gnat
de les mé~ profundes virtudes
nacionales que, provenint de
la· Benemerita, fa carrera al
continent africa. D'ell s'expliquen proeses com la que va fer
en cremar les cabanes on hi havía els ·nadons que ploraven i

no el deixaven dormir a les
nits. El seu nom, encara ara,
desperta entre els equatoguineans sentiments semblants als
que van provocar a l'edat mitjana els almogavers a Atenes i
Neopatria.
Els coneixements apresos a
J' academia militar, per on poc
abans hi havia passat un gallee
baixet i rodanxó, van servir-li
perdura la practica el genocidi, la corrupció, el trafic d' e"s-.
claus i qualsevol altra maldat
que li passés pel magí. Potser
no ens ha d'estranyar que amb
aquest mestre els .seus successors Ga com a país independent) Macias i Obinag, no
s'hagin quedat curts, i que fins
i tot l'hagin superat.
Trista historia · la de les
colonies. Trista historia la d'una humanitat on sempre el fort
ha fet servir la forrya per imposar la seva llei . .
1 el més trist de tot plegat
és que van passant els anys i la
. cosa segueix exactament igual.
O pitjor.

CARTES A LA BURXA
Envia'ns el teu escrit a laburxa@laburxa.org o a Can Vies (c. Jocs Florals, 42. BCN 08014).

Oportunitat• perdudes

J.S.

Diuen que .abans s'atrapa un mentider que un comencen a reconeixer en públic que les obres
coix. Qui vulgui ja pot anar a veUre a d'enjardinament a la zona O no es podran
l'anomenada zona Ode Sants, vies entre pla~a desenvolupar fins a fases posteriors i que
de Sants i Riera Blanca, les al~ades reals que arribaran el 2015. És el que alguns hem predit,
tindra el calaix de formigó am·b que i ells ens han titllat de demagogs.
I'Ajuntament" obsequiara el nostre barrí. Ara, ·
Fa dies a Sants 3 Radio la regidora lmma
fent la 'paret mitgera entre metro i trerr, ja Moraleda va respondre una pregunta sobre
s'assoleixen les al~ades que els ve'ins havíem que pensava del soterrament de les vies: "Una
predit i no els escassos 6 o 7. metres que van·· . oportunitat!", va dir. El locutor, és ciar, li va
jurar i perjurar els polítics.
contestar: "Una oportunitat .perduda, no?".
La pitjor noticia, encara, és que aquests ara

.

la· Burx~
Periodic de Comunicació
Popular de Sants
i barris ve"ins

LA BVRXA és una revista editada per un equip de redacció que En aquesta BURXA hi han coHaborat: Roser Benavent, Toni Gonzhlez, Gemma Parera Álvarez,
es troba cada dilluns al CSA Can Vies (c. Jocs Florals, 42)
Periodicitat: mensual
Telefon de contacte: 93 422 16 l3
Adre~a electrónica: laburxa@laburxa.org
LA BURXA no es fa responsable deis articles d'opinió.

Pal:i Canela, David Vázquez, Soto, JordirÍa, Laia i Meritxell Sánchez Amat, Mireia Pui, Carme, Ester Rams, Anna Farré, Helena Olcina iAmigo, Isaac, Marc, Albert Alonso, Miquel Darnés, Agus
Giralt, Yol, Marc Faustino i Vidal, Álex, Láia, Casal IndeÍJendentista, Comissió de Vefus de laBordeta, GermiruÍl, Plataforma pel Soterrament de les Vies i contra el Pla de l'Estació, lvan Miró, Polvorilla, Mary, Oriol Ampuero Gonzalvez i Josep Miró.
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Nombrosos problemas amb
l'arribada:del TAV

Joraades la~MV~Is
do12 horas diAños
LA BuRXA ha parlat amb els treballadors que estan construint
el calaix, als carrers Jocs· Florals i Antoni Capmány. Aquests
encofradors han volgut restar
·t en l'anopimat per por de repre,salles.
L'empresa Sacyr és l'adjudicatatia d'una part -Qe les
' bbres d'entrada del TAV a Bar"
' celona, concretament del'tram
entre Torrassa i· l'estació de
Sants (que inclou la construcció del calaix), pressupostat en
~1 ,56 mil¡pns d'euros. Aquesta
empresa · subcóntracta treballadors que fan jomades de,12
hores diarias. en dos toms ·de
- i á 19 i de 19 a 7, i només tenen un día de descans a la setmana: Fonts sindícals destaquerf que unes jomades laborals tan !largues són
perilloses; malgrat no ser il'iegals, ja que el comput d'hores
és anual.
Per !a seva banda, Maria
del Mar Ruiz, portaveu d'ADIF,
en ser entrevistada per LA
BuRXA afirma: "No són cosa
~nostra les condicions laborals
deis treballadors".
EIS. treballadors entrevistats diuen no haver vist acci~
dents laborals g_reus. pero les
obres de raita velocitat s'han
cobrat un minim de vuit morts i
Inés de 500 accidents.
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Reiterades avaries a la xaQ<a de Rodalies, jomades laborals
maratonian~s i nivells sonors que.sup.~rEm. amb escr~ix els.maxims
permesos son una constant per al ve1nat 1els usuans de Renfe
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nic ni el prinéipal problema· de
la xarxa de RodaJies. La falta
El diá a dia de les obres aixeca· d'inversions ve de lluny. Per tal
polemica, crispació i nombro- de superar aquesta situació la
ses molesties d'important gra- · Generalitat de Catalunya ha de~
vetat. Les mé_s conegudes i que manat 800 milions d'euros al
darrerament han omplert les pa- Ministeri de Foment, que fins_al
gines de tots els diaris, són ies moment només . s'ha comreiterarles avaries .a la xarxa de promes- a garantir una tercera
'Rodalies.
part dé la 1nversió.
•

ESTER RAMS • SAIITS

525 reclamacions en un mas

Presses i subcontractació

Des del12 de setembre els inéidents ferroviaris superen la vintena. 'Renfe ha rebut 525 reclamacions en aquest mes, pero es
pot c;onsiderar una xifra poc important si tenim en compte que
només 1' avaria dels passats 22 í
~3 d'octubre va afectar 154.000
persones.
Pero més enlla de ·les quei-

Els responsables de les obres
del tren d'alta velociÚtt (TAV)
ADIF (Administrador d'Infraestructures Ferroviaries) i OHL
(empresa adjudicataria de les
tasques) atribueixen els continus incidents a la gran quantitat
de serveis i cables que passen
pels sis metres d'amplada en
que treballen. En :aquest espai

xes . pels ,retards i les .restric-

hi treballen 600 persones opera-

cions dels serveis, · els i les ries i hi passen 136 instal·lausuaries també es mostren in- cions electriques i 450 trens
dignats per la ineficiencia dels diaris.
serveis d'informació de l'emMalgrat tot, la versió del
, presa, que no dóna explicacions sindicats és diferent. Per José
sobre l'abast o lá durada de les Luís Barba (CGT Ferrocarrils)
avilries. S 'ha creat el Col·lectiu la causa de les avai:ies. és "la
d'Usuaris Cabrejats de Renfe, falta de planificació de les
que reclam_a que es facin efecti- obres". 1 des de CCOO i UGT
ves indemnitzacions pel temps s'afirma que el TAV es fa amb
perdut en els diversos incidents, . pressa, jomades laborals molt
a més d'intentar conscienciar llargues i treballadors poc preels usuaris perque denunci'in ca- parats.
da _cop que el servei de rodalies
Les centrals sindicals també
"els deixi penjats".
alerten del perill de subcontracPer la séva banda, el Síndic tar treballadors que no entenen
·de Greuges ha decidit actuar l'idioma i que no poden comd'ofici per l'important nombre plir amb garanties les ordres
de queixes .repudes, i des de que se'ls donen, fet que també
1' Ajuntatrient i la Generalitat es posa en perill la sev¡,t segur?tat
va demanar "celeritat en la so- laboral. Les mateixes fonts
lució dels problemes" i es la- diuen que en les obres de l'alta
menten del mal servei que dóna velocitat el percentatge de subRenfe. ·
·
contractació és del 80%, tot i
· que la llei obliga les constructo- ·
lna xana dalicitaria
res a tenir el 50% de personal
Pero diverses fonts coincidei- propi. Critiquen, també, la
xen en manifestar que les obres complicitat de 1' Administració,
de l'alta velocitat no són ni l'ú- que no ha obert cap expedient.

Les tasques quotidianes s'envolten de. ris·cos constants.

lndignació·al
voltant de les
vies

J. M. - LINIA SANTS

r-lit Ilesa

peren en 25 decibels el maxun
. permes. També denuncien l' estat
En l'últírna reunió de seguiment
dels seus carrers, gairebé. inaccesde les obres, el Distrtcte va
. sibles per a les persones amb mo- ·
deixar anar que a partir de
bilitat redu'ida, a més d'inquietants
desembre 'iniciaran les fases
vibracions dels seus edificis, que
PAU 1 i PAU 2. Segons el
· provoquen, entre d'altres coses;
projecte, aquestes fases afecESTER RAMS • SAíTS
que les bombetes es descarg6lin. .
ten l'espai on ara es traba situat
Un veí del carrer Antoni de
l' el CSOA Can Ves i les cases
Unes molesti~s menys mediatiques Capmany escrivia fa uns mesos:
del seu vottant. Aquésts ha-..,
són l_es que pateixen els ve'ins i ve'i- . "Hi ha dret ·que les maquines tré" bitatges es tiraran a terr.a ·per
nes déls edificis que envolten el ballin a centímetres dela gent que
alxecar nous blocs. •Queda en
corredor ferroviari, unes 15.000 passa pe! carrer ? Hi ha dret que el . ·
s1,1s~s qué passara amb Can
persones. Després d'un any i mig veí que surt de casa seva només
Vies, que es traba a!'espera de
d'unes obres que duraran, "si tot va tingui un passadís metal·lic d 'un
resokfre la seva sítuacíQ lega¡.
bé", fms a fmals del2007, els ve'ins metre d 'ample en comptes de carPer tal de donar a conéixer al
rer? () Val la pena patir tates
han interposat nombrases denúnbam aquesta,situació, el C$0A
cies a les administraci()ns compe- _aquestes penalitats perque, al cap i
Can Vies celebrara el proper 19
tents i al S'índic. Es' queixen dels a la ji,' el que ens vulguin plantifide novembre una jornada de
car davant de casa nostra sigui un
soroll~ que causen els treballs inin. . portes obertes a la pl~a de
terromputs durant les 24 hores del mur de formigó, en comptes de soSan!Sl que durara tot el clia amb
dia, cada dia de la setmana, que su- terrar les vies? "
t diversas activitats. ' .•
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Dr. Man;:al Solanas i
Esquerra .
ODONTÓLEG Coi. num. 2.125

Carrer d'Ob:inelles, %, Ir.
118014 BARCELONA
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c-mail: rnsulanasdentist@<inti1nwd.es
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A PEU DE CARRER

De com ter un ·
vídeosense
tenir-ne ni idea
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Quan vam ·comen9ar .a prepa-·
rar la celebració del número
100 de LA BuRXA, una de les
propostes més boges va ser fer
un vídeo: intu'iem que seria molta feina i cap de.nosaltres en tenia nocions. Malgrat tot, van\
pujar~nos al carro. .
Vam elaborar una proposta
de guió i amb la gent de l'assemblea vam comen9ar a fer
llistes quilométriques de totes
les persones a qui -volíem entrevistar. Vam fer ni més ni menys
que 69 entrevistes. La camera
estava al Terra d'escudella i durant tres setmanes no va parar,
totel dia amunt i avaiL Al mateix
teníps vam filmar les diferents
activitats de LA BuRXA: les assemblees de redacció i tancament, la distribució,·l'enviament
per correu,.. Paralielament, calia pensar en la part técnica. Per
sort, el Dani Camon es va com.prometre a encarregar-se'n. Te- .
nint en compte el seu currículum (basicament es dedica a_
aixo) no podíem estar més con:
tentes. Pel que fa a la maquina ·
i el programa, la solució ens la
· va donar I'Emili Salas, que·ens
va deixar un ordinador.
Va arribar. el moment de visionar · les _cintes. Ni més ni
menys que vuit hores d'entrevistes i tasques. El Dani, sobre
la base del guió i les musiquetes que·havíem escollit, va comen9ar a accelerar imatges, a ·
combinar entrevistes i a escollir
talls~Airo prenia forma! La tasca
era laboriosa i només vam
aconsegúir enllestir-la després
d'uoa sessió maratoniana de
set hores que va acabar a les 8
del matí del mateix dia de la •
presentació. Pero encara no
havia arribat el final. Després de
dormir un parell d'hores, vam
gravar el DVD final, amb alguns
obstacles téchics que van fer
que la tensió es mantingués fins
al darrer 111oment.
Durant les intenses setmanes d'elaboració del documental, hem dubtat si interessaria a
algú més que la gent més prO:
pera._La reacció pos~iva d'aquelles·persones que l'han vist
és una satisfacció i una alegria.
Així que, un cop més: gracies a
totes i a tots per fer-ho possible!
1a continuar burxant!,

1~ .

litzar les conseqüencies de les
qu~ treballa pel soterrameilt de
obres faraoniques que des del . les vies i s'ha mostrat en contra
_man; del2005 afecten els carrers del calaix i del Pla de l' estació.
La Plataforma per Soterrament . propers a les vies i l' estació. 1 és En les seves paraules, "ara que
que inalgrat que el TAV sigui un es comencen a veure els impac: de les Vies i contra él Pla de
l'Estació toma a la carrega. Han tema mediatic, i els mitjans re- tes de les obres, ·i quan encara no
prepa,rat una visita guiada per di- , cullin dia sí dia també les avaries és massa tard per aturar-les" voi el mal funcionament de la xar- . len convidar tot el veYnat a
versos punts del barri afectats
per l'arribada del tren d'alta ve- xa de Rodalies per culpa de les coneixer els .cinc punts més conlocitat (TAV) i la construcció del obres, . l'efecte que aq~estes teflictius i á tomar a ·obrir el debat
nen i tindran al nostre barri no de la necessitat d'unir dignament
calaix.
les.dues parts·de Sants separarles
El proper 19 de ri.ovetrtbre La surt enlloc.
ruta dels nyaps intentara visibiLa Plataforma fa nou ai).YS per la platja de vies.
' ESTER RAMS 1PLAT. PEL
SOTERRAMENT DE LES VIES • SUTS

MERITXELL S. A.

Vallespir i Valladolid

·Passeig Sant Antoni

Riera de Tena

El segon punt són els carrers
Vallespir i Valiadolid, que deixaran de ser carrer8 tranquils
per convertir-se en zones de
gran transit. D'altra banda, encara no s'han comen9at a construir els edificis que han d'acollir
les persones que seran expropiades, i les indemnitzacions
destinades als comer905 afectats e~tan pe~ negociar.

La ruta continuara pel passeig
Sant Antoni fins a Jocs Florals,
a l'al9ada de Can .Vies. És on
comen9ara el calaix, d'un
- quilometre de !largada i fins a
12 metres d'al~da. El passeig i
l'avinguda de Roma s'hauran
d'aixecar per refer els pilars de .
les vies que passen per sota, ja
que no aguantaran amb les
noves vies 'del TAV. ·

Des d'aquest punt-ja es pot
' comen9ar a entreveure el que
sera el calaix, que fara que
molts deis . carrers perpendicúlars a les vies quedin
tapats, com el mateix Riera de
Tena, · Sugranyes i Carreres i
Candi. També es podra veure
una panoramica de les
nombrases molésties qye
generen les obres.

l'estació de Sants
la ruta s'iniciara a Joan Peiró
per veure la remodelació de l'estació. Ja s'han enderrocat alguns
edificis del carrer Viriat per
doblar la superficie de l'estació,
malgrat que l'espai reservat a la
seva funció continuará·seht el
mateix. La resta sera un centre
comercial, un hotel i oficines.

Badal mar
~~ trajecte acabara en una de les
zones on el calaix impactara
més als ve"ins, ja 'que tindran un
mur de· gran al9ada a pocs
¡ metres de les seves finestres, tot
' · i que la normativa municipal
considerarla iliegal construir. un
, edifici de l'al9ada del calaix.
' L'escola Cavall Bemat quedara
enclotada entre el calaix del
!. cinturó i el de fes vies.

•

U ~ IU .,.;

;L

~

............. ···r· ...., ...

Celebració deis 100 mesos de la Buau
JSA • SINTS

La celebnu;ió del número 100 de
LABURXA va tenit lloc elpassat divendres 20 . L' actuació de la colla
castellera de Sants amb un pilar de
quatre va ser el punt d'inici de 1' ac- .
·te de Cotxeres, on es van rébre al
voltant d'un centenar de persones.
Mentre no comen~ava la xerra. da sobre la comwricació popular,
es .va poder visitar una exposició,
que incloYa portarles historiques,
fotografies del barri, ds carretons
de LA BURXA. Durant la :xerrada,
Emili Salas, fundador de L 'Informatiu i Sants TV; David Bassa, periodista, i•Meritxell Sánchei Amat,
membre dehoHectiu redactor de
LA BORXA, -posaren én comú les
seves experiencies, que varen donar lloc a un debat for~a profitós.

En acabat, es va fer el passi de
vídeo que s'havia elaborat amb
motiu de la festa, recollint alguns
testimonis de persones properes a ·
LABURXA per haver-hi coHaborat,
lectÓres, punts de distribució...
Els Diables de Sants varen
concloure la primera part de l'acte,
i la Colla Bastonera va dur en cercavila les persones assistenpdins a
Can Vies, on van ser rebudes per
un pica-pica deliciós. El nou grup
.Rauxa Constructiva (format per
membres de rotbüi Positiva) va de- .
, butar, i va sorprendre, en l' acte.
Van seguir-lo els Pirat's Sound Sis- ·
tema, i finai.J;nent va punxar discos
el PD Fumantxú, entre d'altres.
L'assistencia va · ser massiva a' la
segona part de la celebració, i tot i
alguns problemes recnics i la caloreta, va ser una bona festa ..
Xerrada sobre els mitjans de comunié:áció duran! l'acte d'aniversari.
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Correllengua 2006: el catall,
.llengua d'aCollida i cohesió

[PINZELLADES .
BIJJIJRSII

I'Assemlllea 111 Barrí
L'Assemblea de Barn ·de Sants
(ABS), l'espai de confluencia
deis movim_ents socials al barri,
ha iniciat un procés d'actúalització del projecte. Les valoracions
positivas de les Festes Alterna- _
tives, que mostren el potencial
d'aquest espai i !'arribada o ere-ació de nous col ·lectius i espais
de base a Sants, són algunes
d'e les raons que motiven
aquest procés. Des de I'ABS es
convida a totes les persones i
col·lectius interessats a partici- .
par en les Jornadas de D,ebat
que tindran lloc el proper 18 de
novembre a I'Espai Obert.

CARME • SAITS

Ja s'ha celebrat el Correllengua a
la vila de Sants, pero aquest cop
amb la peculiaritat que en l' edició d ~ engúany aquest acte ja consolidat s'há pres com el central
de Barcelona. Tot un dia ple
d'activitats i entitats omplint; primer, la playa Bonet i Moixí i,
després, el pare de l'Espanya Industrial i el cárrer de Sants. ·
Í!acte es va iniciar el divendres 27 d'octubre amb un debat
polític a les 20.30 hores a la Sala
Nova de Sant Medir. El titol va
ser "Com queda la llengua catalana davant el p.ou Estatut?." i va
comptar amb la participació de
formacions polítiques amb representació parlamentaria
Tanmateix, el gruix de la festa es va dura terme, comen edicions &nteriors, el dissabté 28
d'octubre. El matí va comenyar
amb la playa plena de les exposicions de la Plataforma pel Soterrament de les Vies i contra el Pla
de l'Estació i del Centre Social
Autogestionat Can Vies. També
es van exposar més d'un centenar
de dibuixos deJ II Concurs de Dibuix Infantil de la CAL nacional.
Més tard, l'associació -de Tai-txi
Taoista de Sants va oferir una demostració d'aquest art milenari.
Cap al migdia, i a proposta del
Casal Independentista de Sants,
es va realitzar una xerrada amb el
títol "Un estandard pera una na-

lOtRIIIBS IIB
IIJCOillmBRIIIB lBS
1/UitiJS mBXÍCIRIJS

Acle del Correllengua 2006 als· carrers de Sants.

ció", activitat totalment integrada
en el marc del Correllengua d'aquest a,ny on s' exigeix que la
llengua catalana assoleixi la pie. na normalitat en iots els ambits.
Com ja és habitual, es varealitzar un dinar popular amb l'assistencia d'un centenar de persones, i durant la sobretaula es va
poder gaudir de la lectura de po:
esia d' autors catalans i de 1'actuació del grup de música Esquirolada.
·
·
Cap a primera hora de latar-

J. S.

da la playa ya comenyar a bullir
de gent i entitats culturals per donar inici a la cercavila. Acompahyant els assitents hi havia geganters, bastoners, castellers,
diables, tabalers i una gran se- ·

estat celebrant el Santsgimbanqui.
Uria hora més tard i tornant a
la playa Bonet i Muixí es re.alitzaren els últims, pero no menys
esperats, actes de la jornada: el

nyera, que van omplir el princi-

lliurament de premis del II Con-

pal carrer del barri. I com no, a curs de Dibuix Infantil de la CAL
l'alyada de l'Espanya ·Industrial nacional, la lectura der manifest
s'afegiren els diferents caus i es- del.Correllengua a carrec de l'acplais (Esplai Xiroia, Esplai Es- . triu i veYna del barri Meritxell
puma, Esplai Sant Medir, Esplai Ané, una xocolatada per a tothom
i l'actuació musical del grup La
Turons i AEG Puig i Moliner),
que fins a aquell moment hav_ien _ Carrau.

es de
l'abstenció és l'opció. més Mostres simblliqu_
conllictes eterns
escullida aSantsBERNAT COSTA • SAITS

En els barris de Sants Hostafranchs i la Bordeta, les elec~
cions al Parlament de Cataluriya
del passat 1 de novembre no va.
. guanyar cap partit. La majoria
de veYns ( un 39%) van decidir
quedar-se a· casa, una mitjarta
mé_s alta que la de tot Catalu-

nya. Als-barris de Sants la coalició de CIU va ser la forya més
votada. Eri el conjunt del districte, el partit més votat varia,
ja que el PSC supera ~n vots a
CIU gracies al vot obrer de la
Zona Franca 1 el Poble-sec, de
majoria socialista. Els percentatges han estat calculats sobre
el total de votants.

Abstencions
39%
PSC-CPC
15%

Altres
2%-

Ciutadans

2%

J

ICV-EUIA
8%

10%

HELENA OLCINA 1 AMIGO • SAITS

La lluita contra !'empresa Mercadona comenyada al centre Logísitc de Sant Sadwní d' Anoia
continua (vegeu LA BURXA núm.
99). Després de cinc rñesos de
conflicte, els treballadors i treballadores encara tenen forya .
per seguir lluitant pels seus drets
laborals. Un exemple d'áquesta
mobili~ció, que sembla no tenir fi, l'hem pogut viure les darreres setmanes a l'estació de
Sants, on la Secció Sindical de
CNT (Confederació Nacional de
Treballadors) ha instalat diversos piquets informatius. "La fi
de l'assetjament laboral, la lliure sindicació i la remuneració de
la mitja hora del descans" continuen sent les demandes que el
director de Mercadona, Joan
Roig, es nega a escoltar.
Pero aquest no ha estat gúnic cortflicte laboral que han
viscut els carrers de Sants. Els
treballadors i treballadores de
Pl:!ICS i Jardins, que també mantenen una lluita eterna contra
1'Ajuntament i la presidenta de

l'Institut Mooicipal de Pares i
Jardins, Imma Mayol, celebraren el passat dimarts 16 d'octubre. una assemblea al-Centre Cívic del Casinet d'Hostafrancs.
Seguidament, les 450 assistents
es manifestaren fins al carrer
Tarragona i, poc després; membres del Comite d'Empresa realitzaren un ·acte de protésta al
Pare Güéll, on Imma Mayol estava inauguant les obres de remodelació del pare.
El diumenge següent, tornaren a repetir a la Festa delaTardor, també realitzada al Pare
Güell i amb la presencia, nipidament covert1da en absencia, de la
presidenta. La insuficiencia
pressupostaria, el retall de recursos (especialmént en contractació de personal), la política continuada de privatització, i la mort
aljuliol d'un treballador en accident ·laboral no -han fet més que
aguditzar el conflicte. I, atesa la
falta d' interes que les institucions han demostrat per superarlo, sembla que aquesta no sera
l'última aparició del · Comite
d'Empresa de Pares i Jardins.

El Col·lectiu de Solidaritat amb
la Rebel ·lió Zapatista i el Centre Social de Sants. van celebrar el passat 6 d'octubre una
jornada de solidaritat amb les
lluites de Mexic. D'altra banda,
el Bahia·va acollir el 28 d'octubre una jornada de recolzament .al Centro de Medios Libres, un espai que pretén la cohesió de diferents experiencias
comunicativas mexicanas.

EIS DIUiSIBS IIBI Pral
1 COIXBÍ'IJS
El 25 d'octubre, la Xarxa de Solidaritat contra els Tancaments i
la Precarietat va organitzar un
acte amb e1s treballadors expedientats arran de la vaga á l'aeroport del Prat. Arnb l'acte es volia denunciar l'atac als drets laborals i de vaga que han patn
. a~uests treballador5, nou deis
quals s'enfronten a una demanda fiscal sense precedents en
·· conflictes laborals.

12 ll'lctullm:
IIJS 1 CIJIBIIIIt

}OtRiltltJS 'MBmltil,

Justícia i Bi1Ril8f
La Toma i la Ciutat Invisible han
organitzatunes jomades per re- ·
cuperar i reescriure alguns deis
episodis més negres de la hjstOri~ del feixisme a Europa alllarg
del segle XX. Una de les xerrades es va fer al Centre Social de
Sants, el10 d'octubre, i hi va par"
ticipar Neus Catala, una de les
superviverits deis camps de concentració nazis.
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Alessi Deii'Umbria
Pepitas de Calabaza ed., 2006
Tardar del 2005. Els noms de Bouna i Zyed, dos adolescents que s'electrocuten fugint de la policia, ressonen en
barriadas com Clichy-sous-Bois. Alla, la meitat de la població té menys de 25 anys, i un terc; no té la nacionalitat
francesa. És una més de les banlieu terme que en l'argot
de les barriades {el verlan) capgira el seu significat original
(lieu de ban, lloc del desterrament).
La mort deis nois catalitzara una rabia mastegada quotidianament i en silenci. Prop de 15.000 joves participen en
la revolta que ha d'encendre els suburbis que encerclen
les grans ciutats franceses. Desenes de milers de cotxes
són cremats massivament, se saquegen centres comerclals, s'incendien oficinas de correus i escales, els enfrontaments amb els antidisturbis són més escassos pero contundents, amb una policia superior en armament. 3.200
persones són arrestadas "en flagrant delicte", i 1.540 més
són detingudes en les investigacions judicials posteriors.
422 majors d'edat són condemnats a penes termes de
presó i 118 menors són empresonats.
Qué ens ensenya l'incendi del suburbi? Quins vincles
manté amb els processos de desintegració social propis
del capitalisme avanc;at? Qué explica de l'urbanisme guetitzant, de la identitat
francesa neocolonial, de les polítiques
socials assistencialistes, de la paranoia
securitaria, de l'economia neoliberal excloent? És la fúria
deis joves precaris i
aturats de per vida,
una bufetada a la
cara de la "integració
laica i democratica"
o, .fins i tot, del seu
fals revers, el "comunitarisme pseudoreligiós"?

El corazón del sapo
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Salvador Puig Antich va ser el darrer pres polític executat
amb garrot vil sota la dictadura de Franco. 22 anys després
som davant el primer intent d'explicar la _historia d'aquest
anarquista i la de la ge.nt que va mirar d'impedir la seva absurda mort.
· •
La pel-lícula arriba acompanyada del vistiplau de la
família i la seva candidatura a representar Espanya als Osear, motiu pel qual la decepció de la qual us parla encara
ha estat més gran. L'Academia la posa a l'alc;ada de Volver
i Alatriste {no us les perdeu!), mentre que Salvador és ab- .
solutament prescindible, per llarga,. ensucrada i superficial.
Es tracta d'un film correcte, sense més, !loable més per la
seva manca de detectes que per les seves virtuts, amb la
mirada massa fixada en un protagonista que, de fet, té ben
poc a dir malgrat simbolitzar molt. De manufactura catalana, esta correctament protagonitzada per !'internacional
Daniel Brühl, a més de Leonor Watling, Leonardo
Sbaraglia, Tristan Ulloa, lngrid Rubio i Mercé Sampietro,
entre d'altres.
Vol

· Una de les grans bandes del rack polític estatal, amb accent HC-punk, torna en forma d'autohomenatge després
de cinc anys de silenci. No es tracta del retorn als escenaris, pero sí del disc de comiat necessari d'una banda
que sempre .se.ra recordada i admirada. La trajectoria deis
Sapos {1991-2000) esta totalment !ligada al moviment antimilitarista i al moviment social de base de Saragopsa, un
deis nuclis forts de la insubmissió de l'época. El compacte
consta de 17 temes apareguts en diferents recopÍiatoris,
on la banda cedia els seus temes per a causes diverses
{recolzament de radios lliures, presos en lluita...), i també
de temes inédits que corresponen a les primares gravacions casolanes tetes al local d'assaig.
Amb un disseny pie de fotos i citacions bibliografiques
d'interés, el llibret ens recorda també que els beneficis del
di se són per recalzar economicament el nou Centro Social
451 de Saragossa. No podia ser d'una altra manera~

lvan Miró · La Ciutat
Invisible

David Vázquez

1 1 r a
Amb l'esperit burxaire de renovar-se o morir, neix
una altra secció: La tira cómica. Pretén, ni més ni
menys, cedir un espai a tates. aquelles persones
que tinguen la necessitat d'expressar la seua iro. nia, humor o malícia a través del ja tan coriegut
món del cómic.
No exigim, dones, saber-ne molt de dibuix pero
sí un pessiguet de simpatia que, amb humor negre, groc o rosa {per sort, El paréntesi ja és a color) ens permeta aixecar un somriure, que sempre
alleugera l'anima.
Envieu les vostres aportacions a l'adrec;a
laburxa@laburxa.org, dugueu-les a Can Vies
{Jocs Florals, 42) o deixeu-les a la bústia de. LA
BuRxAque tenim al Terra d'escudella {Premia, 20).

Lr\,

u·

e

o

•

m i e a

Quins collons!

els obr,ers no tenim dret
ni a viure ni a treballar
'
a Sants?

ai! nen! es el preu historie
que tenim que pagar
per seguir construint el seu

imperi!
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Diguem No

Ra

Ara que som junt~
diré el que tu i jo sabem
i que sovint oblidem.

No,
jo die no,
diguem no.
Nosaltres no som d'eixe món.
Hem vist la fam
serpa
deis treballadors.
Hem vist tancats
a la presó
homes plens de raó.
No,
jo die no,
diguem no.
,
Nosaltres no som d'eixe món.

RAIMON
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Us sona, oi? Una versió fou cantada per Rauxa
Cónstructiva en el seu debut a _la festa de LA BuRXA,
,celebrada a Can Vies.

un tomb per diccionari

En les proximes Burxes us farem arribar
algunes paraules que podreu trobar a Lo
•
diccionari 1/eidata-catala
(www. tremendos.net/lodiccionari.htm.)
En paraules deis seus autors: "Creiem
convenient que la gent conego aquet diccionari i
que es culturitzo amb lo lleidata, variant dialectal
nord-occidental del catala, prou profitós an
paraules. Qualsevol sutgeréncia lleidatana sira
acceptada. Sisquere us ho passeu bé!!".
Bajocola: Tonto, ruc, ignorant, tou (de fet té
moltes accepcions), ex: "No sigos bajoco home!
la paa aquella se t'andú a l'hort quan vol!".
Bajoca també té un altre significat que és el de
'mongeta tendra'.
Umflar: Inflar, ex: "Umfla la pilota que si no la
canalla no callara".
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Segons les croniques, les manifestacions del segle XIX
anaven encapQalades amb la frase que més por feia a les
classes dirigents: "Associació o mort". 1es veu que aquesta
frase va quedar ben gravada a les ments deis treballadors
fins a la Guerra Civil, ja que en el moment deis bombardejos
el nivell d'aut<,:>organització fou molt alt Es van organitzar
aprofitant comunitats de ve·ins, comissions de testes,
ateneus... 1 van aparéixer figures com els ve'ins responsables, els vigilants i les juntes de ve'ins.
Els barris es van foradar amb les mans de dones, homes
i nens treballant pel seu propi bé i pel bé de tota la comunitat. Aprofitant runes i amb gran manca del formigó, que anava destinat al front, es van edificar més de mil refugis, que
serviren per defensar els ciutadans deis 149 bombardejos
que va patir la ciutat.
Sants, Hostafrar_:¡cs i la Bordeta es trobaven a l'época,
juntament amb part de I'Eixámple i de les Corts, al districte
VIl, on es van aixecar uns 150 refugis. Els cert és que no fou
el nostre un deis barris més atacats pels avions. Pels feixistes resultava més temptador atacar el port, el centre deja
ciutat i el Poble-sec, on hi havia els_diposits de la Campsa.
Tot i aixo, pel que fa al nombre de refugis cal dir que fou
altíssim, i que resulta trist que existint-ne tants al barri no n'hi
hagi cap d'estudiat a fons.

Hem vist la por
ser llei per a tots.
Hem vist la sang
(que sois fa sang)
ser llei del món.
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Amb el final de la guerra, els refugis es van tancar. i per a
la gent que hi havia passat hores a !'interior resultaven un
record molest.
Qué se n'ha fet d'aquells refugis? Alguns han passat a
millor vida perla fal-lera destructora i constructora deis batlles
de la .ciutat, per culpa d'algunes grans obres com les de
l'estació i el cinturó, i per· culpa també de l'enderrocament
d'algunes finques antiguas. Pero mblts d'altres resten sota el
coneixement exclusiu deis ve'ins del barri que tenen una certa edat.
Preguntant un pot arribar a descbbrir que si, per exemple,
viu a la Casa Gran del carrer Rosés, sota el formigó del pati
de casa seva hi ha encara el refugi que els ve'ins van ai?<ecar. 1el mateix succeeix en moltes altres finques del barri, en
vivendes i en antiguas fabriques i tallers.
Com és possible que tots aquests refugis restin encara
sota terra? Si hom prova de buscar informació al voltant del
tema, quasi en exclusiva només trobara referencias al refugi
de Nou de la Rambla, com si aquest fos l'únic a tota la ciutat.
Sincerament, no espero que les institucions vinguin afer-nos
la feina, pero igual com tots aquests refugis foren edificats
pels ve'ins, seria lloable que aquests els desenterressin deis
seus records.
Agus Giralt

Fanzine
NDF (Niños Drogados por
Frank Sinatra) es el nom d'un
fanzine, concretament el de
1' Aten u llibertari
de Sants al carrer Cros, 1 O.
L'immoble, que va ser okupat
el 6 de Juny del 1987
després de 19 anys
d'abandonament, ·
era una de les 15 cases que
hi havia ócupades a tot
Catalunya~ Aquest bulletí
coritrainforrriatiu serví per
difondre .
tota mena ae lluites i
pensaments.
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un gelar·en un desert

IMMIGRANTS

en rimera ersona

lenden-Madrid- Barcelona
Vaig venir de Londres quan
teni.a 30 anys perqué volia
canviar la' meva vida. Vaig
ar'lar a una agencia de viatges i vaig comprar un viatge
pel sud d'Espanya. Vaig estar
dues setmanes en un hotel,
amb la idea de quedar-me
aquí. Una noia de !'hotel em
va parlar d'una agencia d'aupair a Madrid. De manera
que me'n vaig anar cap alla,
or'l vaig estar treballant per a
una família molt amable. Ensenyava angles al nen i ajudava amb les feines de la casa. Pero la veritat és que no
em deixaven fer gairebé res
de la casa. Vaig estar alla dos
mesos, fins que va acabar
l'estiu i vaig haver de marxar.
Després vaig anar a Bar- .
celona. Necessitava passar
per alla per agafar un bus
cap a Anglaterra per recollirhi unes coses. A Barcelona
no sabia qué fer, havia de
guanyar-me la vida. Vaig
conéixer un noi que feia clas. ses d'anglés i em va dir que
jo també en podía fer. Jo no
ho havia fet mai, pero ell em
va ensenyar com fer-ho. Així
guanyava suficient per viure,
vivia en pisos éompartits.
Després vaig trobar un estudi
barat. Estava i/1egal, pero
ningú em preguntava res.
Aixo sí; havia de treballar
sense contracte laboral. Per
tenir un contracte em demanaven la residencia i per donar-te la residencia necessitaves un contracte. Una vegada vaig intentar arreglar
els meus papers, pero era
tan complicat que ho. .vaig
deixar estar. Vaig estar molts
anys il·legal, pero no em pr&'
ocupava. Si no fas res dolent,
ningú et pregunta res. Després vaig coneixer el meu
marit, vaig tenir dues filies, i
vaig seguir donant classes
d'anglés;
·
Quan vaig arribar no sa~
bia castella, vaig tenir _una
professora particular que era
molt cara, pero valía la pena.
Després vaig anar a classe
de catala durant anys i ja tinc
el títol'de catala péiJ1at.
JEANNE

t
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EL RACÓ DEL CASAL

:Girona, entre

Fran~a i Espanva
[

Els efectes de la immigració en l'ús i la vitalitat de la !lengua quatre aspectes que tracten· de la relació entre la població ]
catalana . són sovint objecte de discuros simplistes i/o nouvinguda i !'autóctona, les llengües que es parlen al
esbiaixats. Aquest text proposa una reflexió al voltant de .nÓstre país i_l'actitud de tot~ plegats davarit aquest feno~en. · ORIOLAMPUERO 1GONZÁLVEZ

Al volta.nt de la immigració als Pa.Ysos Catalans i de l'ús de la llengua
catalana, cal tenir en compte diversos
_
aspectes.
El primer ve a proposit de dues
presumpcions que van en la mateixa
direcció, tot i que en sentit contrari.
L'una: molts immigrants suposen
que la societat lingüística d'acollida i .
la llengua de l'Estat coincideixen.
L'altra: molta gent de la societat d'é¡lActuáció de la colla bastonera de Sants al Correllengua 2006.
collida creu que ells no aprendran
mai la nostra llengua. Si ens.ho mi- ·
rem de més é¡l prop, les dues pre- .Pero l'optirnisme de la inteHigencia
Aixo ens duu al quart i últirn
sumpcions tenen una cosa en comú: . (per que només pot ser inteHigent et punt: podemJer girar únicament al
la desconeixen~a de l'altre. La pri- pessirnisme?) ens obliga a veure-ho volta.nt de la llengua tot el discurs namera _es pot redre~ar temporalment d'una altra manera: essent hispano- · cional? Seria massa :facil carregar les
amb divulgació perque !'error d'a- parlants, tenen la voluntat d'aprendre . culpes del retrocés lingüístic als acael catala per adquirir <!quella ciutada- -bats d'arribar, com si l'abans fos un
preciació és involuntari. La segon~
pero, és especialmeht irrita.nt perque . nia més sirnbOlica que hem convin- paradís idíHic. Perque, tot i ser priabdica de les ptopies responsabili- gut a anomenar ciutadaniasocial, i, a mordial, la llengua no és l'úriic factor
tats, eixamplé;l, de passada, l'espai en- més: l'aprenen amb facilitat perque d'integració, sitíó que forma part
tre l' ells i el nosaltres, i tracta els irn- no tenen prejudicis histories ni polí- d'un paquet més gran que encara no
sabem com conjuminar. bemanar
migrants d~estúpids i la llengua cata- tics, ni fronteres (mai ínés ben trobat)
lana com una llengua de segona.
mentals.
que una llengua sostingui i mogui un
El tercer aspecte es basa en el fet país en aquestes condicions és dema. - El segon és més aviat un repte: la
que la irnmigració, evidentment, no nar massa, gairebé com fer durar el
llengua d'un .nombre molt elevat de
nouvinguts és la mateixa que la del és un fenomen neutre, sinó que té goig de llepar un gelat en un desert.
La Ilengua és un element cohe· grup lingüístic estatal. Si hi apliquem ' coÍl.Seqüimcies. Alguns experts ·afir- .
sionador de la societat catalana, aixo
una mirada negativa, persistinl la men, per exemple, que altera la relatendencia a rondinar allo de "amb el ció llengua/autogovem. Abans, l'au- és clarissirn. Pero, i la resta? 1 el procastella en tenen prou i es neguen a togovem era la condició per mantenir jecte polític comú i engrescador que
- aprendre catala" (els qui ho_veuen aila llengÚa. Ara, la llengua és perce- l'apuntali, -on la llerigua s'hi mogui
buda com un element que manté transversalment sense distorsions, _
xí solen pertanyer --maleides dassil' autogovem.
discretament?
ficacions!-- al grup deis ily itants).

En sortim d'una per caure
en una altre, i és que entre
meeting point, cimera de
l'habitage i cimera hispanofrancesa, els Pa'isos Catalans som massa sovint escenari de trobades macroeconomiques i de decisió
poljtica amb . interes~os
aliens als qui massa sovint
les patim. El 16 de· novembre, Govern espanyol i Govern francés oespatxaréjn
sobre· migracions, seguretat, despesa militar, UE, política internacional, ener- ·
gia ... Ai_xo sí, seiJlp're sota
els interessos del neoliberalisme més dur.
Quan parlen .de migrants ho fan per posar
més agents a la frontera i
no _per integrar-los; quan
parlen de seguretat, no ho .
tan per veure on s'amaga el
caler negre; quan parlen
d'avions, parlen d'Airbus .
militar; quan parlen d'energia, parlen de ,MAT, destru'cció de territori i imposició.
.
· És per aixo que com a
Casal ens veiem un cop
més obligats a engreixar el
·nombre de cbl·lectius, organítzacions i entitats que
donarem suport als actes
de la contracimera que a
Girona: i que des de Girona
denunciaran que els Pa'isos
Catalans volem construir
I'Europá deis poblés i la
classe treballadora, en con- ·
· traposició a una cimera de
!'Europa del capital, la
guerra i la imposció.
Ben segur que quan
s'apropi la cimera en sentirem a parlar, i segurament .
també de 200 violents que,
com si es tractés d'un fantasma que ronda Europa,
alimentaran els titulars per
treure del primer ·pla el fet
que avui, aquí i ara, hi ha
molts més de 200 violents
que día a día destrueixen el
país, imposen polítiques ·
antisocials ¡· ens neguen el
nostre dret a decidir com a
poble.
CASAL INDEPENDENTISTA
DE SANTS

--T

unanv de .mossos~ Nova

ESPAI DE TREBALL

El salari 1111
L'estructura del salari s'estableix habitualmént miljan9ant
la .negociació col iectiva o, en
defecte seu, en el contracta individual, i pot comprendre els
següents conceptes: el salari
_base, els complements i les
compensacions. En aquest
text tractrem els dos primers·.
,L'article 27 de I'Estatut
deis Treballadors estableix
que el govem estatal elabo- ·
rara anualmerit 'Un salari mínlm interprofessional (SMI)
per sota del qual cap treballadar no pot prestar els seus
serveis, si. treballa a jornada
completa i sigui quin sigui el
seu contracta. Aquesta quantitat enguany és de 540,90 euros distribults en 12 pagues
ordinarias i dues d'extraor-dinaries.
El Salari base
És la retribució mínima-fixada
per unitat de temps o d'obra
de la relació laboral. La distribució del salari sera en base
anual i es distribulra d'acord
amb l'article 31 de I'Estatut
deis Tfeballadors: com <i" mí- ·
· nim en 12 pagues ordinaries i
dues d'extraordinaries. S'estableix la possibilitat que les
parts proporcionals de les pagues extraordinarias estiguin
proratejades en les 12 men.sualitats sempre de comú
acord entre les dues parts.
. Els Complements
És lá retribució fixada en funció de circumstancies relativas ·
a les condicions persorials del
trebállador (per exemple, l'antiguitat), al lloc de treball (per
exemple, la toxlcitat), a la
quantitat o qualitat del treball
(per exemple, les primes ·de
productivitat) o a la situació i
resultats económics de !'empresa (la participació en '6ls
· beneficis). El caracter consolidable o-no deis complements
· salarial$ es· determinara en
co~veni col iectiu o en pacte
individual. El caracter consolidable d'un complemerit salarial fa esment a aquella característica 'del mateix que ho
fa inseparable de la persona
del tréballador,· indiferentment
dellloc _de treball que ocupi. ··
MARC FAUSTINO 1VIDAL
Consunes a laburxa@laburxa.org

[

LA BORDETA, MON AMOUR

policia, ·velles' practiques

Notaris

~

L'1 de novembre del 2005 els Mossos d'Esquadra el 2008. Coincidint amb aquest primer any, la ]
arribaven a Barcelona, continuant el desplegament Comissió Antirepressiva de Sants .fa un repas de .
pel territori catala que s'inicia el1994 i que acabara .les seves actuacions.

COMISSIÓ ANTIREPRESSIVA DE SANTS

El desplegament deis Mossos s'ha
acompanyat amb una important
campanya per mostrar un taranna de
proximitat i seriós, que pogués.trencar amb la deslegitimació deis cossos policials que ha deixat la policía
espanyola. Una xocolatada per les
entitats a la comissaria, xerrades a
escoles i visites als comen;os són
exemples d'aquesta estrategia de
marqueting. Pero no és res més que ·
aixo, ja que poc després de la seva
arril:iada ja han: rebut nombro~es denúncies pel seu modus operandi.

Comlss"'"').1ossos <fEsquadra a
I'Eixan¡p!e. EnConslrucció.

®

1 Comissario do la Polícia ;;;.;.,---;;¡----~

'Comissaria de la Guarma Urbana. 123
agenlspeiOis!ricte.

.. C~i~~ Mossos d'Esquadra de s.amsI Montjuic.170~.

11• •·

Amb més do 2000 -~
rp;;;;fJod<!
empresonaóe:s.
j

Detencions ildiscñmilad8s.
Un deis .exemples més polemics
coincideix amb l'estrena deis Mossos davant d'u:na mobilització. El i 7
de novembre, una manifestació de
els casos, es va generar un important
més de 10.000 estudiants contra la debat públic sobre !'actitud . deis
Mossos en la conducció. Des del ·
LOU va acabar amb dures carregues
indiscriminades, 44 detinguts (molts
marr;: del 2003 es coneix la mort de
cinc persones a mans d'aqtiest cos.
de 14 i 15 anys), 10 denúncies conD'altra banda, el Comissari pels
tra els Mossos per lesions i nombro- .
Drets Humans del Consell d'Europa
ses persones·a !'hospital.
.. ~· . ( -!.
,;J,'\:.
•í
va recollir 197 denúncies contra els
VexaciOISi ~ ·
Mosscís entre el 2002 i el 2004, 79
més de les recollides contra els cosAl maig es feien públiques les ci:ítisos estatals ..
ques del CoHegi d' AdvocatS, centrades en- l'actitud prepotent i poc
respectuosa cap als lletrats i .en les
PritcliQues de dulitosa-leUa• -..
Els mossos han desallotja 150 okunombroses vexacions denunciades
pacions a la ciutat, i darrerament
per persones detingudes. Els abusos
s'han fet dos desallo1jaments sense
sexuals denunciats per una detinguda a la comissaria de la Zona Franca .· ordre judicial, una practica il·legaL
tam~ van transcendir als mitjans._A · Tamoé ho és !'entrada, sense cap ormés, aquesta prepotencia ha estat de- . dre, deis membres d'aquest cos al
nunciada per entitats veiilals i ·pels Babia. Pero hi ha més. Els mateixos
nioviments sociaiS, que topen amb
un importaht assetjament policial
quan organitzen actes al carrer, com
va succeir a les Festes Altematives.
c.~

1

Mossos reconeixen que la filmació
de manifestacions vulnera la legalitat,. pero no ho·han deixat de fer.

lmpunilat
Un deis exemples més clars el trobem al 2004. 12 mossos· de Roses
van ser absolts d'un delicte de.tortures, tot i provar-se que dos d'ells n'eren els responsables . Ei jutge va ser
incapar;: de condemnar els autors pel
silenci corporatiu ¡je la.resta d' agents .·
que treba1laven la p.it deis fets. No es
va obñr cap investigació més.
Un any després del seu desplega- ·
ment, els Mossos ja han mostrafquin
és el.seutaranna real. Un taranna que
ha aixecat crítiques, que els ha costat
nombroses denúncies i que demostra
que no són una "policía diferent".

Racisme
'El passat ju,ny, SOS Racisme donava
a coneixer 14 casos de presumptes -.
agressions i abusos de caracter racista per part deis Mossos a la ciutat. .

Mons i tonures ·
El19 de juliol una furgoneta d'antiavalo~ va matar. un motorista en saltar-se .un .semafor en vermell. Tres
dies abans, un altre atropellament
deixava un altre motorista en coma.
Tot i els intents d'Interior d'amagar

COMISSió DE VE'iNS
DE LA BORDETA

xavier martín

'áá~&!i:w
Pla~a

d'Osca. 8
·08014 Barcelona ·
Telefon 93.531.30.48

Un company de la Comissió de
Ve'ins de la Bordeta, amb la ·
seva camera digital, es dedica
'·
des de fa uns quants mésos a . .,
gravar les mancancés· i les
·anomalies, tant grans com petites, que troba al·nostre barrí.
Capta imatges deis forats a les ·
voravies, la manca de fitons, ·
els senyals de transit defectuo: ·
sos, els semafors inoperants .. :
i les envía per.correu electrónic
a un funcionari del districte de
Sants-Montju'ic amb una petita
descripció del nyap i la seva
localització. Aquest ~Q.mpany,
amb la seva iniciativa, s'ha
transforinat en una mena de
nptari,. prenent nota amb imatges del que els serveis municipals haurien de revisar i no revisen. Pero, oh meravella, la
cosa ·funciona (quan es tract¡i ·
. de petiteses) i al cap de pocs
· dies una brigada municipal soluciona el problema.
Aixó que expliquem més
amunt ens ha fet pensar en un
deis gags més notables amb ·
qué se'ns ha obsequiat durant
la campanya per les eleccions
del dia Tots Sants. Un senyor
somrient, dentadura perfecta,
ben encorbatat i amb la clenxa
sobrecarregada de laca ens
avisa que ha anat a cal notari ·
per signar unes promesas que
com tots els altres candidats
no complira, perqué com tots
els altres no podra govemar
mai en salitari. .
Com que la Comissió de
Ve'iris de la Bordeta només pot
accedir a miljans· de modesta
difusió i no pot fer cap mena
de campanya publicitaria per
donar a conéixer el nostre noc
tari amateur, no hem pogut aspirar que aquest senyor tan ·
elegant vingui a signar a casa
nostra cap tipus de promesa.
Ben pensat, ha estat millor.així, ja que de promesas que no"" :
.es compliran no en volem.
Potser si més ve'ins del barrí s'animessin
a fer el mateix
1
que el nostre company es podría muntar un col·lectiu o una
associacíó de notaris de carrer, i a les properes campanyes electorals hauríem de donar tanda a. la cua de candi,dats que · voldrieo signar
~ ,promeses.. ·;-

''PEIXOS NOLLA''
M<:rcat de Sants, parn<lcs J()J ~ 3{1(; i 340·Hl .
Telf: 93-339·59\7

SANTS
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Caries Rebassa reo I'Ausias March
riorment Requiescat in pace i Poema 13, amb Pere Llorens. Forma
part de la companyia Mag TeatreMag Poesia com a actor, guionista i
atrezzista, escenificant obres de poetes com Joan Oliver, J.oan Brossa i
Josep Palau i Fabre.També destaca
la seva participació en l'homenatge .
a Ovidi Montllor ''Deu catalans i un
rus", que va dura terme juntament
a'ir_lb Toti Soler i Ester Formosa
L'obra _guanyadora del premi,
tracta, segons !'autor, dues realitats
oposades: !'actitud po~itiva, crítica
i lluitadorá de la jovenesa enfront
1'actitud de ressentiment ~ de la dignitat negoCiada de la viudetat.

MIREIA PUl • SAm

Caries Rebassa rebé a principis de
novembre un deis guardons destacats de la poesia catalana. Amb el
poemari Els jóvens i les vídues, Re-:
· bassa obtmgué el premi Ausias
March de Poesia, ·atorgat cada any
per 1' Ajuntament de Gandia. En el
mateix acte d'entrega deis Prerni·s
LiteJ.oaris de Gandia, Miquel de
PaHol rebé el premi Joanot Marto~
rell de Narrativa per !'obra Un ha-

me vulgar.
_Rebassa,., nascut a Palma el
1977, treballa actualment a, Sants.
Aquest poeta ja havia publicat ante-

Trioleta mauica deis:
Borinots per la _
diada
.

Torre de vuit i tres i quatre de vuit a la XIV Diada.

WWW.BORINOTS.CAT

2004.
JORDINA •

Exit de la Festa Maior
Jove de.les Corts
MIRE lA PUl • SINTS

hi ha al .barri de Les Corts. Enguany
Entre el 7 i el15 d'octubre, el barri ruin valorat molt positivament la
veí de les ·Corts va celebrar la seva Festa Majór, tant per l'exit dlasfesta major. La Festa Major Jove de
sistencia als actes com per la gran
les Corts, organitzada per la Plataquantitat de persones que han
.forma d'Entitats Infantils i Juvenils, - coHaborat en l'organització. D'alva oferir moltes i variarles activitra banda,_cal destacar que sectors
tats. Entre els actes més.destacats hi
d~ la Plataforma .s'estari plantejaha el Primer Campionat Mundial de
ment si val la pena seguir fent la
ANNAP.
Llanyament de Meló i la Nit de
Festa Majo~: Jove en coHaboració ActO lB' la I'8IQII'8CIIllmla
Folk, en que van tocar Belda i els aÍnb el Districte de ·les Corts. Se- IIB1il'la latlrtca - llli foBtBs
Badabadoc.
gons fonts de Ía plataforma, sembla .
Com a traca final de la Festa
La Plataformá que organitza la que al Districte li molesti l'exit ob- Major, els Bocs de Can Rosés van
Festa Major Jove té com a fmalitat tingut a la Fes~ Major Jove i que el celebrar el diumenge 15 el seu lOe
aglutinar les diverses entitats infan- jovent del barri sigui un element ac- aniversari amb un correfoc que va
tils i juvenils del món dellleure que tiu en la seva organitzaéió.
recórrer els·carrers del seu barri. ·

onstruint am cate Avui us volem parlar de La Xarxa de Consum
§.olidari. Per entendre'ns, és una importadora
de productes de comer9 just: defensen un
comer9 . jusf . amb una voluntat de
transformaéió radical del sistema, un
intercanvi que pagui un preu digne al
productor, que respecti el medi ambient i els
drets de les dones, i que subminístri aliments
sans i adequats culturalment.
La Xarxa creu que unes peques
empre'ses transnacionals que dominen
organismes multilaterals com el · Fons
Monetari Internacional, el Bánc Mundial i
I'Organització .Mundial del Comer9, i les
polítiques agraries i comercials deis
principals governs estan impulsant un model

Durant la XIV Diada de la Colla castellera de Sants, els Borinots van fer la millor actuació de tota la seva historia. El
passat diumenge 22 es van
construir, per primer cop, els
tres cas1ells de vuit en una sola
actuació: un dos de vuit ja ben
consolidat, el tres -- de - vuit
igualment estable, · pero amb
alguna tremolor, i el quatre de
vuit, que, si bé hauria de ser el
més ferm de tots, darreraÍnent
esta fent trasbalsar una mica la
colla.
En una playa plena de gom
a gom, la tripleta grisa es va
alyar á casa amb molta seguretat i, sobretot, molta il-lusió,
augmentada pe! fet d'aconseguir la tita a ' casa. D'enya la V

.......qt.

Diada de la colla, el 19 d'octl!bre de 1997, en que es va descarregar per primer cop el quatre de vuit, la playa Malaga mai
no havia tornat ·a viure tanta
alegria com el passat diumenge
22. La playa havia esdevingut,
de fet, un dels llocs que menys
casteils arribats á bon port havia vist. D' aquesta manera,
desapareix la sensació de malastruganya associada a 1' emplayament. Les colfés d'e Sabadell i de Granollers van acompanyar amb la rñateixa
tranquil-litat i fermesa l'actua~
ció, la qua! cosa va fer de la
diada un dia rodó.
Els més de 360 borinots
que van participar-hi (al dinar
de la colla n'eren coma mínim
320) i el supcirt de ia playa van
fer-ho possible.

..

/

agrícola, comercial i de
consum - .injust
insostenible.
Les persones que
formen part de la
Xarxa donen un total
suport a· aquelles ·
organitzacions com
Vía · Campesina que
reivindiquen
que
l'alimentació és un dret i
no una mercadería i que
!'agricultura
ha de produir
alimenta i no béns de mercat.
1 així és com a les prestatgeries de
Germinal hi ha un café que al seu voltant ha

SINTS

creat una millora del · dia a dia de les
persones que el treballen; que
encara que es basi en la
importació afavoreix el
desenvolupament local,
que no representa un
acte de caritat sinó de
responsabilitat, ja que
consumir l'altre café
et deixa ·el regust
. amarg
. de
la
·complicitat amb la
injusticia.
· En resum, és un
café que fuig de la lógica
boja · del mercat i, encara
millor, que pE;!rmet construir una
realitat alternativ~ (petita sí, pero
real).
El proble~a és q~e aquesta realitat ja no

és tan petita i llavors passa el _que passa.
Des de la Coordinadora Estatal de
Comer9 Just es vol impulsar a .I'Es1at
espanyol el segell FLO (Fairtrade Labelling
Organizations lnternational). Aquest segell .
és críticat perqué permet que es vengui productes de comerc just en les grans
superficies i -que macroempreses com la
Nestlé tinguin una línia de comerc just.
No té cap sentit . que les mateixes
empreses .que s'han enriquit a costa de
l'explotació del café ara es posin el vestit del
comer9 just per netejar la sevá imatge i de
pas apoderar-se d'aquest nou mercat amb
preu afegit. Els 9efensors d'aquest segell
,al·legen qu~ és una manera d'arribar al gran
mercat.
1 ja estem én el mateix lloc de sempre:
abaixar el llistó p_er arribar a més gent, i així
créixer... pero amb quines conseqüéncies?

Participa .... Fes-te'n soci
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Nom i Cognum .. ..... .~ .. :; ···· ·· ···· .. ··· ········· ···· .. .-; .......... ... ... ... ........ ......... .. ... .

Entítat bancaria .. ................. ........... :... .. .. :·...: ..........:......... :.....·-··--··'·------------.. .

AdreQa ............. ,, .., ........... .........,. .......... _. ...... :.........: ...... ,..........._,................... :"''''""'

Núm . de compte .......................... .

Coireu-electrónic....................................... :............................................................. ,..

Titular ............................... ......... .. .... .......... ...... ...... ................. :...... ...... ,.... .. ..... .

Tel/rnóbiL .... ;............... ... ........................................ !...............:... .

'-

·

Mensualítats:

06€ D

.

10€

.

quant?

D

c/Violant d'Hongria, 71 08028 Barcelona
www.sindominio.net/espaiobert/
•
espaiobert@moviments.net
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DE DUBTOSES
BENVINGUDES ...

* país,
En aquest aparta! volem apropar-nos a la tealitat del nostre
des de Salses aGuardarmar i des de Fraga aMaó. Des

passat'immediat, de lesproblematiques actuals, tan! socials
com ecológiques i económiques, i deis moviments populars
que ~ns fan avancar.

de LA BuRXA vol!lm contribuir a la coneixenca .del nostre

Culpables de tot
[

Eis 'mass media' aprofiten els incidents del Forat de la Vergonya per carregar
ambduresa contra el movimeht per l'habitatge digne i l'okupació

ALBERT ALONSO . • BIRCELIII
Cada cert temps, els oblidats okupes tomen a la primera línia mediatita i omplen pagines i pagines dels
principals diaris catalans. Aquest
cop el detonant ha estat la manifestació en protesta pel desallouament
del Forat de la Vergonya el passat 5
d'octubre. Un cop .:ffualitzada la
marxa, que va aplegar mig miler de
persones pels cah"ers del centre de
J3arcelona, un reduYt grup va llan¡¡:ar
globus de pintura contra la fa¡¡:ana
del MACBA, així coro tres coets
pirotecnics contra els Mossos d'Es•
qua9fa a la pla¡¡:a dels Ángels. La
policia va carregar contra els manifestants, alguns dels quals van
creuar contenidors al carrer per defensar-se. Els Mossos van detenir
dues persones, malgrat que ~iies
després també van arre~tar un veí
de l'Eixample acusat de participar
en els aldarulls.

Olensiva madiatica
Etdia següent dels incidents, que·a
banda del llan¡¡:ament de coets havien estat més aviat. ínfims, la maquiiillria mediatica es va po~ar a
funcionar: "Profesionales del disturbio", titulavert a La Vanguardia,
mentre que El Periódico parlava de
"guerrilla urbana", i fins i tot l'informatiu d' Antena 3 obria la seva
edició del migdla amb les esferei'dores imatges dels vimdals urbahs.
Es produeix la paradoxa que en la
pe¡¡:a ni tan sols es feia esment del ·
motiu de la manifestació d'aquell
dia, un exemple de descontextualització de la notícia que pel que sembla no·va preocupargaire als perlodistes de la: cadena del grup Planeta. De seguida totes les mirades es
van dirigir als okupes. A l'Avui, per
exemple, es deia que la majoria de
manifestants tenien "estetica oku-

Mentre Artur Mas promet en
campanya electoral carnets
del bon immigrant per poder
entrar a I'Estat del benestar
(amb examen inclos) ...

l

l'ordre públic "estava garantit", fet
que ~'infiltren al moviment okupa
De fet, després de la gran maniper dur a terme les .seves accions
festació que el 30 de setembre va
que va originar una picabaralla en- .
omplir els carrers del centre de Bar-'
violentes. El cet:t és que la con8tre aquests i 1' Administració centrucció d' aquest discurs de crimina~
celona exigint el dretá una vivenda
tral.
lització cap al moviment okupa no
digna; l' Assemblea per l'Habitatge
Pero no és ca.Sual que per a
és nova, de fet és una tonica que
Digne va anunciar noves mobilitzaaquell mateix dilluns hi hagués ·
s'ha repetit periOdicament en els . Cions. El 16 d'octubre estava preconvocada una asseguda a la pla¡¡:a
vista la celebració de la cimera eudat:rers anys. Pero des de l'arribada
de Sant Jaume, i que per al28 d'oc-.
ropea de ministres d'Habitatge,
de Montserrat Tura a Interior i del
tubre, en el marc de la jornada estapero·els aldarulls del MACBA i la
despleganient dels Mossos d'Estal per l'hábitatge, s'hagués convoquadra a Barcelona el novembre de
paranoia . mediatica posterior de
cat a . Barcelona uiJ.a manifestació
2005;l'argumentari s'ha centrat en
l' Ajuntament de Barcelona i de la
per l'habitatge digne que es' va sus!'existencia d'aquest grupuscle de
Generalitat (amb !'inestimable su- ' pendre setmanes abans per la conviolents controlats perla policia auport dels mass media) dels 250 viovocatoria fantasma d'una manifeslents va fer que el Govem espanyol
tonomica que es dedicaria a provotació en record tlel Cinema Princecar disturbis i "actes vandalics", ·en
anunciés la suspensió de la cimera . -sa, que~molts atribueixen als cossos
paraules de l'alcalde Jordi Hereu.
pel temor a nous incidents. Aquesta
policials per avortar la protesta per
Aquesta tendencia a relacionar els
tesi va ser després descartada ·per
la vivenda digna a quatre·dies de les
okupes amb el vandalisme, restantHereu i Tura, que van assegurar que
eleccions del primer de novembre~
!os així el fort component polític
que els dóna raó de ser, és una altra
argumentació habitual per treure
for¡¡:a al coHectiu davailt l'opinió
pública. Coro advertia el periodista
bavid Bassa en el col·loqui organitzat per"LA BURXA per celebrar el
seü número 100 el passat 20 d'octubre, els periodistes que segueixen
els coHectius okupes i anticapitalistes en,saben "poco gens" sobre
aquests. A més, es preguntava "per
que els temes relacionats amb els
moviments socials es tracten a la· .
secció de societat" i "no tenen un
seguiment per part, de periodistes
especialitzats".

una suspensió sota sospita

Aquesta paradoxa, que sembla més
un intent de despolititzar els moviI;Jlents socials i l'okupació en concreí, té, en el cas de l'allau mediatica que ha tomat a vomitar tot !'imaginable contra els okupes, una
lectura diferent per altres veus. Un
membre ae l' Associació Víctimes
del Civisme, coHectiu que va parti- _
cipar en la lluita contra l'aprovació
de l'ordenan¡¡:a municipal, adver- .
· teix que aquesta ha estat una espa".
Els dies posteriors, els mass
trategia "perfectament orquestrada"
media van tra¡¡:ar la tesi, defensada des del Departament d'lrtterior i
des del poder municipal per "fer inper Interior i per l'Ajuntament de
yisible el problema de l'habitatge
Barcelona, d'uns suposats 250 radi"Quina República? Quina independencia? Quina casa?" Acció realitzada
cals vinguts de fora de Harcelona
abans de les eleccions de l'l-N".
perla Plataforma per I'Aabitatge Digne ai'IKEA.de !'Hospitalet.

Condemna
contra les
·Pilotes de goma
Ei passát setembre es feia
pública una sentencia contra le~
pilotes · de · goma. Jos~p Carbonen rebra 481.90 euros en
concepte d'indemnització per
part de I'Estat. Els fets es
· remunten al 14 de setembre del
2003, quan vá rebre \'impacte a
la cara d'una pilota de goma que
li va produir el trencament de les
ulleres i diversas lesions. Malgrat
la irrisoria indemnització, · es pot
considerar un pas endavant en la
prohibició de l'ús de pilotares,
una arma que provoca · un
centenar de ferits l'any, i que pot
arribar .a causar la perdua d'un
ull i fins i tot la mort.
L'Estat espanyol, . Grecia i
Portugal són els tres únics estats
europeus qu~ perm·eten l;ús de
projectils de goma en manifestacions. A Catalunya són utilitzades pels Mossos d'Esquad.ra,
la Policia Nacional i la Guardia
Civil. El cos d'antiavalots de la
Guardia Urbana de Barcelona
n'ha reclamat diversos cops,
pero de moment no formen part
de les seves armes reglamentarias.

... ACOMIATS
INDESITJABLES

EDU BAYER

... Nicolas Sarkozy ·acomiada ·
treballadors de l'aeroport pel
simple fet de ser musulmans.

;,
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Fas-to amic oamiga do ··

la ·Burxct -~

Les subscripcions a LA BuRXA acompliran dos objectius: fer-Ia
arribar alla on la seva distribució no arriba i contribuir
económicament al seu manteniment.
Es poi fer de diverses maneres:miijancant Correu convencional,
per domiciliació bancaria o manualm~nt.
• Així que ja saps!

,

-

.

Nom
Cognoi!JS ,
Carrer 1 numero
Codi Postal ,
Població
Telefon
...
DNI
Vull rebre LA BuRXA a casa
Amic amiga de
LABURXA

3 euros/mes
(36 euros l'any)

Col iaboració anual ·
amb
LABURXA

5 euros/mes
(60 euros l'any)

DOMICILIACIÓ BANCARIA

Caixa/Banc

Adre~a

Aportacions
voluntarias a LA
8URXA

___euros
(escriure· amb claretat)

.,
Poblaclo
Nom del titular
CODI ENTITAT
OOOO
·
CODISUCURSAL
~
CODI SEGURETAT
DD
NÚM DE COMPTE
DO .
'
Espregaqueentregueufinsa DDDDODDDOD
nova ordre els rebuts que presentara LA BuRXAData
Signatura
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Antonia Farras casals
Merceria del carrer Constitució

"Un poble ha de ser
intormat''

1

9
AÍ.

La mercería de !'Antonia del carrer Constitució és un lloc que invita a
quedar-s'hi una bona estona. Entre betes i fils, !'entrevista va sent
interrompuda pels clients i les clientes, i mentre trien els elastics, el
cordó, o les agulles que volen, molts s'afegeixen a la conversa. La
calidesa de l'indret fa possible passar-hi una bona tarda, parlant una
mica de tot entre aquestes quatre parets que fa 55 anys que estan
obertes al barrí. Cada cop tanquen més merceries, i no veiem que se
n'obrin de noves. És un tipus comen; que esta desapareixent, és un més
de tots els petits comerc;os que ja no poden fer front a· d'altres formats
de botigues. 1amb aixo es perd també un espai de relació més .

.

FOTO: JORDINA

JORDINA S. A. • SANTS

Aquest és un deis comer.,;os més antics del barri_
.

)

1

Fa 55 anys que la merceria esta oberta.
Amb les meves tres germanes vam deixar Bellmunt d'Urgell per obrir un negoci.
El meu pare era pages, i la famíli'a de
la meva mare tenia un bar, que només
obria els dissabtes i diumenges, perque
entre setmana no anava ningú al bar, als
poples. Teníem uns oncles a Barcelona,
al carrer Tallers, aixo sempre tira, i
érem d'un poble petit. Anavem a darrere d'una botiga així. Vam mirar per tot
arreu, i aquest local ens va agradar a
tots.

Deu ha~er vist canviar molt la zona.
Sants ha canviat molt, pero la carretera
de la Bordeta, Constitució, no ha canviat gairebé gens. Per la gent, bé, abans
era una barriada, on la gent es coneixia
més. 1 per les infraestructures, la veritat
és que no s'h\ ha invertit gaire. Tot
aquest tram d' aquí, fins a Olzinelles, ha
millorat molt poc. Quines cases maques
hi ha? Les botigues aquí no prosperen. 1
ara cal veure que passara amb el pla de
Can Batlló ...

Com veu el pla;t
No en sé gairebé res, perque ·no infor-

men de res. No ens han informat de res
mai. Aquesta casa ja és centenaria, el
mínim que podrien fer és informar-nos
d'alguna cosa, perque potser ens hauríem d'anar preparant, si ha d'anar a ter·
ra. No sabem si hauran d'enderrocar-la
o si continuara. Un poble ha de ser informat. Els que manen, si volen que els
respe_ctem, enshan de respectar a nasaltres també.

La merceria viura mio segle més;t
Ni pensaments. El dia que jo plegui,
aixo es tanca. Primera, no tinc fills. 1,
després, que aixo és molt esclau. Les
vendes normalment són petites ... Ara
que has estat aquí ja ho has vist. En tota la tarda, un metre de beta per 50 centims, un fil per 1,60 euros, mitjons, agulles, alguna samarreta ...

Pero la lunció de les merceries és important.
1 tant, pero és clar, com que la joventut
no ha apres a cosir, quan una pe9a de roba es fa malbé, se'n compra una de nova. Aixo només és possible ara perque
hi ha més bonan9a economica. Pero,
amb aquest sistema, les merceries se
n'han anat a la miseria. 1 ja hem anat
fent coses per evitar-ho, hem hagut d'anar venent altres coses, pero no ho millora gaire. A més, amb tots aquests basars que hi ha arreu ...
És clar, amb el que dóna el negoci,

n

no se'n poden posar de merceries, així,
amb uns· lloguers tan alts com els que
cal pagar ara. Totes les merceries d'avui
en dia pleguen. Pero amb aixo del preu
dels pisos, tots hi tenim part de culpa ...

Segur;t
La culpa també la tenim nosaltres, perque si ningú comprés pisos, no s'hauria
arribat a aquests preus. Posa que un pis
val 30 milions, i ens el volen vendre per
60. Si li diguéssim "No senyor, aquest
pis val 30 milions, i com que vaí 30 milions voste no el vendra fins que no sigui aixo el que demana" i llavors s'acordés no comprar pisos amb preus abusius, arribaria un moment que aquests
empresaris els haurien de baixar ...

No hi ha aiudes per als petits comer.,;os
de tanta antiuuitat;t
·
Ni una ajuda. Jo tinc 73 anys, estic com
a autonoma. Cree que hauria pogut venir algun d'aquests senyors que van
d'enteradillos i que 'volen fer moltes coses quan s'atansen les eleccions, per
veure en quina situació estic ... Saps
quant cobro de vídua? 100 euros. Perque el meu marit, ·havent treballat 32
anys, havia deixat la feina per esdevenir
autonom, així que com que no estava
treballant. .. Vaig comen9ar a moure'm,
amb ajuda del sindicat, i vaig aconseguir alguna cosa, pero deien que no em
pertocava res.

BJmiR'SiDIIsll arAIBnlllillllrlllt de s.s

........
,..,,,.......,

19 h: Cada dimecres reunió

1O h: trobada-esmorzar a la playa deis Pa'isos
Catalans
12 h manifestació cap al Meeting point des de
pla~a Espanya

C81C81'1811 SUII8n aea 111as 1a1s Ttldcs
lllssaiiiB , ,. llllfltlllllltr
.
A partir de les 22 h al CSA els Toxics - Comella
amb Obrint Pas, Pirat's Sound Sistema i The Kinky
Coocoo's

-

_¿_,,...,..

lila deis 1M11S

12 h: inici a la pla~a Joan Peiró

Entropiactiva comenqa a ter activitats. Estara obert
dilluns, dimecres, dissabte...

lllmllaSIInellleC lF8deraclí . _.....
CaiiiMaJ

Dl/tJIIS 2311B IIIJfffllllln

20 h: Casal Independentista Jaume Compte

[ Can Vies Jocs Fiarais, 42 ] [ Centre Social de Sants Olzinelles, 30 ] [ Casal Independentista Premia, 31 ] [ Espai Obert V10lant 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 YMW.borinots.org 1[ Diables de Sants YMW.diablesdesants. org 1[Ateneu Uibertari Maria VICtOria, 10 ) rEntrOpiactlva Socors, 7}

