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ELS BORINOTS
CONTINUEN FENT HISTORIA

la Colla Castellera de Sants va carregar,
en la seva diada, el 5 de 8 i durant la Diada de Sitges va aconseguir descarregar-lo.
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Sospites de corrupció
a I'Orfe ó de Sants
Dani Cortijo

El bloc Altres Barcelones, fet per
!'historiador Dani Cortijo, ha
guanyat el Premi Blocs Catalunya en l'ambit de cultura.
PAGINA 12

12 d'octubre:
res a celebrar
PAGINA2

L'analisi de l'evolució de les manifesta. cions en aquesta data des del1999 dóna peu a pensar en els futurs 12 d'Octubre. Es troba a faltar més reivindicació i més heterogene'itat. Podria ser que
l'any que ve comencés una nova etapa
deis 12 d'Octubre.

Octubre
valencia
PAGINA 11

s'acosta a dues dates molt
assenyalades al País Valencia: la Diada
del 9 d'Octubre i l'Aplec del Puig, que
se celebra el dia 18 amb un rerefons
reivindicatiu.
IA BURXA

El Cor de Cantaires de l'Orfeó de Sants
ha presentat un escrita la Fiscalia denunciant totes les coincidencies existents en-

tre els darrers fets que han afectat 1'orfefó santsenc i el cas del Palau de la Música. El nexe d'unió entre els dos afers és

Raimon Bergós, assessor especialitzat en
temes fiscals, el qual sembla que va promoure la creació de la Fundació Sants

PAGtNES CENTRALS
Aquest és el primer volum de la serie ·Dones d'avui•, dirigida al pú-

blic general amb l'objectiu de reflexionar sobre la situació de les dones en diversos amblts des d'un punt de vista deis Pa'isos Catalans.

XXI dins de l'Orfeó de Sants i qui, com
s'ha sabut fa poc, assessorava Millet per
fer frau a Hisenda. PAGINA 4

PAGINES CENTRALS

Presentem l'últim treball d'Anímic, un grup
desconegut per a molts peró que ja té una
bona i polifacetica trajectória.
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OpinionsEditorials
Memoria N
histórica
'líght'

Enmig dels debats al
voltant de la memoria
histórica, enguany ens
trobem amb un centenari de la Setmana
Tragica descafei"nat, on
el que realment destaquen són les absencies.

o podem prescindir de la
memoria, fer-ho ens condemnaria a repetir un cop i
un altee els nostres errors.
En els darrers temps molta gent parla
de la memoria historica, es redacten
lleis en el seu nom i els diaris s'omplen de debats al voltant del terme.
Molts, especialment aquells que no
tenen un passat per amagar, accceptarien una sentencia com la que s'ha
utilitzat per iniciar aquest editorial.
Pero si ens ftxem en quines coses es
volen recordar i quines no, podrem
treure altees conclusions. Ara fa cent
anys tenia lloc la revolta que la histo. riografia ha acabat denominant com
la Setmana Tragica. Adiaris, revistes i
exposicions hem _pogut veure un
munt de fotografies de les diferents
esglésies que es van cremar al Pla de
Barcelona, pero es pot constatar Ún

buit d'informació pel que fa als mo- , 1
tius que van generar la revolta: l'imperialisme espanyol i el seu dstig al 1
proletariat catala. Tampoc s'ha dit gaire cosa sobre una de les conseqüen- ·
cies d'aquells fets: la repressió a l'Escola Moderna i a un deis seus impulsors, Francesc Ferrer i Guardia, el
qual va morir afusellat sota l'acusació
d'haver instigat una revolta que va donar a coneixer Barcelona al món com
la Rosa de Foc.

Les
violencies
degenere

Sovint el discurs sobre
. els orígens de la violenl . cía de genere se sustenta indirectament en
fenomens biologics, cosa
que les converteix en
quelcom immutable.

Opinió

l.~ ca-r:tes

1un altre

rents entitats d'immigrants llatinoamericans, contra <<la celebració de
517 anys de genocidi».
Fins aquí, i agafant la informació
directament del periodic Lltccent, po- dríem donar per conclosa la cronica
del 12 d'Octubre. Pero també podríGuifré Rodes i Gonzalez 1em, si volem, considerar diferents asMembre del Casal pectes d'aquesta diada de rebuig.
El12 d'Octubre va ser, a finals deis
Independentista de Sants
noranta i durant els primees anys del
Unes 600 persones es van manifestar a· 2000, un dia d'intensa activitat social,
Barcelona per rebutjar la celebració del
de fortes campanyes i dures manifes12 d'Octubre. La convocatoria de l'Estacions. Eren diades d'unió de les diquerra Independentista del Barcelones - ferents branques deis moviments soi la Plataforma Antifeixista de Barcelona
cials, entitats civils i col·lectius polítics
volia protestar tant pels actes d'exaltaque feien sortir al carrer un ampli
ció feixista que permeten les autoritats
grup de gent molt heterogeni i que a
a la ciutat cada any a Montjulc (malgrat
la vegada s'expressava d'una forma dil'ampli rebuig social), com pels actes
versa pero coordinada.
de la festa nacional espanyola, que ceAquells anys, el moviment antifeilebren l'aniversari de la conquesta i el
xista, és a dir, els moviments socials i
genocidi americans.
polítics mobilitzats entorn deis proEl passat 12 d'ocrilbre hi va haver
blemes que comporta el feixisme, van
una altea cita: a la tarda es van aplegar
aconseguir portar a terme C:ampanyes
prop de 400 persones, també a Barcepolítiques amb un ampli resso media, lona, aquest cop convocarles per difetic i ve'inal, a la vegada que s'aconse-

guíen petites pero importants victo- ·
ries. Any rere any, pero, tot sembla
haver canviat a pitjor i, ara per ara, la
manifestació del12 d'Octubre és com
una obligació, un manifestació més, i
no pas un dia de reivindicació, de
mobilització activa i de confrontació
amb els feixistes i amb aquells que els

protegeixen i els emparen. És un día
militant, a on ja no veiem l'heterogene'itat, on no hi ha diversitat en la lluita o, per ser més precisos, no hi ha ni
lluita ni unitat.
Potser l'any que ve tomen¡;arem
de nou una nova etapa deis 12 d'Octubre. Aixo estaría bé.

· alcalde de Barcelona en la dita transició (sic)? Dones ocupant la direcció
de la Secció d'Estadística de la Cambra de Cop¡er~ de Barcelona, presidida per un tal José Valls Tabemer, personatge afectíssim al regim, no cal
Quel Ness dir-ho. Així dones, la democracia dissenyada per l'assassí Franco i acceptaDeixeu-me que us expliqui una boruda per la gran majoria deis partits que
ca historia. Hi havia una vegada un
es delien per tocar poder vyeciclar
cosa molt lletja anomenada dictadura
antics coHaboradors franquistes (tecfranquista que tot ho empastifava. Va
nics, aixo sO, per encimbellar-los a
durar gairebé 40 _anys i va morir mal'alcaldia de la capital de Catalunya.
tant (Puig Antic, Txiqui...). Sabeu qui
Pero els votants del PSC-PSOE segur
treballava a l'Aju11tament franquista
que ni ho sabien, i en cas de saber-ho
d'aleshores, encap¡;alat per aquell
no els hauria iifiportat massa. S'havia
Porcioles que en Serrat diu que va
de votar progressisme, s'havia de vodestrossar Barcelona? Dones un tal
tar esquerres per tenir una ciutat moPascual Maragall, el segon alcalde de
derna, lluny de les polítiques de camBarcelona en la dita transició (sic),
panar de la dreta nacionalista. S'havia
que el1965 va ingressar com a econode tenir un contrapoder a l'altra ban. mista al Gabinet Tecnic del consistoda de la pla¡;a Sant Jaume . .
ri. Sabeu on era aleshores (aquell ma·Bé. S'han fet coses, pero a preus
teix 1965) en Narcís Serra, el primer
molt alts. Se n'han deixat de fer mol-

tes i, sobretot, el projecte de futur de
Barcelona passa pel turisme de
samarreta, les putes de la Rambla,
l'especulació urbanística, la inflació
de carrecs de confian¡;a, els festivals
de música on el catala té la mateixa
presencia que el swahili, la ciutat aparador, la manca de serveis, els impostos ·intlats, etc.
Ara la CUP vol reinventar Barcelona. Endavant les atxes! Tenen el suport i la simpatia de molta gent que
ei.S esperava ja feia anys. David contra
Goliat! Les classes populars contra la
burocracia sociata, el fals ecologisme,
la burgesia decadent i el pijoindependentisme de saló. Proposen un model
de ciutat basat en la participació de la
gent, en la cohesió social, en l'ecologisme, que aposti decididament pel
catala i que estigui compromes amb
els PaiSos Catalans. També volen fer
un canvi des de l'arrel basat en el dret
a decidir, en la lluita pels drets deis

treballadors, en...l.a defensa del territori i en la defensa de la llengua i la cultura, eines basiques de la integració
social. To~ plegat sona molt bé.
L'ambient del dia de la presentació
oficial al Centre Artesa Tradicionilrius
de Gracia (CAT) era excel·lent, amb
una barreja politicogeneracional important. Pero ara comen¡;a la feina de
debo. Perque Barceloná és Barcelona.
1faig servir aquesta figura retorica tan
gastada per dir-los que si volen engrescar la gent els caldea molta imaginació i empenta (amb allo d'Arenys ja
van demostrar que en tenen). Pero,
per comen¡;ar, només Vtlaweb i El
Punt, pe! que fa a mitjans escrits, van
publicar l'endema la noticia de l'acte.
Comencem malament.
L'escriptor Julia de JOdar, al CAT,
rememorava els temps en que la ciutat era per a la resta del país un mirall
per a la revolta. Tant de bo tomin els
bons temps de la ma de la CUP!

137 euros

12-0ha

MarcGarda

passat

Oh, els
bons temps! ·

D

'arreu ens arriba un missatge ben dar: dones i homes
som diferents per naturalesa, i amb aquesta base biologica de la diferencia es justifiquen
indirectament els comportaments i
les maneres de relacionar-se sexistes.
Qüestionar aquest discurs perque es
tinguin en compte fenomens socials i
estructurals, per anar més enlla deis
nostres gens, resulta una tasca titaruéa. En qualsevol conversa sempre
s'imposa l'innatisme. 1 no és d'estranyar, és més senzill. Aquest determinisme és ben reconfortant, ja que ens
fa exempts de qüestionar res d'aquest
ordre establert. Si és així per naturalesa, no podem pretendre canviar res.
És per aixo que cada dia heni de procurar que sigui el Día per la No Violencia vers les Dones i les Nenes.

Fa escassos dies, un fet casua.rprovod l'aturada de treos dins restació més important de Barcelona, i
segurament deis Pai'sos Catalans,
durant més d'una hora. El motiu,
137 euros.
20 bitllets de tren entre Salou i
Barcelona (a 6,7 euros cada un) en
tenien la culpa, 20 persones que
havien fet el trajecte sense bitllet
van fer que la maquinaria burocratica avisés la centraleta de Sants per
muntar un dispositiu policial per
detenir tals delinqüents.
La noticia, l'endema, no era ~la
incompetencia policial», no era
«l'excés de zel a Renfe,., no anava
encaminada a recordar que milers
d'aturats i precaries seguim pagant
per un teoric servei públic. No, els
titulars deien «20 negros paran la
estación de Sants más de una hora,., o potser ho deia en catala, o
potser no ho deia amb aquestes paraules. Pero, en el fons, ens quedem amb la sensació que la noticia
no és la violencia del sistema que
exclou de la legalitat milers d'immigrants, no és que la precarietat laboral i social empeny els treballadors a colar-se als serveis públics.
El missatge que ens donen diu: si
20 persones no paguen un bitllet,
parem ~a estació sencera durant
una hora, els perseguim, els detenim, i els enviem al seu país, mentre, aixo sí, el senyor Millet s'ho mira des de casa. 1 milers i milions
d'euros s'han esfumat per construir un tren elitista d' alta velocitat,
sense que res en justitlqui tal despesa. Visea el mal.
Envia'ns el teu escrit a
laburxa@barrisants.org
oaCanVies
(Jocs Florals, 42· BCN 08014).
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Sants
'Cap a un món
lliure de violencies,
tu també hi comptes'
Aquest és el lema de
L'Escletxa, col·lectiu nascut a
Sants l'any 2000 amb seu al
Centre Social de Sants.
L'Escletxa, que va rebre el
Premi 25 de novembre l'any
2005, esta integrada per
dones procedents de diversos camps professionals amb
una formació i un compromís específics en la prevenció de les violencies de
genere vers les dones.
BURXA

LA

ha volgut aprofitar el

Dia Internacional perla No
Valencia vers les Dones per
recollir les reflexions d'Ester
Colet, membre de L'Escletxa.
Ester Colet (t:Escletxa)

Sants
Un any més, viurem el 25 de novembre i ens seguirem preguntant
com és que moren dones ·a mans
deis seus companys o excompanys.
Un any més moltes dones ens sentirem vulnerables, indignades, atemorides o enrabiades davant de
tanta violencia, i molts homes se
sen tiran qüestionats, impotents, ·
enrabiats o indiferents enfront d'un
model de masculinitat caduc i
agressiu.
Pero, i si anem més enlla? Perque
les morts són només la punta d'un
greu i·enorme iceberg. Cada dia nenes, noies i dones pateixen abusos
físics, sexuals, economics i socials
per part de les persones més propeces i teoricanient <<més estimades». I la responsabilitat de totes
elles és únicament la de pertanyer

al -genere femení i haver crescut
dins d'una societat que fomenta i
genera les desigualtats de genere.
La realitat és que totes les persones
patim i exercim violencies de genere de forma quotidiana.

REFLEXIONEM
Us proposo un senzill exen;ici: fem
una respiració profunda i pensem
cóm ens relacionem amb el nostre
propi jo. Com em tracto? Quins
missatges em dono? E·m sento satisfeta de com sóc? Tinc cura de les
meves necessitats i deis meus desitjos? Em tracto amb tendresa, amor,
tolerancia i respecte? O a vegades
sóc molt exigent, o intolerant?
M'estimo? Mimo el meu coso més
aviat l'utilitzo? I totes aquestes actituds tenen alguna cosa a veure amb
el fet que sigui una _dona? O un homet Són actituds apreses o no?
Segurament encara ens queda
un llarg camí per aprendre a tractar-nos tal i com ens mereixem. I
només estem parlant de la relació
interna. Que passa quan em relaciono amb algú altre? Que passa
quan les relacions són en grup? O a
. nivell de macroestructures? Que
fem amb els mandats de genere
apresos? Que fem per aprendre'n
de nous i deixar de reproduir les
viÓlencies de genere?

LES VIOLENCIES DE GENERE
Amb aquest terme fem referencia a
les violef~:cies que es basen en l'obligació social i personal d'acoblarse als parametres de genere, és a
dir, de ~comportar-se segons el rol
assignat i seguint els estereotips sexuals dicotomitzats en femenins o
masculins. És una conseqüencia de
la forma d'organització social, que
defineix les relacions entre homes i
dones. Un fenomen social transversal que es dóna alllarg de tot el ci-

ele vital i a tots els nivells socioeducatius ·¡ economics.
És a través del procés de socialització que aprenem com s'espera
que ens comportem en funció de si
som nens o nenes .. I és en aquest
procés on també transmetem els estereotips i els prejudicis que legitimen les violencies de genere i que
alimenten les desigualtats socials.
Hem de tenir en compte que
l'objectiu simbolic i real de la violencia és el control, el domini o la
possessió d'una altra persona en
una relació. I cal entendre-la com
una forma abusiva de relacionar-se i
mai com una via per resoldre conflictes, malgrat que és un mecanisme, per desgracia, massa . estes en
els models socials.
Concretant, la violencia vers les
dones és una de les expressions de
les violencies de genere. Inclou tots
els actes mitjan~ant els quals es discrimina, s'ignora, se sotmet i se
subordina les dones en diferents
aspectes de la seva vida. És tot atac
material i .simbolic que afecta la seva llibertat, dignitat, seguretat, intimitat i integritat moral i/o física.

COM Hl PODEM FER FRONT?
Avui en dia, tote.s les dones encara
estem patint les conseqüencies directes de la concepció historica del
rol femení. Una construcció que
poc a poc anem canviant pero que
per desgracia continua vigent. En
els últims anys aquest problema
social ha passat d'una invisib1litat
alarmant a ser una molt visible alarma del patiment de moltes d~
nosaltres.
Aquest rapid procés <<escenic» no
. ens pot fer oblidar que per arribar
a canviar les arrels del problema cal
continuar treballant de forma constant. Des del jo individual, a les
interaccions properes (amistats, fa-

a

Activitats entom del25 de.novembre
• 23 de novembre, a les 19 h:
inauguració de l'exposició «Ya
que el hombre mata aquello que
más ama,, de Francisca Ribeiro
(es pot visitar fins al18 de
desembre).
Lloc: Biblioteca del Vapor Vell
(passatge del Vapor Vell)

• 25 de novembre, a les
19.30 h: concentració unitaria
amb motiu del Dia Internacional
per la No Violencia vers les Dones
i les Nenes.
Lloc: plac;:a Sant Jaume
· • 27 de novembre, a les
19.30 h: teatre fórum amb

l'obra Así, así que yo la vi ... , de
Grupo H.
Lloc: Espai Obert (Violant d'Hongria, 71, 1r pis)

mília, entorn laboral) i fins a les
macroestructures socials.
El masclisme també actualitza formats a !'hora de desacreditar, desligitimar i seguir sotmetent-nos a totes
les dones. Així veiem com després ·
d'anys de mobilitzacions feministes hi
ha alguns canvis en els discursos socials que porten a l'aprovació de lleis
(igualment insuficients) i/o a l'impuls
. de campanyes de denúncia de les violencies, pero paral·lelament sorgeixen nous conceptes que alimenten
('estructura patriarcal de sempre: acusacions· de denúncies falses, invents
com la síndrome d'alienadó parental
o simples discursos de negació o de
perversió de les veus femenines.
És per aixo que creiem necessari
seguir promovent la sensibilització
comunitaria sobre el tema, revisant
els mites, els estereotips i les falses
creences entorn deis rols' sexuals i
de les relacions de parella, així com
tenir més presents els drets de les
dones .

EL TREBALL DE L'ESCLETXA
La nostra tasca s'engloba en la defensa deis drets humans, ja que la
violencia de genere atempta directament contra aquests. Respon al
nostre interes d'anar construint
unes relacions interpersonals més
igualitaries fruit de la reflexió i la
desconstrucció deis mites i estereotips que limiten les nostres vivendes com a persones. És a partir de
la implicació de tots els agents so-

cials (homes i dones, administracions, associacions, mitjans de
comunicació, institucions educatives, etc.) que podem creure en un
canvi real en la quotidianitat de les
nostres relacions personals, un
canvi que afecta la nostra forma
d'entendre !'amor i de viure el
respecte.

L'Escletxa
Des de L'Escletxa es vol crear
un espai de proximitat, confi·
dencialitat i calidesa i, per
aixó, ofereix:
• Assessorament i formació a
persones i col-lectius
• Xerrades, tallers i formació
per a grups i col-lectius
• Atenció psicológica indivi·
dual i grupal
• Acompanyament en el procés
de recuperació de les violencies
Telefon d'atenció: 615 631 957
Telefon de gestió: 615 438 087
Correu electrónic:
info@lescletxa.cat
Web: www.lescletxa.cat
Adr~a:

Centre Social de Sants
(Olzinelles, 30)
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Sants ·
A PEU DE CARRER

Tecnics

de barri
Jordi

El passat setembre, els tecnics de
barri van prendre possessió deis
seus drrecs. Aquesta figura, instaurada des de la soledat de l'equip de Govem de l'Ajuntament
de Barcelona (i aprovada amb els
· vots en contra de totes les altres
forces polítiques) ha de dinamitzar i centralitzar les relacions deis
ciutadans i les entitats amb l'Ajuntament. Segons !'alcalde, els tecnics de barri han de ser <<les antenes, els ulls i les orelles de l'Ajuntament>> als 73 barris de la ciutat.
L' elecció deis 65 tecnics de barri
(no tots eis barris tenen el seu tecnic) s'ha basat en un concurs de
mérits entre el funcionariat de l'Ajuntament i dependra de la geren- ·
cia de cadascun deis districtes.
D'entre les diverses funcions de
la seva (eina, es pot destacar la centralització de peticions i demandes
sobre aspectes no planificats per
part del teixit associatiu o eis ciutadans; la dinamització i el suport de , , .
les entitats i el teixit associatiu del
barrí per a 1'execució d 'activitats o
actuacions liderades pe! Districte;
la participació i l'assistencia a Íes
entitats en el procés .d'atorgament
de subvencions i el seguiment deis
programes subvencionats, a més
d'impuisar i liderar eis organs de
participació dins del territori.
Segurament es tracta de massa
funcions de centralització i promoció per part d'upa figura que, segons l'Ajuntament, és clau en la d~s
centralització i, sobretot, en la participació ciutadana. 1 aixo, en un
context en que aquesta participació
no ha funcionat (entre altres coses ·
perque ni eis tecnics ni els polítics
mai hi han cregut), fa que el nmi
drrec de tecnic de barri sigui vist
pe! moviment vei'nal com un tap, en
el millor deis casos, que permetra
als polítics mantenír allunyats eis
veiils rebeis i les seves organitzacions. En el pitjor deis casos, tal vegada intentin fer de veritables comissaris polítics que marquin els ramats de ve'ins com a bons o dolents
segons la seva addicció al regim.

SOspites de connexió entre
el cas Millet·i I'Orfeó de-Sants
La situació del Cor de
Cantaires de I'Orfeó de
Sants s'ha convertit en un
autentic calvari després de
fer-se públic, el 20 de

.

setembre, l'assessorament de
Raimon Bergós en l'afer
Millet. Hi veuen inquietants
paral·lelismes.
Martí Gutiérrez Farré

,

Sants

Els fetses remunten a principis d'estiu
del 2008, quan eis membres del cor
van rebre, via circular, una notificació
informant-los d'un canvi de direcció
musical. Montserrat Tous, després de
28 anys al drrec, va ser substitu'ida per
Alfred Cañamero. Els canvis estructurals en el funcionament artístic van
anar encapc;alats per la creació de dos
cors nous, el Nou Orfeó de Sants i el
Cor Pérez Moya, que relegaven progressivament el Cor de Cantaires a un
deis grups anomenat, a partir d'ara,
Cor Historie.

de la creació de la fundació Ha compra
i edificació, no acabada per falta de
pressupost, de la nova seu al carrer Papin, eis cantaires es queixen de l'ocultació perpetua de les entrades i sortides de diners i la poca transparencia de
balan~os i operacions entre ambdós organismes (fundació i associació), concretament del període 2001-2005.
De fet, un cop va esclatar !'afer Millet, es va fer públic que Raimon Bergós, assessor especialitzat en temes fiscals i conegut per participar com a vocal en la junta directiva del FC
Barcelona i com a assessor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), havia recomanat la creació de la Sants XXI i la nova estructura

UN PROJECTE CONTROVERTIT
Trenta-tres membres del Cor Historie
s'aferren als estatuts, deis quals es despren que a l'Orfeó només hi po~ haver
· un únic cor. Aquest canvi s'ha llegit
com una estrategia de la direcció, enca~alada per Joan Rovira, per apagar
les veus dissidents d'uñ projecte controvertit.
Les sospites deis denunciants vénen
de molt lluny, quan el 2003 la cÓmpra
deis terrenys de l'antiga seu va anar
precedida de la creació de la Fundado
.Sants XXI. Un organ justificat per !'actual president com a ens que permetria
Redacció
estalviar-se impostas i que va ser confiSants
gurat sense l'aprovació de l'assemblea
per raons de temps.
La Plataforma d'Awmiadats de Nissan
Curiosament, eis vincles entre assoi l'Assemblea de Treballadors i Trebaciacio i fundació són prou sospitosos,
lladores en Atur de Barcelona, recolja que eis dos comparteixen el mateix
zades per una vintena d'entitats més,
president, Joan Rovira, i tres quartes · han convocat una marxa contra l'atur
parts deis membres.
i eis acomiadaments. Amb sortida al
mercat de Sant Ildefons de Comella i
arribada a la pla~a SantJaume de Bar- .
POCA TRANSPARENCIA
Pero aixo no és tot. Independentment celona, la marxa vol denunciar que la

interna que vinculava l'associació amb
la fundació. Un cop apareguda la carta
on s'~videnciaven recomanacions de
Bergós a Millet per fer frau a Hisenda,
l'assessor deixaria els carrecs tant al
Bar~a com a la CCMA.
Aquest fet confirma les sospites que
Bergós estava darrere de l'Orfeó. Es
dóna una curiosa similitud d'estructuració interna entre l'Orfeó de Sants i
l'Orfeó Catala: el de Millet estava compost per un consorci, una associació i
una fundació, mentre que el del barri
prescindeix del consorci, pero té l'associació i la fundació.

NOVA DENÚNCIA A FISCALIA
,
Actualment, el Cor de Cantaires es veu

obligat a funcionar paral·lelament a la
resta de cors de l'Orf~ó. Assagen a Cotxeres i l'úni~a resposta que han rebut
de l'aiurada d'obres de la nova seu ha
estat que amb el pressupost inicial s'ha
aixecat !'estructura principal i que només manca finalitzar la part interior.
Després d'haver interposat diverses demandes (entre d'altres, perno deixar
entrar assessors deis denunciants a les
assemblees), han presentat un escrita
la Fiscalia denunciant .totes les coincidencies amb el cas del Palau de la Música. Així dones, podríem estar davant
d'un apendix de !'afer més impactant
deis darrers mesos, en el qual ·s'ha po- ·
sat de relleu com la claSse política i la
corrupcÍó han anat de bracet.

7 de novembre: marxa
contra l'atur i els acomiadam ents
crisi 1' estan pagant els treballadors i
treballadores, ja que ja són més de
650.000 les persones sense feina a
Catalunya i hi ha més de 100.000 famílies que tenen tots els s~us membres a l'atur.
D'altra banda, també volen posar
sobre la 'taula algunes propo.stes per
fer front a la greu situació que s'esta
vivint i que passarien, entre d'altres,
per la readmisió deis acorniadats en
eis expedients de regulació d'ocupa-

ció fraudulents, la reducció de la jornada laboral per mantenir els llocs de
treball i la prestació d' atur indefinida
fins a la recolocació efectiva.
Els organitzadors fan una crida a
totes les persones aturades a unir-se a
la marxa, que passara per la pla~a de
Sants al voltant del rnigdia. Alla, els
marxistes trabaran un punt d'ávituallament, organitzat per la Cornissió
Sants en Crisi, i es llegicl el manifest
de la protesta.

~~

PROJECTES LISKAMM SL ..
"PEIXOS NOLLA"
Mercat de Sants,
parades 301 a 306 i 340 a 341

Telf: 93-339-55-57
SANTS

DEMANEU HORA
disseny d'equips electronics
Tel. 93 162 44 23
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ENLLA<; A BARRISANTS.ORG
davant d'un públic nombrós que 11

•

DesallotJament va poder gaudir de la seva veu i de
del Centre
.
la,guitarra del músic Borja Penalba.
Social Okupat
La Farga
La tra nssexualitat no és cap
El passat 1 d'octubre, a les 6 de la
matinada, un operatiu d'antidisturmalattia

bis del Mossos d'Esquadra va desallotjar el CSO La Farga. Després
de destrossar la porta del carrer,
els mossos van retenir les persones
que es ttobaven dins del eso,
mentre la Brigada d'Informació
gravava les seves cares i registrava
els pisos i les seves pertinences,
emportant-se'n algunes. Al carrer,
una concentració de 20 persones
esperava les persones desallotjades
mostrant el.seu suport i solidaritat.
A dia d'avui, els propietaris mantenen l'espai abandonat, com ja van
fer durant vuit anys abans que 'eis
edificis fossin okupats:

«Eis recursos es gasten
de manera innecessaria»
Elisenda Blasco, lnes Bayo i Berta Roca
Membres .de l'AMPA de l'Escola Bressol Munidpal L'Esquirol
Sembla que una de les actuacions preferides del Plan

España és la remodelaeió deis
pares infantils: 1'Ajuntament
s'hi gastara uns 4 milions
d'euros. Al nostre districte,
que té 63 arees de joc, se'n
refaran 15. Aquestes obres
· han aixecat molta polemica i
fan sospitar que la urgencia a
l'hora de gastar els diners
rebuts de I'Estat no ha permes
tenir en compte les necessitats
reals d'equipaments. A més,
en alguns casos el pare ha
empitjorat després de la reforma. És el que denuncien des
de la pla<;a de la Farga.
Ester Rams

Sants
De que us queixeu?
Deis canvis que s'han fetal pare destinat als infants més petits, que abans de
les obres estava millor que ara. Ens
hem passat mesos sense pare i final-

· ment el nou mobiliari que s'hi ha instal·lat i la seva ubicació no són adequats pera nens i nenes menors de tres
anys: és perillós i atrau nens més grans.
Aquest pare ja no és per als més petits.
1 que esteu fent? _.
Molta gent ja ha presentat instancies
individualment queixant-se d'aixo.
Nosaltres estem recollint signatures
des de l'AMPA per fer una queixa
col·lectiva i demanar que s'incloguin
elements de joc per als més petits i
que es canvfi la distribució del mobiliari que ja hi ha per fer-Ia menys perillosa i més funcional. Xenim entes
que l'AMPA de l'escola Gaiarre també

vol fet alguna cosa i que té una reunió
amb l'Ajuntament.
Com respon l'Ajuntament a les persones que han presentat instancies?
Responen a tothom, pero' amb molt
poca informació i d'una manera poc
esperan91dora, ja que diuen que el
mobiliari esta homologat. 1 ja ho suposem aixo, pero nosaltres ens queixem
que és per a infants més grans!
Era necessaria aquesta reforma?
El pare no estava gens malament. Ara
esta pitjor! Els recursos es gasten d'una
manera innecessana. Aixo és el més
greu: gastar diners per anar a pitjor!

Les dades de Sants sobre les escotes bressol i les ludoteques per a
infants de O a 3 anys són desoladores. Només un de cada deu infants té plac;:a en una escota bressol pública, una dada que segur
que pot explicar el fet que a Catalunya hi hagi la natalitat més
baixa del món. Peró en el mo-

1
1

!

Opinió
Defidt d'equipaments
pera infants de
oa3 anvs

Mil persones
contra el Pla
del Bar~a

ment de decidir a que es destinen
el recursos públics del Plan
España s'tian privilegiat les obres,
encara que siguin innecessaries i
benefici'n constructores i promotores (que ambla crisi han vist
baixar els seus beneficis). Mentrestant, es continua fomentant
l'ocupació precaria i temporal. En
els propers mesas un nou pla de
foment de l' ocupació sera aplicat
als nostres barris. Esperem que
amb una mica més de seny.

Jar"í urba al carrer Ciceró

Sota el lema «No volem pisos al Miniestadi», la Coordinadora d'Associacions de Ve'ins de les Corts va
aplegar un miler de persones el
passat 8 d'octúbre. Els convocants
de la manifestació, que acusen el
consistori de no escoltar la veu del
ve'inat, van refermar la seva voluntat de portar als tribunals la polemica requalificació del Miniestadi.

Marxes contra
· el feixisme
i el ·genocid i el
12 d'octubre
1

de l'espai públic feta per La Col, un
grup d'estudiants d'arquitectura que
ocupa un local al carrer Ciceró, en obres

des de l'estiu. Des del ve'lhat s'afirma
que «el carrer ja es podria quedar així
per sempre».

1

1

1·

Xi-Barri a
Badal
La festa del Xi-Barri va omplir la 1
rambla del Brasil d'infants i joves. J
Aquesta j9rnada, celebrada el 17 i
d'octubre i que organitza l'Esplai 1
Xiroia des de fa sis anys per obrir ¡
l'activitat de l'esplai al barri, va J
comptar amb tallers de xanques, 1
maquillatge, malabars i disseny de J·
xapes, un concert d'animació in- '
fantil a carrec de La 'froca i un paren de concerts de rumba, fets al
vespre, amb els grups Kahala i
Rumba de 9. Xiroia valora molt positivament la jornada i !'afluencia
de públic.

Tercera Ruta
deis Maquis

El.passat diumenge 25 d'octubre es
va fer per tercer any consecutiu la
Ruta deis Maquis per Barcelona. La
ruta esta organitzada per Negres
Enguany les ja tradicionals protesTempestes com a part de la Marxa
tes contra la celebració del Dia de
d'Homenatge als Maquis. Aquesta
la Hispanitat no van tenir el nostre
- passa per alguns deis punts més
districte com a escenari, malgrat
destacats de la historia d'aquests
que la pla<;a Sant Jordi de Montju'ic
lluitadors antifranquistes i sobre la
continua sent el punt de concenfor<;a desconeguda incidencia a la .
tració d'uns 300 nostalgics del
ciutat de Barcelona. Aixo va portar j
franquisme. Una manifestació manla comitiva, que va sortir de la platinal amb el lema «Pobles units
<;a de Sants, a passar per diferents
contra l'imperialisme i el feixisme»
punts de la ciutat, com ara la pla<;a
convocada per !'Esquerra Independel Bonsuccés, la Model i la Sagradentista i a la tarda una marxa conda Família.
tra el genocidi i en suport als pobies indígenes van recórrer el centre de la ciutat.

Les Cotxeres
acullen
Feliu Ventura

El carrer Ciceró es va llevar el passat 10
d~octubre convertit en un jardí. Va ser
una acció per reflexionar sobre els usos

.

El 17 d'octubre es va dura terme
una manifestació de lluita transgenere, ttanssexual i intersex a Barcelona, organitzada, entre d'altres,
per la Guerrilla Travolaka, col·lectiu-del barri. Aquesta va precedir la
festa que es va celebrar al CSA Can
Vies, on es ván dur a terme algunes
performances i on posteriorment
es va punxar música fins ben entrada la nit.

El cantautor Feliu Ventura va oferir
el divendres 16 d'octubre un recital al Palau de Vidfe de les Cotxeres
en el marc del Divendres Farandola que organitza l'Assemblea de
Barri de Sants. El xativí, que ja ha
publicat quatre discos, va fer un repas de la seva trajectoria mu~ical

Nova denúncia
d'assetjament
immoiJiliari a
Vallespir, 25

Un any després del judici que ha
de determinar si els llogateres de la
finca del carrer Vallespir pateixen
assetjament immobilaari, que encara no té sentencia, els inquilins han
tornat a denunciar que la propietat
els pressiona perque marxin,
aquest cop deixant obertes les finestres deis pisos que estan buits.

i
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LAIA CLIMENT 1
MARINA LÓPEZ

L'imaginari social esta
ple de llegendes i icones femenines a qui
s'atribueixen tots els
mals de la humanitat.
Els mites de Pandora i
Lilith, castigades per
la seva curiositat intellectual i la seva insubmissió al desig sexual
de l'home, respectivament, van posar les
bases del discurs misogin per justificar la discriminació i violencia
vers les dones. Tot plegat, pero, deixant entreveure la veritable
por al poder, la potencialitat i les capacitats
de les dones.
En aquest volum, 12
autores i un autor ens

001111!8
D'AVTJl

apropen al conce.pte
de dolenteria femeni ·
na i el replantegen, un
concepte que vertebra
el discurs de tot alló
que una dona no ha de
ser: .Se'ns ha titllat de
dolentes per pensar,
per voler decidir; dolentes per no voler entrar dins els motiles
tradicionals de la dona
submisa», comenta la
coautora Laia Climent.
Un assaig accessible
i lleuger, que inclou
una bibliografía seleccionada molt completa, que tara les delícies de curioses i investigadores.
Elba S. Mansilla
La ciutat invisible

Ágora

ALEJANDRO
AMENÁBAR

Himalaya
.ANrMIC
LES PETITES COSES 1
ERROR LO-FI 2009

El més recent, Himalaya, és per ara la

Als peus de la muntanya de Montserrat,
més concretament a
la vila de Collbató,
els set membres als
quals no els agrada
que els cataloguin de
comuna, comparteixen una casa amb estudi de gravació, on
en els darrers sis anys
han editat mitja 'dotzena de discos.

&'

seva obra estel·lar.
Can~ons com la petita faula «La mort i el
riu, tan referencia a
la manca de pietat
cap als ecosistemes
naturals, relacionantho amb la pietat dels
amants. Després dels
EP Plou massa poc
(Error Lo-Fi, 2006) i
Hau o Hiu (Error LoFi, 2007), Anímic han
sabut integrar el seu

experimentalisme innat en un disc molt
coherent i inspirat en
que tot flueix harmónicament, completat
per les aparicions
puntuals de Ricky
Falker i Jordi Mora (El
Petit de Ca l'Erill) entre d'altres. Tots ells
aconsegueixen arribar a l'Everest de
l'indie catala en
menys de 45 minuts.
Xavier López de la Riva

Després d'anys de preparació, per fi s'ha estrenat l'últim film d' Amenábar, en el qual ha
canviat totalment de
tematica respecte als
seus al tres treballs
(que es poden enquadrar entre el cinema
fantastic i el thriller).
En aquest film aborda
la historia d'Hipatia,
una filósofa i matemática que va viure a l' Alexandria del segle 111.
És un projecte necessari i valent perque
ens mostra l'enfrontament entre la ciencia i
la religió per mitja d'un
espectacle visual excel-lent. Els problemes

de convivencia entre
religions o creences, la
denúncia de la radicalitat portada a extrems
maxims, la facilitat
d'arrossegar les masses
a actes salvatges amb
base a idees religioses,
esta plasmat per Aménabar amb gran talent
cinematogratic. Potser
el seu detecte és que la
tematica que ha volgut
tractar és massa extensa per a una pel-lícu!a
d'aquesta durada.
Per potenciar la figura d'Hipatia, encarnada per Rache! Weisz, ha
obviat qualsevol altre
personatge femení dins
la historia.
Lancelot

BURXANT ELS BYTES

Crear la teva plana web
Com ja sabem, lnternet és el fruit de milions de persones que
comparteixen coses.
Fotogn~fies, audio, vídeo, text, etc. 1 hi ha
moltes maneres· de
compartir el que vulguem en el món cibernetic.
Aquest mes vull
parlar de com crear

ma simple. La millor
forma que se m'acut
es crear un blog. Una
mena de plana on,
des d'un panell de
control, podrem anar
afegint noticies i automaticament aniran
apareixent a la nova
web. Usar aquest panell de control sol ser
tan senzill com enviar

~ .. una plana web de for- -~~=-electrónic.

Entrem amb el nostre
nom d'usuari i la nostra contrasenya, i
afegim el que anomenem una nova entrada
(noticia). Alla ens demanara que indiquem
el titular i el text i
ens oferira maneres
d'afegir vídeos o
imatges. Sembla molt
senzill, i és que realment_:_:·

Ja hi ha entre nosaltres
una nova burxaire!
Martina

Potser el més complicat sera crear el
nostre blog. Per ferho, ens podem registrar en moltes planes
de forma gratuita
(per exemple b/ogger. com
o wordpress.com). Un cop
registrats,
haurem
d'escollir l'aparen~a
del nostre blog (les
coloraines) i després

ja tindrem un espai
per penjar els nostres
textos, les nostres
imatges, el que vulguem.
Aixó sí, penseu que
qualsevol persona pot
llegir el que escriviu.
No insulteu al vostre
cap que, en temps de
crisi, pot ser perillós!
Bernat Costa

lmatge de WordPress: sistema de gestió de continguts.
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Botiga ecoli)gica
a Sants

C/ 'Fernnir, 28
(tfa:vnt pl4fa tÚ f4 'Ft~rga.)
08014 f/Jarcefoatl
tf'eC. 91332 16 39

Yallesplr 23 • 08014 · BCN
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UNTOMB PEL
DICCIONARI

LA SILUETA
A la FTan~a del segle XVIII es
van feT populaTS els dibuixos
de peTSones, caTes sobTetot,
fets Tetallant un caTtTó fose
amb la silueta de la peTSona

LACAN~Ó

que va canegaT d'impostos la
població en una epoca d'escassetat i penúria economica. Des
d'aleshoTes, una silueta és
simplement el contom d'una
ftguTa.

Text elaborat per
en Jordi Esteban

RACÓ HISTORIC

La Lleva del Xumet (1 a part)

Valencia,
9 d'Octubre

Aquest més us he volgut apropar el testi moni directe d'un
santsenc, Josep Martínez Salamanca, una
persona que va viure
la fi de la guerra i va
recollir les seves experiéncies fent un diari.
«El 14 de gener de
1939 van mobilitzar la
Quinta del Xumet, joves que complíem 18
anys entre gener i
marc;: del 1940. També
van cridar a files els
vells de 40 anys , la
Quinta del Reuma . Ens
van concentrar a tots
a un solar de les Corts,
a Sol de Baix. Soldats
ben uniformats, que
presumien dels seus
galons, ens van dir que
la patria ens reclamava per defensar la República espanyola. Varem anar a l 'estació
de Franc;:a aproximadament uns 500 hames. Varem agafar un
tren camí a Centelles

Sanen les dolc;:aines
en el carrer Sant Vicent,
més de 15.000 persones
valen fer sentir la veu.
Les paraules cobren forc;:a,
hem fet nostra la ciutat,
ja s'enlairen les banderes
per damunt dels nostres caps.
Missatges d'esperanc;:a
en els cimtics de la gent,
el futur és patrimoni
de qui creu en el present.
És tan facil contagiar-se
de l'eufória dominant,
bastirem els nostres somnis
sense por de flaquejar.
És Valencia, 9 d'Octubre,
no podran fer-nos callar,
cridarem amb tantes ganes
que l'asfalt tremolara.
Caminem com sempre,
avanc;:ant contracorrent,
la revolta és quotidiana
i hi ha malta feina per fer.
Salvarem tots els obstacles,
és qüestió de voluntat:
construirem una utopia
amb les nostres própies mans.

que estava a carrec
d'un comandant i diversos tinents.
En una aturada, alguns joves es van
acostar a un bar i, entre riures i mofes, van
trencar un tac de billar. L'amo del bar va
agafar un empipament
d' antologia, pero els
joves encara se'n burlaven més. En plena
discussió va aparéixer,
per posar ordre, un
flamant sergent d'aviació condecorat amb
comandament de comandant. Va prendre
el nom als presents i
va exclamar que, quan
arribéssim a Centelles, ens obriria fitxa
perqué ell era ''el comandant en cap de
tots els que el veien».
L' endema
varem
arribar a Centelles i
ens van allotjar en
unes corts de pares de
ciment. No havia cap
porc, els havien tret.

Ens van donar !'uniforme i les armes: pantalons bombatxos de
color verd, suéter,
botes, mitjons, gorra,
matxet, fusell i un cinturó
amb
bales.
Durant 1O o 12 dies
varem fer tres maniobres a les ordres d'un
tinent. Ens va ensenyar a fer anar el fu - .
sell (mai havíem vist
cap arma).
Un matí, quan ens
varem despertar, varem descobrir que els
comandaments supe- .
riors havien desaparegut. Gairebé tots els
caps militars s'havien
donat a la fuga durant
la nit abandonant la
tropa a la seva sort.
No va quedar ni el flamant sergent d'aviació condecorat.
En els dies que varem estar a Centelles
varem fer maniobres.
L'instructor, un jove
tinent que no s'havia

escapolit, ens encoratjava i ens pujava la
moral: '' Tingueu confianc;:a en la República!
Aviat vindran poderosos reforc;:os de Rússia
i Méxic, amb avioris i
tancs i molts comunistes! ". Els seus crits
ens contagiaven anims
de tal manera que
acabavem cantant la
Internacional i visques
a la República.
Van passar els dies i
ja se sentien els bombardejos. Cada vegada
teníem més a prop les

trapes de Franco. El
26 de gener van entrar
a Barcelona i, poc després, a la província de
Girona. Quan van donar l'ordre de preparar-nos per al combat,
l'exércit fe ixista ja
controlava Vic . Nasaltres érem els podero- .
sos reforc;:os que havien de salvar la República;,
Josep Martínez
Salamanca

Dibuix de l'autor que il·lustra l' article.

FOGONS DETEMPORADA

Redrec;:arem la hist-ória,
emprendrem un nou camí,
girare m la vista enrere,
lluitarem contra l'oblit.
Aprendrem de les errades
que hem comés en el passat,
escriurem en les fac;:anes
que estem farts de claudicar.

Reivindique m la Castanyada!
Pau Alabajos

Em pregunto per qué no
trabo autors que parlin
de la tosca pero dolc;:a
castanya. Potser és perqué, tot i ser un fruit
que ens acompanya des
de la romanitzadó, té
la desventura de no ser
cultivat, i esta sotmés a
les incleméncies de la
natura. O potser perqué és un fruit temporal i d'usos limitats. Als
Pa'isos Catalans trobem
castanyers en sols no
calcaris pero nutritius a
tota la franja nord-catalana i fins a les muntanyes de Prades. La relacionem inequívocament amb la festa de la
Castanyada o, amb el
permís d'alguns, de
Tots Sants. L'origen d'aquest costum, tot i que

Productes pel cultiu
d'exterior 1 interior
distribucio
is

Malabars, incensos i molt més
c.:ll!.

s de 10:3oh a 14h
des de 17h a 20:30h
•••·sll•p

TepTesentada i enganxant-lo
sobTe un fons claT. Se li va diT
silueta (si1ouette, en fTances)
peTque es van feT famosos els
TetTats d'Etienne de Silhouette, inteTventoT del Tei Lluís XV,

oitel

Ous frescos i pasteuritzats

servei diari al comer~
i a la restauració
CJParcerisa, 17·19

934.219.238
mitjadotzena@gmail.com

discutit, sembla remuntar-se a les antigues
creences que afirmaven
que les animes dels difunts retornaven a les
llars la nit de l' 1 de novembre. Calia fer repicar les campanes a fi
que les animes trabes-

sin el camí a casa. Com
que calia mantenir els
campaners desperts i
era temps de castanyes, es feien focs on
es torraven els energétics fruits que treien la
son al campaner i el reconstituien per aguan-

tar tota la vetllada.
Aquestes reunions han
arribat fins als nostres
dies i ens seguim reunint per menjar castanyes i panellets. A part
d'aquest ús, trobem diverses receptes tradicionals de cuina de cassola com l' arros amb
castanyes, o platillos,
- combinant-les
amb
anec, oca o altres viandes. Elaboracions dolces com cremes, gelats, confitures, pans i
pastissos salen tenir,
pero, més popularitat.

La recepta:

~mecamb

castanyes

INGREDIENTS
1 anec (a quarts)

2 cebes de figueres
300 g castanyes torrades i pelades o pilongues (seques) remullades tota la nit
200 ml vi ranci
Llorer i farigola
Olio llard
Sal i pebre
ELABORACIÓ

Daureu l'anec salpebrat
a foc fort per les dues
bandes en el greix. Afegiu-hi les cebes a trassos i les herbes i deixeu-ho sofregir. Addicioneu el vi i deixeu-ho
reduir. Cobriu-ho amb
aigua i tireu-hi les castanyes, deixeu que s'acabi de coure tot fent
xup-xup. Si no us agrada l'anec ho podeu fer
amb qualsevol altra
vianda. 1 no deixeu de
fer la Castanyada!
Núria May Masnou

~

08 •la Burxa• • Novembre de

zoó9

.

En moviment
IMMIGRATS

en 1a persona

Versions
tergiversades

<<La nos_tra fortalesa-són les
persones que formen el projecte»

ltza Varela

Ja ho diuen els universitaris a l'A·
merica Uatina: <<NO hay ruuitl me_nos racional que la pretensión de
que la específica cosmovisión de
una etrtia particular sea impuesta
como la racionalidad universal,
aunque tal etnia se llame Europa
Occidental. Porque eso, en verdad,
es pretender para un provincianismo el título de universalidad».
Comen~o aquesta reflexió sobre
el Dia de la Ra~a (com es coneix a
Mexic) o el dia de Ía Hispanitat~ el
12 d'Octubre. Dia en que hipoteticainent celebraríem la trobada de
dos 1nons, pero que per a l'America Uatina va ser el comen~ament
del que encara avui podem anomenar colonialitat.
1 que passa a Barcelona? Davant
de la pregunta expressa de com ho
vaig viure sent mexicana en aquesta terca, la reflexió que em ve al cap
és sobretot el grari desconeixement
i la ignorancia que hi ha respecte
del continent america entre alguns
catalans i no catalans.
Sembla que els dies en els quals
es parlava del Nou Món partint de
la imaginació d'uns i els relats
d'uns altees no han quedat enrere.
Moltes persones segueixen pensant que Mbric esta situat geograficament a Sud-America, que els
mexicans només bevem tequila,
que els cubaris són tots negres i
guapos, que els bolivians són com
}'Evo, que els colombians bailen
salsa, que Chávez és el gran dictador d'America ...
Tampoc és que tots els europeus
ignorin la política internacional,
pero als pai'sos de l'America Uatina
el territori europeu ha estat dibuixat com la terca deis grans pensadors, els filosofs, la democracia participativa i els drets plens deis ciutadans. No només alguns europeus
tenen mal imaginada America , així,
els llatinoamericans ens hem pénsat una altea Europa.

Jaume Salom, membre de la cooperátiva Aiguasol, en un moment de la xerrada. ORIOL CLAVERA

El passat 9 d'octubre, la cooperativa d'energies renovables Aiguasol va celebrar el
dese aniversari al Casinet
d'Hostafrancs, on, entre
altres actes, van presentar el
!libre Aiguasol (1999-2009):
1O anys renovant energies.

d'autogestió s'entén des d'una vessant doble. D'una banda, en la feina
tecnica del dia a dia (que tant pot ser
una tasca d'administració financera
com la realització d'un projecte tec~
nic), l'autogestió es concep com la capacitat, la <<llibertat» i el compromís
de les persones per organitzar-se la
feina dins de les responsabilitats assumides i amb coordinadó amb la resta
de companys en funció de les línees
aprovades per tots.

Projecte Barri Cooperatiu
Sants

Us definiu com una empresa autogestionitria. Com viviu aquesta definició pel que fa a l'organització
interna de l'empresa?
El concepte d'autogestió dins d'Aiguasol ha anat variant amb el temps.
Durant els primers anys, l'autogestió
era entesa com una participació activa, constant i permanent de tots els
membres de !'empresa en els principals processos societaris (debats estrategics, de gestió, societaris, aspectes laborals, d'infraestructura, etc.) i
en el repartiment de tasques entre
tots els membres de la cooperativa.
Últimament, amb !'etapa de creixement de la cooperativa, el concepte

«El cooperativisme ens ha
permes reunir
persones molt
qualificades i
compromeses»
D'una altea banda, de forma periodica, a les assemblees i altees reunions de caire societari, l'autogestió
l'entenem com la participació i la coresponsabilitat en els ambits on es

decideixen les línies mestres de
!'empresa i quines persones assumeixen en el dia a dia segons quines
responsabilitats per delegació de
l' assemblea.

burrocratic, els problemes que més
ens trobem són la incomprensió i el ·
poc coneixement que sobre el fet co-.
operatiu es té en segoqs quines institucions.
----------------~es-fñforñlaéió:

Sou una de les principals consultories d'energia solar a Europa, teniu
un vólum de més d'un milió d'euros en contractes, aposteu per la
recerca propia, etc. Quines facilitats i quins problemes us ha com. portat el model cooperatiu per
arribar a aquesta situació?
Les facilitats s'han d'analitzar en clau
interna. La forma cooperativa és una
de les raons fonamentals que ens ha
permes reunir i consolidar un grup
de persones altament qualificades des
d'un punt de vista tecnic i molt compromeses amb el projecte col-lectiu.
De fet, en una empresa de coneixement com la nostra, la principal
fortalesa són les persones que formen
part del projecte. També, des d'aquest punt de vista, hi ha hagut persones a les quals els ha costat adaptar·
se al model cooperatiu i a !'exigencia,
en part emocional, que suposa fer-se
carrec, encara que sigui de forma
compartida, de la gestió del projecte.
Des d'un punt de vista més extern i

www.sants.coop
www.aiguasol.coop

L'apunt

~

Aiguasol és una innovadora
empresa d'enginyeria, organitzada sota !'estructura d'u-·
na cooperativa autogestionada, que ha celebrat el seu
dese aniversari al barri. Formada per enginyeres, arqui·
tectes i físics, així com doctors en enginyeria termica i
ciencies físiques, es dedica
sobretot al desenvolupament,
el disseny i la implantació de
sistemes avanc;:ats d'energia
solar termica. Parlem amb
Jaume Salom, doctor enginyer industrial i gerent de la
cooperativa, sobre una expe·
riencia que conjuga innovació
tecnológica i científica amb
el compromís mediambiental
i el cooperativisme.

EL TEU DENTISTA
DELBARRI
· Sostres áe Pfaáur, escaío(a
i a[umíni
· 'M.ot[[ures decoratives,
enguí:(ats
')ti[(aments tennics, acústics
i i¡pzífucs
· 'M.o6fes a miáa áe glií:(
ípfaáur .
· CJ?gjonnes en genera[
C/Moianes, 48. 08014 Barcelona
Tel./fax 93 431 53 21
www.aurodecor.com
info@aurodecor.com

Dr. Mar~al
Solanas i
Esquerra
ODONTÓLEG Col. num. 2325

roba

urba~a

. . . .llibreria crítica

111111111. /u t·Íufu liutii • jf¡ft, .on¡

Carre1· d'Oizinelles, 96, lr.
08014 BARCEJJONA
Tel. 93.332.04.19

Riego 35 baixos . 08014 BCN • 93 298 99 47

mail: msolanasdentist@infomed.es

8 Col·lattus: ATECAT, Contra-infos, BiogrMic,

Polémica, Anteneu Llibertari de Poble Sec , Artesano,
Cooperativa de consum cntic.

0 Tallers de ball flamenc 1 tnformatlca
O La coordinadora @S reuneix els dimarts .a les 20h.
V1ne a participar l fer propostes.
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Quan fer de mestre
es paga amb la vida

El passat, 1 3 d' octubre es van
complir 1 00 anys de
l'assassinat legal de Francesc
Ferrer i Guardia.
Arre ke

Pedagog lliurepensador i mestre, Ferrer i Guardia va ser' ajusticiat per demanda de l'església catolica sota el
pretext de ser un deis instigadors i
responsables deis fets ocorreguts a la
revolta popular dell909 a Barcelona
i altees ciutáts catalanes, coneguda
amb el sobrenom de Setmana Trilgica.
Aquest centenari no és el recordatori d'un gran home, un martir, sinó.
d'un home qualsevol, que, créient
fermament en la possibilitat de canviar la societat mitjan~ant l'educació
de les noves generacions, va engegar
un projecte educatiu integral per assolir-ho: l'Escola Moderna.

Tanmateix, aquest centenari és
ría a los hombres la bondad necesatambé-un cru recordatori de la conria y reorganizaría la sociedad en
tundencia amb que responeq els poconformidad con la justicia~.
ders factics, Estat, Església, burgesia,
Aquesta lita calia assolir-la en un
partits, capital, etc., quan-s'ataquen
context on l'educació era monopoli
els fonaments de la seva dominació,
de l'Església, amb el pertinent dogespecialment si es fa mitjan~ant una
matisme escolastic, i, per tant, era nemeditada estrategia, amb uns objec- · cessari abordar el fet educatiu des
tius clars i ben definits, posant tot
d'una perspectiva integral. L'Escola
l'esfor~ en les eines i els metodes neModerna actuaria en diferents flanes:
cessaris per assolir-ho. És en aquesta
per un costat cobriria les necessitats
coherencia estrategica (encertada o
educatives dels infants a través de la
no), entre finalitats i mitjans, on resitasca escolar, i per l'altre educarla els
deix l'essencia de Ferrer i la seva acadults amb xerrades i debats. Tot pleció, l'Escola Moderna.
gat seria refor~at per la tasca divulgativa de l' editorial de l' escola, on es
QUE ERA L:ESCOLA M.ODERNA? .
publicarien obres enfocades cap al
Es va fixar un objectiu: avan~ar cap a
progrés de la humanitat, així com del
l'emancipació de la humanitat per
seu organ de difusió, el Butlletí de
mitja. de l'educació, i per tant, trans/'Escota Moderna, des d'on es. resformar la societat d'una manera radipondria a la premsa oficialista i es dical. Segons Ferrer, <<Una educaCión
fondrien les idees de la institució.
racional y una enseñanza cientifica
Per assolir aquest canvi social calla
salvaría a la infanda del error, dadesterrar tot dogmatisme i-tot conei-

Actes commemoratius
El centenari de la Setmana
-Tragica es va commemorar amb
diverses activitats al barri i a
Barcelona.

Autogestió educativa
a la Ciutadella
El dissabte 10 d'octubre, prop
d'una vuitantena de persones van
participar en una Jornada d' Autogestió Educativa al pare de la Ciutadella, organitzada pel Col·lectiu
Nono i l' Ateneu Llibertari del Poble Sec. Durant la jornada es van
desenvolupar diferents activitats
que hom podria trabar un día
qualsevol en una escala lliure.

Presentació de
'Les aventures d'en Nono'
El divendres 16 d'octubre va tenir
lloc al CSA Can Vies la presentació de la primera edició en catala
del llibre Les Aventures d'en No. no, que Jean Grave va escriure el
1901 i que l'Escola Moderna va
editar el1905 com a material pedagógic per als seus alumnes i
que rapidament es va estendre a
moltes escales racionalistes de
· l'epoca. La presentació va consistir en una breu explicació de l'argument delllibre i dels valors
que vol transmetre. També es va
parlar sobre el sistema pedagógic

de l'Escola Nova, de !'herencia
que ens ha deixat i de les coses
que avui en dia encara són revolucionarles.

Jornades sobre
la Setmana Tragica
Del 20 al 24 d'octubre es van fer
unes jornades sobre la Setmana
Tragica del1909 a la Sala d'Exposicions de les Cotxeres de Sants.
En aquestes jornades també es va
tractar la figura de Francesc
Ferrer i Guardia, amb motiu del
centenari de la seva mort.
En les jornades es van dur a
terme diverses conferencies,

xement fonamentat en la fe acrítica. ·A
aixo calia contraposar-hi una educació racional i científica.
Alhora, per assolir una «humanidad verdaderamente fraternal sin
categoría de sexos ni claseS>• calia
incidir en la desigualtat, fet que-pretenia resoldre mitjan~ant l'educació
mixta, és a dir, educant ambdós sexes,
així com rics i pobres, junts i per
igual.
Ferrer va plantejar una pedagogia
contraria a l'error, entenent aquest
com a fruit de la ignorancia, i per tant
no va donar cabuda ni al premi ni al
c~tig com a eines reguladores de la
comunitat, permetent el desenvolupament de les propies actituds al
marge de coerci~ns, en un context regulat per valors com la solidaritat i la
igualtat.

ESPAI DE TREBALL
1

L'ocupació
és la sol ució
Marc Faustino i Vidal

En aquests dies de dura crisi, cal
.que parlem d'ocupació, ja que
les xifres d' atur als Pa'isos Catalans són seriosament alarmants.
Més d'un milió de persones estan, amb dades de setembre del
2009, sense feina al nostre país.
A més a més, de l'analisi feta
per la Intersindical-CSC de l'Enquesta de Condicions de Vida de
l'any 2008, als Paisos Catalans sota 3;dministració espanyola, el
60% de les persones que hi viuen
UTILITZACIÓ DEL CENTENAR!
tenen dificultats per arribar a fiAquesta commemoració ha estat aprofinal de mes i un 15% són pobres.
tada per diversos grups·progressistes,
Aqust és un sector de gent
sindicats i associacions de mestres per
que esta sense feina i que possivincular la fig\ira de Ferrer amb els_obblement no rep prestació, subsijectius de l'actual escola pública, és a
di o renda de cap tipus per arridir, l' escola estatal; per molt eufemisme
bar a final de mes i per-pagar les
que s'utilitzL Un malabarisme que im·despeses més elementals de la
plica obviar la consideració que aquesvida, sense que les administra. ta li mereixia: una escola on ,Ja ensecions donin cap solució al proñanza [está] concordada con la autoblema fonamental que és tornar
ridad y conveniencia de las clases
a tenir feina.
dominadoras [... ], destinada a hacer
Les · dificultats per impulsar
obedientes y sumiso~. Segons Ferrer, a
polítiques laborals, productives
l'escola estatal «Dios era reemplazado ·
i d'ocupació adequades s'agreupor el Estado, la virtud cristiana por el
gen en moments de crisi econodeber cívico, la religión por el patriomica i es posa de manifest que la
tismo, la sumisión y la obediencia al
dependencia és beneficiosa per
rey, al autócrata y al clero por elllcaa moltes persones, pero no pretamiento al funcionario, al propietacisament per a la classe treballario y al patrón». Per aquest motiu, condora catalana.
siderava essencial crear escoles al marEls recursos ~de les polítiques
ge del control estatal i de les elits;
d'ocupació de l'Estat espanyol es
fosshdel color.que fossin.
destin-en a la subcontractació d'oÉs en el seu somni, en la seva utopia
bres, com ara el Plan España, a
i en la seva perseveran~a per avan~ar
les administracions locals o a mecap al seú ideal, on cal posar l'accent,
sures populistes (que són simja que com va demanar: <<hablen poco
ples peda~os) com, per exemple,
o nada de mi,_porque se crean ídolos
els 420 euros temporals (i claracuando se ensafzti a los hombres, lo
ment insuficients per viure) .
que es un gran mal para el porvenir
És preocupant observar les inhumatw. Solamente los hechos, sean
eficaces idees que tenen l'Estat o
de quien sean, se han de estudiar, enles comunitats autonomes per
salzar o vitupear, alabándolos para
contenir l'atur que dia a dia augque se imiten cuando parecen redunmenta com a conseqüencia del
dar en el bien común; o criticándolos
tancament d'empreses o les repara que oo se repitan si se consídeduccions de plantilla. L'Estat ha
ran nocivos al bienestar general».
avantposat la sobrevivencia deis
bancs i les caixes a la supervivencia de l'economia prod~ctiva. Ha
preferit potenciar_les entitats financeres abans que recuperar
una
utilització efectiva dels recurdebats sobre la revolta popular
del 1909, sobre la figura de
sos productius disponibles.
1Ferrer i Guardia i el seu paper en
Amb una sobirania real ~obre
aquesta. El dissabte 24, com a
la nostra economia podríem deacte de cloenda, es va celebrar
cidir destinar recursos a les
un homenatge a la figura de
prestacions socials sense límits
Ferrer i Guardia per part de dife1 temporals ni economics o crear
rents cantautors i poetes.
Aquestes jornades van ser
llocs de treball directes en l'ecoorganitzades per l 'Ateneu
nomia productiva. Hi ha soluEnciclopedic Popular, el Centre
cions contra l'atur que les rede Documentació Histórico-Socíal
centment creades Assemblees
i la Com.issió de Veins de la
d'Aturats
i Aturades reclamen
Bordeta, ambla col·laboració del
, per sortir de !'autentica crisi
Centre Social de Sants i el
Secretariat d'Entitats.
economica, la que ells i elles
viuen.

l.'
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Cultura
Un any més arriba el
Cros Popular de Sants
Agus Giralt
Sants

,

El Cros Popular de Sants, la historica
cursa del barrí, arriba a la seva 31a edició, consolidant la participació a l'entorn deis 1.500 corred<;>rs. El proper 8
de novembre els carrers de Sants viuriin, un cop més, les diverses curses
que conformen l'esdeveniment: la
cursa de 600 metres, per als menors

-

«ES un exit del barri fer

b-ons castells a Bonet i Muixí»
Marc Febrer

de sis anys; la de 3 quilometres, per
als menors de 14; la cursa de 800
metres, adaptada a gent amb discapacitats psíquiques i, finalment, la cursa
gran, de 10 quilometres.

CONCURS FOTOGRAFIC
Enguany el Cms també incorporara
un concurs fotogriific que premiara la
millor instantania que retrati algun
deis aspectes de la jornada esportiva.

Un correllengua
farcit d'activitats

Cap de colla dels Castellers de Sants

La Colla Castellera de Sants

el tronc, etc., continuen en la 1ínia dei .
qu~ havíem fet fins ara.

ha tornat a enlluernar en la
seva Diada, el 19 d'octubre.
El 2006 va aconseguir fer la
tripleta (4d8, 3d8 i 2d8),"
l'any passat el 3d9 afnb

tolre, i enguany ha carregat
el 5d8. Una setmana més
tard va aconseguir
descarregar aquest castell

Durant la Diada els nervis os van
jugar una mala passada?
Era la primera vegada que intentavem
el 5d8 a plar;a, pero havíem fet nioit
bones proves. Él que vam fer no s'assemblava gens als castells dels assajos. A plar;a s'accentua tot molt més,
hi va haver els nervis de la novetat, i
el vam agafar molt malament, pero
tot i aixo el vam carregar. Lá Dfada va
acabar amb una gran festa.

monumental a Sitges.
Jordina Sánchez Amat
Sants

Durant els últims tres anys no heu
parat! .
Sí, hem assentat molt bé els castells, i
potser per aixo som la colla que ha fet
amb més rapidesa aquesta evolució.
És la conseqüencia del treball que
s'ha fet durant els darrers anys, en
que l'Andreu Botella ha estat el cap
. de colla. El vaig substituir el mes de
febrer, pero aixo només significa un
canvi de la cara que hi ha al davant,
perque la tecnica, els caps de pinya,

Com es vhien els castells des de
fora, havent estat a dins?
És molt diferent. Quan estas participant des de fora potser ho perceps
tot igual, pero ho has de canalitzar de
manera ~iferent, i sobretot transmetre molta tranquil·litat.
Per que heu fet el 5d8 després
d'un castell de 9? Us heu complicat
la vida? _
.
El 5d8 es considerá la mare deis c·astells: Necessita: molta preparació tecnica a tot el castell, i assolir-lo només
es pot fer si s'és una colla gran. És
una mostra de la solidesa de la colla

en tots els aspectes: necessita molt
suport social, una pinya immensa
(amb un primer cordó, c;le tocar cuixa, molt fort) i sobretot un tronc molt
ferm, on les persones que es necessiten es multipliquen. Quins reptes teniu per a l'any
vinent?
La nostra colla és una colla de 8, i aixo no ho hem de perdre de vista. Per
tant, farem sobretot castells de 8, i
quatre o cinc vegades l'any en farem
de'9. Fa tres anys que aixequem la tripleta sense dificultat, pero aixo no
significa que l'any vinent hagim de
pitjar l'accelerador. No ho volem fer
perque no podem oblidar l'arrelament al barrí. És un exit deis Castellers de Sants fer un bon castell, pero.
és del barri fer-Io a Bonet i Muixí.

Irene Jaume Gambín
Sants

El 24 d'octubre, la plar;a de Sants va
acollir de nou el tradicional Correllengua. La comissió organitzadora,
formada per nombrases entitats del
barrí, va oferir durant tot el día
activitats per a .tots els públics, on van
participar collés de cultura popular,
esplais i caus del barrí i entitats
diverses.
La plar;a va estar ocupada per persones que passejaven i s'intere~saven
per les moltes carpes instaHades al
passeig Sant Antoni, on es van dur a
terme tallers de titelles i xapes o una

.exhibició del grup de puntaires del
Casal Artesa d'Hostafrancs. Simultaniament, a l'espai de la plar;a de
Sants, es va fer un espectacle de titelles per als més petits i s'instaHa, també, el rocüdrom de la UEC dé Sants.
Al·migdia, i a ciirrec del restaurant
Terra d'Escudella, es va fer e1 dinar,
que va precedir un horabaixa de cultura popular, amb la participació de la
Colla de Diables i Tabalers de l'escola
Bárrufet, els Gegants de Sants.i la Co- ·
_lla de Diables i Tabalers de Sants. Per
acabar d'arrodonir la jornada, el cantautor Miquel Roig i el grup SPLAC
van divertir el públic amb les seves actuacions.

Quiná és la .propera data important per als Borinots? ·
El día 15 de novembre intentarem el
que volíem fer per la Diada, el 3d9f i
el 5d8, a Gr~cia. Sera una bona ocasió
de trobar-nos de nou, i per aquest
motiu hi ha un assaig especial el 13
de novembre on tothom esta invitat.
lnstant del correfoc de la Colla de Diables de Barrufet al Correllengua 2009. LA BURXA

El mostrador

A

uests mesos estem tenint
Barcelona una tardor caénta en mobilitzacions. El
eitmotive d'aquestes reiindicacions de la ciutadania ha anat dirigit vers les ~acropolítiques per fer front a l'escalfament
global. Les negociacions · internacionals a la ciutat comtal sobre el clima
són el darrer pas abans de la cimera
de Copenhagen, que ha d'assentar
unes noves bases per a la lluita contra
el canvi climatic a escala mundial.
En aquest context, s'esta mobilitzant un grandíssim nombre d'organitzacions civils i ecologistes arreu del ·
món. ACatalunya, aquestes s'han articulat al voltant de'la campanya «El clima no esta en venda». Entre altres coses, s'han dut a terme diversos actes
'
'

Quenoens
facin
empassarel
climaamb
el dinar
Cooperativa Genninal

públics de sensibilització i denúncia, i
també s'ha editat una publicació de la
campanya unitaria on s'explica el risc
que corre la humanitat si es continua
aquest ritme d'emissions de gasos
d'efecte hivernacle a l'atmosfera.
Les principals demandes de la
campanya són: exigir el compromís
de fer front al problema; demanar
que es deixin de banda solucions falses i contraproduents com ara els
agrocombustibles i !'energía nuclear, i
fer pales que el model economic vigent (que.és dependent de l'augment
constant del consum) és incompatible amb resoldre el problema d'una
manera justa.
La resporisabilitat deis nostres g~
vernants és paral·lela a la nostra responsabilitat .individual (i col·lectiva)

de mantenir aquest consum -i, per
tant, les emissions que representa. La
nostra aposta per viure d'una manera
que redueixi l'empremta ecologica al
planeta ha de ser cercant la felicitat i
no pas fent-ho perque és el que toca.

1~1..
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Així, els que hem decidit consumir
en grups de consum autogestionats,
com ara Germinal, no considerem
pas que fem un esforr;, sinó que trobem que és la manera que més ens
agrada d'aconseguir la major part del
que consumiril. 1 ens agrada, també,
perque l'imp(\cte sobre el medí ambient que represe.nta és ben baix.
És ciar, pero, que la nostra capad-.
tat individual per aconseguir que es
redueixi substancialment el consum
de combustibles fossils passa també
per traslladar el missatge a la resta de
la societat (governants inclosos) que
no tan sois és possible lliurar-se de la
dependencia de l'or negre, sinó que
és recomanable.
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QU~ ESTA PASSANT ALS PAYSOS CATALANS?

En aquest apartat volem apropar-nos a la realitat del nostre
país, des de Sal ses a Guardarmar i des de Fraga a Maó. Des de
LA BURXA volem contribuir a la coneixen.;a del nostre·passat

Acte polític del PSAN amb motiu de l'Aplec del Puig d'enguany, al monestir de Santa Maria . (H)

Octubre és
País ValenciaOctubre és, sens dubte, el
mes del País Valenci~. Al llarg
d'aquestes setmanes se
celebren dues de les seves
diades més significatives: el 9
d'Octubre i I'Aplec del Puig.
Guillem Sanchez
Valencia

El 9 d'Octubre és la diada oficial del
País Valencia. Festa autonomica i motiu de commemoracions oficials i altematives, recorda !'entrada de Jaume 1 a la ciutat de Balansiya l'any
1238 després de cinc mesos de setge.
En aquesta data la dreta recorda la
cristianització del futur Regne de Vau~ncia, i pera l'esquerra i el naci<?nalisme significa -a pesar del seu origen
poc gloriós- l'inici de la catalanitat
del País Valencia.
Tot i que l'origen de les processons del 9 d'Octubre es remunta aJ. ·
1338 (primer centenari de la conqúesta) , aquesta data no va comenc;ar
a utilitzar-se políticament fins al1915
per part del llavors incipient moviment valencianista on s'aplegaven re-

publicans i nacionalistes. Aquesta visió va anar agafant forc;a fins a la victoria feixista del1939, ambla qualla
Diada recuperaría tot el seu component religiós i on s'arribaria a comparar Jaume 1 amb Franco.

LA BATALLA DE VALENCIA
L'any 1976 la Taula de Forces Polítiques i Sindicals va proclamar el 9
d'Octubre com la Diada Nacional del
Páís Valencia. La processó que, a par-

tir de l'any següent, organitzaria el
Consell preautonomic es_convertiría
en un punt de convergencia de l' esquerra i el nacionalisme en defensa de l'Estatut i la catalanitat.
Aquesta era una situació que l'espanyolisme no podía permetre, i durant la Diada del1979 (ara ha fet 30
anys) uns 200 blavers i ultradretans
van atacar la processó amb pals, navalles i armes de foc davant la total indiferencia de la policía. Van resultar ferides desenes de persones, indos !'alcalde de la ciutat, el socialista Ricard
Pérez Casado, i la senyera que onejava al balcó consistorial va ser cremada. No es va produir cap detenció.
Era el punt algid de l'anomenada Batalla de Valencia.
Des de llavors, els actes oficials
han est~t copats per l' extrema dreta i

'El testimon i
La batalla
de Valencia
La periodista Rosa Solbes va co-

brir els fets del 9 d'Octubre del
1979 pel desaparegut Valencia
Semanal. Les seves paraules són
d'allo més eloqüents: «A les
11.15 algú d'entre la multitud
dispara un batí de calibre 9
miHímetres que trenca un vidre
del bateó de les banderes [ ... ].A
les 11 . 30 un segon tret surt de
la plac;a. Aquesta .vegada és una
bola de cotó-pólvora que cobreix

un nucli metal·lic i que, encesa,
crema les tres banderes en xocar contra elles [... ] . La resta de
policies presents a l'acte (una
cinquantena) no hi intervé. Els
ultres es llaneen contra el rector
Joaquín Colomer, el fereixen
amb un pal al nas i li trenquen
les ulleres. [... ] La forc;a pública
protegeix la cursa cap a l' Ajuntament, pero no dispersa ni
identifica els perseguidors, molts
d'ells molt coneguts coma busca-raons i agressors. [... ] Algun
diputat d'UCD té la barra de tirar-ti la culpa a l'esquerra."

immediat, de les problematiques actuals, tant socials com
ecologiques i economiques, i dels moviments populars que
ens fan avan.;ar.

els carrecs electes del PSOE i el PP no
han tingut cap problema a passejar
escortáts per reconeguts nazis. Tant
és aixi que, el 2008, aquests es van
autoerigir coma servei d'ordre quaíl
militants d'España 2000 i el Grup
d'Acció Valencianista van aturar la
processó per evitar que passés per
sota de l'enorme estelada que les joventuts d'Esquerra ·Republicana del
País Valencia havien penjat d'una fac;ana. La policía els va deixar fer i es
va limitar a dir als independentistes
que retiressin la bandera. D'altra
banda, en la celebració d'aquest any
es van produir agressions i amenaces
contra els militants del Bloc Nacionalista Valencia sense cap reacció policial i es van cridar visques a l'assassí
de Carlos Palomino.
Actualment, l'esquerra, el nacionalisme i l'independentisme celebren
una manifestació a la tarda on des de
fa 30 anys milers de persones reivindiquen un futur de llibertat i justícia
pel País Valencia.

L:APLEC DEL PUIG
A15 quilómetres de Valencia, al municipi del Puig, hi ha el monestir de Santa Maria, que segons la tradició va s.er
el quarter general de Jaume 1 durant
el setge de la capital del Túria. A partir del 1959 s'hi va comenc;ar a celebrar el darrer diumenge d'octubre el
que llavors s'anomenava Aplec de Joves del País Valencia i després es va dir
simplement Aplec del Puig.
Aquest és l'acte políticament més
explícit del nacionalisme valencia i la
diada independentista celebrada inin- ,....
terrompudament durant més anys de
tots els Palsos Catalans. Com és obvi,
durant la dictadura franquista la convocatoria es.camuflava d'acte cultural,
pero tot i aixi no era estrany que la
guardia civil rodegés la Muntanyeta
del Patac i s'hi prodúissin avalots. El
1969, quatre joves comunistes de iliria van ser empresonats precisament
per distribuir propaganda de l'Aplec.
El 50e Aplec del Puig es va commemorar sense celebracions especials. Alllarg del día milers de persones es van apropar al Puig dividits én
dos actes -el del Bloc Nacionalista
Valencia i el del Partit Socialista d'Alliberament Nacional- més marcats per
la part cultural i familiar (música, paella, jocs) que pels parlaments po!itics.
----------------~es-íñforññacro:

www.antifeixites.org
www.antiblavers. info

Constructor
implicat •..
L' empresari Josep Lluís Núñez
s'ha vist implicat
en el cas Hisenda
per haver subornat inspectors
d'Hisenda per estalviar-se alguns
pagaments

•.. i polítics a
1'Audienda Nacional
El batUe de Santa
Coloma de Gramenet, Bartomeu
Muñoz, juntament
amb altres carrecs, s'ha vist implicat en un nou
cas de corrupció:
el cas Pretoria

SOLIDARITAT
-~

Casellas .
abandona la
vaga de fan
El pres anarquista ha abandonat la
vaga de fam (després de més de 100
dies) a causa del seu estat de salut,
que era molt delicat. Casell:!S va
prendre la decisió després que s'hagués fumat l'auto~tzació del jutge
per fermar-lo alllit i intubar-lo per
alimentar-lo forc;osament a la Unitat
Hospitalaria Penitenciaria de Terrassa (UHP) i després de patir dues crisis que gairebé el van fer entrar en
estat de coma.
Amadeu Casellas ha estat present al carrer grades a nombrosos
grups de suport que han fet accions per denunciar el seu estat.
Les accions han consistit en talls de
transita les principals vies d'entrada i sortida de Barcelona il'.ocupació per unes hores de les instal·lacions de Catalunya Radio per denunciar el silenci mediatic que
c;;nvolta el cas.
La CNT de Manresa i el mateix
Casellas han presentat una sol·licitud d'indult davant el Ministeri de
Justicia en qi.ie sol·liciten la remissió
completa de les seves penes i la
concessió d'un indult parcial per limitar el cómput de les penes.
-----·-·-----··-·___1

Buscofereixo
Et presentem la XIS (Xarxa
d'lntercanvi de Sants), ve"ines i
ve"ins units per crear una
alternativa de consum al bani.
En vals formar part?
Adre~a't

a:
www.intercanvis.sants.org
intercanvisants.entod.aspartes.net
intercanvisants@gmail.com

OFEREIXO

BUSCO

C1a$Ses d'angles :
·llli.T¡

Escalfador d'aigua Fagor
Compact Plus (1 o litres):

OFEREIXO

BUSCO

FordFocus:

Moto de 125 CV

•

Feina de pintura d'un dia a

casa:

Menjar ecologic:
-~

Maquina de cosir:

/
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DANI CORTIJO:

<<No entenc
. la ,
recerca s1 no es
per difondre-la.
La universitat no
ha de ser el
temple del saber»
«Eis vells carrers de Barcelona
no són només allo que ara
veiem a simple vista. Si ens hi
aturem una estona en silenci i
parem atenció, encara es
poden sentir els crits deis avalots, rialles de la canalla [... ],
llegendes i mites que encara
volen per entre els carrerons
estrets de Barcelones d'altres
temps, d'Aitres Barcelones ...
Les sentiu?». Així invita el
Dani a visitar el bloc
AltresBarcelones.com, que

enguany ha guanyat els
Premis Blocs Catalunya en
l'ambit de cultura.
Jordina Sánchez Amat
Gracia

Que és Altres Barcelones?
No només hi ha la Barcelona per on
caminero, n'hi ha moltes d'altres, pero has de saber-les veure. Transmetre
la historia ajuda a aprendre a escoltar.
Les parets parlen.
' Com vas tenir la idea de fer aquest
bloc?
Vaig ser guia per a estudiants, i una bona manera d'atreure'ls era a través de
les anecdotes. Entre els guies ens preguntivem les anecdotes que utilitza-

vem, ens les intercanviavem, i em van
comentar que per que no feia un bloc.
I a l'hora de posar-m'hi se' m va p\antejar el dubte sobre si fer una cosa molt
rigorosa i academica, o bé una més entenedora, que arribés més a la gent. I
vaig decidir-me per l'última opció.

«No només hi ha
la Barcelona per
on caminem, n'hi
-ha molles, pero

has de saber-les
veure»
L'experiencia té bona rebuda?
Cree que amb blocs especialitzats,
com aquest, el resultat és més profitós. És millor que cadascú expliqui el
que li surt bé explicar. De generalistes
n'hi ha molts. I sí, ha tingut molt bona
resposta, tot i que no sempre es veu.
La gent et contacta, trobes coincidendes, etc. Hi ha un joc de <<jo t'ajudo,
tu m'ajudes>> molt maco. Internet ha
de servir per a aixo, precisament.
És un mitja barat i que funciona, i
els blocs són una eina bastant transversal. En tot aixo també és important
el problema de la llengua. Amb els
traductors que hi ha cree que no cal
renunciar a la llengua, i fer-lo en angles no tindria cap mena de sentit. El
catala és el sete idioma a Internet.
Deu ser un tret cultural, interessar-se
per coses i per la comunicació.

El Dani és veí de les Corts i se sent fill adoptiu de Sants, és historiador i des del 2007 fa el bloc AltresBarcelones.com. DC

Explica'ns alguna trobada curiosa.
La que m'ha impressionat més ha estat la relacionada amb el meu avi. Era
de Santander, i tocava la bandúrria. És
arran d'aixo, de fet, que toco la gralla.
M'havien explicat que el barber del
seu poble era qui li n'havia ensenyat,
als anys trenta. Un dia, mirant un llibre d'auques d'oficis de Barcelona,
vaig trobar la imatge d'una barberia
plena d'instruments. Aixo va donar
peu a tractar en un article el tema de
les barberies com a llocs de socialització durant molts anys. Arran d'aixo va
arribar-me a contactar la néta del barber del poble del meu avi. Va ser molt
impressionant.

Creus que hi ha interes sobre el tema historie en aquests moments?
N'hi ha for~a. Ara bé, reconec que
tinc una relació d'amor-odi amb la
novel·la historica. Tan sols cal fer literatura de la historia. Si tens segrestadors de nens, prostitutes que orinaven damunt de processons religioses ..., per que t'has d'inventar res? La
historia social és una vessant de la disciplina molt oblidada. I és una llastima, perque memoritzar i escopir fets
no serveix per a res.

Has iniciat un altre projecte, la
Barcelonasfera. Que és?
És un agregador dels blocs que tenen
com a eix principal Barcelona. Entre
aquests hi ha Memoria de Sants, de
l'Agus Giralt.

«La historia
social és un
vessant oblidat»
Al bloc parles sobretot de Ciutat
Vella, pero comences a eixamplar
el radi d'acció.
M'estic trobant amb contradiccions intemes. Barcelona era Ciutat Vella fins
al segle XIX, pero a partir del segle XX
Barcelona és tot. Sobretot m'agrada
mantenir la personalitat historica de
cada part. De fet, al principi la historia
local no m'interessava, pero Barcelona
és com un laboratori. Pots tractar tota
mena de temes i moments histories.
El bloc també ha servit com a plataforma per a iniciatives populars
com la del carrer Miquel Pedrola.
Sí, se'm va escapar de les mans. Fa
temps em van arribar veus de l'exis-

tencia d'una pintada a un carrer de la
Barceloneta semblant a la de la pla~a
del Milicia Desconegut (l'actual pla~a
de Sant Josep Oriol). Buscant-la molt
finalment la vaig trabar, va resultar ser
del1937. Pero poc després vaig veure
que hi havia una bastida, i que hi pintarien al damunt. Amb morro i bones
maneres s'arriba a tot arreu, així que
vaig parlar amb els obrers, perque
s'esperessin, vaig posar-me en contacte amb les institucions, amb les associacions del barri, i entre totes vam
aconseguir aturar-ho.
Com t'ho fas, per investigar?
Consulto arxius, biblioteques i fonts
orals. Pero combinar la feina i la recerca és molt complicat Els horaris
són difícils, les biblioteques haurien
de ser molt més accessibles. I:arxiu
de Sants és molt diferent als del centre, els de barri funcionen millor. Els
arxius haurien de ser per conservar
documents, pero tot hauria d'estar digitalitzat, perque fos més accessible.
La recerca l'havia vist molt avorrida, el meu ambit és la difusió. No entenc la recerca si no és per difondre.
La universitat no ha de ser el temple
del saber.

Vinyeta
fSCLA.TA El

CAS MILLfT 1

Marxacontra l'aturi els
tancaments (amb parada a la pla~a
de Sants al migdia)

DIVENDRES FARANDULA A SANTS:

lnauguradó de l'exposidó
«Ya que el hombre mata aquello
que más ama>>, de Frandsca R1'beiro

Nit de clown amb Gomic,
espectacle uMagomic»
Trobacla del Camí a SantsMontjuic. Presentadó i recollicla
d'aportadons pera la guia

Concentradó unitaria
Clowns pera adults amb
Water Clown Set: «Hem d'esbrinar
per que no estem experimentant
amor»

Teatre forum amb l'obraAsí,
así que yo la vi... , de Grupo H

'if1,J!.IH Taller obert «Com constituir
una cooperativa de treba117»
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