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es nament irregular
[

Els Mossos tirnen
a l'atac .
Reprodu'im el text enviat per un
veí de Sants, detingut il ~egal
ment pels Mossos quan observava el transcurs d'una acció realitzada a playa Espanya contra
el Construmat, en el context de
la campanya "Esta tot fatal".

Una vintena de persones es ]
queden sense llar després
d'un_ d~salloijament sense
preVJ av1s

Nombrosos efectius de la ]
Guardia
Urbana tanquen la
[
zona i entren a l'immoble
rebentant les portes
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SANTS

M•iciiiiS 2001:
guanva rabstenció

El 22 de maig, a les 1O del matí, va desplegar-se el dispositiu per
efectuar el desallotjament de l'edifici d'Eusebi Planas, número 15.
Es van tallar els accessos a l'immoble (per entrar a casa, una de les
habitants va haver de passar tres
controls i identificar-se), es van
presentar sis furgonetes antiavalots, i "sense ni tan sols picar, van
trencar les portes directarnent",
com explica una inquilina Seguidament, van entrar i van instar a la
vintena d'inquilins i inquilines de
l' immoble a abandonar el seu habitatge. Disposaven, segons els informa la policía, de dues hores per
empaquetar i treure a fora tot alló
que vulguessin conservar de casa
seva Tanmateix, la Guardia Urbana, "en veure el panorama, va acabar oferint-se a col·laborar a tancar
caixes", i a donar-los una estona
més, com relata !'afectada.
El desallotjament va dur-se a
terme, com indiquen diverses persones que vivien a l'edifici, sense
preví avís.

1..-all!lillllll

Només un 36% de la població
del districte ha donat suport als
partits tradicionals i majoritarís,
mentre que un 46% de persones
s'ha abstingut a l'hora d'assistir a
la seva cita amb les umes, cosa
que no s'ha pogut ni pfantejar el
13% d'immigrants sense .dret a
vot que hi ha a Sants-Moniju'ic.
l . . i1
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Coontinació Rural
de Catalunva
Coordinació Rural de Catalunya, CRUC, és una organització que treballa pel desenvolupament del món rural i juvenil,
alhora que vol ser una eina de
suport al territori i de foment de
la participació com a base de
futur.
[!lillllftl
Moment del desallotjament en qué es carregaven els béns deis i les ve"ines de la casa, a !'esquerra.

l'atencií uruent del CAP de Numancia, en perill
~

~~

~ Cat'-'ut
~~

Després d'anys de rumors de tancament, les treballadores del Centre d' Atenció Continuada (CAC) de
Nurnancia han decidit fer una crida a les associacions del barri per evitar que el servei es traslladi a
les instaHacions del carrer Manso.
El coHapse de 1' Atenció Primaria, i del sistema
sanitari en general, s'accentua en el cas dels serveis
d'urgéncies, que s'ofereixen avui en condicions
precanes.

ENTREVISTA

Elba Mansilla i
Patñc de san Pedm
Amb motiu de la 3a Mostra del
Llibre Anarquista, LA BuRXA entrevista dues de les persones
que participen en l'organització ·
d'aquesta activitat, que pretén
reunir gent del món editorial i de
la distribució del món llibertari.
[lli!llll121
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L'Assemblea de Barri de Sants dóna a conéixer, a
través de LA BuRXA, els espals lllures del barrl
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la mala salut de la política

Diguem la nostral

U

n cop superat el mareig _ nent, i a poc a póc els darrers anys
han comenyat a sorgir iniciatives
deixat per la Transició
que capgiren la maquinaria electo!'estafa.
va quedar clara
'
ral.
obria
no
partidista
democracia
La
"Canviem les regles del joc!
escletxes a la participació real. Un
Diguem la nostra! Participem!"
ciar reflex d' ayo ha estat l' augment
clamen des de Soles no podem i
progressiu de l'abstenció fins al
des de les candidatuies municipals
socials,
moviments
Els
dia d' avui.
altematives. 1 a LA BuRXA no li
pero, no saberen articular una resqueda cap altra opció que unir-se
posta i, eleccions rere eleccions,
alegrement al clam i felicitar totes
amb petites excepcions, han restat
aquestes propostes que, des. de les ·
al marge.
umes i els carrers, han obert el caPero, com que de moviments
mí cap a una veritable participació.
es tracta, la paralisi mai és perma-

E

servei d';ltenció continuada de
l possible tancament
Sants, a més, pateix un model
del servei d'atenció
d'atenció urgent que es troba en
urgent que ofereix el
un estat de transitorietat' perpeCAP de Numancia ha posat en
tti. Davant la precarització de
hi
alerta tant les persones que
l'atenció .u rgent, les treballado- .
treballen com el veYnat del barri. Si bé no es pot ·considerar · res i el veYnat aposten perla niideis punts més - llora d'aquest servei a través de
Sants com
1' augment de qualitat de les
maltractats del sistema sanitari,
condicions del personal i de les
sí que és veritat que pateix les
infraestructures i garantint taromancances generalitzades del
bé que aquest servei sigui prosistema: escassetat de personal,
per a la població. Per la seva
professionals cremats, centres
banda, 1' Administració -gira
El
etc.
esperes,
sobresaturats,

un

l' esquerra a usuaris i professionals fent un estudi en que no
participen ni els uns ni els altres. En uns dies en que ens
hem atipat de veure com els polítics es posen les mans al cap
per la manca de participació,
crida l'atenció que no se ' ls hagi acudit escoltar les opinions
.de les persones implicades en el
dia a dia de _serveis com el de
Numancia. Potser és que de tant
posar-se les mans al cap se'ls
han tapat les orelles.

opinió

_la Burxa, periodisme artesanal,
assembleari i de barri
marge del barri, de les persones qué
hi viuen i se'l senten seu, deis
coHectius i les entitats que li donen
"Pensaveu que LA BuRXA sortia
vida, i un deis nostres objectius
per art de magia? O que la pluja
consisteix, justament, a enfortir els
constant de subscripcions la fivincles d'aquest teixit social i assonanyaria? O que I'Assemblea de
ciatiu del qual formem part.
més
saquejar
permetria
ens
Barri
LA BURXA ha de millorar claraencara els seus fons iÍnpunement?
ment en dues direccions. D'una
Dones no. 1 és per aixo que... ".
banda, necessita afianyar-se econoAquestes . paraules, escrites pel
micament per poder garantir la seva
coHectiu redactor de LA BURXA,
independencia editorial, i per poder
van apareixer publicades en aquest
continuar sent un projecte autogesperiodic el febrer del 2001 per
i autonom. Comptem amb
tionat
sis
passat
Han
concert.
un
anunciar
)' imprescindible suport economic
anys, i a LA BURXA moltes coses
de 1' Assemblea de Barri (que supohan canviat per millorar, pero d' alsa gairebé el 40% del _pressupost
tres segueixen més o menys igual.
anual de la publicació), pero neceseresha
BURXA
LA
anys
En aquests
sitem créixer pel
-------------------------------------------------------------cut s'ha organitzat
que fa a les aportas'h~ acolorit, ha diver~ la Burxa noté raó
cions personals en
sificat els temes, ha
forma de subsdel
marge
al
ser
de
i
qualitat
guanyat en
cripcions i Amics i
_
s'ha consolidat com a
de leS perso- Amigues de LA
_bam,_
referent al barri. Pero
BuRXA.
potser ha perdut una
D'altra banda,
i
viuen
hi
QUe
neS
i
mica d'espontaneYtat
hem de treballar per
de capacitat per comu- ,
fer més gran el
se'l semen seu
nicár-se amb la gent.
col·lectiu, per acon~------ ---------------------------------------Per aquesta raó
· realment una assigui
que
seguir
espai
petit
un
dedicar
hem decidit
semblea que totes les sensibilitats
en aquest número per fer més transafins del barri se sentin com a proparent la nostra tasca i fer una crida
a la participació. Perque és ben cert - pia. LA BURXA surt al carrer a buscar notícies, pero també necessita
que LA BURXA no es fa per art de
comunicació amb la gent, que Ji famagia. Al darrere hi ha una assemcin arribar propostes, suggerirnents,
blea o berta a tothom que hi vulgui
articles, agendes d' activitats, fotoparticipar i és molta la feina que hi
grafies, noves seccions, perque al
inford'
recollida
ha afer: des de la
capdavall som poca gent per fer
mació per decidir quins continguts
molta feina.
tractem, fins a la redacció de les noPer tot aixo, des de LA BURXA
tícies, passant per la distribució
una crida a la participació, sifem
burocratitasques
les
d'exemplars,
gui en la forma que sigui, amb maques relacionades amb les subscripcioits i totes les iniciatives imagina- 'jor o menor grau d'irnplicació, assistint o no a les assembles, per tal
bies p~r donar-nos a coneixer i obde poder tirar endavant durant alcada
sortir
poder
per
tenir diners
menys vuit anys més aquest projecmes.
te tan necessari com engrescador.
LA BURXA no té raó de ser al

lmpunitat.policial,
problema
estructural

ASSEMBLEA DE LA BURXA

laBu rxa
Periodic de Comunicació
Popular de Sants
i barris ve"ins

ROGER BAS
Detingut illegalment el 19 de maig de

2007

Fa uns dies sortia publicat a la
premsa oficial que els Mossos
d'Esquadra es manifestaran el
proper 6 de juny contra "el linxament mediatic" que diuen estar patint .. . Pero quina barra!!
Si bé és cert que en les últimes setmanes han sortit a la Hum
forya casos d'abús de poder deis
Mossos, cal tenir present que no
és perque sí. D ' abusos policials,
muntatges i irregularitats n 'hi ha
des que va comenyar el desplegament d'aquest cos al Principat, pero ara als partits grans els
interessa desgastar eJs· autoanomenats "d'esquerres i ecologistes de debo".
Un exemple claríssirn el tenim en els fets que van ocórrer
dissabte passat a la playa Espanya de Barcelona davant la Fira
Construmat. Un fotograf amic
meu estava cobrint graficament
una acció emmarcada dins la
campanya "Esta tot fatal". Jo
vaig anar a veure que s'hi cola i
em vaig situar a prop d'on passaven els fets amb un company de
feina que també hiera. Un cop finalitzada l' acció, el meu amic
fotograf va venir cap a la nostra
posició i darrere seu va venir un
antidisturbis que li va exigir, agafant-lo pel bray, que l'acompanyés a un racó. El fotograf va fer
un pas enrere i jo, un endavant,
amb la qual cosa vaig quedar situat entre tots dos i li vaig dir a
l'antidisturbis que el deixés estar,
que el fotograf tenia l'acreditació
corresponent. Es veu que aixo no
li va agradar i em va agafar forta-

ment pel bray apartant-me'n, i en
qüestió de segons entre tres antidisturbis em van reduir i irnmobilitzar al terra davant centenars de
persones i cameres de televisió.
Aleshores se'm van endur-d'alla
cap al Paral·lel, on els vaig preguntar-si m'estaven detenint, quin
n' era el motiu i que si ho volien
m' identificaría voluntariament.
Finalment van accedir que m'identifiqués; jo vaig treure la cartera i, ensenyant-l'hi, li vaig dir que

no tenia cap objecció a mostrar-Ji
el DNI pero que volia que em donés el seu número de placa ...
Error, j a que es veu que aixo els
posa de molta mala llet. Mentre a
la ma esquerra hi tenia la cartera,
a la dreta ja m'hi posaven les manilles. Cotxe patrulla i cap a la famosa comissaria de les Corts. Ja
dins el cotxe, insistia que ningú
m'havia comunicat que estigués
detingut ni els motius. Fins passada una hora de la detenció no me
la. van comunicar_oficialment ni
em van llegir els drets. Així dones,
m'esperaven sis hores tancat en
una ceHa bruta i pudent esperant

fins que els Mossos van deixar la
detenció "sense efecte", pero em
-van denunciar per "atemptat a
l 'autoritat". No vaig declarar a comissaria i l' endema havia d' anar a
declarar davant el jutge.
L'endema· al mati el meu ad. vocat em va comunicar que el jutge de guardia ho havia rebaixat a
"faltes" i que havia d'anar a judici
el dirnarts 22. El mateix dimarts al
matí vam posar una denúncia contra els sis antidisturbis que em van
detenir i al migdia vam demanar
la suspensió del judici. La fiscal
ho va acceptar, peró només per
tomar-me a acusar d' atemptat a
l' autoritat pasant-se en l'atestat
deis Mossos'. Atestat digne d'un
bon guionista de telenoveHes;
és increible, es veu que sóc capay de lleny:;tr sis antidisturbis al
terra jo sol. .. En fi, tres fulls de
mentides una darrere l'altra.
Passats dos dies, em vaig dirigir
als migans televisius que aquell
día filmaven els fets. Els Mossos es van afanyar afer-los esborrar totes le!i cintes.
Ja ho veieu. Senzillament no
respecten ni les seves propies
lleis.
L'irnportant de tot aixo,
pero, és el fet que ni la meva detenció, ni els punxons contra
manifestants, ni el segrest de na
Núria Portulas, ni les pallísses a
les Corts, ni- les tortures a múltiples comissaries, no són fets a:illats que es puguin atribuir a elements incontrolats dins el cos.
Que la Divisió Central d'InformaciÓ deis Mossos d 'Esquadra es dediqui al seguirnent i l'assetjament
deis moviments socials i actuYal
marge d' ordres judicials al més
. pur estil del Grup VI de la Brigada d'Informació de la Policía Nacional, no és casual. Parlem d'un
problema estructural, de la necessitat del poder d'abastir-se de mecanismes que vulneren les seves
lleis per mantenir l'statu quo.
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Alerta pelpossible 1ancamen1 de
l'alencií uruenl al CAP de Numancia
[

óes del 2005 el personal sent rumors de tancament mentre ]
I'Administració insisteix que sois s'esta estudiant aquesta po~sibilitat

es reorganitza l'atenció urgent a
partir de la posada en funcionaA principis del mes de maig les trement de nous centres més resoluballadores del ' Centre d' Atenció tius. Segons Subirana, quan es fiContinuada (CAC) de Numan«ia nalitzi l'estudi el mes de juny s'infeien arribar a les associacions del _ formara a la ciutadania de les
barri una carta on demanaven ajuda decisions preses.
per aturar el tancament del servei
d'atenció urgent que ofereixen.
la saturaci6 de l'atenci6
decisció de fer arribar cantiauada
aquesta carta a les associacions és Tañmateix, la preocupació del perfruit de la preocupació del personal
sonal del servéi d' Atenció Contipel possible tancament del servei.
nuada de Numanciá és real. Amb
Segons les persones que hi trebaels miqans de que diswsen consillen, a finals del 2005 se'ls va inderen que el centre estit massifiCat.
formar que aquest centre acabarla Actualment aquest servei és el restancant. Des de llavors no han reponsable de l'atenció urgent a l'abut cap notifiacació en ferm sobre
rea de Sants, les Corts, Sruri3, Sant
el seu futur, sinó que tota la inforGervasi, Vallvidrera i les Pl¡mes. A
. mació que tenen és base de rumés d'atendre una població molt
mors. "Sempre ens diuen que d'aamplia, també s'atenen passavoquí a dos mesos tanquem", decla~
lants que hi acudeixen per la seva
ren.
proximitat amb l'estació de Sants.
Per la seva banda 1' AdministraAixo fa que en un dia festiu normal
ció diu que no hi ha cap decisió
el centre pugui atendre un centenar
presa pel que fa al tancament del
de visites. Una atenció que duen a
CAC de Numancia Pere Subirana,
terme en torns de tres persones: un ·
responsable de 1' Atenció Prim3ria. membre del personal medie, un del
urgent a l'esquerra de Barcelona,
personal d'infermeria i un del perdeclarava a Sants3 Radio que
sonal de suport, un equip que consis' estit fent un estudi per veure com
deren insuficient.
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"l'atenció uriiDiria esta niolt
saturada"
Entrevista a Mana,
metuessa que ueballa al CAP lle saots

JORDINA S.A. 1MIREIA PUl • SIIIIS

CtiD veas el slste10a sanhari
Callllil

El sistema catala és.molt complex,
bastant diferent de la resta de l'Estat. Quan les comperencies de salut
es van traspassar a les comunitat:S,
el 1981, aqui molts del recursos
historicament pertanyien a diferents tipus d'entitats:, societats privarles, societats sense 3nim de lucre i diverses institucions públiques
que es van agrupar el 1990 en la
XHUP (Xarxa d'Hospitalsd'Utilitat Pública). Aquesta s'ocupa ~el
70% de l'atenció hospital3ria i del
30% de la prím3ria, i la resta és
gestionada per l'ICS, l'organ ·pú-

blic. La XHUP esta formada per organitzacions sense anim de lucre,
pero que no són públiques, per
exemple pel que fa a les condicions
laborals. Tot estit regulat pel CatSalut, que controla i organitza el sistema sanitari. A més, á la xarxa de
l'ICS s'estan privátitzant molts serveis: alguns serveis de radiologia,
el serveide neteja i el de cafetería
ais hospitals: En 1' ambit de primaria es compren mólts serveis a les
clíniques ·privarles (que es paguen
amb · dÍners públics), perque els
hospitils no fx>dén assumir tota la
feina Tainbé hi ·ha el cas de les fundacions, una mena de cooperatives
o empreses crearles per metges que
es posen d'acord per gestionar un

les candicians del.personal

.Preacupaciá pel present i pel Manso es disfressi de millora pero
_
A la massificació de l'assistencia hdllr
\ que mantingui amagats els mateis'hi afegeixen les q¡ales condicions
MéS enlla de la preocupació per la xos problemes. El fet que el futur
laborals. De les 15 persones assigseva sitúació laboral; el personal
eentre disposi de més infraestructunades al CAC de Numacia només
posa de.manifest la manca de recur-· . reS podria fer el servei més resolutres són personal fix, mentre que la sos de que disposa el centre. Aquest tiu, pero per a aixo caldría augresta és interí o eventual (amb pites veu afectat no només per lamanmentar el nombre de persones dejors condicions laborals i a qui el
de personal, sinó tariJ.bé per la dicarles a l'assitencia, a més
tancament del servei podria deixar
nul·la informatització del servei
d'incorporar especialistes que gasense feina). Aaixo s'hi suma la du(que avui día funciona encara amb
rantissin l'ús efi~ de les infraes- ·
resa deis torns de 16 o més hores
fulls de cale), i les condicions poc tructures. Les treballadores temen
que es veuen obligats a fer (la legisadequades de les consultes en que . que el personal assignat segueixi en
lació vigent no permet fer torns de. ni tants sóls ~s pot moure una·cadi- . les mateixes condicións i hagi
més de 12 hores) i la inexistencia ra de rodes amb facilitrt.
d'atendre una població molt més
d' espais adequats per menjar i desMalgrat les mancances. del seramplia i que, per tant, creixin la
que el possible
cansar dt,mmt aqu~stes j~mades.
trasllat a . massificació i el col·lap~ del S$n,rei.
,.vei,
,
. temen
.
'.

ca

. ambulatori. Aquests s'integren en
el sistema sanitari públic pero la
gestió és privada El percentatge
d'ambulatoris controlats per xarxes
paral·leles a la pública va en augment. Aquesta diversitat de gestors
fa que la gestió es compliqui, i dificulta l'accés lliure a la sanitat. 1
cal tenir en compte que la gestió de
la salut és poder,- hi ha molts interessos enmig.

1pel aae la a les Pllítiaues aae
es ran des llel'ldlbiiisttlciá;t: ·

ble. L'atenció prim3ria esta . molt
satura.di cadá cop s' intenta que cobreixi més tasques. Aquesta potenciació esta bé perque és l'atenció
més propera, pero si ja estit col·lapsada i se'ns assignen noves funcions sense una millora de les condicions de treball, ens wbresaturem. També és veritat que els
metges tenim molta feina burocratica, pero si la passem als administratius també es col·lapsen. Fan falta més recw:sos en tots els serveis.

Els polítics fan p~Órhe8es que estan Despté$ d'baver U8lllllat ea 11molt bé de C,aia a la galeria pero U8S lllrris, CIID viiS la leina a
després Iio hi ha els recursos neces- ·Sali-P . ·
saris per dur.:le8 a terme. Per exemEs uri
agradable i molt inteple, l'a5sisrencia domicili3ria estit
lii ha gent molt diversa, i
molt bé i fa anys que es fa, pero es . · com ·a n;ietge pots aprendre molt.
generen unes expectatives que deS..: . · En genend, la gent s' adapta bé a les
prés no es poden complir i aixó · e5j>éres .: i no es queixa gaire, s'hi
frustra a la gent. Aixó també és pot,parlar: També es potencien noaplicable a altres casos, com la lliuves activitats com, per exemple, les
re elecció de metge; si el metge ja infermeres que estan duent a terme
estit saturat aquesta opció no és via- diferents estrategies comunit3ries:

bam

ressant

Vine a tastar {a

Vallespir 23.· 08014 · BCN

tal 934 911 946

L'atenció urgent és un del punts
negres del sistema sanitari. A Barcelona, des del 2004 es va voler tirar endavant una rernodelació del
servei que acabava amb elllavors
Sefvei Especial d'Urgéncies, per
passar-lo organitzativarnent a I'Atenció Primaria.
La remodelació, peró, va fracassar, ja que I'Atenció Primaria
esta també col ~apsada i els seus
professionals no poden ni volen assumir les guardies i els toms que
significaria la incorporació de l'atenció urgent Els actuals Centres
d'Atenció Continuada (CAC) són
un residu de l'antic sistema que havia de funcionar com a transició al
nou model. Actualrnent a Barcekr
na hi ha 13 CAC, peró sembla que
la tendéncia és que en un futur en
quedin només sis.

hi ha un grup d'ansietat i .un de depressió, han creat un grup de gent
gran per anar a caminar... En
aquests gfups de suport mutu es
comparteix, s'informa i, si escau,
es fan exercicis. Pel que fa a les xifres, els cupoS. varien: al mati ronden les l. 700 persones, i els metges
de la tarda rondem les 2.000. Els
metges demanem que aquesta xifra
es redueixi a 1.500 i que augmenti
el temps de visita a lO minuts per
pacient, cosa que encara estem
lluny d'aconseguir.
Penso que a la medicina de ~
mília hi ha bons professionals que
volem fer bé les coses, pero la carrega de feina que tenim no ens permet posar en practica tot el que sabem o podríem fer. Per mi, la medicina de familia és molt satisfactOria
perque s'hi poden abordar molts
aspectes de la vida deis pacients, _
pero aixo requereix un temps i una
continuitat que moltes vegades ens
falta El servei estit sobresaturat.

/
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A PEU DE CARRER

Tallar la carretera
Era un dissabte de maig al ma- tí, feia un sol agradós i una mica de vent. Les amenaces de
pluja semblaven esva'ides .
Vaig . decidir anar-me'n a ter
una volta pel Firentitats. Hi vaig .
arribar··per la part de dalt del
pare .de I'Espanya Industrial.
Feia goig veure ·les paradetes
.de les entitats del districte amb
la gent (més aviat poca) passejant. És ciar, el piimer que vaig ·
buscar va ser la paradeta·d~ LA
BuRXA. Vaig comengar a ter .
' voltes i voltes, . i 'fins que no
m'ho van indicar no la vaig saber trabar, perduda, juntament
amb 1& del Casal lndependen~
tista, al racó.. més recondit.
L'Ester i la Mireia hi estaven
tranquil·lament, només empidades per les volves deis platans del pare, que se't posaven
a la gola i et feien estossegar.
Després de firmar pel dret
de decidir i saludar la gent del
Centre Social, vaig enfilar el
carrer de I'Espanya Industrial
cap a carreterá Vaig saludar
els Diables i els Castellers, que
tenien una mica més d'afluéncia de públic. Ja tocant a carretera, em vaig adonar que estava tallada. En la meva ignoran~ cia, no sabia que també se.
celebrava la segona Mostra de
Comer~ Urba.
He de confessar que no

em vaig aturar galre a mirar
qué hi feien. M'havia enrabiat.
Venia del Firentitats, enclotata
I'Espanya Industrial, amb les
meves paradetes .ben amagades (diuen que es fa per sorteig, quina inala sort!) i em trabo amb la carretera de Sants
tallada per al comerg. No és
que em sembli malament utilitzar l'espai públic per a la promoció .del comerg del bahi,
pero el contrast em va entristir.
És impensable tallar carretera
per a les entitats! Sembla que
l'espai públic no sigui de tates i
tots sinó de I'Ajuntament, i que
aquest elllogui al millar postor.
Quin greuge per a les entitats.
Finalment, em va quedar
un regust ben agredolg, de la
meva passejada matutina.
Com si no sabés que el que
compta és la pela ...
'

~

MERITXELL SÁNCHEZ AMAT
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l'Aiuntamentdeixa una vintena,de
persones sense casa [
· ·.

. El·desnonament deis inquilins, frui.t d'~n procés d'expropiació de ·]
l'immobl~. no va notificar-se amb les 72 hores d'antel iació
.legals, sinó que es va ter en el mateix moment de l'acció

[

Els llogaters no rebran cap indemnització perqué no tenien ]
contractes registrats amb la propietat, mentre que aquestá
(L'Hotelet de Sants S. L.) rebra 900.000 euros
dur-los al Casinet de Sants.
Aquest destí de la finca no acaba de satisfer, dones, al vei'nat. Un
membre del Triangle de Sants afirma que aquest espai podria servir
per esponjar la zona, pero que la
presencia del mur en que es convertirla la platya, per a Eusebi Planas
significarla tot el contrari.

_Processos parallels
A la vora de la ·finca continuen les

JORDINA SÁNCHEZ-AMAT • SAm

indicat aquestes fonts.
Els llogaters de l'immoble no
disposaven de contractes registrats
amb !'empresa propietaria, L'Hotelet de Sants S.L., perla qua! cosa no
tenen dret a indemnitzacions de cap
tipus. Aquesta empresa, en canvi,
rebra la suma de 900.000 euros.

[ve de la portada]
La notificació del' acció, que legalment ha detlonar-se 72 horés abans
de materialitzar-lo tant als propietaris com, sobretot, als inquilins, segons informa l'advocat Jaume
Asens, no va arribar. Aquesta va ser
lliurada en aquell mateix moment Historia recent del'lmmeble
per Julio Gru:cia Jiménez, director
Eusebi Planas, 15 consta com a
dé Serveis Tecnics del districte de _ vial (5) pel Pla General Metropolita
Sants-Mon~ui'c.
del 76, la qual cosa significa que
El Districte, per la seva banda,
passa ·a ser un espai reservat per al
afirma que "s'estava complint una funcionament d'enll~os, caltyades,
ordre judicial del 8 de maig, i que passos a diferent nivell, etc. A prinper aquest motiu no hi havia prorcipis de 2005, es va declarar l'exroga, i no s'avisava els vei'ns".
propiáció de la finca, pla que seS' empara, per afirmar áixo, en el fet
gons el vei'nat ja existia des de feia
que el vei'nat havia estat avisat per temps, i des de llavors s'arrossemi~a d'una carta en que s'informa-·
guen recursos presentats pels prova.de 1' expropiació. Aquesta capa,
pietaris.
pero, va ser rebuda pels inquilins el
Les persones que habitaven
mes de febrer, i en el moment del
l'immoble van ser informarles del
desallotjament encara hi havia ac- procés d'expropiació a través de la
cions legals per recórrer aquesta . carta esmentada de l'Ajuntament.
sentencia. Les fonts judicials conAlguns inquHins expliquen que,
sultarles, que duien aquest cas, afirdes de llavors, han rebut com a mímen que en aquests desallo~aments
nim dues visites intirnidatories de
és 1' Ajuntament qui s'encarrega membres de la Guardia Urbana de
· d'informar el vei'nat i de decidir paisa amb una setmana de diferencom es procedeix a efectuar el descia, una de les quals a les 12 de la
nonament, "és 1' Ajuntament qui ho
nit i l'altra a les sis de la matinada,
fa i ell sap pe_r que ho fa així'~, han
i durant les quals varen fer crits i

obres amb que Societat Anonirna
de Projectes d'Enginyeria i Construccions (SAPIC) urbanitza els
terrenys deis quals va aconseguir la
modificació del Pla General Metropolita. El vei'nat ha indicat la possibilitat que aquests processos estiguin relacionats.
L'altyada deis pisos projectats a
la zona que queda entre Eusebi Planas i Riego podria haver estat supeditada a l'amplada del primer. Tanmateix, la constructora ha planificat la construcció de tal manera que
la fatyana dels edificis de lO i 11
plantes donaria a Sant Antoni, de
manera que l'alyada maxirna permesa ~sdevindria major a la d'Eusebi Planas. Les presses per fer el
desallotjament, pero, desperten
suspicacies entre alguns vei'ns.

cops a les portes, dient-los que no
havien de ser alla.
A l'edifici s'hi allotjaven una
vintena de persones, estudiants i, en
la seva majoria, per8ones migrarles.
L'actuació de la propietat envers
elis ha·estat molt dubtosa, com ho
demostra el fet que en tot moment
els negava la gravetat de la situació,
i que dies abans del desallo~ament
havia entrat una nova llogatera. El ll•ractlca deis desaenameqts
Districte, pero, estava assabentat A Barcelona es fan més de 4.000
d'aquesta situació, i tenia coneixedesallo~aments anuals, deis quals
ment de 1' existencia de les persones una bona part són resultat d'irnpaque habitaven l'immoble. Tanmagaments de lloguer. Aquests irnpateix, no va actuar en conseqüencia,
gaments, pero, sovint no es deuen a
tal i com demostra l'actuació poli- una intencionalitat per part deis llocial. Afirmen que no emprendran . gaters, sinó a una practica d'assetmesures legals contra la propietat.
jament del:'\ propietaris per poder
desallotjar els inquilins deis seus
Futur de la nocaimmobles.
La zona afectada apareix als plaAquests dies, una família que
nols del projecte com una pl~a a -vivia al carrer Miquel Ángel, 69 ha
l'altyada del passeig Sant Antoni.
estat testirnoni d'aquest fenomen.
Alguns deis vei'ns consultats han Després de nou anys de viure-hi,
indicat .al Districte la possibilitat ha rebut l'ordre de desallotjament,
que aquesta pl~a es, converteixi en que s'havia d'efectuar el dia 28 de
els camps de petanca, els quals no maig, pero que finalment es va sustenen un lloc estable d'entya que els pendre. Aquesta família no havia
van treure de la finca vei'na. Consi- pogut pagar él lloguer durant el
deren molt greu que "el primer darrer any, ja que els diners que inequip de la lliga ·de l'Estat espagressava els eren retomats. S'han
nyol" encara no disposi d'un camp convocat concentracions de suport
estable. V Ajuntament ha planificat a aquesta família.

teteria mdlea
s.c.t.l
Cdssolons
esmorzdrs i berendrs,

i ecologics

d n!lgo, 16 scmÍs(bcn)
Jelf'lfm12.0JO
'

. B•• JUNY

sants D ·

2007

Diverses accions recorden que
a.Sants també ·Esta tottatal' .
.

ALBERT ALONSO • SIIITS

La setrnana de lluita convocada per
la Plataforma Estatotfatal.net, pretenia estendre arreu del territori catala la denúncia contra !'especula. ció immobiliitria i en defensa del
territori. Convocada del 14 al 20 de
maig, la nostra vila va participar activament en la setrnana amb diverses accions sirÚooliques.
El dilluns 14 de maig, una viotena d'immobiliitries del barri es
van despertar amb els panys inutilitzats i amb pintades a les seves
portes amb que es volia assenyalar
alguris deis culpables de !'especula-

~n

persones s'encadenaven a les immediacions de la Fira Construmat,
on es reunia lá flor i nata del mercat
.
immobiliari, per assenyalar els culpables de la situació insostenible
ció immobiliitria i de la impossibilidel preu de l'habitatge. Un grup de
tat de 'molts ciutadans d'accedir a
solidaris amb els encadenats es van
un habitatge digne amb gatanties.
asseure a la pl~a Espanya amb carEl divendres 18, un grup de so- tells al-lusius a la campanya "Esta
lidaris amb el CSA Can Vies es van tot fatal", fet que va ocasionar imenfilar a les' marquesines de la paraportants problemes de transit. Al
da d' autobús propera a Cotxeres de
cap d'una estona l'actuació violenSants amb cartells al-lusius a la ta deis Mossos va acabar amb la
campanya de protesta. Volien fer · protesta. La mala actuació del cos
visible la denúncia de l' especulació policial es va fer encara més eviimmobiliaria i assenyalar TMB
dent quan els agents van detenir un
com a responsable de la demanda jove veí dél barri que ni tan sois
contra el centre social autogestionat participava en l'acció.
de Sants, amb la qual es vol enterrar
El mateix dissabte 19, i després
10 anys d'un projecte social arrelat de la polemica actuació deis Mosal teixit associatiu del barri.
sos a la manifestació en defensa
El dia següent de bon matí, tres
deis espais alliberats al centre de
Barcelona, un grup de vei'ns del
barri van tallar Ia carretera de Sants
per protestar per la brutal actuació
del cos repressiu en la marxa en favor de l'okupació.
La setrnana de lluita es va tancar al barri amb un vermut popular
el diumenge al matí a la plas;a de la
Pelleria. En la jornada, organitzada
per l' Assemblea de Barri de Sants
(ABS), es va aprofitar per pintar un
mural reivindicatiu i es van muntar
exposicions que explicaven la. situació de l'amena<;:at Centre Social

Una vintena d'immobiliaries del barri van ser atacades i
[ jQve fou detingut en l'acció
contra la Fira Construmat

]

· Autogestionat 'cari Vies ·¡ de la Pla-

Acció contra TMB i en defensa de Can Vies a la carretera de Sants. ALBERT GARCIA

taforma contra les Vies.

Els partits amb reuresentació obtenen el 36% del
suuort deis velos del Districte
BERNAT COSTA ~ SUTS

Segons calculs fets per LA BuRXA i
en, base a dades de l'INE, uns
19.783 immigrants (el 13% de la
població del districte de SantsMontjuic) no tenen dret a vot, una
realitat silenciada per les xifres oficials. D'aquesta manera, a més, es
modifica la xi:fra de l'abstenció,
. que baixa del 59% al46% (dada no
menys significativa).
També hem volgut calcular el
suport real del' Ajuntament entre el
vei'nat del districte. Sumant aquesta
població invisible al nombre d'electors i tenint en compte l'abstenció, eJs vots en blanc, els nuls i els
deis partits minoritaris obtenim
que, d'un total de 154.969 ciutadants amb edat per votar, només
56.090 (un 36%) han apostat pels

partits tradicionals (PSC, CIU, PP,
ERC iiCV).
Al districte, el PSC és la fors;a
més votada, amb 20.661 suports
(un 13,3% del total). Seguida d'a-'

EN LLACA AMB BARRISANTS.ORG
Bsllle tlesallsliament a Hsstatrancs l0l05.011

Els Mossos van desallotjar dues cases okupades als números 38 i 40
del carrer Consell de Cent; una de les quals sen se ordre judicial. 1O
persones han quedat imputades per un delicte d'usurpació.

Can fiBS BS 1/IIBtla alllarri 111 i 18.05.011
El Centre Social de Sants va ser l'espai triat per constituir la-plataforma
· ve'inal ~El barrí vol Can Vies", que aplega més d'una trentena d'entitats
de tots els ambits. La plataforma, impulsada per I'Assemblea de Barrí
de Sants, s'ha marcat dos objectius: la retirada de la demanda de TMB
i el canvi de trayat urbanístic que afecta el Centre Social i els habitat'ges de Jocs Florals, Riera de Tena i Burgos. S'estan recollint més adhesions.

10i anirersari lle·can ríes l10.05.011
· El 1Ode maig de 1997 es va okupar el Centre Social Autogestionat Can
Vies i per celebrar l'aniversari es van organitzar nombrases i concorregudes activitats entre els dies 4 i 13 de maig.

"Csm ns sertlre's en el mín t/e l'llmsr" l14.01i.011B.06.011
L'Equipament de Magoria és la seu d'un taller gratu'it per a dones, organitzat
per L'Escletxa i el Punt d'lnformació i Atenció a les Dones, amb l'objectiu de
revisar com estimem i com ens estimen. Alllarg de cinc dilluns (de les 18 a
les 20 hores) es parlara d'amor, autoestima i violéncies, entre d'altres temes.

Manitestacií ser l'entlerrscament tle l'sllra tlel
carrer Almeria l1l01i.011
Més d'un centenar de ve'ins i ve'ines es van manifestar des de l'obra
il·legal, que es menja dos metres de vorera, fins al Districte per reclamar que l'ens municipal els faci costat en la fase final del procés judicial en qué es troba la famosa construcció. El ve'inat vol una solució de- .
finitiva, que respecti l'amplada del carrer i que permeti recuperar la vorera ocupada per la constructora.

l 'Essai Ollen ta 10 anvs l19.04.011
Fa dos anys que I'Espai Obert s'ha ubicat als nostres barris, pero ja en fa 10
de la inauguració d'aquest centre social al Paral ·lel. Per_tal de celebFar-ho es
van organitzar diverses activitats, entre les quals destaquen un mercat d'intercanvi, un dinar popular, activitats infantils i una testa. La pluja va aigu~lir
una mica la celebració, que es va haver de traslladar des de Can Mantega fins
a I'Espai Obert. Podeu trobar més informació sobre els horaris .i les activitats
que s'organitzen regularment a la web www.sindominio.net/espaiobertl .

·>..

Resultats Municipals 2001
Sants-MonUuic

L'organització antiglobalització Attac és la impulsora d'aquest festival,
gratu'it i obert a la participació de tothom, on es van poder veure nombrases actuacions musicals, de teatre i dansa, projeccions, tallers, xerrades i paradetes de col·lectius.

Tarda IIB cllctels al Pim Pam lilms l20.05.011
Amb l'objectiu de ter una activitat mensual i per trencar la rutina deis
diumenges soporífers, el videoclub cooperatiu del carrer Valladolid va
oferir als seus socis i socies una tarda de coctels variats.

cassslatla ser l'hallitatge 126.05.011

"""'

O S.nae drat a vot
OAbstendó

o En blanc
O Nuls

• Partlta amb rapresenlacJó
l!lAhnos

Una concentració a la playa de Sants "Per l'habitatge digne i contra els
abusos policials" va ser el preludi d'una convocatoria que pretenia convertir el di a de reflexió electoral en un dia d'inflexió pera la lluita pel dret
a l'habitatg~. Després d'una estona tocant la cassola, les persones concentrades van anar cap a la playa Sant Jaume.

3 anvs ti'Assemlllea IIB Jsres t/e sants l25; 2l05.011
Una exposició, un sopar, una testa i un passi de vídeo van ser els actes organitzats amb motiu de l'aniversari de I'Assemblea de Joves de
Sants, col·lectiu que forma part de la Coordinadora d'Assemblees de
Joves lndependentistes.

una gran
fQjiji!Ji1
..,
"
!!.
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Festiattac a I'Essanva lntlllstriall19.05.011 .

questa candidatura hi ha CIU, amb
13.592 vots (8,7%). La tercera
fors;a és el PP, amb 8.739 (5,6%), i
finalment hi ha ICV, amb 6.569
(4,2%) i ERC, amb 6.529 (4,2%).

3%
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"M.liM V~ r d._
· DISTRIBUCIO PRODUCTES ECOLoGICS
1 DE COMER<;: JUST
·COOPERATIVA AUTOGESTIONÁRIA
· ECONOMIA SOCIAL ALTERNATIVA

e/. Avila, 71-75 atic
08005 Barcelona
Tel: 93.485.5596 Fax: 93.485.5609
monverd@retemail.es

Espai Obert
V olant d'Hongria,/1
www.sindominio.net/espaiobert

Entropia.otiva

En ell,col ·lectíus í persones es doten d'infraestructures pera
treballar la transformadó social, responent a.les necessltats actuals
de comunlcacló, reunió, accíons soclals i a.rtfstiques. Acull: Associació
Técnics de 1'Espectacle de Catalunya, Contraínfos, Polémica, limes,
Centre de Documentació Musicai,Col ·lectiu de Consum Crític.
Obertura: 2004 {a Sants)

Socors, 7
www.nodoSO.org/entro piactíva

Horaris:dedl.a dv.de 18a 22 hores

Centre cultural anarquista que acull el projecte Accló
Cultural. Pretén difondre material crftic que no circula
pels mitjans comercials.
Obertura: 2005

La.aiuta.tinvisible
Riego,35
www.laciutat1nvisible.org

Cooperativa autogestionaria que té coma
objectiu la recerca d 'alternatives
economiques al treball assalariat í 1'impuls
d 'experiéncies polftiques autonomes.
Acull: llibreria, distriburdora de roba urbana,
taller de serigrafia, espai de treball
multimedia i centre de documentadO.
Obertura:juliol2005

Valladolid, 25

www.pi mpamfilms.com
Projecte cooperatiu de videoclub que té per
objectiu difondre pel·lfcules i documentals
de cinema lndependent.Cineforums un cop
al mes.
Obertura:setembre de 2004

'----...--., Horaris:de 1'? a 22 hores

Horaris: de di. a ds. de 1oa 14 i de
17 a 21 hores

Horaris: dt., dc.l dv. de 18.30 a 21 hores

Habltatge okupat, amb Zona d 'Estudl 1Treball
Autogestionada (formació, salad 'estudi,
laboratori fotogrMic, ...)
Obertura :2006

Centre Sooial Autogeationat

Can Vies
Jocs Forals, 42

www.barrlsants.org/canvies/
Edífici okupat per joves del barrí en rf!sposta a
la mancad 'espals. Tres espals dlferenciats:
l'habitatge, la cafeta lla ca pella. Actlvltats
politiques, soclals,artlstlques. Tallers,
projeccions, assajos i assembÍees de collectius. Acull: LA BURXA, Negres Tempestes,
BarriSants.org,Colla Bastonera de Sants,...
Obertura:malg de 1997

Vallespir,28

www.borinots.cat

dv. de 19 a 2 hores i ds. en funcl6 de

La Colla Castellera de Sants estren~ local fa dos anys, pero
esttt afectat per les obres del pla de 1 'estació. Van haver de
llogar·lo per la desidia institucional i la realitat immobilit;ria
encara que no reunla les condiclons necessarles per poder·hl
assajar. Espal de trabada.
Obertura:novembre 2004

1'actlvitat

Horaris : dt.l d". de 18 a 21,1 després de l'assaig;

Horarls:de di. a dj.de 1.9 a 23,

Casal
Independentista.

Cal Borinot

de Sa.nts Jaume Compte
. www.barrisants.org/web/jcompte
Premiá,31

Aglutina les persones independentistes i
d'esquerres del barri l té coma objectiu
ser una el na en la llulta perla llibertat deis
Pai'sos Catalans des d 'una perspectiva. d 'esquer.<l!lo~

1 .._ _ _ ..,.,. ...... ..,.., ... - - t ..

_._u .......... _
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Horarls:de di. a dj.de 1.9 a 23,
dv. de 19 a 2 hores i ds. en funcló de
1'actlvitat

fi G - 11:: ~ \.U i l\li'\..IUII~

1 1 '1;\,,.'l';;; ~~gll .::::t ,.,'C: t Jo'VY'C'f " lll

d'esquerres del barrl i té com a objectiu
ser una el na en la llulta perla lllbertat deis
Paí'sos Catalans des d 'una perspectiva, d 'esquerres 1emmarcada en la realltat de la vila de Sants.
Acull: Endavant·Sants, Maulets-Sants,
Assemblea de Joves de Sants.
Obertura:1990

assajar. Espal de trobada.
Obertura:novembre 2004

Horaris :dt. 1dv.ile 18 a 21,1 després de 1'assaig;
dj. de 20 a 21 hores

s: de dg. a dj.19 a 23 hores,
dv.l ds.19 a 24 hores.

Maria Vic toria, 1o
www.lateneu.revolt.org
Pretén fomentar el debat lla controversia. Tallers de
fllosofla, poesla 1historia. Aula oberta d 'lnformlltlca.
Obertura: febrer de 2006

Horarls: depenent de 1'actlvltat.

La lluna
en un oove
Val lesplr, 1.6
Florlsteria, afectada pel pla de
I'Estacfó. Punt d'lnformacló sobre el
pla 1altres llultes soclals al barrl.

Centre Sooial
de Santa
Entitat ve'irial degana als nostre$
barris. Urbanisme, reivindic:adons
soclals 1activitats culturals en favor
del ve\'nat. Acull: entltatsl col·lectlus
com la Plataforma pe! Soterrament
de les Vies, L 'Escletxa i la Comlssió
de Ve'ins de la Bordeta.
Obertura:1972

Terra d'Esqudella
Premiá,20
Bar restaurant nascut de l'antiga ACArran que vol
donar a conéixer la cultura gastronómica deis Palsos
Catalans.
Espal pera la dlfusló d'lnlclatlves soclals 1 polltlques
del barrl.
Obertura:desembre de 2005

Horarls: de di. a dv. de 18 a
21hores

Horaris: de di. a dj. de 9 a 24, dj.
de9a 11 ds.de 17 a 1 hores
Olzinelles, 27
www.salabahía.net

Teteria Malea

Creaoión Positiva

Riego, 16

Antlga sala de testes okupada pels Espals Alliberats per la Cultura,
amb 1'objectiu d 'a pro par la cultura a tot~om. Concerts, dansa,
teatre, conferéncles, cinema i ballla tarda deis diumenges.
Acull col ·lectius que demanen organitzar actlvitats a l'espai.
Obertura: mar~ 2006

Cooperativa laboral! social que vol posar de
manifest que 1'autoorganització es pot dura
terme en qualsevol llmbit de la vida. Tés i
ambient acollidor pera compartir entre tot
tipus de gent.
Obértura:juliol de 2005

Horari: d•p•n de la programacló.
Dg. de 17 a 22 hores, ball

Horarls: de dt. a dv. de 8.30 a
22, ds.l dg. de 17 a 22 hores

Germinal ·
Rossend Ar(ls, 47
www.cooperativagermina l.org
Cooperativa que -promou el consum ecolagic, crftic 1
responsable de manera autogestiontlrla. Productes de
temporada, de cultlu ecoiOglc, de productors amb
crlterls etlcs 11 solidarls.
Obertura: 1993

Horarls: dj. de 18 a 22 hores

BarriSants~org

la Burxa

Sants 2~ 4, 1r 1a
www.creacíonposltíva.net
Associació que treballa en el camp del VIH/SIDA des d 'una
perspectiva de genere. Acdons pera mi llorar la qualitat de
vida de les persones afectades pel VIH, pera eliminar la
discrimlnació i estlgmatització que puguin patir. Servels 1
activitats en un mare de calidesa, confidencialitat
1respecte a la diversitat.
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snmorimsnt
en rimera ersona

EuskaiHerria
desdeSants
[
Fa ja uns mesos que vaig
sortir d'Euskal Herria i
vaig venir a estudiar a
aquesta gran ciutat. Malgrat aixo, el meu pobie és
aquí, en boca de moltes
persones, a la radio, _a la
televisió, al carrer... ja
- que I'Estat espanyol no
s'atura a rhora de llenc;ar
míssils a un poble que,
malgrat tot, segueix' en
construcció.
Mentre els mecanismes de repressió s'articulen, jo estic fora de casa!
Lluny d'una realitat de la
qual tinc accés limitat a la
informació i sobre la qual
no puc incidir. On la massa mediatica no para d'especular sobre la situació,
estigmatitzant el conflicte
de manera que hi ha víctimes i terroristes i no oprimits i opressors. Així desvirtualitzen l'arrel del confliete: la negació que
Euskal Herria tingui la paraula i la decisió. Presentant aix'í les conseqüéncies del conflicte (víctimas,
il·legalitzacions,
- detencions i una !larga
llista) com a problema.
Viure aquesta situació
des de lluny, és veritat,
se'm fa dur. Sovint sento
la necessitat de tornar.
Pero, malgrat aixo, penso
que és important estar
aprenenf del context sociocultural i polític del país que m'acull, els Pa'isos ·
Catalans, un poble en lluita. Una lluita molt diferent,
pero alhora la mateixa:
Concretament del barri de
Sants, amb un passat i un
present de compromís.
Així em sento des de
Sants mirant cap a Euskal
Herria: amb rabia i dolor,
pero . també amb esperanc;a i fermesa.
AMAIA

GUILLEM SANCHEZ 1BARRULL

La participació en les eleccions
és un deis debats que generen
posicions més enceses en els
moviments socials. Des- de les
més extremes, entre 1' oposició a
qualsevol tipus de coHaboració
a la participació sistematica "per
aturar la dreta", fins a un ampli
ventall que arriba al nivell de
matís propi per a cada activista,
i que a més pot variar segons el
comici o altres circumstancies.
Pero a banda d'aquest debat, segurament irresoluble, en els darrers anys s'ha anat consolidant
el treball municipalista de base,
que ha dut molts éol·lectius socials a formar candidatures propies per entrar als ajuntaments.
1 si bé aquesta era una opció
escollida sobretot en pobles petits o ciutats mitjanes, cada cop
més s' estén a grans urbs, com
. . ._ Sabadell ( on 1'En tesa ha mantingut els dos regidors) i Santa
Coloma de Gramenet ( on Gent
oe Gramenet ha obtingut representació la primera vegada que
s'ha presentat). De moment,
pero, encara estem lluny que
aquestes conformin una alternativa a la gestió neoliberal deis
ajuntaments, pero, com afirma
Antoni Jaumandreu, de Gent, ja
són "una pedra a la sabata".
Aquest creixement no només
és quantitatiu en vots i regidors,
sinó també qualitatiu en importancia de les ciutats amb
presencia deis moviments socials. L'analisi d'aquest efecte
té, amb certesa, moltes explicacions sociologiques que escapen
a la capacitat d'aquest article,
pero el creixement sostingut que
els movithents socials han experimentat durant la darrera decada i 1' actual crisi de representativitat deis partits és evident que
hi pesen molt.

LOQOS

EllOKAL

associació cultural El Raval

libres

cll!lli.t~c~•lst•
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Aquestes darreres eleccions municipals han prendre l'hegemonia als grans partits, sí que ]
testifical la consolidació d'un moviment social, comenga a convertir-se en una alternativa seriosa .
que si bé no es nou ni té prou forga com per · en molt pobles i ciutats

~--------~
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Les alternativas
municipals esclaten

IMMIGRANTS

"'

-

~~·

florad:
matlns, de dlmarts a

dP!end!'fs de 10.30 a14h
tardes, de cfilfu ns a

dlssabt&de 17 d1h

clde la Cera 1bis 08001 Barcelona
Tel: 93 329 06 43 Fax: 93 329 08 58
ellokal@pangea.org

Una IIIIDIDUia diversa
De ' candidatures alternati ves
n'hi ha moltes i molt variades.
Sovint són agrupacions independents que neixen lligades a conflictes vei'nals concrets o com a
resposta a una decisió concreta
de 1' Ajuntament. També acostumen a desapareixer quan es resol
o s' apaivaga el conflicte que les
. crea, o bé quan els seus impulsors pleguen, fastiguejats i cremats de batallar amb les maquinaries burocratiques deis partits.
En part, és una contradicció
difícil de resoldre~ ja que a
aquestes candidatures les debilita allo que les fa fortes: si la se- ~
va atracció rau en el fet que són
grups locals i independents de
"direccions externes", aquest ai'llament també les fa més vulnerables al cansament o la cooptació.
El fet que, tradicionalment,
es trobin en pobles petits (i
allunyats dels gruix deis moviments socials, sobretot urbans)
encara en dificulta més la comunicació i la col-laboració.
Pero aixo també ha comenyat a canviar en la darrera
contesa. L'aparició de noves experiencies més amplies, i per
tant més potents, respon, sobretot, a una experiencia acumulada en aquest tipus de lluita.
Aquest seria el cas de les Candidatures Alternatives del Valles,
que agrupa vuit grups de la comarca amb voluntat de "sumar
· esforyos per entrar al Consell
Comarcal", com assenyala Marc
Padro, de Compromís per Ripollet.
,
En canvi, sigles com les
Candidatures d'Unitat Popular
(CUP) responen a una estrategia
dé 1' esquerra Independentista
d'incidir en "els ajuntaments com un front més de lluita", se-

Cartel! la candidatura alternativa d'Unitat Municipal 9 a Ribes.

gons Adam Bonnín, responsable
de premsa de la formació . Els
seus resultats, que han quadruplicat els deis anteriors comicis,
encara a 1' espera de la valoració
oficial, demostren que és un camí que dóna fruits.
Un opció una mica diferent
és la d'Eivissa pel Canvi.
Aquestes sigles, que han estat
clau a l'hora de fer-li perdre al
PP balear la majoria absoluta,

um9

van néixer directament de les
assemblees del moviment antiautopista, durament reprimit
pels conservadors ara fa un any.
La seva potencia al carrer va
obligar els partits d'esquerra a
cedir-li, també, gran part del
protagonisme a les urnes, i ara
es pot convertir en un altaveu de ·
les lluites socials, no només ambientals, sinó també culturals
de participació a l'illa pitiüsa.
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d'alugens de les candidaturas municipals alternativas

EL TEU DENTISTA DEL BARRl

~

Dr.Marcral Solanas i
Esquerra
ODONTÓLEG Col. num. 2325

\

Carrer d'Olzinelles, 96, Ir.
08014 BARCELONA

Tel. 93. 332 04 19

e-mail: msnlanasdemi5t{fi)illfnm<Od.es
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basen enels matéiXos crlteris(com horitzontalitat, t~
~~!1 cql_
jé0t14,i autogestió) qué els-moviments soclals.
blanques deis partits, que a més,"a' vegades aconse~
Seg1Jrarnénthi falten can<.fidatures o es.pot consi~
gueixen fitxar alguns actívístes s®ials.
d.~ar qu~· n'hl .ba alguna de més. Pero áquesta JnEn un estudl conjunt realitzat per LA BIJR)(A 1 Di:.. + cbmplef;a J~iografia propasa el que de ser.la base
recta hem fet un llistat de candidaturas fotqa vincula- per comenyar a construir !'alternativa als actuáis ajun'
des a les ttultes soclals deis seus territorí$ o qtte es taments:
·
'
Sovint és difícil distlngir les candidaturas afternatives

de simples independents o fin$ i t9t de les m,c¡rqyes

--oue emergeixin ESPAI DE TREBALL
les altres lormes ·
de ter política!"
La nomina li 1111

na

IVAN MIRÓ

Aquest desig ha impulsat les jornades de Soles no podeth, espai
de confluencia de col-lectius assemblearis que, des de la singularitat de cadascú, pretén recombinar i socialitzar formes horitzontals de crear col-lectivitat.
Amb aquesta voluntat, i en el
context electoral, s'ha cercat
obrir moments col-lectius on ens
reaprópiem d 'una política segrestaaa pel sistema de partits.
Les assemblees populars del 5 de
maig a vuit barris d~ Barcelona
buscaren aquestes posades en comú de les vides locals, obertes a
tothom.
A Nou Barris, denunciaren
aquesta font de maldecaps quotidians que és la dificultat a un accés digne i assequible a una casa.
També ho feren a Horta, i a Gni- cia s'escoltaren altematives als
habitatges de mercat. Al Poblenou discuti~en, en una nau industrial, les conseqüencies del 22@, ·
que ha destrui"t el teixit economic, associatiu i cultural propi
d'aquell barrí obrer i lluitador. A
la Barceloneta, afectats per la remodelació del barrí (que expulsara un 25% de la població del
darrer barrí marítim habitat per
classes populars) compartiren
experiencies amb els Avis de Bon
Pastor, resistents a la destrucció
de les Cases Barates i amb molts
aprenentatge.s sobre les males
arts de 1' Administració municipaL Al Raval, constataren la necessitat d' impulsar amb ·continuYtat una assemblea de barrí per coordinar les resist~mcies a la
violencia urbanística i a les ardenances restrictives de l'espai públic. A Sants, seguirem treballant
la defensa social de Can Vies,
amenac;at de desallotjament, així
com s'intui"ren les pistes d'alguna mena de municipalisme autogestionad. 1 a l'Eixample es conegueren entre vei"ns ...
Aquests aprenentatges es posaren en comú el 6 de maig a la
pla<;a del Sol, prenent el compromís d'aprofundir i prosseguir
amb l'espai de confluencia creat.
Ell2, al Raval, es feren activitats
culturals, es mostraren iniciatives
socials, .i es realitza un itinerari
en cercavila per punts calents del
barrí (Robadors, Folch i Torres,
Ruina Amalia... ). Tot plegat serví
per seguir tra<;ant una xarxa que
entén que "juntes, podem" .

Amb aquesta tanquem les explicacions sobre com llegir una nOmina. Un deis dubtes més fre-·
qüents que ens fan arribar als
que ens dediquem a l'assessoría
laboral és com es calcula econOmicament la prestació d'atur o
. d'incapacitat temporal. La gran
majoría es fixa en el salarí net o
en el salarí brut que surten la nómina, pero l'apartat en qué ens
hauríerri. de fixar és la base de
cotització.
En la nómina hi ha salarí brut
(percepcions salaríais i no salaríais), salárí net (a les percepcions anteríors li restem les deduccions de seguretat social i retencions d1tiisenda .i que
realment percebem en metal líe)
i la base de cotització a seguretat social, que és la quantitat reconeguda a efectes de les prestacions económiques d'atur, incapacitat i jubilació, entre
d'altres.
La Tresorería General de la
Seguretat Social és l'organisme
estatal que recapta les cotitzacions socials de !'empresa i el
treballador. Mensualment !'empresa ingressa les aportacions
empresaríals (32% de la base
reconeguda) més les aportacions obreres (6,35% de la base
reconeguda).
La base reconeguda de seguretat social és resultat de sumar la remurieració bruta o sou
brut més la part proporcional de
pagues extraordinaries. Si les
pagues extraordinaries estan
prorratejades· en la nómin~. la
quantitat del sou brut i la base de
cotització coincideixen.
La normativa de la Tresoreria obliga a les empreses a cotitzar les pagues prorratéjades, es
cobrin o no d'aquesta fonna. Així ~
el sistema de seguretat social.
sempre funciona per 12 mesos i
!'empresa aporta mensualment
una sola aportació i no 14 o 15
vegades l'any. Una de les conseqüéncies d'aixó és el calcul de la
prestació d'atur, que sempre surt
més elevat que una nómina, i és .
que ens trobem les pagues extraordinaries dins de la prestació.
MARC FAUSTINO 1VIDAL

·Cónsultes a
laburxa@ láburxa.org

....,..
floristerta
vallesp fr,16
08014 bcn.

tel 93 490 29 83

"PFIXOS NOLLA''
Mer<:;lt de Sants, parodcs JOl a :306 i 34().'l4 1, _

Tell: 93-339-55-57
SANTS
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Un-3 de-6 de dones pel14e aniversari deis
-Borinots
l'estesa de cossos va resultar impressionant, pero no va suposar cap
Les nqies .de la cólla castellera de . entrebanc per descarregar una torre
SantS vañ sorprendre el barri amb
de 7, un 5 de 7, un 3 de 7 aixecat
un magnífic 3 de 6 ronstituil únicaper sota, un vano de tres pílars de
ment per dones, la vigília de la ce5, un d'ells aixecat per sota, i pujar
lebració del catorze aniversari de la
un pilar per les escales de l'esglécolla. Els assajos addicionals van
sia, amb una agílitat similar a la
fer possible una construcció en que
mostrada amb el pilar caminat inibona part de les persones no estacial. Alguns membres de les .colles
ven a la seva posició habitual. 1 tanconvidades (els Capgrossos de Mamateix, el castell nova trontollar en
taró i els Castellers de Vilafranca)
van remarcar la velocitat que assocap móment' " , ·· ' ·~
_
El dia següent, segon dillllienge
leix la colla amb aquests pilars.
<le rriaig, l' actua.Ció la.playa MalaUna setmana més tard, la éolla
gano va poder mantenir la boria esva aconseguir fer el primer 4 de 8
trella, i el monumental 9 de 7 va
de la temporada, a l'avinguda Miscaure quan l'enxaneta ja estava a
tral, i l'estabilitat del 2 de 7 els va
dalt de tot. Per les seves magnítuds,
fer pensar ja en la torre de 8.

Polemica edició
del Firentitats

JORDINA • SUfS

MIRE lA f'UI •

a

El castell de dones davant del local deis Borinots.

BORINOTS

Rabia Positiva: 15 anvs en un-concert
ROGER SÁNCHEZ AMAT •

SUfS

La Sala Babia, espai okupat ubicat
al carrer Olzinelles, fou l'escenari
d'un memorable concert. D'una
banda, Can Vies finalitzava una inten8asetmana"d'aniversari. De l'al.·tra, un deis grups Inés veterans del
barri, els Rabia Positiva, complia
15 anys; 1 ho feien de la millor ma. n~ra possible: oferint una actuació
que va fer vibrar el més ~dessaborit.
Setmanes abans havien anat escalfant motdts convocimt"tots i totes
les séves fans · a l'esdeveniment,
que servirill'-per grabar el CD-DVD
que pensen editar enguany i que es
titulara Sentiment, compromís i acció. La gent va respondre. La sala

s' omplia de gom a gom (moltes cares conegudes ...), i a les 11 de la nit
es va impedir 1' accés de més públic. Els que es van quedar fora es
van perdre un concertas. Una repassada als quatre compactes editats
pels Rabia, tocats i cantats amb tot
l'esperit del món, sentiment querapidament van traspassar a la concurrencia Gairebé tota la banda es
va tirar al públic en algun moment
o altre i el David, el cantant, va
acabar sense ulleres (assegura que
feia cinc anys que no Ji passava).
Amb uns aclamadíssims "Sarits es
crema" i ''La rabia és" van acomiadar la vetllada. Segur que aquest 12
de maig restara com un dol¡; record
en la memoria del grup.

Moment algid del concert de Rabia Positiva a la sala Bahia.

ROSER ORTIZ .

SUfS

La setena edició del Firentitats va
aplegar el primer cap de setmana
de maig desenes d'entitats i col·lectius del barri al pare de l 'Espanya
Industrial.
Enguany el patrocini de l'edició per part de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha
generat polemica entre algunes de
les entitats presents. TMB és la responsable de la denúncia contra el
Centre Social Autogestionat Can
Vies, espai que acull alglines de les
entitats que participaven de la fira
La Colla Bastonera de Sants va fer
pal·les aquest malestar amb !'entrega d'un escrit en defensa de Can
Vies a l'stand de TMB.
Com en altres ocasions, el Firentitats coincidí amb el Fes-te al
carrer. La trobada de cultura popular compta amb la participació de
les colles bastonera, castellera, gegantera i de diables del barri i d'altres de cónvidades.
Una altra polemica fou la coincidencia amb la fira-<ie_comerciants. Algunes entitats manifestaren
el seu descontent per la localització
.preferent de la fira de comerciants
als quals es permet tallar la carretera de Sant:S ·mentre les entitats socials i culturals tenen moltes dificultats per aconseguir permisos per
a l'ús de l'espai públic.

el mostrador

DIISSetdelor•ill
A la Cooperativa Germinal hi ha cada any una
assemblea especial, la "Conjunta de primavera".
S'hi troben els quatre centres d'activitat de la
cooperativa (Sants, Sarria, Valles i Gracia), els
quatre Gerrninalets q1,1e es coordinen en .un
mateix projecte i que ajunten unes 150 famílies.
L'assemblea es celebra en una casa de
colonies, i durant un cap de setmána reuneix els
soéis en assemblea i en convivencia. Enguany,
els infants, joves i grans de cada familia socia
ens hem trobat el26 i 27 de maig.
Mentre els adults prenien col1ectivament
decisions importants (pressupostos, coordinació
de compres conjuntes, etc.) els petits es
coneixien jugant i divertint-se. Com a premi a la

'WNI$.CAW!SI ~
DEL SANT CRIST 23 - BARCELONA
TELE 93 533 25 32

feina ben feta, petits i grans van tenir d'altres
alegries.
'
D'aquesta manera, els
majors de 18 anys vam
disposar, el diumenge 27,
de _dues experiéncies
democratiques ben diferents. Una, el consens de
l'assemblea del matí,
treballada en petits grups i
posada en comú en
plenaria; l'altra, en decidir
si anavem a votar (i en cas d'anar-hi, decidint a
qui entregavem el vot). Ja sabeu el resultat de
les eleccions municipals, pero 00 sabeu el

resultat de l'assemblea de la Cooperativa economicament com energéticament), cal que
Germinal. Us en fem cinc céntims.
es realitzin compres conjuntament amb d'altres
Vam comenyar fent un repas de com havia cooperatives. Per tant, ens haurem de coordinar
anat l'últim any a cada centre d'activitat. I"'Vam més i millor amb els altres grups de consum, per
seguir presentant respondre a les necessitats tan deis productors
una proposta per com de les coopes... Qui vulgui més detall, ja
poder fer compres sapon som.
: directes a nous
Ens associem en cooperatives perqué
productors locals, creiem que sabem fer alguna cosa més que
:per a .la qual cosa posar un paper en un sobre cada quatre anys.
cal anar a buscar el Tenim més poder de transformació de la societat
· producte. La co- a través de les nostres opcions de consum que
. ope~tiVa ·hauria de · a través de les umes; i més capacitats encara
· fer~se carrec del com a consumidors organitzats. Consumim
transport, , perqué contínuament, i a través del consum crític es pot
els productors (pagesos i elaboradors) no el fer' un passet de formiga cada dia. A rnés, cada
poden baixar a Barcelona. Per tenir un volum de quatre anys, hi ha un dia que es pot fer un
compra suficient per justificar el transport (tant passet deformiga i votar (o no).
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DELS QUE NO VOLEN
QUE INFORMEM ...

*

En aquest aparta! volem apropar-nos a la realitat del nostre
país, des de Salses a Guardarmar í des de Fraga a Maó. Des
de LA BuRXA volem contribuir a la coneíxenca del nostre

passat immediat, de les problematiques aci!Jals, tan! socials
com ecológiques i económiques, i deis moviments populars
que ens fan avancar.

Coordinació Rural de Catalunva,
.··per un món rural iove i viu

[

Jordi Clausell, candidat d'ICV
al barri, va ter campanya contra
LA BuRXA en el seu passat fose
. al Districte.

Coordinació Rural de Catalunya, CRUC, és una organització que treballa pel desenvolupament del món rural i juvenil ]
en l'ambit de Catalunya amb programes europeus i intemacionals. CRUC la formen entitats i joves que tenen algun
interés en potenciar, fomentar Vo participar en accions, projectes i activitats en pro del món rural ijuvenil.

CRUC •

SILSIII

El treball de CRUC es centra en
tres grans objectius: desenvolupar polítiques juvenils per al món
rural, ser una eina de suport al
territori i fomentar la participació
com a base de futur.
El desenvolupament de polítiques juvenils, en especial al món
rural, és clau per tal de millorar
la realitat existent. En aquesta línia, CRUC vetlla per representar
i ser la veu del món rural i deis
seus joves davant d'institucions,
organismes, col-lectius i la societat en general. Així com fer de
CRUG-ulfa éina vital de desenvolupament del territori.
A més, CRUC és una eina de
suport, ja que desenvolupa i potencia aquells programes, projectes i/o iniciatives que treballin en

pro de la joventut i la ruralitat a
Catalunya i amb programes europeos i intemacionals. I per tal
d'assolir el tercer objectiu, el de
fomentar la participació com a
base de futur, CRUC fa una tasca
d'equilibri territorial, un treball
pedagogic i de foment de la participació que, de forma esglaonada· i coherent, comen¡;:a deis tres
als sis anys en els agrupaments
rurals i -acaba en la participació
del jove, ja sigui com a educador/a o bé amb intercanvis internacionals fms als 30 anys.
Els objectius citats anteriorment s'aconsegueixen a partir de
l'execució deis diferents programes que CRUC realitza, els quals
es distingeixen en: programes
-~cció __ dire..cta.,_ de CRUC, programes en conveni amb altres organismes i col·lectius, i un treball
de representació i col-laboració

amb i davant d'altres organismes jomades i el servei de voluntariat
i co 1-lectius.
europeu, que possibiliten un treÁmb tot, CRUC dóna cober- ball conjunt amb !'Oficina de la
tura a les necessitats basiques Joventut i, d'una altra, es promodeis i les joves deis ambits rurals ciona el grup de Guies i de Suoferint els syus programes a totes port al Medi Rural.
les franges d' edat. Actualment, · · El treball de representació,
CRUC realitza el programa Info- CRUC l'exerceix al Consell Nacruc, suport a entitats, formació,
cional de la Joventut de CataluYouth, jomades rurals, borsa de nya (CNJC), jaque n' és membre,
treball, Joves.net i camps de tre- i a la Coordinadora d'Organitzaball intemacionals.
cions de Camps de Trebalr InterD'acord amb el fet de col·la- nacionals de . Catalunya (CObor.ar amb organismes, amb la fiCAT). CRUC treballa en col·larialitat de fer for¡;:a conjunta i
boració amb l' Aula d'Esplai del
avan¡;:ar cap a un món rural mi- Valles per promoure la formació
llor, CRUC té conveni amb la a les zones rurals.
Secretaria General de Joventut de
En definitiva, Coordinació
Catalunya i amb el Consell Co- Rural de Catalunya és l'organitmarcal del Solsones per promou- zació de la Catalunya rural i jove
re el PDR, programa pel desen- que amb els seus programes, inivolupament rural del Solsones, ciatives i amb la representació
basat en dues accions. D'una davant d'organismes i col-lectius
banda, hi ha les accions com les
lluita per un món rural jove i vi u.

Catalunva,
capdavantera
en denúncies
uer tortures
La Coordinadora per la Prevenció
de la Tortura ha presentat !'informe
La Tortura a I'Estat Espanyol l'any
2006, que posa sobre la taula uns
resultats esgarrifosos, més tenint ·
en compte que no tots els
maltractaments es denuncien. ·
A escala estatal, es van recollir
les denúncies de 610 persones, el
32% de les quals als Pa'isos
Catalans, on han augmentat els
casos d'agressions per part de
policies i funcionaris de presons. Al
Principal, amb el percentatge més
elevat de I'Estat, gairebé s'han
doblat les denúncies respecte el
2005, i a Barcelona s'ha passat de
60 denúncies a 129; augmenf que
coincideix amb el desplegament
deis Mossos a la ciutat. Unes 50
persones asseguren haver estat
maltractades per membres del cos.
L'informe recull la mort de nou
persones mentre es trobaven sota
custodia d'algun funcionan públic
als Pa'isos Catalans. També assenyala que els membres de moviments socials, els i les.immigrants i
les persones empresonades són
els col1ectius més castigats per la
tortura .

... ALS QUE NO VOLEN
INFORMAR

Julio Garcia,· director de Serveis
Técnics del Districte, informa els ·inquilins del desnonament un cap
els Mossos ja h!fl for9at la porta.

fOTO 1 1 2: jornada de treball en un camp internacional del CRUC. FOTO 3: Nius elaborats en el camp de treball de l'agost passat.
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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: mitjancant correu convencional,
per domiciliació bancaria o manualment.
Així que ja saps!

WWW.CRUC.INFO
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Nom__________________~----------Cognoms~-------------------------Carrer i número._____-=-:-:--:-:-------Codi Postal
Població_ _ _•= ----Teléfon
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Amic amiga de
LA 8URXA
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(36 euros l'any)

Col iaboracló anual
amb
LA 8URXA

5 euros/mes
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Aportacions
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8URXA

___euros
(escriure amb claretat)
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DOMICILIACIÓ BANCARIA
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Es prega que entregueu fins a
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Elba Mansilla i
Patrie de San Pedro
llibretera i edillr. Darticilaats en l'eruaniuaciá de
la IDISira

''El llillre anara1ista uot dir~se
de •oltes •aneres: llillertari,
alternatiu,.anUaltoritari"
Sants acull a finals de mes la 3a Mostra del Uibre Anarquista. Es podra
visitar davant de la biblioteca del Vapor Vell, .a més de comptar amb
activitats mo1t diverses en d'altres indrets, en que predominen les
presenfacions.debat Aquesta mostra, com les que es fan regularrnent
a Madrid i a Bilbao, es va inspirar en la de Valencia, que fa anys va
cornencar amb la de reunir gent del món editorial, de la disbibució,
del món llibertari. Comen~ al Besós, amb la idea de potenciar les
xarxes i els col iectius del barrí, evitant que tos al ~de Barcelona.
Enguany l'estan organitzant Virus Editorial, la Ciutat Invisible, I'Ateneu
Llibertari del ,Besós (on s'havien acollit les edicions anteriors),
Entropiactiva, I'Espai Obert i d'altres entitats del barrí, com Can V1es.

idea

FOTO: ELBA 1PATRIC
CARME ROSELLÓ 1JORDINA • 111111

Per qae es la 111 ••stta dallllllre aaarqulsta;l

~

E: Hi ha molta riquesa en iniciatives d'autoedició i coHectius editorials que no tenen estrictament una vollUltat lucrativa, i que busquen generar aquest tipus d' espais per visibilitzar aquesta feina que es fa Serveix també
per posar en contacte diferents projectes que
han tractat una mateixa tematica, com és el
cas del tema d'autonomia i Transició.
A més, lUla mostra permet tanta aquests
projectes com als espais" de distribució sortir
al carrer i buscar un contacte directe amb el
públic potencial, i generar espais en l'ambit
cultural i polític. Tot aquest tipus de trobades
propícien·que la gentes conegui, l'intercanvi de material, d'iniciatives~ de contáctes,
. P: Podría dir-se de moltes nianeres: lliberta-:
ri, alternatiú, antiautoritari, etc. ·Pero se'n diu
anarquista perque la gent que va tenir la idea
d'aixo em anarquista. La 'idea era poten~iar
les tetru\tiques, llibres, publicacions i persO- .
nes, idees properes a l'anarquisme. Em iin.,
portant mostrar a un públic inés ampli 1' e- ·
xistenci~ d'aquests projectes 'i,íd~.
·

IIIIIS CIIIICdiS lllllriiCllll;i· : ' '
E: En edicions aniériors hi han participat uns
12'éoHectius i enguany esperem que amb el
carivi , d'ubicació .i la implicació d'altres
coHectius en regim de coHaboradors, augmentem una mica 1a participació.

,,

va el Patrie: digues-li llibre anarquista, llibertari, alternatiu o digues-li llibre minoritari.
P: No, ~oritari no ho diguis.

Elllillre té Slrlida;tlageat llegell;t

E: Permi el sector delllibre esta una mica en crisi per 1a mateixa dinamica del men:at, que potencia unes detenninades publicaciom, els bestMin1r1tari en el selllt qua 11 esll dins sellers que et IJhmten el mercat, amb una edició
di liS ViBS CIDIIRIIISOOsicament en llengua C<Nellana i en delriment
P: No comercial, en tot cas. O sigui, no són del llibre d'lUl públic més especiaiitzat. Tot i
només llibres anarquistes. La gent que mun- aixo, com a lhbretern puc dir que hi ha liD públic
tem aixo i 1a gent a 1a qual ens adrecem es moh regular i estable.
podría situar en l'ambit antiautoritari, inde- P: Hi ha liD públic potencial mohmés ampli d'apendent. La idea és integrar debats que pú- quell a que ambem. Gracies a projectes com leS
guin ser d'interes pera la gent, i també reidisli'ibuié:lores altematives s'aconsegueíX am"'bar
vindicar l'ús de les paraules anarquista i · a sectors del públic inaOOstables
als.cin;uifs
anarquisme, sense entendre que només pu- comercials. A veg;tdes no és que no es vengui,
gui ser interessant per a 1'anarquisme o per simplement és que no estero conteinplats en 1'esals anarquistes~ Hi ha gelit que ~e des de fa quema. Sortir al carrer, ocupar-lo amb 1a mostra,
anys i no és anarquista, i ~ els debats:hi par- am"bar a 1a gent, és important. _
ticipa tant gent anarquiSta com gent que no
hoés.
,

w

:IUIII secclí 1111110 del Ulln 11111'1111111;1
. P: No, no hi ha tradició de publicació d'a~ quests llibres 'en' els nóstres médis, pero ~
.· una cosa que s'Jmuria ,de·fer. .
·
E; Quan s'ha publica( ¡dgull:material, com .
· els c<mtes lliures pera xiquets,i xiquetes, o el
de ~es ,editorials indépetld~ la Kalandraka
,·f Qquo, ·que no sóq' ésnicta.QJeti1:anarquistes
]lej-0; són .uru{ trii~ ' ~; eii' els ambits
estetic i de continguts, tenen una acollida espectacular. Hi ha moha gent que esta tenint
criatures i que esta buscant material diferent,
amb un altre tipus de contingut, no només
· polític sinó que poteocñn la imaginació deis

nens.
P: Seria interessant parlar-ne en properes
Et Aixo enll~a amb el tema que pl~tejA..., , '"r. mostres.

h8 ísll Dlllre ani'QIIsla;llllld llaari;t

.· ·

P: D\ma .manem. corilrndictória. Un _IJ(Ojecte
oom Vnus, o la: Ciutat ~Íe, :és mi prQjede
ecoitPmic~ Si no;té:~ s'erifon:ia í ha de
t3Jci: 1 has qe·viUre d1una ~ ~ ~iva,
b;ínint ~ Soclat
,lias ~ trác.tar ámb •rilolta gént (distribúit:lores; lh"breries)
aritb · · oo ~ · ·:afiitita:t, i amb · has de

wi'!mfninís.

..
, ,

•
,
··

.¡miar':.~~ÁiXO:és:J;~p~ .'.
. en'l seritbhi ~ 'OO. ; ~ ' abaixtOnat .
aquest 3mbit i defunsar aquest espai encara que
sigui minoritari
E: Hi ha exemples pmtdigmatics, com Enlace,
una distribuidora comercial, que distnbueix material critic i a1ternatiu publicat per 1'editorial
Anagrama. Fs a dir, el sector aitematiu té una
quota de mercat.
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ACTIVITATS

19 h; Cotxeres de Sants

~FECTIVMENJ: COM

PREVE lEN ·lfS
tlllUIAT A.~l ELS MATEIXOS.

1111111181
A Can· Víes • .

l9.30 h:t Maig del37", Espai

,..,Z'I*luJ

19.30 h:,..Autonomia

i

tram~í.cip" i projeccíó. d'~) Míl,

Can

.

PI~

Osea, órganitza el Casal
lllfiiiNIIIIIICifa . . . . .
•'

19 h: auditori de les Cotxeres

,.,.,.,... üát , .. , .
llfiBI' Zfí 16/UI
19.30 fl: "Aixecaments

populars", Espar Obert

Vi~s ¡¡,

·

19.30 h: •eanarQ'uisme

indí~idualista", E:ntropiactiva

,.,11*181

19.30 h: "Les noves
poUfiques s.Etcuritaries",

11111*181 '

~

cv

9 h: Ruta "Fem emergir la
barcel6na Uibertaria", a
~rrec de Turisme Tactic

lllatl6 lll•w•r

,

12 h : "Repressió, impunitat í

memoria histórica", passatge
del Vapor Vell. Taller
<fenquademació.
16.30 h: "El negoci de la
velocítat i la velocítat deis
negocis'\ passafge del Vapor
17 h: Taller de oopyleft,
Entropiactiva
_
· · . ,;¡
19.30; "Violencias de genere
i els generes de la violencia",
passatge del Vapor Vell
22 h: espectacle 1nteractiu
"Deslumbrados por la
democracia", Espai Obert

,_,*.,.,

12 h: "Activisme i feminisme".
Taller enquademació, passatge
17 h: lectura poética, passatge

[Can VteS m FJaas, 42 ] [ Centre Social de Sants Olzileles, 30 ] ( Casal Independentista Prenia. 31 ] [ Espai Obert Vdcl1t d'l-lorgria, 71 ] [ La Ciutat Invisible Riego, 35 ]
[ Terra d'escudella Prenia. 20 1 [Teteria Malea Riego, 16 ] [ Pim Pam Films ~ 251[Castellers de Sants ~ 28 YNJW.lxJi'ds.ag ] [ Diables de Sants ww.v.dctie&lesCI1ls. ag ]
[Ateneu Uibertari Mclia vam, 10 ] [ Entropiactiva Scms, 7 ][ Sala Bahia Olzi1eles, 27 ] [ Geminal RalsendArús, 47 ] [Creación Positiva Smls, 2, 1r 1a]

