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un inici de curs amb
d8ticit de centres públics
[

[

Els infants'de I'Escola-bressol Guinbó han de fer les classes en barracons ubicats al Pare de I'Espanya Industrial.

ALEXC.

La demanda de places públiques ]
pera infants 'de Oa 3 anys triplica
l'oferta existent
·

En els centres públics un de cada ]
tres alumnes de primaria i ESO és
immigrant, mentre que en els
privats només suposen un 5%

A 1' inici del curs escolar convé fer una ullada a la situació ·de l'educació a Sants-Montju'ic. Cal esmentar l' existencia de 63 centres d 'educació infantil i primaria, i de 20
centres de secundaria, amb realitats molt
diverses. Deis centres d'infantil i primaria,
menys de la meitat són públics, i a l'educació secundaria els centres públics representen poc més de la meitat.
És en l' educació de Oa 3 anys on es detecta el major deficit de centres públics.
Coma conseqüencia, si bé l'escolarització
deis infants de 3 a 6 anys és gairebé universal, la deis infants de O a 3 arriba només
a un 36% a la ciutat de Barcelona. Aquest
fet l'explica que només un 14% deis nens i
les nenes de Oa 3 anys puguin accedir a una ·
pla¡¡:a públü;a, segons dades referirles al
conjunt de Catalunya A Sants-Mon~u'ic ·
només hi ha 180 places públiques de O a 3 ,
anys, i les soHicituds arriben a triplicar les
places existents.
[ lliiiiBa 3 1

El ola de Can Badló

Bicicletas: 1er la
cal(:ada o1er la
vorera;t
Un membre d'Amics de la Bici de
Barcelona reflexiona sobre la nova ordenanc;a que regula certs
aspectes deis usos de la bicicleta, i apunta com a príncipals problemas la manca d'aparcaments i
la dificil cohabftació amb els vianants i altres vehicles.
[p8glna2l

EN MOVIMENT

El rel.leu arriba a
l'escena musical
catalana
Allys després de la mort del rock
catala el panorama musical en la
nostra llengúa viu un nou floríment
de la ma de nombrosos grups i
una varietat d'estils amb escassos
precedents. Rap, pop, can~ d'autor i música electrónica en catala
es consoliden amb forc;a.
[ llillll12 l

CULTURA

l'ABS viatia a la
Fira delllibre de
Frankturt

entra en la recta·final
La nova fase d'aHegacions al pla
de Can Batlló, que tot just acaba de
comen¡¡:ar, estara oberta fins a
mitjan octubre. El Centre Social de
Sants, l' Associació de Veins de la
Bordeta i 1' Associació d' Afectats i

OPINIÓ

L'Assemblea de Barri de Sants
{ABS) sera present enguany a la
polémica edició de la _fira editorial
alemanya de la ma del !libre de

Afectades pel Pla de Can Batlló
tomaran a presentar esmenes per tal
que d'obtenir garanties que el pla
s'executara respectant les propostes
i els interes~os del veinat pel que fa
a equipaments i habitatges públics.
[JJ8gina 4 1.

Horst Stowasser, U cal un antiarrugues a /'anarquisme?, en que retrata
diferents experiencies autogestionaries del nostre bani.
lmatge de Can Batlló en l'actualitat.
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aditorials

Qui defensa el territiJriil

B.

urxa a Burxa voltein
arreu deis PaYsos Catalans i coneixem aquesta vall o aquella comarca per les
lluites del velnat en defensa del ·
territorL Mes a mes coneixem
projectes, col·lectius, persones
que s'han organitzat i treball(m
per defensar el delta del Llobregat, la ·Vall Fosca, la correa del ·
Senia o el poble de Vinaros. Any
a any les lluites es multipliquen i
es diversifiquen. Mentrestant,
dia a dia i per tot arreu, ens bombardegen · missatges institucio-

nals recordant-nos la nostra obligació d'estalviar cada gota d'aigua, d'abaixar !'aire condicionat
i fomentant negocis com el Bicing. Podría semblar que velnat i
institucions compartim objectius,
si no fos que aquestes lluites veYnals sorgeixen per defensar .el .
· tertitori deis plans que ~quests ·
polítics desenvolupen. Es ben
cert que 1' ésser huma és de mena
contradictori, pero en aquest cas
la manca de coherencia sona més
a vil operació de maquillatge que
a dubte filosofic . .

Sants-Montiu·ic: suspens en educació

C

oi.ncidint amb l'inici blics) d' acceptar els nouvinguts
del curs escolar, a LA
a les seves aules-. Aquest fet, a
BuRXA hem volgut més d'afavorir a la !larga lacreaturar-nos a fer una mirada so- ació de guetos, tira per t~rra la
. bre l'estat de l'educació al dissu posada igualtat d' oportuni. tricte. I la condí.Isió ha estat tats. Pero les .carencies en edu.que Sants no passa 1' examen.
cació van més enllá: la mañea
El fet que, 'ha'vent-hi un·nombre
de recursos economics de que
similar de centres públics i pri- disposen els centres públics se
vats, e1 gruix deis infants imrni- suma a l'escassetat de profesgrants es concentrin en els pri- sionals i a la inestabilitat labomers és una clara mostra (per si ral que aquests· páteixen, 'de
encara no era prou evident) de manera que es fa difícil implenla manca de voluntat per part ta_r una reforma educativa ql;le,
deis centres concertats (que, re- · sobre el paper, no era la més
·cordem-ho, reben diners pú- dolenta. El sistema, una vega-

da més, sembla obstinat a degradar 1' ensenyament públic
fins a convertir-lo en un reducte cada cop més petit, destinat
únicament a l'educació de les
classes més desafavoridés. I no
només aixo. A Sants sembla
que s'oblida més que en cap altre !loe que l'educació és un
dret fonamental per a les persones de totes les edats, com ho
demostra el fet que !'oferta pública d:escoles-bressol és clarament insuficient, i que la · de
centres de formació per a adults
és gairebé inexistenL

opinió

Amb ·b' de bicicleta
ALBERT, MEMBRE D'AMICS DE LA
BICI DE BARCELONA

L' Ajuntament de Barcelona
mostra al·món la seva cara amable
i sostenible amb el Bicing, pero
.paral·lelament redacta una normativa on la lletra petita, de fet,
prohibeix l'ús de la bicicleta per
les zones on es corriparteix 1' espai
amb els vianantS, no ens permet
aparcar la bicicleta i ens obliga a
circular per carrils bici que no estan ben condicionats,. de manera
que les persones que fem servir la
biciCleta diariament ho tenim cada
cop més dificil.
La nomiativa que regula l'ús
de la bic\ a Barcelona, el famós article 14, es va demanar des d' Amiés de la Bici els anys 90 per permetre l'ús de la bicicleta i afavorirne el creixemént, amb mesures
com poder circular per voreres, ja
que la cal9ada, totalment ocupada
pels vehicles a motor, i la inexistencia de prou carrils bid no
garantien la seguretat de la circulació amb bicicleta. Aquestes sitúa-

cions excepcionals s'hap d'incloure en les ordenances municipals,
perque la llei de seguretat vial,
l'antic Código de circulación,

forament per saber quantes bicicletes circulen per la ciutaL Tot per
calcular el que era evident: més de
50.000 . bicicletes es mouen cada

d'ambit estatal, no ho permet.
L' Ajuntanient no ha escoltat
les advertencies de creixement de
bicicletes a la ciutat, · i va gastar
gairebé tot el pressupost anual per
a aquest ambit en un sistema d'a-

dia perla ciutat.
Hi ha una minoria de persones
que no·tenen respecte pels altres, i
ambla normalització de l'ús de la
bicicleta aquestes es comporten de
forma inadequada també en circu-

lnici del curs ferroviari
Amb l'inici del curs escolar, en Victor Morlán (secretarid'Estat en lnfrastuctures) prometia la normalitat als trens de Rodalies: El mateix
12 de setembre (dia en qué obrien
les noves vies a Sants), ja es van
patir endarreriments. Una setmana més tard, el18 de setembre ·i
amb l'inici de les classes a la UAB,
vaig haver de patir endarreriments

la Burxa:.
Periodic de Comúnicació
Popular de Sants
i barris ve'ins

MIQUEL FARRÉ

de més de dues hores sense cap .
informació. Esperem que la resta
del curs els trens funcionin amb
més regularitat que l'any passat, ja
que per als usuaris que no tenim
alternativa de transport és una veritable tortura. Si aixo es la seva
normalitat, més li val a·aquest tal
Sr. Morlán tomar a Madrid, ja que
aquí a Barcelona hi fa poca cosa ...

lar amb aquest vehicle. La cal9ada · ril bici). Les zones peatonalitzades
continua sent un !loe. agressiu on permeten la convivencia entre la
els vehicles a motor no respecten bici-i els vianants, pero un deis
la bicicleta, considerada un desavantatges de la bicicleta, que no
. torb, on massa conductors es fa soroll, 1' Ajnntament el convercreuen que tenen prioritat perque teix en un risc i és un argument per
duen un vehicle més potent o més
li.mitar.,ne l'ús en aquestes zones,
gran, i els vianants encara s'han de
amb una mesura que ens obliga a
jugar la vida si volen creuar_per un deixar cinc metres d'espai entre
pas de vianants.
els vianants i nosaltres, i que a la
Amb aquest panorama és cert practica en prohibeix l'ús, perque
que moltes bicicletes circulen per les dimensions d'aquestes zones
les amples voreres de l'Eixample.
no permeten guardar · aquesta
Els canvis en 1' ordenan9a ens obli- distancia.
guen ara a circular per la cal9ada.
L' ordenan9a ara també limita .
Si l'Ajuntat)1ent hagués pacificat el lloc on podem aparcar, de mael transit o hagués adequat sufi- nera que, excepte als aparcaments
cients infraestructures, ho trobaríbici, no podem estar segurs que Ja.
em correcte, ja que la vorera ha de
Guardia Urbana no trobi algun arser per al viananL Pero 1' AjuntagunÍent per trencar el cadenat i enment, per no restar ni un miHímedur-se la bici si esta a qualsevol
. tre d'espai als vehicles a motor, ha vorera fermada al. mobjliari urba.
instal·lat en gi-ans a_vingudes, da- Una altra demostració d'aquesta
munt de la vorera, carrils bici que
ciutat del país de les meravelles.
han generat un nou conflicte amb Barris com Sants tenen pocs aparels vianants, que es veuen obligats caments i el regidor de mobilitat
a caminar pel deficient disseny de ens r~comana guardar lés biciclela infraestructura (parades d' auto- . tes a casa. Ens la pujara ell per les
bús, quioscs, etc., situats en el car- escales?

la Societat Corall.a Floresta
-

.

La Societat Co~al la Floresta ja coral, pero només pel valor
té sentencia ·per al cas de des- corresponent a sis mesos del
nonament que va patir el juny lloguer de l'espai.
del 2004, després d'un any
Aquesta·senténcia no recod'assetjament immobiliari. La neix tot el temps (que ha és d'un
·sentencia reconeix que la any i mig) durant el qual la
Floresta és la legítima llogalera Floresta no, v~ poder ehtrar al
de la finca del carrer Jocs local. Tampoc reconeix l'assetFlorals. 1 · també condemna la . jament immobiliari ni els danys
constructora a indemnitzar la morals patits. El jutge considera

LA BURXA és una revista editada per un equip'de redacció que
es t~oba cada dilluns al CSA Can Vies (c. Jocs Flo;als, 42)
Periodicitat: ~ensual
Te!Hon de contacte: 93 422 16 13
Adres:a e!ectronica: laburxa@laburxa.org
LA BuRX<\ no es fa responsable deis articles d'opiílió.

- ALBERT TORRAS 1 CORBELLA

que els danys morals només
poden
exercir-se
sobre
persones i no pas sobre
entitats.
La Floresta ha apel·lat la
sentencia per tal que es
reconeguin tots aquests danys
morals i materials. En restem
pendents.

-E'n aq.uesta BURXA hi han coi·Jaborat: Roser Benavent, Toni Gonzalez, Gemma Parera
Álvarez, Pau Cánela, David Vazquez, Yolanda, Soto, Jordina, Laia i Meritxell Sánchez
Amat, Mireia Pui, Carme, Ester Rams, Anna Farré, Helena Oleína i Amigo, Isaac, Marc,
Miquel Darnés, Agus Giralt, Lancelot, Álex C., Nata.Iiil, Irene, Anna Violeta, Karles, Assemblea de Can Vies, Cooperativa Germinal, Elba Mansilla, Marta Devesa, Roger Pala,
Ferran, S. Cabanes Pellicer, Sergi Berna! i Ramon Soldan.
·
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una mirada sobre l'educació aSants
ll'

Gairebé la meital deis alumnes de primaria i
secundaria van a 9entres privats concertats

GEMMA PA • SANTS-MONTJUIC

Sants Mon1juic esta per sobre de la ·
mitjana de Catalunya, tot i que persota de la de Barcelona, pel que fa
al pes de l'educació privada concertada, amb gairebé la meitat deis
alumnes de primaria i de secundaria escolaritzats en centres privats.
Aquest fet afavoreix processos de
dualització social, sobretot en la
mesura que creix la fragmentació
social i que els centres concertats
porten a terme practiques de selecció encoberta per motius socials i
culturals.

El professorat: eix del sistema
educatiu
Un deis elements clau en la qualitat
de 1' educació és el professorat. La
ratio alumne-professor ha experimentat una disminució important
en les dues darreres decades, tot i
que actualment ens trobelJl en una
situac\ó d'estancament. Cal destacar positivament que les ratios, tant
de primaria com de secundaria, són
lleugerament més favorables a
Sants-Montjui:c que al conjunt de
Barcelona i de Catalunya. Tot i així, cal adequar-les a les necessitats
·soci.als de cada població escolar, reduint-les als centres amb més
presenci~ d'alumnat d'origen immigrant o de contextos o zones desafavorides, i permetent una atenció
·individualitzada, tant a primaria
com a secundaria.
tes condicions laborals del professorat són també importants per
comptar amb una educació de qualitat. L'interinatge, l'excessiva mo. bilitat i el deficit de recursos hu, mans són els elements que més crítiques han rebut per part de
sindicats del ·món educatiu. El percentatge de professorat interí ascendía a un 1~% el curs 2004-2005,
i afectava sobretot el professorat
més jove: gairebé un de cada dos
professors menors de 30 any.s era
interí. Aquest problema s'ha solventat, només parcialment, amb les
oposicions convo~ades al final dd
curs 2006-07. Pe! que fa a la mobilitat, cal déstacar que a la província
de Barcelona un de cada quatre docents treballa en una comárca diferent a la d'origen, i més de la meitat en un municipi diferent 111 propi.

Un alumnat cada cop més divers
La diversitat de procedencia de
1' alumnat és un deis reptes al qua]
s'enfronta el sistema educatiu per
garantir .]a igualtat en les condicions i en els resultats d'escolarització. El districte de Sants-Montjuic presenta un elevat percentatge
d'alumnes estrangers escolaritzats
en els seus centres, que supera
amb escreix la mitjana de Barcelona i de Cata!unya: dos de cada lO
alumnes de primaria i d'ESO del
districte són estrangers, i un 88%
va a centres públics. Així, els.centres públics esdevenen els princi-.
pals receptors de l'alumnat estran-

r
D~s, ~~--cada
J· l

1"

1? alumnes
pnmana 1 d'ESO son estrangers

d~ 1

J

Percentatge escala pública i privada

Infantil

O

Escola pública

•

Escola privada .

•

Primaria

~

rl·

•

•

Secundaria

{;){;)

56'3%

Escola pública
24,1 % d"estra~gers a infantil
30,0 % d'estrangers a primaria
29,3 % d'estrangers a secundaria

Escola Privada

·ttt

5,1 % d'estrangers a infantil
5,2 %d'estrangers a primária
4.2.% d"estrangers ~ secundária

ger, fet que té conseqüencies socials·clarament segregadores i exclusores. Aquest fet es produeix al
conjunt de la ciutat í de Catalunya,
pero es manifesta en major intensitat a Sants-Montjuic, on un de
cada tres alumnes deis centres públics és immigrant. Aquesta segregació del sector públic es veu encara més sobrerepresentada pel fet
que hi ha centres públics on gairebé la totalitat de l'alumnat és es-

tranger, com succeeix en el CEIP
Perú, mentre que en d'altres la seva presencia és més reduida.
Davant d'aquesta situació, la
Federació de Pares d'Alumnes de
Catalunya reclama mesures com hi
disminució de les ratios i la distribució de la matrícula viva, que garanteixin- una redistribució deis
alumnes irnmigrants en els ceritres
públics i concertats i que eviti la
creació de centres gueto.

l+ .-.-'=:··- ,-,
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E.l professorat
queixa de l'excessiva ]
mobilitat i del déficit de recursos humans

Resultats educatius iebles
desiguals
· Hi ha un elevat vohim d'abandonament i de fracas escolar a Catalunya i. amb uña distribució social
desigual: en els -centres públics hi
ha el doble d'alumnes que no es
graduen en ESO que en els centres
privats (el 35% respecte el 17%).
Segons l'estudi PISA 2003, Catalunya se situa entre els pa'isos de
l'OCDE amb puntuacions acade- .
miques baixes. Dos de cada 1Ojoves no superen el primer nivell de
puntuació establert per aquest estudi en matematiques i en comprensió lectora i, per tant, no assoleixen
un nivel! mínim de coneixements.
Els nivells socieconomic i educatiu deis pares i les mares esta fortainent correlacionat amb els resultats educatius. Aixo és especialment preocupant en un context on
gairebé el40% de lapoblaci6 adulta no té cap títol del sistema educatiu i on un 64% no ha assolit una titulació més enlla de !'obligatoria,
segons dades del cens del200 l. La·
major escletxa formativa es troba a
l'educació mitjana; l'estudi _ de
l'OCDE, Education at a glance
2007, posa de manifest que l'Estat
espanyol és el cinque país per la
cua deis 29 de l'OCDE en població
amb títol de batxillerat o similar.
És important, dones, millorar el
nivell educatiu de la població adulta, ja que repercuteix positivament
en els resultats deis fills i les filies.
Cal destacar 1' important paper que
exerceixen els centres de formació ·
de persones adultes. Tot i així, al
barri de Sants no trobem cap d'a7
quests centres i en el conjunt del
districte només hi ha una aula al
Pqble-sec i un centre a la Zona
Franca, amb l'agreujant que en cap
d'aquests es pot cursar el GES.
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tle •• JaiíiPt ~ll,,dtiát.hi lll ·j-J¡f~Íbtfl CIQIS
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veurd la mq~yaci<$. Avegade$ fa la
per estudhlt, ~qV.e sí~ ' jo cree que no es ttáétadlaixo, sinó

.st~amb l:.~stu.~i·peJ;. püder . ~solrr~ · després, els teus objeptius. La;,vida

.•

t~e; ~6il9fal!t ;i f~ .l~~~f?'e ~VC>·a, HinstitutJ' apr~n~nft{tge és· ~ obji~ac¡}ó- 'JXlqJta .gept1~cllbá
a]:)~p(}o~~tpeitW:~. M arñti~·~J qu~s1e~pehid'éllo ella. Al'ESühLha gentque es dé~nja i que quru;Fté eis
lp anys tp~ o, simplement, ~entque ":?l.acabar 4ti fer UQ. cicleforrnatiu. A 'Qatx:illerat l'agent confia que>

':;era co~.!i~~Oi áca9eu.caien.t; pero si jas:.r.a passat prin:J.er, la, gent se sol q¡;¡edar.

Al- dancs; llas vlsl mlnvatet nambre da camnanvs 1comaaavas de classe. aoP

sr:ta diferencia en,€e ESO ~,batxilierilt éS considerable, a causa de .tnoltes de les coses que be'lli.t Amés, hl

ha molta gent quepo acaba ets estudís perque no pot ecopóm\~ent. L~. beques són escasses i els diners
ques'haurien d;invertir eneduca,ció s'inverteixen en altres cosesitampoe'no és bo q~e només,esmotivi la
gent per acabar l'B,~O'ifer UlJ, cicle formatiu, jaque després,i b,o dieperqge ho he viSt; .}a geht concep eJs ci-

clesforrnatii!S coriíunparctdí.S d'estudis.

1p11 ••••• al ura,.sa,~l. craus ••• . m,~Jii,.a •rQiea rolacl6 amb el 11m1tre d'a.IUmaatP
Etn fa la irnptessió aue fu falta .tnés,Ptofessorat .Jl6l1:.a la gent'que.necessita molta més ateru:;ió; professom j
Prof~resqpe !;llotiyjn.jajudm a,persones que
· ·

A PEU DE CARRER

Odissea d'inici de
curs... oer a una
·prole' interina
Els nens i les nenes ja han
tomat a l'escola, així com
els i les mestres. Sembla
simple. Tots els alumnes ja
saben, des de molt abans de
l'estiu, a quina escoJa o institut aniran. És curiós, pero
aquest fet no passa amb gran
part del sector que els ha
d'educar: els profes substituís o interins de !'escoJa pú- ·
blica. A l'agost es destinen
alguns professors interins,
mitjan.¡:ant un meravellós
programa informatic que pot
enviar un docent de Sant.g a
treballar a Figueres1 i, alhora, un de Figueres cap ·aquí
al barri. Molt coherent, sí.
Aquest curs, a mi, que fa ·
dos anys que estic dins el
sistema, la máquina del Departament no em va assignar
cap pla.¡:a. Pero és que fms i
tot hi ha profes que amb cinc
·o sis .añys treballats, voltant
d'un institut a un altre, tampoc no .tenen lloc.
Aquest sector hem d' esperar fins a l'últirn dia d'agost, un gran moment en el
qua! se subhasten les últirnes
places, normalment les que
ningú no ha volgut. Just el
dia anterior és quan pengen
en una web si el teu número
ha estat convocat o no ...
Molta previsió, sí.
Arribem al Departarn¡;!nt
i ens encabim en una sala
d' actes com a · sardines, en
un amb_ient molt relaxat... i
ens van cridant per número.
Quan et toca, tens aproxirnadament un minut per decidir
el teu futur lloc de treball per
un any o dos d'entre els que
sobren a la llista que t'.acaben de donar. En aquell moment vaig poder triar el mateix lloc on havia treballat el
curs passat.
Pero arribo a l'escola i,
sorpresa!, la directora em
diu que ens han nomenat a
dues persones per al mateix
lloc!!! Un error del Departament... Anem a veure com
ho solucionem a Educació, i
ens trobem una cu11 quilomei:rica de reclamacions
similars. Després d'una
odissea de · nervis, la meva
historia té un bon final:
m'han canviat a un. bon instituí amb una pla.¡:a per a tot
un curs ... Pero molta gent dé
la cua no ha tingut aquesta
sort: més de 2.000 ·reclamacions queden pendents.
Amb aquesta estabilitat
laboral intentem educar personetes en aquest país.
Liliana

\•

""

sants

Nova tase d'allegacions al ola de Can Batlló.
OPINIÓ

La resposta va ser
sí, ni que no"

··•¡ que

COMISSIÓ DE VE"iNS DE LA BORDETA

Panoramica de Can Batlló.
MIRElA PUl • lA BORIOA

Després de l' aprovació definitiv!l
del pla dt? Can Batlló !'octubre del
2006, l' Ajuntament va comen~ar
el mes d'agost passat l'aprovació
deis diversos plans de millora urbana que desenvolupen aquest
projecte. Durant aquest mes de setembre i .fms a mitjan octubre, es
troba en exposició pública el primer d'aquests plans. El pla fa referbncia a l!habitatge i preveu,per
una banda, la construcció d'habitatges de renda lliure per part de.la
Immobiliana ·Gaudir a la zona de

Gran Via-Carrilet-Parcerisas i a la
zona·de Magoria; i, per 1' aitra, la
construcció d'habitatges de protecció oficial a la zona de "Can
.
Batlló.

les demandes del veinat
Segons les assocacions de velos,
aquest pla no varia practicament
del pla incial i per aquesta raó estan preparant un plec d'aHegacions basades en les que ja van
presentar el juny del 2006 al pla
incial, i que 1'Ajuntament ha obviat en gran part. Aquestes se cen~
tren basicament en .la distribució

de l'habitatge i en l'emfasi posat
en el fet que es desenvolupin paraHelament els plans d'equipaments i zona verda, ja que el ·velnat tem que les immobiliaries se'n
desentehguin un cop acabada la
construcció d'habi~tges.
El vefuat denuncia també la .
poca cura i el poc coneixement de
l'entorn amb que s'han desenvolupat els plans. Un símptoma de la
deixadesa de 1'Adminsitració és.el
·ret que l'estudi d'impacte ambiental ignori la presencia d'aigües
subterranies a la zona de Can Batlló i la manera d'aprofitar-les.

Festes alternativas, a onil
YOLANDA • Sllll

El proppassat 20 de setembre la
Comissió de Seguretat i Mobilitat
de I'Ajuntament de Barcelona
aprova la proposta del PP d'impedir que se cedeixin espais ·públics a les festes alternatives durant les· diverses festes majors
·oficials de barri. Amb els vots a
favor de CiU i PP, l'abstenció de
PSC i ICV-EUiA i l'únic voten
contra d'ERC, la mesura va ser
donada per bona~·
Segons el PP, per boca del re-

gidorAiberto Villagrasa, l' Ajuntament ha de protegir i promocionar les festes tradicionals de
la ciutat i no afavorir la celebraéió de festes alternatives, que
distorsionen les festes tradicio~
nals i atrauen el pitjor de cada
casa, convertint la festa en bronca i pertorbant el dret al descans
deis velos a!Jlb un reiterat incompliment de les ordenances
municipals i els horaris. També
han aprofitat .per recordar que a
l'espai cedit durant les festes de
1' any passat al barri de Gracia

s'hi exhibien fotos de coHaboradors d'ETA, fet que titilen de
vergonyosa apología del terro·
risme.
Sembla que la resta de membres de la comissió, tret d'ERC,
estan prou d'acorq amb aquestes
manifestacions com per aprovar
o permetre que la mesur~ s'apliqui.
Així les coses, es desconeixen si les festes ~lternatives podran seguir celebrant-se. El que
sembla segur és que la polemica
continuara acompanyant-les.

A miljan setembre, després de mesos d'espera i de ser requerida pel
Centre Social de Sants i la Comissió de Ve"ins de la Bordeta, hi va haver una trabada al Districte per parlar de Can Baijló amb I'Ajuntament.
Ara s'esta en la fase de desenvolupar els subplans constructius, després s'hauran de donar les llicéncies i, finalment, construir.
Al frontal del carrer Constitució s'hi c6nstruiran 291 habitatges de
promoció pública, amb edificis d'al98des entre planta + 4 i planta + 6.
la constructora sera Bagursa, una empresa pública. Els ve"ins vam demanar que el 50% d'aquests pisos fossin de reserva per a joves del
barri. La resposta va ser que ni $Í ni no. Al triangle forrnat pel Camí de
la Cadena, Parcerisas i l'avinguda del Carrilet, lmmobiliana Gaudir hi
construíra 850 pisos més· en dues torres de planta + 12, deis quals,
671 seran de mercat lliure (a 100 milions d'euros, ja ho veureu) i 179
seran concertats (una mica més economics). També vam demanar
que es reallotgin els habitants del Camí de la Cadena en els nous pisos públics i que es faci la reserva del 50% pera gent del barri. La resposta va ser la mateixa. A Magoria hi van 314 pisos r:né~ en.quatre torres. Al final s'ha aconseguit mantenir dos camps de futbol i la reserva
d'espai peral nou ~mbulatori a prop de Moianés. Ara s'espera que durant tot el 2008 es facin els planejaments de detall, i que entre el 2009
·
i el2011 s'executi el gruix del projecte.
Els ve"ins i les ve"ines hem demanat que es faci tot en una sola fase (per evitar fugides de )es.immobiliaries), que vagin obrint-se espais
verds encara que siguin provisionals, i que la nau d'equipaments (quadrada i amb el sostre verrnell) a prop del carrer Quetzal se cedeixi ~1
ve"inat per construir-hi una faétoria social i cultura/ al servei del barri.
Aquest hauria de ser el primer de la vintena d'equipaments que vam
· pactar en el seu dia a canvi de cedir en e! nombre d'habitatges. 1per ·
aixó hem demanat que el pla d'actuació ~el districte reculli fes ínver-

~
sions necessartes a l'efecte.
· Potser pequem d'ingenus, si voleu, pero no ens cal gaire temps
per desenterrar les destrals de guerrá. En qualsevol cas, tots amatents
·
i llestos pera l'acció.

Judici a·.Can Vi es
IRENE • SUTS

El Centre Social Autogestionat
Can Vjes, que fa més de 1O anys
que existeix i que fa servei al barri, s'enfronta a un judici per la
demanda de desnonament per
precari interposada per Transports Metropolitans de Barcelona, empresa de la qual 1' Ajuntament de Barcelona n'és l'accio- .
nista principal.
El judici, que hayia de tenir
~ lloc els dies 20 i 23 deljuliol passat, es dura a terme, en principi,

·A turem la demanda ...
·Dissabte 20 d'ictubre .
12 h: manitestació, pla(:~ de Sants
Dlious 25 i divendres 2&·d'octubre·
concentració els dos dies durant el iudici.

... Can Vies és del bar1·i!
,

els dies 25 i 26 d' octubre a 1' Audiencia Provincial de Barcelona,
al passeig Lluís Companys. Di- ·
jous 25 se celebrara un acte que
comen~ara al matí davant de la
mateixa audiencia i que comptara
·amb un berenar, actuacions, lec- .
tures de manifestos i un dinar.
Des de l'inici de la demanda,
el suporfa Can Vies s'ha fetsentir des d'un ampli ventall de
col-lecti~s i de vefuat del barri.
La concentració davant els jutgats es preveu com un acte més
de suport.

----t-:.11.
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les ·grans.torres
envaeixen ·el barri
De moment ja es coneix !'existencia de dos ]
[ . projectes d.-edifid a l'entom de l~estació de ·
Sants que pugen més de 1Oplantes
.

1

El ve'inat contrari a la Torre Malaia emprén la ]
[ via judicial .contra el procés de requalificació
deis tef!enys posant dues denúncies

L'edificació d'aquestes grans
varit dues denúncies contra el pro- ·
estructúres esta generant malestar cés de requalificació dels terrenys,
Amb !'arribada del tren d'alta ve- al barri, com és el cas de la mobi- que.consideren poeclar (vegeu LA
locitat i l'ampliació de l'estació de
lització en contra de l'edifici d'll · BuRXA, núm. 109). D'altra banda,
Sants, el barri esta a punt de viure . piantes del carrer Riego que els
el proper4 d'octubre es fara al ple
una tninsformació urbanística senveYns han batejat com a Torre madel districte una pregunta sobre
se precedents. Als projectes ~'ini
laia. Aquests veYns, després d'enaquest mateix tema.
ciativa pública s'hi comencen a tregar en ma una carta a l' alcalde,
Per a més informació:
sumar un devessall de reformes
Jordi Hereu, han decidit tirar endahttp://11 plantes.sants.org.
d'edificis i de noves construccions
de titularitat privada.
L' Ajuntament esta autoritzant
la construcció de grans edificis
que faran de l'eritom de l'estació
una zona de grans torres, les quals
se sumaran a les ja existents a la
pla¡;a dels PaYsos Catalans i al carrer Tarragona. Aquest és el cas de
l'anomenada_Torre Malaia, i també el del futur edifici que ocupara
l'antiga deixalleria situada a l'encreuament dels carrers Viriat i Enrie Barges. El projecte, del qtial
il'és promotora !'empresa pública
Barcelona d'Infraestructures Mu-·
nicipals SA, tindn1 una superficie
. de més de 19.000 m2 i una al¡;ada
de 15 plantes. De moment se~ h té .
poca informació, pero a la plana
web dels arquitectes del pla (Ur- .
gel! Arquitectes), s 'hi poden trabar
diverses infografies com la que es
veu a la imatge.
lnfografia del projecte d'edifici proper a la pla~a deis Pa'isos C,atalans. INTERNET

1el Dia sense
Cotxesil
BERNAT • SANTS

El Dia Se'nse Cotxes ha anat perdent for¡;a institucional, peró enguany el relleu l'ha pres l'Entesa
pel Decreixement convocant l.m ·
"Dia sense Cotxes pel Decreixement". Aquesta iniciativa, publicitada amb un vídeo per intemet amb
un personatge peculiar, en Pedalin,
convidava tothom a deixar el cotxe
i passar-se a la bici. Tot i els irnpediments de l'Ajuntament per cedir
un espai a aquesta inciativa, finalment, durant tot el 22 de setembr~
es van realitzar tallers i xerrades al
passeig de Sant Joan ..

ALBERT GARCIA 1DIRECTA

ftJSla MaiBt IIIJ la BBtlltJla l30.0B-14-09.011
La.Festa Major de la Bordeta se celebra tradicionalment als carrers de Jocs
Florals, Viladecans, Bartomeu Pi i a la pla9a Fénix. La testa es va iniciar el 30
d'agost al carrer Jocs flerals i va anar donant pas als actes deis següents empla~taments. Cal destacar que la comissió de testes del carrer Jocs Florals va
celebrar el seu 25é aniversari i va dura terme, amb l'ajuda deis ve'ins, una testa tradicional.i popular. La Festa Majar va acabar el di a·14 de ,setembre a la
tarda amb un acte unitari celebrat al'escola Pr.oa, amb una xocolatada infantil, i a la nit, amb el .ball de comiat de la Festa Majar.

El CasaiiRIIBIIBRIIBRlista laume CBm/IIB CBIBIIta
I'Onze lle StJteillllttJ a Sants 106.09~011
El seu tradicional acte previ a la Diada es va celebrar el dijous 6 de setembre
a les 20 hores a les Cotxeres de Sants. Les intervencions van anar a carrec
d'en Reduan kz.iz, representant del poble amazigh i rriembre de Camella Sen- .
se Fronteres, d'Anna Gabalda, regidora de la CUP-UM 9 de Ribes del Garraf,
de Marc Garcia, portaveu de la campanya "300 anys d'ocupació, 300 anys de
resistencia" i d'en Martí Majoral, membre del Casal. Enmig de cada intervenció política es va fer una lectura de poemes relacionats amb la commemoració de I'Onze de Setembre de 1714. ·

CBmBR(:a Bl Ramal/a 113.09-1110.011
Els musulmans de tot el-món van comen~tar el13 de setembre el mes del Ra- ·
· mada, una celebració religiosa caracteritzada pél sawm (dejuni d'aliments i ai- ·
gua, entre d'altres), que realitzen des de la sortida del sol i fins que aquest
desapareix per l'horitzó, i que permet ingerir aliments durant les hores de foscor. Els musulmans santsencs tindran com a únic punt de trabada la mesquita Rahma de la Misericordia, l'única existent al districte i que esta condemnada a desaparéixér a causa de les obres de Can Batlló. Tanmateix, també hi ha
restaYrants al barri que preparen menús de Ramada cada vespre.

Es oresenta la Unifletsital Comunista flels Paisos
Catalans 126.09.011
El dimecres 26 de setembre tingué lloc la presentació de la UCPC al Centre
Social de Sants. Hi assistiren una trentena de persones, s'explicaren els motius que han generat la creació de la universitat i se citaren les tematiques que
es tractaran en les diferents sessions programades. Es preveu que el curs tingui una durada de vuit mesos i que les classes es facin dos dissabtes de cada mes al matí, a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona. El projecte compta amb la col ~aboració de les diferents organitzacions
de !'Esquerra Independentista: Endavant, Maulets, CAJEI i ~1 SEPC. Per a
més informació: www.universitat.cat.

ACIB IIB /IIBSBRlacií IIB la camoanía "Ni
IJS/IBCUiacií, ni IIIJSltUCCií. El iBIIBRI IIBIBRSBm Bl
IBttilBti" 128.09.011
Una quarantena de persones van assistir a aquest acte que I'Assémblea de
Joves de Sants (AJS) va organitzar el divendres 28 de setembre davant dei
Casallnqependemtist~ de Sants. En primer lloc, es va ter una·xerrada en la
qual van intervenir un membre de I'AJS, un membre de lá Coordinadora d'Assemblees de Joves de !'Esquerra Independentista (CAJEI) i dos membres de
la Plataforma pel Soterrament de les Vies i Contra el Pla de I'Estació. A continuació es va ter un passi de vídeo i un sopar.

ftJSla MaiBtii'HBSlaltancs l2B.09-0l10.011
El divendres 28 de setembre es va iniciar la festa major d'aquest barri, amb el
pr~ó tradicional, i que s'allargará fins al 7 d'octubre. La festa ha estat organitzada per la Comissió de la Festa Majar d'Hostafrancs i la Federació d'Associacions, Entitats i Comissions d'Hostafrancs (FAECH).

EL TEU DENTISTA DEL BARRI

.
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Dr Maryal Solanas í
Esquerra
ODON'Í'OLEG Col. num. 2325

PROJECTES LISKAMM SL

\

Carrer d'OizineUes, 96, lr.
08014 BARCELONA .

Tel. 93. 332 0419

e·mail: msolanasdentist@infbmcd.es

J

A continuació trobareu un resum de les activitats i els actes celebrats als
nostres barris i que han estat recollits al portal de noticies www.barrisants.org. Per ampliar la informació podeu consultar aquesta web, que
forma part del mateix projecte comunicatiu que LA BuRXA.

LAIASÁNCHEZAMÁT • SANTS

Xerrada en les jornades de Decreixement.

EN LLACA AMB BARRISANTS.ORG- . -·
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Cese Frelxis amb ·els altres bandals
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Diversos autors

2007

Virus editorial, 2007
20 anys després de la seva primera publicació, el col·lectiu
Negres Tempestes, La Ciutat Invisible i Virus Editorial hem
reeditat ~quest llibre; un recull de textos fa anys exhaurit. La
reedició inclou manifestos deis darrers blocs negres de la
manifestació de I'Or)ze de Seteinbre i alguns articles, entre
els quals destaquem l'epíleg de Jordi Martí, una breu explicació deis precedents i del context de l'aparició d'aquest volum, i un breu repas deis col·lectius anarquistas amb sensibilitat pel tema nacional. El llibre fa una aproximació a la
• qüestió nacional des d'una perspectiva llibe.rtaria i antidogmatica, distanciant-se tant del mutisme que arrossega
l'anarquisme pel que fa a l'opressió deis estats per homogene'itzar els territoris, com de les propostes estatistes i autoritarias de !'Esquerra lnpependentista tradicionaL Finalment, s'esbossa una proposta autogestionaria i ecologista
d'organització de la societat que, partint de les unitats més
petites, s'associ'i i es federí als nivells més grans, constru'int
una xarxa de contrapoders populars, partint de l'autoorganització i coordinant
les
assemblees com a
organs decisoris a
tots els nivells. -Un
material per al debat qué trenca alguns deis grans
topics de l'anarquisme, que es riu
del dogmatisme
de !'esquerra tradicional i que, alhora, esbossa una
narquisme
proposta !libertaria
de relació amb el
i alliberament
· territori.

nacional

t

Richard Llnklater

2007
Sembla que a Michael Moore li ha sortit un competidor a l'hora de -donar a coneixer alguns deis problemas de la societat nord-americana.
Al'espera de visionar el film de Mo"bre sobre lasanitat, Richard Linklater realitza una denúncia molt
frontal deis enganys que existeixen a les grans empreses de menjar rapid. o, millar dit, de menjar ferralla,
per aconseguir beneficis a costa de la salut deis consumidors.
A més, també eris . dóna a coneixer la precarietat
laboral en la qual es traben els immigrants ·il ·legals
mexicans que acaben treballant en aquestes ampreses en condicions pessimes.
Esta claJ que l'aparició d'alguns actors famosos en
un film independent i de baix pressupost com aquest
és deguda a les seves simpaties amb la denúncia que
el realitzador vol presentar: Entre ells es traben Ethan
Hawke, Greg Kinnear (Pequeña Miss Sunshine), Patricia ·Arquette i fins i tot, en un carneo, Bruce Willis.

Lancelot .
Cesk Freixas és la promesa del Penedes, com molt bé

va dir. I.'Áiex d'lnadaptats en el comiat d'aquest grup
ara fa dos anys. Una promesa que, al pas que va,
deixara de ser-ho per convertir-se en realitat. Present
a la majoria d'actes, aniversaris i concerts al llarg del
territori, la sev~ capacitat d ' esta ~ a tot arreu perm~t
omplir el buit d'un genere; el deis cantautors, que encara resta per refundar.
Aquest segon disc, El camí cap a nosaltres, més
madur ·i en tots els aspectes més complet, amaga 12
talls plens de realisme, sentiments, can¡;qns plenes,
com "Només sempre", i moments pera l'homenatge a
"Ovidi". Amb una presentació molt digl)a i un llibret interior que ens ajuda a coneixer molts més aspectes
del món interior d'en Cesk, !'artista segueix caminant
en bona direcció. Sort!
·
www.ceskfreixas.cat

Elba nilansilla
Ciutat Invisible

Fo· gon ·s

David Vázquez

de

Temporada

1

Marta Devesa

EllltltiiiJII: 111 111111
Les figues són una fruita de microtemporada, que va del dinal de l'estiu al principi de la tardar, així que cal aprofitar aquests pocs mesos de l'any. Són originarias dé tot el
Mediterrani, i n'existeixen moltes varietats que es distingeixen o bé pel color de la pell o bé perla forma. És una fruita delicada, gens soferta, i cal consumir-la rapidament
per tal que no es fa9i malbé. O' aquí venen expressio!ls populars com la de "les carnes em.fan figa", quan comencem a flaquejar de cansament, i la de "ets un figaflor",
quan una persona és massa tova. Tenen fama d'engreixar, i certament tenen un alt valor nutritiu, pero contenen pocs greixos i molta fibra, cosa que fa que actu'in
coma reguladors intestinals i que tinguin un moderat efecté Íaxant. Les figues seques, en perdre l'aigua i concentrar-se els sucres, resulten molt més
energetiques. A lp. cujna ens ofereixen moltes possibilitats: com a entrants, acompanyant el pernil, o donant un toe dol<; a plats salats de carn mstida o ca¡;a.
Poden acompanyar el formatge, en una torrada, toti que soles constitueixen jade per si unes postres excel:lents. Ambla polpa se'n fan confituras (figat),
. gelats, pastissos, etc. També tenim -al classic pa de figa, fet de figues seques, fruits secs f anís.
Dones ja sabeu, a menjar figues, que són un dol<; natural sa, bo i de la terra; que més podem demanar?
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lngredients: 1 kg de figues, 250 g de sucre i grans d'anís o de matafaluga. Elaboració: Es pelen. les figues i es pesen. Es posen a coure juntament amb el suc~e i l'élnís, a foc molt lent. Quan
la confitura vagi prenent cos i ja tingui un color daurat fose, estara a punt per fer conserves, pastissos, etc.
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Alegria,·comnromís ·i pluia u·er testes

[

Del 18 al i5 d'agost el nostre barri va viure immers eh una una setmana plena ]
d'activitats, disseminades per diferents carrers i dirigides a totes les edats i tipus
de públic

[

Milers de persones varen participar de la Festa Major Alternativa de Sants, que
ha tancat la seva 13a edició consolidant-se, juntament amb el deis Castellers de
Sants, com un deis espais més concorreguts pel jovent

Un any més, la Festa Majar de
Sants s'ha tancat amb un balanc;:
engrescado!-. El bon ambient i
una excel·lent participació han
estat el denominador comú de
,les activitats celebrades per les
comissions de fes tes· deis 14
carrers federats, deis veYns i les '
veYnes de .la plac;:a Osea, de la _
Festa Major ·dels Castellers de
Sants i de la Festa Majar Alternativa. Per aquesta raó, la Festa
Majar ha comptat amb un amplia oferta lúdica: tallers i activitats per als infants; bingos,
bal1s, campionats de domino i
de parxís per als més grans·;
concerts marxosos per als més
joves i mostres de cultura popular, ha;vaneres, apats de germanor, actes reivindicatius i molts
d'altres per a qui s'hi vogués
sumar.

En aquest exemplar de LA
BuRXA hem volgut fer un recull
fotografíe comentat d'algunes
d' aquestes activitats Ga que,
per raons ·evidents d'espai, no
hi poden aparei{Cer tates), així
com una valoració de la Festa
Majar Alternativa, que encetava la seva tretzena edició amb
un ironic pregó teatral en que
també es presentava I'Altre mapa de San~s, i la tancava amb un
brindis pels presos i les preses.

Pilar camina! deis Castellers de Sants en el Cercávila de cultura popular del dissabte. -

Milers de persones a la Festa.
Maior Alternativa de ·sants
La 13a Festa Majar Alternativa de
Sants (FMAS) ha aplegat durant
els cinc dies que ha durat milers
de persones i es consolida com un
deis referents més importants de
la Festa Majar del nostre barii. A
pesar de les traves administratives
que des del Districte se segtieixen

posant, com ara la no definició de
l'espai fins a !'última setmana de
julio) i l'anivellament d'aquest
fins al mateix dimecres de festes,
el model que impulsa 1' Assemblea
de Bill-rl de Sants segu'eix creixent
en quantitat i en qualitat, en el mateix moment en que el model tra-

ra popular háÍl estat els pilars de la
festa. Així, vam poder gaudir d'acti. vitats qu_e ens han permes estrenyer
lligams amb .diverses comissions de
festes, com ara el Cercacarrers, 'la
dicional deis carrers esta en crisi Jornada de Cultura Popular coorgatant pel complicat relleu genera- · nitzada amb els Castellers i la segacional com per la dependencia na edició de la partida al carrer de
economica de 1' Administració a la .. pilota valenciana, protagonitzada
qual estan sotmesos.
pels companys deis pobles agermaEl model organitzatiu de la nats de Borriol i Vilallonga.
FMAS, basat en l'autogestió, la
Cal destacar també que la
presa de decisions horitzontals i la FMAS s'ha saldat sense incidents
participació activa del veYnat, remarcables, tot i la forta presencia
sembla que no agrada al Districte policial a la qual han estat sotmeses.
que, a part de les traves abans es- A tall d'exemple, cal informar que
mentades, va intentar contractar els Mossos d'Esquadra van ocupar
en Qu.imi Portet un cop va saber · durant tres dies un deis consultoris
que actuaria a la FMAS.
del CAP de Numancia per gravar i
Un any més la música i la cultu- . controlar les més de 100 persones·

•···-·" ·. .=··~•~··=e··- · .·.1·:•1

ALBERT GARCÍA

que tiren endavant les FMAS.
Us recordem que 1' Assemblea
de Barri de Sants esta formada pels
diferents col-lectius i 'associacions
transformadores sañtsenques ·i que
la totalitat deis diners que es fan a
les barres van exclusivarrient a sufragar les despeses de la FMAS i a
projectes comuns del barri, com ara
el periodic de comunicació popular
LA BURXA, el nou projecte de radio
que s'esta iniciant i diferents campanyes antirepressives. ·
ASSEMBLEA DE BARRI DE SANTS

M!too

BAR.RI

DE

SANTS

10 anys CFNnt conlrapoder

1

i.

1

Recull·totourltic

[

Ara que la Festa Major és un record un xic llunya, LA BuRXA us ofereix un recull fotografic per
refrescar la memoria de les activitats que van omplir els carrers i les places del barri

1
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ALEXC.

Pregó de la Festa MaJor oficial

Sopar de carmanvola al carrer Premia

ALBERT GARciA.

El divendres 17 d'agost es donava el tret de sortida a la Festa Major. Ja en el primer acte oficial
el VE1'inat va deixar ciar que l'ambient festiu no esborrava les critiques al Districte. Tant el ve'inat
de la Torre Malaia com la Festa Major Alternativa de Sants van fer-hi sentir la seva veu.

Dilluns 20, després d'un dia i mig de muntatge a la pla9a d'Osca, la FMAS (Festa Major Alternativa de Sants) feien el seu primer acte congregant-se en un sopar de carrnanyola al carrer Pre:mia, després del qual es ván fer el pregó i els primers concerts.

CODCert a la plalja -Osea

El Cercacarrers del diious

ALBERT GARCIA

La pla9B d'Osca va ser la seu de la FMAS els tres primers dies, després passa el relleu als ve'ins
del Triangle de Sants, amb qui es van organitzar conjuntament els actes de dimecres: un arrossada, jocs populars i una tarda de jocs infantils.

l---··-·-··-----·-·--·------·----·-·-·-·-·--··--- ·-··----·-·-----···-·-·-----------·-·-- --.--
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TONI

El dijous la FMAS es van traslladar al solar de Numancia. A la tarda un multitudinari cercacarrers va passejar pels carrers guamits de la rodalia i a la nit es féu el concert de Quimi Portet, Mecatxis i Costo Rico, un deis actes més multitudinaris d'aquestes testes.

•
L

Primer premi: carrer Alcolea de Dalt

ALEX C.

El concurs de carrers guamits és un deis protagonistes
principals de lá Festa Major. Enguany es va endur el primer
premi el carrer Alcolea de Dalt amb el lema "Star Sants"
-·--··-·-----·-·-..·..-·---··---·-·-·-·---··--·-·-

....
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Sardanas al carrer Alcolea de Baix

ALEXC.

Alllarg de tota la setmana els carrers guamits van acollir tota mena d'activitats: sardanes, havaneres, dinars i vermuts
populars, jocs infantils. balls, bingos i tires d'artesans.
L--~-------··----·-·--··---···-·-----·-

carrer guarnit per la Festa Major.
i_
.
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Productes pel cultiu d'exterior i Interior
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correfoc

f8St8S d8 Castellers

uuANA

Enguany el correfoc organitzat pels Diablas de Sants
compta també amb les calles de Sabadell, Cervelló, la Florida i Sant Joan Despí. Per primer any també hi hagué un
correfoc infantil.
'

:

carret6 uuanvador: Spirit of Mawla

CASTELLERS

La Festa Majar compta, també aquest any, amb un espai
organitzat pels Castellers de Sants. Hi hagué actuacions
com la de Carles Belda i els Badabadocs, i la Vella Dixiland,
a més d'altres activitats pera grans í petits.

l __

!
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______________)

TONI

La mítica cursa de carretons a la baixada de Can Vi'es
va comptar amb la participació de 14 carretons. Els
guanyadors, Spirit of Mawla, van passar, per molt poc,
davant del carretó buriaire, accidentat aquell matí.

1~
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Manlfestaci6 par unes ••stes populars i combativas

Pilota valenciana: taller 1partida, Borriol.contra Vilallonua

Divendres 24, mafgrat fa pfuja i la poca assiSténcia, una manfiestació silenciosa amb pancartas i torxes va recórrer diversos carrers guarnits demanant, entre altres coses, un espai
.
definitiu per la FMAS.
_)

ALBERT GARCIA

La tarda de dissabte, dins les activitats de cultura popular, es juga al carrer Autonomía un partit
de pilota valenciana. Aquesta activitat fo_rrna part de f'agerrnanament de fa FMAS amb les testes ) .
alternativas de Borriol i les de Vilallonga.
.
_
.

----

, . - - - - - - - - - - - - · - ---·-·

---

· - - - - - -- -

De reual de fi de restes, una nova
burxaire: neix la laural

J
.Oesmuntatge a l'espai de Numancia

Després d'una setmana d'activitat, el diumenge al matí es desmuntava la FMAS. En l'organització de les festes alternativas hi van participar una vintena de persones i es calcula que un centenar hi han col iaborat.

--------

Espies

DANI

~--------------·/

-~

Malgrat l'advertiment de les pancartas "Mossos, no sou benvinguts", la policía també va
\ fer acte de presencia espiant els organitzadors des de les finestres de l'ambulatori.

!
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Vallespir 23 · 08014 · BCN

tel. 934 911 946

V!NS, CAVfS 1APATS
DEL SANT CRIST 23 - BARCELONA

TELF. 93 533 25 32

)

El dilluns 27 d'agost, de matinada,: naixia la Laura, ·la filia de I'Ester i I'Aiex. ·
Des de LA BuRxA us volem felicitar a tots
tres! Igual com al brindis pels presos
que es va fer a les Festes Alternativas,
aprofitem també per felicitar el Diego i la
Laura, que el passat 18 d'agost van tenir
el Dídac.
' - - - - - - - - - -- -- - -
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DE LA NÚRIA FELIU
ALTERNATIVA ...

Mentre que la nostra Núria ens va· obsequiar
versions de l'altra Núria durant el
regó de les Altematives ...

can~ant algunes

OPINIÓ

Estem celebrantles
testes. Perdonin les
·molesties
GUILLEM SÁNCHEZ 1BARRULL

m::

mi
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·un.astre proper

"-lots podem viure $ense treballar,
el que cal és prendre la decisió"
Barcelona. Sempre die que sóc de Vi e, pero
YOLANDA • SANTS
Dijous 23 d'agost vam tenir el plaer .
on m'he criat és a Barcelona, al Guinardó,
d'escoltar, dins el programa de la · Bé. Quimi. com estas;J
i Sants potser és deis barri's que menys coMoit bé. M'ho passo molt bé. Cada cop sa- . nec, pero sento una simpatía especial per
Festa Major Alternativa, en Quimi
l:Jem més quin es coses ens ho fan passar bé.
aquestes festes alternatives, ho trobo superPortet, un astre intercomarcal, tal i
Ens anem fent vells i cada cop en sabem agradable i simpatic.
com es definex ell mateix.
més. Ens vam fer músics per passar-ho bé.
Una estona abans del concert vam
Amb quin altre artista voldries compartir
1com van els proiectes;J canvis a la vista;J escenari i no ho has fet;J
poder-hi parlar uns minuts. Va ser
un altre disc en uns altres tres anvs;J
Amb la Sofia Loren. La · Sofia Loren als
facil apropar-s'hi i, malgrat que no
No en tínc ni idea; quan estic .en un proje~
seus l:Jons temps. O amb Ingrid Bergman o
havia tingut avís previ de la nostra
te no penso en el futur ... Sempre existeix la Lauren Bacall.
intenció (no s'havia arribat a trobar
possibilitat de no fer cap més disc, ·m' agrada molt el que faig, pero no ho puc saber.
1 amb qui t'hi has trobat millór. a sobre
amb la manager que l'havia
. Sí, segurament, o potser no. El me u somni . l'escenari;J
d'advertir), va respondre, ben
és el de totes les persones, viure sense tre- Amb els tres amb qui sóc ara'! [Respon decidit
amablement .i a·mb l'humor que _el
ballar, que aquest és el somni de tothom, - després de meditar-ha una mica]. Amb 1' Antono? Viure sense treballar...
caracteritza, unes preguntes. Va
nio Fidel; en Jordi Busquets i en Xarli Oliver.
demanar qué era LA BuRXA i va
1encara no pots;J lBIIIuatJ...J
1ia aer acabar... Quina pregunta t'agradaestar mirant-ne un exemplar, del •
Bé [dubta], tots podem, el que calés prendre ria que et fes;J1Juina pregunta has trobat a
qual, per cert, en va lloar la
la decisió. Ara mateix acabo de veure un bo- faltar en les entrevistes que se't fan;J
rne ballant davant 1' esceñari que sí que ho fa,
Dones potser... "Perque ets tan guapo i semaquetació... En Quimi és una
pero
s'ha
de
ser
molt
valent
per
portar-ha
enxi?
Co!ll pot seF que ho siguis tant?" Sent
persona tranquil·la, com desdavant [Es refereix a: una especie de punky tan guapo i sexi com sóc, m' estranya que
pistada, que es no!a en pau amb ell
d'uns cinquanta anys, gos i litrona a la ma,
encara no me l'hagjn feta ...
mateix i amb el que l'envolta. Un
''que ·seguia, entusiasta, les proves de so].
Ric,li dono les gracies i li faig dos petons
cop advertit del caire amateur de
Quina
relació
tens
amb
el
barri
de
Sants,.hi
de
comiat. Ha estat un plaer.
!'entrevista, així és com va anar...

o

Una música eixordadora amb la qua"!, evidentment, no es pot dormir, omple l'ambient.a altes
hores de la matinada; una catifa de gots i deixalles, regada per pixumsJ vó_mits cobreix el
terra; grups de persones en visible estat d'embriaguesa canten i criden pel carrer... Segurament aquesta escena sonara; si no l'hem vista
amb els propis ulls, hohaurem fet a l'omnipresent televisió, pero amb una diferencia: si lés
imatges corresponen a les Falles valencianes,
el San Fermín navarrés o la Feria d'Abril sevillana (per posar tres exemples) seran una conseqüéncia curiosa i intranscendent d'una
, fantastica i meravellosa festivitat popular on
tothom s'ha divertir a corqu.é vols. En canvi, si
es tracta de les Festes de Sants o de Gracia el
mateix locutor deJa mateixa cadena assegurara trobar-se en una espiral de vandalisme i
incivisme que arrasa el barrí i molesta el ve'fn<;lt.
La pregUnta és obvia: qué diferencia les
testes deis barris barcelonins de la resta de
I'Estat espanyol? No és la massificació (San
Fermín i Falles són pitjors), ni la capacitat de
.resistencia del ve'inat (milers d'habitants de
qualsevol ciutat fugen de casa seva per testes
sense que cap mitja es digni a donar-los un trist
minut de COI)1passió), ni eVidentrnent la capacitat de molestar (a Barcelona les testes acaben
molt més d'hora que a la resta de llocs).
Llavors, per qué aquest permanent, tendenciós 1hipócrita assetjament? Qué han fet
les testes deis nostres barris qúe no poden
gaudir del mateix estat de gracia que la resta?
Suposo que s'hi podrien trobar molts mbtius
que han dut a la generació i la generalització
deis atacs, pero és ben clara la nul·la defensa
que el nostre Ajuntament i els nostres mitjans
de comunicació públics han realitzat d'unes
Festes de les que no dubten, aixó sí, a treure'n
profit.
Ah! l. personalment riomés veig Úna diferencia basica: els actes de violencia que es
generen pels desallotjaments policials deis carrers. A la resta de testes aquests no es produeixen, evidentment, ja que tampoc no es fan
desallotjaments!

'ha cap relació especiai;J

Jo tinc una relació especjal ambla ciutat de

... A LA NÚRIA FELIU A LES
ALTERNATIVES
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Vine qu~lsevol dilluns .

...l'altra Núria es va limitar a passejar-se perles
Altematives i gaudir del concert d'en Quimi Portet
flanquejada per una camera de TV3.

.a Can Vies Gocs florals,42) a les 20h i etdirem com!
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La mala donap l/lrimBra partl

Jesús Muñoz Gil, esperantista, veí del barri i
col-laborador de diverses publicacions d'ambit
IOC?al, ens ha fet arribar una de les seves poesies, ·
dedicada ·al drama de_les pasteres i amb l'objectiu
que totes aquestes morts no caiguin en l'oblit. ·

Normalment, en un racó d'historia local no tractaria un
episodi sorgit de la crónica negra, pero en el cas que a
continuació narraré es donen una serie d'ingredients que
tan que aquest episodi ·sigui forc;:a interessant. Si pensem
en una historia que inclogui assassinats, pr~stitució,
interessos toscos de les classes benestants, un seguiment
intensiu per part deis diaris de !'epoca i del poble en forma
de safareig; tot ·situat en l'ambient d'una populosa ciutat
industrial d'inicis del segle XX, probablement hom pensarla
en el Londres de Jack I'Esbudellador. Pero la nostra historia
no té com a escenari la capital anglesa, sinó carrers com
l'antic carrer de Ponent (!'actual Joaquim Costa) i el carrer
Jocs Florals.
Corria l'any 1912 i Barcelona patia periódics 1
devastadors brots dé tuberculosi. Als carrers de la ciutat
encara· es podia respirar l'ambient de ppr i delació que la
brutal repressió que I'Estat havia generat després de la
coneguda coma Setmana. Tragica. Aliena a la resta de la ·
societat, com sempre, la burgesia' éatalana es divertia
gaudint de la seva privilegiada situació i feia bandera d'una
!lengua i d'una cultura catalanes que feia pocs anys que
havi descobert, en _el període que els _seus mateixos
membres van anomenar La Renaixem;a. La ciutat,
plenament industrialitzada, portava una vida moguda enmig
deis fums de les fabriques i de les llums del nou Paral-lel.
En aquest ambient, un rumor va comenc;:ar a córrer com
la pólvora. A la ciutat de Barcelona desápareixien nens i
nenes de forma misteriosa, especialmentfills de les classes
més humils. El rumor va comenc;:ar a créixer amb tanta forc;:a
que el governador civil, Portela. Valladares, es va veure
obligat a desm·entir-lo, temerós que esdevingués !'espuma
d'una nova revolta a la Rosa de Foc.

Viajar, navegar; navegar,
•
por placer,
por el cotidiano sustento,
por romper hastíos y miserias,
por la atracción innata del más allá...
Cayucos, pateras,
transporte de vivencias,
de ilusiones, de libertad, y de muerte...
Fugitivos, peregrinos navegantes,
portadores en sus carnes,
mensajes de angustia y pobreza...
Cayucos, pateras,
besando gélidas y cálidas aguas,
guerreras, furiosas, bravas,
espuma blanca vomitando,
entre cantos de nereidas,
y sin piedad flagelando
a los soñadores emigrantes...

1el governador es va equivocar, ja que rere les histories
que comenc;:aven a popularitzar l'home del sac hi havia una
persona real, I'Enriqueta Martí, que amb el temps es va
arribar a coneixer com la Vampira de Barcelona.
El rumor va arribar a la premsa, quan ja eren molts els
· nens que havien desaparegut, amb el cas d'una nena
anomenada Teresa , Guitart. La nena, desapareguda al
portal de casa seva del carrer Sant Vicenc;: el vespre del 1O
de febrér, ·va ter saltar totes les alarmes la dutat, i ya
obligar a la policia a tractar el tema de forma seriosa, cosa
que fins llavors no havia fet. Tot i aixo, els esforc;:os pollcials
haurien quedat en no-res si dins de la nostra historia no hi
haguessin intervingut, també, la casualitat i 'la xafarderia
deis ve'ins. [Continuara a la propera Burxa]

a

Agus Giralt

a

Oleaje, aullidos de viento, rocas,
aborto cósmico, terrestre y de mares,
trampas traicioneras
en la ruta de la vida y la muerte ...
.Cuerpos y espíritus solitarios,
al cielo piedad clamando,
entre la bóveda oscura de la noche
y la lámpara solar quemando ...
Sueño$ sin sueños,
rotas ilusiones ...
y nostalgicas agónicas...

. _____ MBnliJrie8 iJrilfiiiiJBJ{avaga de tramvies de 1951

Sin música ni responsos,
sin drscursos y sin cruces,
sin bálsamo de consuelo,
sin besos en el último aliento,
desciende!J en secreto,
en los antros misteriosos de los mares,
los "navegantes" náufragos y olvidados...
Barcelona 2005
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El jersei és una pec;:a de roba que abriga, feta generalment de llana. El seu
nom ve d'una illa de I'AtlfitÍtic, Jersey, ~1
canal de la Manega. Alla hi havia past4:
res 'de bens i es feia la llana que era enviada amb vaixells cap a Anglaterra, ja
des del segle XVI.
Al pijama també li ve el nom de
'!'anglas pyjamas, paraula, portada de.l
nord de !'India' i del Pakistan i que
!'idioma hindustanic,significa 'pantalobs
bombatxos', a l'estU ·deis pflntalons que
es portaven ta tem.ps per aquetles· t~rres ;
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L'exit d'aquesta vaga de tramvies va·marcar el comenc;:ament de les hostilitats ciutadanes contra_el franquisme. De fet, tot
comenc;:a per un fort increment def preu del bitllet, que gairebé en doblava l'import, tant a Madrid com a Barcelona. En plena
economía d'austeritat i repressió, el malestar general augmenta amb forc;:a, fins al punt que les autoritais de Madrid es van
tirar enrere, pero a Barcelona (com sempre) van preferir aplicar la plena tarifa. El resultat ·era prou evident: el pr-eu d'aquí
duplicava el de la capital i aviat comenc;:a una campanya pel greuge abusiu i comparatiu. El boicot, que consistia a no agafár
els transports públics, comenc;:a el·24 de febrer amb certa timidesa i el dia 1 de marQ ja era absolut. El día 5 es restabliren els
preus antics. El governador civil, Felipe Acedo, i !'alcalde, J. M. Albert, van ser destitu'its després d'aixo, i perla dura repressió ·
(amb víctimas) de la vaga élel dia 1_2 de marc;: per l'encariment 'de la vida. El procés estava en marxa.
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El.tiftil Cadlver del rock catall

EL RACDOEL CASAL

La prohibició de la Federació
Espanyola de F\ltbol sobre el
partit amistós Catalunya-E.UA,
malgrat la reacció unanime de
rebuig que aquesta decisió ha
generat (és sabut que la setmana ·passada la RFEF va rebre
milers de correus electrónics i
cartes), ens deixa a hores d'ara
amb la incertesa sobre SÍ · finalment aquest partit o un altre es
podran jugar tot i les termes
gestions que, felicitem (sembla
un canvi de .rumb), ha emprés
la Federació Catalana de Futbo1, encaminades a aconseguir
la celebració del partit.
Una incertesa que exigeix
un pas més deis aficionats catalans, i de la societat catalana
en general, per evitar la repetíció de situacions semblants i ·
. per impedir que la negociació
sobre un partit amistós serveixi
· perqué el "ni parlar-ne" plani sobre la possibilitat de competicions oficials.
•
Amb tot, volem deixar ciar
que les fede,racions internacionals de qualsevol esport són ·
entitats privades que no depenen ni de cap estat ni de cap organisme superior, que aquestes
entitats es ·doten d'uns o·d'uns
altres estatuts amb total llibertat, i que admeten com a nous
. membres aquelles ·federacioris
que reuneixen els criteris que
· elles, les federacions internacionals, han decidit lliurement al llarg deis seus anys
d'existéncia.
Són, dones, les federacions
catalanes les que, a partir de la
seva voluntat de país i de la seva capacitat de convencer, tenen legalment a les seves
mans la llibertat i la possibilitat
de sol ·licitar i aconseguir el re.
coneixement internacional.
Per tant, léi voluntat política
de les federacions és • imprescindible, i demanem la partidpació activa com a acte de sobirania vers la nostra nació, a
totes i tots els membres i juntes .
d'aquestes federacions per fer
possible· la nostra participació
esportiva a nivell oficial · i en
l'ambit internacional.

--- ---=r
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El rock catala fa temps que va morir. Hi van contribuir factors molt
diversos: . una crítica sense pietat, unes institucions que van girar
l'esquena a noves realitats (com el rack combatiu), i la manca de visió
d'una indústria que no va saber renovar-se. Pero el cadaver del rack

catala ha estat moltfértil, i els seus fills s'han multiplic~t, tot i que sovint ]
no en reconeixen l'heréncia. En aquest article parlem de la quarta o
,cinquena generació post-rock catalá No surten mai. als diaris, pero
terien nivell, professionalitafi un públic incipient.
.

ROGERPALA

L' esclat del roek catah1 durant la
primera meitat de la decada dels 90
· del segle passat va tenir defectes i
virtuts, pero va aconseguir dues tites cabdals. En primer lloc, va establir per primera vegada un circuit
per on els grups de rock que cantaven en catala es van poder expressar de forma natural: el de les festes
majors. En segon lloc, va naturalitzar el fet de cantar pop i rock en catal¡], que d'alguna manera havia estat oblidat pels catalans a causa de
la caiguda en desgracia de 1' ona
laietana i dels histories Pau Riba i
Sisa, i tota la iQ.fluencia posterior de
la movida madrilenya dels anys
vuitanta.
Després del boom, que com tots
els booms musicals el van capitalitzar unes poques bandes (Sopa d.e
Cabra, Sau, SangtraYt, Els Pets.i, en
menor mesura, Lax'n'Busto) hem
viscut com a niínim dos nous esclats populars: el del rock combatiu
(Obrint Pas, Inadaptats i Kop) i el
de la recuperació del folk (Pomada,
Mesclat i La Carrau). Avui podem .
parlar d'un esclat creatiu sense pre. cedents arreu deis PaYso~ Catalans:
durant el 2006 es van editar .480 referencies éantades en cata!¡], segons
dades de 1' Anuari de la Música que ·
edita el Grup Enderrock: més que
mai en la historia. Per on es mouen,
·pero, les noves tendencies de la
música popular cantada en catala?

Membre del gr'up santsenc Sanjosex.

com At-Versaris, punta de llanc;a
d'un coHectiu underground d'MC
que s'ha anat consolidant amb penes i treballs durant els darrers anys
en el circuit de cases okupades i els
centres socials, i que acaba de publicar disc amb Propaganda pe!
Fet!. Una microescena incipient on
també hi trobem gent com el gracienc Gato El Qiman, que acaba de
publicar la maqueta-disc Dies de
merda a la millar botiga del món,
els berguedans La Cúria del Gremi
i el~ valencians Rapsodes.
Pero una de les aportacions més
Rap d'aquí
destacarles en aquesta materia ha
No es pot parlar encara d'una esceestat la de Guillamino, alter ego del
na; pero sí de tota una .serie debanbarceloní Pau Guillamet, amb el .
des que n'estan posant els fona- · poeta Josep Pedrals. ·Ambdós aca- ·
ments. Fins fa poc, que un grup fes
ben de publicar Enldoll, editat per
rap en catala era poc més que un
la discografica independent Bankanatema: el rap havia de ser una co~
Robber i per 1' editorial poetica Lasa d'extraradi i amb una ceña dosi
breu. Entre el divertiment i l'homede sexisme, vocabulari brut i dronatge als classics del rap, Pedrals i
gues, 'i ja se sap que tots els catala~
Guillamino rapegen els poemes del
noparlants són burgesos sense reprimer sobre les bases que manumei, respecten les seves dones, parfactura el segon.
len net i mai fumen porros. Un cop
superat el tüpic, han aparegut artis- · ·· la nova vla electronlca
tes que intenten assentar les bases ·El rap, pero, és només una de les
d'una forma de fer rap propia dels
vessants de Pau Guillamet, més recatalans. Es tracta de crear un llen- : .conegut per les seves aportacion~
guatge de zero, per tant la cosa és · en el camp de 1' electronica. Aquest
complicada. Així, trobem pioners
representa la seva vessant més hu-

CED'IDA PER SANJOSEX

mana, fusionaht house, dub i unes
tic que no popular. Sigui com sigui,
gotes de canc;ó. En aquests mo:
estem parlant de propostes d'una
ments prepara el tercer disc i també
alta qualitat que es mouen entre el
esta irnmers en dues produccions:
po.p> el rq,c)i.: i la c;anc;ó, i que d¡:; miMúsica de hall, un.espectacle de reca .en mica van fent forat entre el
visió de sardanes en que participen
públic.
.
artistes de l' escena. independent
Qui ho esta fent arrib més forc;a ~
barcelonina com 12Twelve, Linn · · és Sanjósex. El cantautor de la BisYouki Project, Dedo, Yacine Belahbal acaba de publicar el seu segon
cene (Nour) i també la cobla La
disc, Temps i rellotge. Una particuBisbal Jove, i eXile, amb el cantaular combinació de cancyó, blues, flator xile Manuel Gárcía.
mene i bossa; amb lletres molt parEn aquesta nova fomada d'eticulars que basteixen un univers
lectronics hi trobem també bandes
Rropi centrat en el Baix Emporda.
que es mouen en un estricte under~
És igual de recomanable que Mazoground i que tenen el seu punt de . : ni, que es mou més en l'ambit del
trobada en el festival Fona.. Per · rock, de qui P,Odem escoltar el seu
exeinple, Orxata Sound System (a · recent segon disc, Si els dits fossin
punt de publicar el seu primer disc),
xilófons. En una línia de pop més
Electric Vailets, Bogarde i el tecnOpreciosista trobem Sanpedro, amb
folk de Gadegang. Sense oblidarel seu recent disc L 'atracció monunos d' Antiherois, pioners de 1' e lecmental, Erm, entre 1' electronica i el
troclash catala.
· pop, i El Fill del Mestre, més proxim a la canc;ó. En el mateix paquet
Els nous 'Indias·
hi podríem enéabir.cantautors com
Un deis fenomens més sorprenents
els ·solsoní Roger Mas i ·el gironí
que han succeYt darrerament . en
Eduard Canimas.
1' ambit de la música en catala ha esUn punt i a part mereixerien els
tat l'eclosió d'una escena indie que
Antonia Font i el seu compositor,
ha aconseguit una fita important: no en Joan Miquel Oliver, l'únic grup
ser sistematicament destruida per la · en catala que escolten els modems
premsa com tota la resta (sense exespanyolistes de Barcelona. Pero
cepció).de la música cantada en capet analitzar aquest fenomen caltala. De;; fet, tenen més resso mediadria un·altre article ...
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FARTS de somnis iiiPISSibles

El bus 12, el91
i anres

carencias

[

L'últim cap de setmana de setembre va tenir lloc a Santa Coloma de
Gramenet la cinquena edició del Festival d'Art Social (FARTS), que
enguany va ser dedicat a l'especulació immobiliaria, tot denunciant

que haguem de vendre l'anima per salaris ·d'explotació amb qué ]
poder comprar pisos on només hi cap el televisor, la consola i
l'ordinador; i·enriquint lladres especuladors que mai aniran a presó.

.

RAMON SOLDAN
MEMBRE DEL COL tECTIU FARTS

EL FARTS, com el seu nom indica, és una protésta. Una protesta
constructiva i reivindicativa d'un
coHectiu que, sense anim de lucre, reclamaprendre el carrer i la
paraula com a propietat pública
necessaries per la lluita contra una
societat hipotecada pe! consumísme obsessiu i el mercantilisme
existenciaL
. El FARTS es defineix com
una manifestació artistic"osocial
independent dedicada a l'art compromes,' que ·pretén treballar la
sensibilitzáció i la conscienciació ·
. social mitjanyant les arts esceniques, amb la voluntat no només
de mostrar, sinó també de contribuir a la transformació de la realitat sociaL

'Eis inlcis
Des de la seva creació el 2003, el
FARTS celebra anualment un cap
de setmana amb espectacles gratuits de diverses disciplines artístiques (teatre, ci~ema, pintura,
música, poesia, circ, fotografia ... )
• amb una carrega social i de denúncia que té com a finalitat provocar la reflexió i la reaeció de la
ciutadania. ·
Malgrat aixo, també hi tenen
cabuda espectacles menys compromesos, ja que ei FARTS considera que l'oferimimt d'un espai i
. un públic per als artistes i d'uns
espectacles gratuits pera la població són en si un acte de transformació social, a la vegada que una
reivindicació. De fet, entre els objectius principals del FARTS esta
la recuperació del carrer com a escenari d'expressió i comunicació,
així com el foment i l'accés de
l''art i la cultura a tothom.

les arrels del FARTS
El FARTS sorgeix arran de !'ex• periencia vital ·que joves colo~
menques i colomencs van tenir a
la ciutat germana de Villa El Salvador a Perú, on unes nombroses
i ben articularles organitzacions
populars utilitzen les arls esceni-

En plena actuació dins del Festival d'Art Social a Santa Coloma de Gramanet.

ques com a eina pedagogica i de tural davant la política monopolit- ·
conscienciació sociaL Aquest mo- zadora de 1'Ajuntament. L'expeviment social (dels més impor- riencia peruana se suma així a la
tants a 1'America del Sud, al cos- necessitat d'expressió d'unjovent
tat de Porto Alegre i de Salvador colomenc que busca espais de code Bahia) neix de la necessitat de municació al carrer que síguiri intrencar el silen~i i la por que els dependents, és a dir, que no. esticarrers. vivien davant l'ocupació guin dirigits ni controlats per 1'Amilitar de la dictadura de Fujimo- jimtament.
ri i dels atemptats indiscriminats
de Sendero Luminoso. Darrere els Prablemes amb el aluntament
pioners del grup Arena y Esteras, Óbviament, aquest esperit reivinsegueixen el camí tota una serie dicatiu i crític, que també ha posat ·
de grups que no només volen fer en el punt de mita la gestió munisortir el jovent al carrer a jugar i a . cipal, ha comportát creixents progaudir, sinó també a prendre blemes amb el Consistori, que
consciencia ·del concepte de veí i com a reac~?ió ha posat traves a
vei'na, com a base per construir la l'organització del festival en
solidatitat en que fonamentar el comptes de donar suport a una
canvi personal i social necessari inicii:ttiva ciutad~a que té com a
objectiu ·estimular el moviment
per f~r una societat més justa i
artisticoreivindicatiu a Santa
feliy.
Emmirallats en aquest exem- Coloma.
Malgrat tot, els impulsors del
ple, es decideix encetar una experiencia a Santa Coloma per tren- FARTS no volen perdre ni un micarel silenci de l'apatia popular i nut del seu temps en baralles per .
el desistiment de la iniciativa cul- polítiques institucionals que des-

viin els esforyos de la construcció
d'alternatives. Ans al contrari,
l'obstrucció municipal i la gestió
privatitzada de l'espai públic legitimen plenament 1~ necessitat del
FARTS i l'organització d'activitats lúdiques que facin visibles
els somnis possibles i un activisme que .converteixi en subjectes
aquells qui ·són tractats com a
•
objectes.
Es per aixo que el FARTS és
una.crida per fusionar la festa i la
lluita, la consciencia i la inconsciencia en un espai de llibertat
que algunes i alguns un día van
imaginar. 1 convida a qui comparteixi aquest somni a sumar-s'hi, i
a qui no el comparteixi, a construir els seus. Si vols soniiar amb
el FARTS, vine algun any d'aquests a ·"saltar, cridar, bailar,
somriure, beure, enamorar-se,- jugar, marihuanejar, flipar, volar,
estimar..." per sentir que la vida
és al. carrer i no davant d1un
televisor.

El nostre barrí de la Bordeta,
malgrat que · esta enmig .del
·gran centre de la ciutat, té
gfeus problemes de transport
públic. Problemes que tai'Tipoc
. creiem que solucioni ia futura
línia 9 del metro, que cada cop
han anat allunyant més, tant
en el temps com en la ubicació
de les parades.
· Ara, després de les vacan- ces, torna a fallar la línia 72
d'autobús, sobretot a les hores
punta, quan s'amuntega un
grápat de gent a Constitució~
Badal i veu passar un bus i un
altre pie sense poder pujar-hi.
· Com que devem ser la mateixa
gent, aixo deu valer dir que
s'han endut els busos que falten a altres indrets de la ciutat... Senyors i senyores de
TMB, a veure si se n'adonen
que és l'únic transport públic
de rnar a muntanya per a un.
.bon nombre de gent.
Un altre tema que estem
cansats de demanar és que el
bus 91 funcioni també els diumenges i els festius a la tarda.
És un bus que dóna servei a . ·
molta gent gran que té dificultats per desplacar-se fins al
metro.
Una tercera sorpresa ha.
estat la desaparició per més
d'un any de la parada del metro de Mercat Nou (que (ecordem que v~lem que s'anomeoi
Bordeta-Mercat Nou). També
hem patit altres reduccions de
servei: a la ciutat, per !llOtiu
d'0bres, es posen busos especials a la disposició deis viatgers, pero aquí es deixa tot el
barri sense servei i. .. que s'espavili la gent. No seria tan difícil posar un bus petit que fes
un recorregut .circular des de
Sants fins a Badal per · tot el
temps de durada de les obres.
1 és que, parlant d'obres,
•• ningú se'n podra fer carrec,
.mai, de com de dures estan
sent per a tots nosaltres les de
!'entrada.del tren d'alta velocitat a la ciutat. 1 tot perqué posin una merda de calaix que
ens acabara amargant la vida!
COMISSIÓ DE VE'iNS DE
· LA BORDETA
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L'Assetnblea de:Barri de_sants,
a' la:Fira delllibre de Franldurl
FERRAN 1PROJECTE @ • SANTS

A la propera fira del Llibre de
Frankfurt, que tindra lloc aquest
octubre i on Catalunya és el país convidat, s'hi presentaran diferents llibres publicats durant
el darrer any en alemany sobre
elnostre país.
Un d'aquests llibres sera Anti-anging für die Anarchie? (Li
cal un antiarrugues a 1'anarquisme?). En aquest llibre, que
és fruit d'una visita a Barcelona
del ·seu autor, Horst Stowasser, i
després d'una introducció sobre ·
l'anarcosindiéalime, la Revolu-

Horst Stowasser.

..

INTERNET ·

ció i la Guerra Civil a Catalunya, fa un reportatge amb entrevistes ,als diferents· sectors de
l'anarcosindicalisme actual (les
dues CNT i la CGT). Tot seguit,
i com un exemple deis nous processos d' autogestió i d' autorganització, fa un ampli reportatge
sobre Sants, 1' Assemblea de
Barrí i la gent que en forma part.
En aquesta part del llibre, i
acompanyat de fotografies, parla de Can Víes, del Casal Independentista, de Malea, de La
Ciutat Invisible, de Pimpam
Films, de Germinal, de les Festes Alternatives, de LA BURXA,
etc.
· L' autor és un deis impulsors
del J::>rojecte @ a Alemanya, una
experiencia anarquista que va
combinar cooperativisme, vida
quotiqiana (convivencia) i acció
política a la població de Nttustadt, al Palatinat. Aquest projec. te esta iniciant actualment la seva fase B, en la qual l;objectiu
és la transversalitat generacional i la inclusi.ó d'ambits de
convivencia !libertaria entre

Mes cer.timens

literaris populars

Vinyeta extreta del Pri"!er recu/1 de cantes antíautoritaris
MIRE lA PUl • SÁNTS
f

gent gran, joves i parelles o
adults amb fills.
El proper mes de novembre
es fara una altra presentació del
· llibre a Sants, que comptara amb
la prespencia de Horst i.d'altres
membres del Projecte @. Podeu
trobar unexemplar dél !libre a la
·Teteria Malea per consultar -lo,i
veure el reportatge fotografic.
Més informació a:
http://www.quijotelibros.com.ar
/anarres/La%20utopia%20es%2
Oposibh~.pdf

Des de ·la primavera passada
dos nous premis literaris han
sorgit a 1' entorn del nostre
barrí. L'abril passat el collectiu anarquista Negres Temp·estes convocava el Certamen
dé Contes Antitautoritaris
"Rosa deis Vents". Amb
aquest certamen, el col·lectiu
es proposava incentivar lacreació artística i promoure els
valors llibertaris, així com la
defensa del catala ..
El fruit d'aquest certamen
no s'ha fet esperar i el juny
passat van editar el Primer re-

. cull de ·cantes antiautoritaris,
que aplega els relats que es
van rebre en el certamen. La
publicació inclou, a més de 15
narracions, il · lustracions i
muntatges grafics. L'exit d'aquest certamen ha portat el
col·Jecti).l ·impulsor a convocar
la 2a edició per a- finals ·d'aquest any.
.D 'altra banda, i en el ruare
de la Festa Major Jove de les
Corts, s'ha convocat un altre
concurs de relats. En aquest
cas, la teniatica s'ha de centrar o ha de tenir relació amb
el barrí de les Corts i esta
obert a qualsevol genere.

·Treoiliada de ra"im al barri Plus Ultra de la Marina
AGUS • SANTS

Un any més des ael 1986, els
vei'ns de Plus Ultra, a la Marina,
han tornat a celebrar la trepitjada
de rai'm durant els passats 14,15
i 16 de setembre. Aquesta activitat, organitzada per 1' Associació
de Vei'ns de Plus Ultra i amb la
col·laboració del Celler Peña,
vol recuperar l'antic passat agrícola de la zona. En un acte que
gaudeix d'una: amplia participació vei'nal, el rai'm, uns cent quiJos, se situa dins d'una gran bóta
i:m els 'Ílens i les nenes del barrí
el trepitgen fins a aconseguir el

most. Es trácta també d'una manera molt especial d'acomiadar
1' estiu i donar la benvinguda a la
tardor.
De la llarga ttadició indus~
tria! als barris que formaven
l'antic municipi de Santa Maria
de Sants, tot i que cada cop
menys, encara en resten molts
records en forma d'edificis d'antigues fabriqu~s i de noms de
carrers. Pero · del que ens· han
arribat pocs indicis és del nostre
passat- agrícola: Tret d'algun
nom deis antics masos que ocupaven el terreny, reconvertits en
nom de playa o carrer, río n'ha

IRA

perviscut gaire cosa més, ja q).le
les darreres masies santsenques
han anat caient, algunes de _les
quals de forma recent, a mans de
1' ~speculació urbanísti-ca.
Per aixo ens pot sobtar bastant que a un barrí com el del ·
Plus Ultra, sítuat a la Zona Franca, celebrin,' coincidint amp la
·seva festa major, una trepitjada
de rai'm. Pero certament, no fa
tants anys que en el que avui en
dia és la Zona Franca podíem
trobar-hi vinyes, i que el que ara
l'Ajuntament designa com a
barrí de Badal estava destinat al . lmatge de la trepitjada de ra·im, que ha esdevingut una
cultiu de !'olivera.
festa.
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niar lentament i pai·r be
En els darrers anys-l'anomenada globalització ha
aportat grans i nombrosos avengos (si més no,
algun, o altre) als pa'isos desenvolupats. Pero
amb la globalitza~ió · també ~a arribat
l'estandarització de la nostra cultura, de la nostra
forma de viure, i fins i tot de la nostfa forma de ·
menjar. Les cadenes de fast food i les cafeteries
multinacionals s'estenen cada vegada niés al
nostre país·, i, siguin d'alla on siguin, mai han
deixat de difondre un únic estil de menjar (a
. banda de fer la vida- impossible als establiments
locals tradicionals). Pero aquesta ·mateixa
globalització també. ha permés !'entrada de
productes de l'altra banda del món als nostre.s
mercats, de manera que ha acabat amb gran
part del sector agrícola catala que; fins ·¡ tot amb
les subvencions europees, gáirebé no ha pogut

sobreviure l'embat de la
globalització deis aliments.
Enmig d'aquest panorama, el moviment Slow
-Food neix a Italia durant els
·anys 80 per promoure uAa
cultura del bon menjar i,
· com deixa entreveure el seu
nom, bastant oposada als
valors promoguts per les cadenes de fast food .
Actualment, l'associació
compta amb més de 80.000
socis i sacies arreu del món
i centra la seva tasca en ·¡a
defensa del dret a gaudir
d'una alimentació amb

productes de qualitat, lliures
de substancies nocives per
al medi i els éssers humans, i _produ'its de forma
justa. Així dones, el movi.ment fa un especial émfasi
a protegir ·la biodiversitat
d'e.spécies i d'aliments
propis de cada regió, així
com les · tradicions i la
cultura gastronómica (eco- gastronomía), a la vegada
que fomenta una producció
ecologicá i local deis
aliments i una .remuneració
dig~a per a les persones
que els produeixen.

Segons la FAO, en els darrers 15 anys
s'han perdut un 75% de les varietats locals de
plantes de cultiu al nostre planeta. Molt
probablement per aquesta raó,· quan anem al
supermercat, tots els tomaquets són
perfectament rodons, d'un vermell immaculí;lt i. ..
sense gust. Per aixo, a banda de defensar la
biodiversitat d'alirñents, Slow Food també
treballa per estendre una "educació del gust" i
posar en contacte productors de bons aliments
amb consumidors~ a través de diversos actes i
iniciativas.
1 és que potser ja coménga a ser hora que
frenem ·una mica el nostre ritme de vida
vertiginós i donem més importancia.als petits, pero tan importants, plaers de la vida. Perqué, al
cap i a la fi, som el que mengem.

u•

arruo

r

*

En aque~t aparta! volem apropar-nos a la realitat del nostre
pais, des de Salses·aGuardarmar i des de Fraga aMaó. Des
de LA BURXA volem ' contribuir a la coneixenl(a del nostre

..
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passat immediat, de les problematiques actuals, tant socials
com ecológiques i económiques, i deis moviments populars
que ens fan avanl(ar.

·tes Terres del.senia contra el
proiecte castor de regasificadora
-

'

[
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Maestr~t

-
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com a president del districte dient
vol més participació. Lá tindrá

.

litres límits.

Plat~forma

El projecte de construcció d'un gran dipósit subterrani de gas a l'antic pou petrolífer d'Amposta ha
mobilitzat les comarques del Baix
i el Montsiá L'indignació del ve'inat s'ha tradu'it en la
]
en Defensa de les Terres del Sénia que ens alerta deis riscos peral medi ambient del prbjecte.

suuerantla
coacció policial

El 29 de setembre, per primer cop,
els Mossos d'Esquadra van fer
marxa enrere en ia· seva dinamica
de restringir cada cop més la
llibertat de manifestació a Barcelona: no van envoltar la marxa i no
van impedir que les manifestants hi
entressin o en sortissin. Tot i que
els rodejaven agents de paisa, no
és menys cert que van haver de
rectificar la s_eva'estratégia. Ara bé,
van continuar impedint el pas a la
Rambla i a la. plaga Sant Jaume.
Van ser dues hores de tensió i·de
cops entre Mossos a punt per carregar i manifestants que no vari
retrocedir ni un níillímetre. Per su-.
perar aquest límit, sorgí un segon
bloc enmig de la Rambla i després
1O persones més accediren
finalment a Sant Jaume per llegir el

S. CABANES PELLICER • VINAROS

Un cop més la comarca del Senia
es veu amena<¡:ada per un macroprojecte que atemptfr contra el
seu territori. Aquesta vegada parlem de l'anomenat projecte Castor, impulsat per 1' empresa canadenca Escal UGS, que vol crear
el diposit submarí de gas més
gran de l'Estat espanyol, amb
una capacitat d' 1,3 bilions de
·metres cúbics. A més, aquesta
diposit inclouria un conducte de
gas submarí de 20 quilometres i
un de terrestre de 18 quilometres,
a més d'una planta peral tractament i la transformació de gas situada a 1,5 quilometres del nucli
urba d' Alcanar (tot i que aquest
es troba dins del terme municipal
de Vinaros). Aquesta planta disposaria de tres torres de més de ·
70 metres d'al<¡:ada que emetrien
fums nit i dia de forma ininterrompuda, com a resultat · deis
processos de combustió de la
planta.

4.000 persones assitiren a la m.arxa contra la gasificadora.

Mobilització ciutadana
La resposta en les primeres mo. bi!Ítzacions contra aquest projecte ha estat massiva, com es va
veure el passat 2 ·de -setembre
amb la manifestació · convocada

Mapa del projecte Castor ambla planta i el dipósit

DIARI 'NO TAN APROP'

Les subscripcions a LA BuRXA acompliran dos objectius: fer-la
arribar alla on la seva distribució no arriba i contribuir
económicament al seu manteniment.
·
Es pot fer de diverses maneres: mitjanl(ant correu convencional,
per domiciliació bancaria o manualment.
Ai~í que ja s~ps!

per la Plataforma Ciutadana de d'explosions). La · col·locació
les Terres del Senia, que aplega deis conductes submarins afectamés de 4.000 persones en. una ría zones i rutes pesqueres durant
marxa cap al lloc on es vol ins- més de set anys, a més de la
tal·lar la planta. En aquesta maima,tge degradant que tindrien
nifestació es va poder veure el estes instal·lacions de -cara al turebuig unanime de tot el vei'nat risme de la zona.
d'ambdues poblacions i de gent
d'altres llocs de la comarca, i Del Consell al Ministeri
que ha provocat, entre altn~s co- Mentre es preparen noves mobises, que el consistori de Vinaros
litzacions i la població de la coaprovi una moció de totes les marca es mostra totalment
forces polítiques en contra de la contraria al pla; el Consell Valenplanta de gas.
cia ·passa . la pilota el Ministeri
Les raons d'aquest rebuig i d'Indústria per tal de no emetre
de la protesta contra la regasifi- un informe d'impacte negatiu · i
cadora les explicaren el passat 31
de no presentar-hi al· legacions
d'agost membres de la Platafor- en contra.
na Ciutadana de les Terres del
Ara mateix, tot esta en mans
Senia en una xerrada a Vinaros,
del ministre d'Indústria; Joan
on, entre altres aspectes , van Clos, ·i encara que les sensacions
destacar la intenció oculta deis són d'immobilisme respecte del
promotors de crear una central projecte original, res fara parar
termica de cicle combinat, cosa les noves respostes ciutadanes en
que augmentaria els nivells de allo que es considera una nova
.contamjnació de la planta (emis- · batalla en defensa de les t~rres
sions, residus al Senia i risc
del Senia.

manifest. Els Mossos, impendint

l'accés a Rambles, trencaven el
recorregut historie de les manifestacions de Barcelona i, a més, provocaven greus problemas d'ordre
p~blic, innecessaris i contraris · a
l~exercici de la llibertat d'expressió i
de manifestació. Fer que no repeteixi el tancament de manifestacions és difícil. pero possible. Ara
queda recuperar els carrers de la
nostra ciutat, els nóstres carrers.

... 1ELS QUE ENS FAN
ARRIBAR TARO

, env1at per
solucionar · el caos del ferrocarril
.ens fa arribar·tard el primer dia.

.---------------------------------------------,
-

Fas-ta amic oamiga da

la Bui-xC:

FOTO 1: FONOLLOSA FOTO 2: JOAN,MATAMOROS
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Nom
·
Cognol!ls,
Carrer 1numero
Codi Postal
Població
Teléfon
DNI
Vull rebre LA BuRXA a casa
Amic amiga de
LA BuRXA

3 euros/mes

(36 euros l'any)

~~----:-:-~
Col ·laboració anual
amb
LA BURXA
5 euros/mes
(60 euros l'any)

Apo~~cions

voluntanes
a lA
BuRXA
euros
(escriure amb claretat)

l

DOMICILIACIÓ BANCÁRIA _

Caixa/Banc
Adreva
- - -- - -- - - - .,
Poblacto
Nom del titular
CODI ENTITAT
D
CODISUCURSAL
CODI SEGURETAT
NÚM DE COMPTE
DD
Es prega que entregueu fins a 0 0 0 0 0 0 0
nova ordre els rebuts que presentara LA BuRXA
Data
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Aluuer i Dani
Membres del JAG

"Encara és una imatue
d'impacte una parella de nois
tent-se un petó"
o

El JAG, Joves per I'AIIiberament Gai, el van crear fa un any i mig un
grapat de joves, molts de comarques, perqué creien que hi havia un
buit sobre aquest tema dins de !'Esquerra Independentista, l'ambit
en qué s'emmarca el col·lectiu .. Aquest buit, ·en principi, l'havia
d'omplir el fAGC (Front d'AIIiberament Gai de Catalunya), pero no
en va sorgir una proposta clara cap a la joventut gai del país. Va ser
llavors quan van decidir crear. el JAG, que tot i que manté bones
relacions amb el FAGC, n'és un col.lectiu independent.
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FOTO: ANNA VIOLETA

ANNA VIOLETA • SANTS

Quina ha estat la vostra tasca
fins ara;a 1de cara al futur;a
Hem fet formació interna: definir la nostra línia ideologica ha estat una tasca dificil i
complexa que creiem necessaria per comenyar d~sprés a defmir les nostres línies
d'actuació. Així, de moment, la nostra tasca
ha estat bastant enfocada a constituir-nos
coma coHectiu, donar-nos·a coneixer i adherir-nos i posicionar-nos en altres campanyes que no havíem engegat nosaltres, com
la coocentració que s'ha fet recentement a
Girona en contra del Rei d'Espanya. Per fer- .
nos visibles hem fet una festa antihomof(>bica a Can Vies i hem muntat paradetes en diversos esdeveniments. A més, hem.anat fent
coses petites i puntuals. Perexemple, en un
esplai vam fer formació per a nens i nenes a
través d 'un joc de rol i teriim previst de ferne més d'aquest estil,ja que.són experiencies
que trobem molt positives i enriquidores.
De cara al futur un deis nostres objectius
és arribar a tot l'ambit deis PaYsos Catalans i
no ser només un moviment social barceloní.

Dlns de I'Esauerra Independentista.
com creieu que esta el tema de l'homosexualitat;a
Hi hagut un deficit de formació sobre el tema
i, per tant, sobretot falta coneixen9a de la realitat social, de la discriminació i de la no
normalitat que ens trobem els gais dins de la
societat en general i del movirnent en particular. D'entrada no hi ha rebuig, la gent esta
receptiva i molts movirnents socials tenen
ganes de tractar el tema. Pero ens trobem que
és un tema poc treballat, que no esta evolucionat. Per aixo feia falta un coHectiu com el
JAG, qÚe estigués vehiculat k\eologicament,
perque, a part d'aquest, dins del món antisis-

tema no hi havia cap coHectiu específic.
El problema que ens trobem di!ls de 1'Esquerra Independntista i dins deis movirnents
socials és que sovint costa molt diferenciar
quins comportaments són homofobics i
quins no. La gent és sensible al tema, pero
després les seves actuacions no es corresponen amb els seus valors de tolen1ncia i respecte, fet que es pot 'veure, per exemple, en
expressions quotidianes com "Vés a pendre
pel cul". Hi ha una predisposició a un comportament no homüfob, antipatriarcal, etc.,
pero no hi ha hagut un treball pnktic. Un
altre cas típie és donar per suposada 1'heterosexualitat i et pregunten si tens novia. A ningú se l·i passa pel cap pensar que potser tens
novio. Dins del movirnent s'ha tractat moltel
tema del llenguatge sexista i tothom té assumit de parlar en femení. En canvi, amb el
llenguatge homüfob no hi ha encara aquesta
assumpció. Dins deis moviments s 'han
treballat molt els components patriarcals, el
rol de la dona dins la societat, pero els components negatius de l'home dins la societat
patriarcal s' es~ treballant més lentament.

Podeu dir-me un altre exemple d'aquesta mancam;a;a
Dones que en una festa de caire independentista o alternativa, si ets un noi i vols intentar
lligar amb un altre noi rio es viu amb normálitat, quan teoricament es predica que hauria
d'estar dins de la quotidianitat. Així, si ets
noi i intentes lligar amb un altre noi, segurament no et fotran una p~llissa, pero sí que
sera una anecdota i segurament es faran
comentaris despectius, potser en broma, pero
que impliquen una homorobia assumida. Per
tant, el gran problema actual dins del
moviment és que encara no es viu l'homosexualitat com quelcom normal, sinó com una
anecdota, i tot i que hi ha un respecte molta

gent intenta encara que no li pos in l 'etiqueta
de gai. Encara és una imatge d'impacte una
p!lfella de nois fent-se un petó.

1més en general. com esta el tema;a
S'ha avan9at en l'ambit legal, pero en el de
la quotidianitat esta igual. El JAG vol donar
un altre enfocament, perque sí que sabem
que als mass media hi surten parelles gais,
pero aixo fa que l'homorobia t:s manifesti
d•una altra manera. S'ha passat de les agressions fisiques, que eren més nombrases fa
anys, a una manifestació de l'ho¡:norobia més
subtil relacionada amb el patriarcat i el capitalisme. El nostre enfocament és fer visible
com el capitalisme tracta aquest tema i lligarho amb les altres. lluites antipatriarcals. Les
irnatges que es difonen als mitjans de comunicació sobre l'homosexualitat normalment
es dirigeixen cap a la legalitat i cap als negocis, que serveixen per engreixar el capitalisme creant unes necessitats en la població gai
i un consum diferenciat. Es difon la idea que
per tenir aquesta orientació sexual necessites
determinats comer9os que veneil determinats
tipus de roba, fet que crea més gueto.
Volem parlar d'aquest tema per dir que
no volem entrar ni en un mercat capitalista ni
en un mercat patriarcal on el que podrem
aconseguir és crear les nostres famílies.
L'objectiu no és casar-nos i reproduir el model de família patriarcal_i tenir negocis especialitzats, sinó que és poder fer el que vulguis en qualsevol l~oc.
S'esta intentant reproduir el model dominant de família i 1' estil de vida deis heterosexuals perdonar cabuda als gais dins d'aquest
model, i així n1invar el movirnent gai revolucionari i antisitema, que amb la seva postura
rupturista fa trontollar els fonaments de l'es.tat capitalista i patriarcal.
Pera més informació: www.jag.ppcc.cat

Jo tamllé séc antlmonarqulc/a
Dlre•llm fi ll,.t:lll.tre

20 h: acte i xerrada, Casinet
d'Hostafrancs

Prou dl.storia de uonere

.DISSIIJIB 6 ll'lt:lll.llte
22.30 h: performances, curts i
testa trans, Sala Bahía
DIBmBBIB 71l'lt:IBtltl
18 h: manifestació per la lluita
transsexual, transg€inere i
intersexual, plaga Universitat
TOfF0 MIJIOIG ~~
Dilluns lll,.t:lllllrB
19.30 h: assemblea, Centre

,..,.21

Festa Mtor dalas cons 2001
DB 1'11 11 U

001'1'81181118 2001

Aturem la demanda contra Can

Activitats a partir de la tarda,
plaga Bonet i Muixí i pare de
I'Espanya.lndustrial (consulteu
el cartel!)

Actes organitzats per la
Plataforma Infantil i Juvenil de
les Corts, plaga del Sol de Baix

Vtes!
lllsaliiB 211

12 h: manifestació, plaga de
Sants
III/IIIS 2fi ; llirlllltlttiS 26
Concentració els dos dies
dt.jrant el judici.
El25 hi haura actes durant
tota la jornada davant de
!'Audiencia Provincial, passeig
Uuís rnrnn!:ln\/c

Sala noctuma del Vapor Vell
CIJIIJ...
.
A partir de les 21 h: forum de
les músiques

t:lllllllllBitlt:teS

A partir de les 21 h: curs d'art
arab, a carrec de Bahaa Din

[ Can V.es Jocs Fiarais, 42] [ Centre Social de Sants Olzineiles, 30 ] [Casal Independentista Premia, 31][ Espai Obert VIOiant d'Hong1ia, 71 ] [ ~ Ciutat Invisible Riego, 35 ]
[Tena d'escudella Premia, 20 ] [ Teteria Malea Riego, 16 ] ( Pim Pam Films Valladolid, 25 ] [ CasteUen; ~ Sants Vallespir, 28 www.borinols.org ] [ Diables de Sants WivW.diablesdesan1s. org ]
[Ateneu Uibertari fv1aria VIC!OOa, 10] [ En1ropiactivaSocors,7]( Sala Bahía Olzinalles, 27 ] [ Genninal Rossendkús, 47 ] [Creación Positiva &mts, 2, 1r 1a ]
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