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Amb aquest especial volem acomiadar-nos
del grup santsenc Rabia Positiva, una formació
vinculada a les lluites socials del barri, des de les
quals s'afirma que se'ls trabara faltar.
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Pagines centrals

Retallada pressupostaria
al Casal Cívic de MagOria

Un Nadal
al Japó
PAGINA2

El columnista de IA BURXA Quel Ness ha
viatjat aquestes dates al Japó. El contrast amb les terres catalanes ens permet ampliar horitzons i veure críticament la nostra vivencia d'aquestes dates. Pero el més impactant ha ·estat la
visita a l'arrasada Hiroshima.
Enmovim~nt
- - -- - -

La Rimaia:
noves maneres
de fer cultura
PAGINA9

La Rimaia vol ser un espai on l'autoaprenentatge, la creació, la cultura i la
própo"Sta d'alternatives apareguin de la
ma de la trobada entre individualitats i
coHectivitats.

(u.l

Trobada
amaziga a Sants
._PAGINA 10

Després de sis anys de reivindicacions dels moviments vei"nals, l'estació de la Magória va ser rehabilitada i recuparada peral barri l'any 2006. INTERNET

rany comen~a amb canvis a l'Espai Cívic de l'antiga estació de Magoria.
Després de gairebé quatre anys que
l'Associació de Ve"ins d'Hostafrancs fos
l' encarregada de la gestió de l' espai,
un canvi en les condicions del concurs
de gestió han fet que l'entitat velnal
hagi decidit no presentar-s'hi.
Malgrat que encara es desconeix
quina empresa gestionara l'equipament, la important retallada pressupostaria prevista per part de la Ge-

neralitat de Catalunya -es passa deis
55.000 euros l'any 2009 als 39.000
euros per al 2010- fa pensar en altres retallades.
Per aquestá raó, les entitats que
utilitzen l'espai han comen~at a
mobilitzar-se per exigir que es mantingui la qualitat dels serveis oferts i,
entre altres coses, que no es redueixi l'horari d'obertura o que no
s'hagi de pagar per l'ús de l'espai.
Pagina4
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La visita de Tasio i Gabi, militants

Gabi Basáñez i Tasio
Erkizia

abertzales, és un gra de sorra més
per tal d'estrenyer els lla~os que
historicament han existit entre els
independentistes bascos i catalans i
obrir noves vies de coHaboració
mútua. Amb ells hem estat parlant
de la darrera iniciativa de l'esquerra abertzale per resoldre el contenciós entre el poble base i l'Estat
espanyol. Pagina 1 2

El 5 de desembre, catalans i amazics es
van trobar a les Cotxeres per coneixer
més de prop la realitat dels pobles de
l'Atles. la jornada va comptar amb ponencies i música tradicional amaziga.

Arreu

La Diada
a Mallorca
PAGINA 11

Milers de persones es van manifestar
pels carrers de Palma per, una vegada
més, reclamar la independencia dels
Pai"sos Catalans. Com a sorpresa, va
actuar el grup Brams, que ha tornat als
escenaris.

PAGINA6

La ciutat de Cornella ha donat grans noms de la música popular: al anys vuitanta i noranta va ser el punk suburbial de La Banda Trapera del Río, després va venir la rumba obrera d'Estopa i ara, el hip hop canalla de El Nota.

···o2 •la Burxa•· Gener de 2010

Opinions
Editorials

2009,

l'any deis
nyaps
Durant el recentment
acabat 2009 hem assistit ·
a una serie de desproposits urbanístics per
part de l'Administració,
contraris als interessos
reals dels vefns.

D

es del -boom Olímpic estero assistint a la reconversió de la ciutat en centre
comercial i en pare tematic. Pero aixo no és nou, i molts dels
conflictes urbanístics del nostre barrí
també vénen de lluny i alguns sembla que mai acabaran. Un dels últims
nyaps que esta portant a terme l'Ajuntament és la construcció del calaix i el pla de l'estació, una estructura que cobreix les vies del tren trencant l'harmonia urbanística del barrí.
Aquesta obra encara inacabada va ser
imposada als ve'ins que havien proposat un pla viable per soterrar les
vies: una vegada més el Districte va
demostrar la seva prepotencia. Un altee cas on el consistori ha demostrat
que actua d'esquena als ve'ins i per
iriteressos economics, en aquest cas
turístics, ha ,estat el de l'anomenada

Torre Malaia, un hotel de nou pisos
(quan només en podía tenir quatre),
- una vegada més ignorant les diferents campanyes del vei:nat El punt
calent de l'any passat i d'aquest és
Can Batlló, on la construcció d'equipaments destinats als ve'ins s'ha vist
eliminada, incomplint una vegada
més les reclamacions de la ciutadania. Pero malgrat les repetirles pilles
urbanístiques del consistori, no descansarem fins que es rectifiquin els
nyaps urbanístics. No permetrem
que facin un barrí d'esquena als qui
el viuen.

Opinió

Llibertat per
als presos i
les preses
Aprofitant el final de
l'any i el principi d'un
de nou, des de LA BURXA
volem fer balang sobre
la situació actual de les
persones preses i mostrar-los, així, la nostra
solidaritat.

N

o és nou, pero últimament
els nostres govemants han
vist el delicte coro un fet ai~
llat de la nostra societat, els
«delinqüents», simples casos defectuosos per viure entre nosaltres. Per
aixo la solució és tancar-los al més
lluny possible de la gent, construint
més presons i augmentant dia rece dia
la seva població. Allargant de forma~
al·legalles condemnes de presos polítics, tancant de forma indiscriminada
immigrants als centres d'intemament
CIE) i augmentant les detencions preventives. Un bon proposit que hem de
plantejar-nos per aquest nou any és
canviar la visió que tenim de la població presa, del paper reinseridor a la
societat de les presons i buscar noves
formes per aconseguir una reinserció
real. Pero quina reinserció?' Qui pot
dir que és correcte o que no ho és?

~~-U¡rt(M.

Practicant
autodeterm1nac1o

duro d'autodeterminació i per tant no
es pot comparar amb qualsevol altea
consulta organitzada per l'Estat coro
tramposament
fan els mateixos -oh,
•
•
1
paradoxa- que durant setmanes no
van parar de recordar-nos que aquestes consultes no tenien valor legal ni
Joan Canela i Barrull polític.
Una veritat a mitges. És cert que no
Periodista
tenien valor legal, pero polític? Molt!
El 13 de desembre passara, seguraI per il·lustrar-ho res millor que una
ment, a la historia de les petites gescomparació. Fa tres mesos es va celetes del nostre país. No perque aquest ~ brar una manifestació a Madrid conhagi estat el dia en que catalans i catatra l'avortament que va aplegar unes
lanes varo decidir lliurement el nostre
60.000 persones (dos milions segons
futur, que _no ho va ser, sinó perque
els convocants) d'un total de 45 miva comen~ar una mobilització massilions que hi estaven convidats. 1 amb
va que no s'aturara -n'estic seguraixo n'hi va haver prou perque molts
fins que puguem decidir si volem, o
mitjans donessin la legitimitat popuno, sér independents.
. lar als antiavortistes. Aquests mateiPerque aquesta és !'autentica lectuxos mitjans van titilar de fracas una
ra del13-D. Una mobilització cívica,
mobilització de 192.490 persones
unitaria, desobedient i des de la base
(aquí sí que no hi ha dubtes en les xisense precedents al nostre país i potfres) d'un mmm de 700.000, i amb
ser a Europa. No va ser un referenun pressupost molt inferior que el de

Coordinadora
d'Entitats amb
Palestina al Cor
Ara fa un any la població de la franja de Gaza va ser bloquejada i bru-

la manifestació de Madrid. Aquesta és
la clau amb que s'ha de llegir el13-D
i és per aixo que esdevé historie.
Pero no només es tracta de xifres.
La for~a del13-D rau en el fet que va
ser impulsat per milers de voluntaris
anonims recolzats en la infraestructura de centenars d'entitats socials i cul-

turals. Ni partits, ni institucions ni
gran organitzacions. Només la for~a
de la ciutadania que vol decidir per si
mateixa sense les lloses de la dictadura i la Constitució que aquesta ens va
deixar en herencia. Aquesta és la principal victoria de les consultes i el camí
que cal seguir en un futur.

segie XIX. Trigo gairebé el mateix
temps afer el trajecte Barcelona-Torelló ara que fa 40 anys. I ara arribo
amb ~és mal d'esquena que abans,
ja qlie sóc més gran i els vagons,
menys comodes. Que a aquestes altures no hi hagi doble via és senzillament una puta vergonya.
Hiroshima, la ciutat martir de la
segona gran guerra. El 6 d'agost de
1945 a les 8.15 h del matí gairebé
desapareixia sota un núvol radioactiu. Ara un museu recorda !'horror a
pocs metres d'un dels poc edificis
que va romandre dempeus. S'hi
poden veure maquetes de coro era
abans i de coro va quedar, completament arrasada, amb més de 200.000
morts i una munió de ferits i
cremats que van anár morint a poc a
poc .. Les poques fotos que es van
pode fer aquell dia són un testimoni
colpidor coro pocs n'he vist Va ser

una aut~ntica salvatjada. No sé si hi ·
havia cap més manera de for~ar la
rendició de Japó, ni m'importa. El
que sí sé és que si jo fos japones no
podría veure cap america ni en
pintura.
Les paraules de Merce Rodoreda
a Quanta, quanta guerra ... podrien
iHustrar perfectament la meva sensació en sortir del museu: «Em vaig
· abocar a la barana del mirador i vaig
recular esglaiat Sota mateix hi havia
una gran fossa cavada de poc, amb
terra apil~da als costats, barrejada
amb pies i pales, plena de gent morta: carnes, bra~os, caps, ventees, esquenes, etc., tot fet un garbuix tacat
per reguerons i bassals de sang que
brilla'ven a la claror tan transparent
d'aquell dia. Vaig fugir corrents amb
el cap que ero rodava. A !'entrada
del camí vaig vomitar tot el meu fel
a tocar dels xuclamels».

Salt de plens
Japó, ur-a,
dues i tres
Quel Ness
Del Japó hi ha una cosa que m'ha
agradat: no celebren el Nadal. Una
cosa que m'ha encantat: la pu9-tualitat deis treñs. 1 una tercera que
m'ha impressionat: Hiroshima.
A l'imponent edifici de l'estació
de Kyoto hi havia un arbre de Nadal
amb fa inscripció «Merey Xmas» (la X
substitu"ia Crist en el retol, no fos
cas que ...). Aquest era un deis poquíssims elements que d'alguna manera recordaven que a més de mig
món se -éelebra el naixement 'del
nen Jesús i que uns operaris es va
apressar a desmuntar just el dia de
Sant Esteve. Així dones, a Kyoto, ni

· nen Jesús, ni betlems, ni nadales, ni
torrons, ni desitjos -a voltes for~ats- de pau i felicitat, ni res de res.
Només alguns Pare Noel escadussers
perduts en algun gran magatzem i
poca cosa més. Quina tranquiHitat i
quina pau, de veritat Molt recomanable per a tota classe d'ateus, agnostics, iconoclastes i descreguts diversos que vulguin passar un Nadal
diferent
La puntualitat deis trens és proverbial. Ni un minut de més, ni un
minut de menys. Clavats! La informació dels empleats, exacta, precisa
i amable. Els vagons, comodes i
nets. Aveure si ara amb el traspas de
Rodalies la cosa a casa nostra milloca, tot i que sense disposar'de lés infraestructures pot ser complicat 1 a
veure quants anys més haurem d'esperar perque, per exemple, la línia
Barcelona-Puigcerda deixi de ser del

talment bombardejada per l'exercit
lsraelia. Arcan de la mort de l. 400
palestins i davant la commoció de
l'opinió pública mundial, els governs europeus i el nord-amerid
van assegurar que no abandonaríen els dutadans de Gaza.
Un any després la realitat no pot
ser més desoladora per als ciutadans de Gaza i per al conjunt de la
pobladó palestina. La Franja continua sotmesa a un bloqÜeig iHegal i
inhuma, mentre que a Israel cap
responsable polític i militar ha retut compres pels crims de guerra
comesos contra la pobladó civil.
Les colonies israelianes no han deixat de créixer í expandir-se per Clsjor<larua i s'ha accelerat l'expulsió
deis palestins de Jerusalem Est. Un
any després, el govem espanyol, no
només no ha pres cap mesura contra l'estat d'Israel pel manteniment
del setge a Gaza, sinó que, a més,
ha limitat el concepte de justícia
unirersal, ha continuat amb la venta d'armes a l'exfrdt israelia i esta
negociant un eventual acord militar
que incrementaría més la cooperadó militar entre els dos estats.
Un any després, pero, la societat
civil intemadonal no oblida la situació de la franja de Gaza i exigeix
que s'aixequi el bloqueíg iHegal
amb que l'estat d'Israel castiga un
milió i mig de persones, í que els
responsables de les matances comeses contra població dvil responguin davant la justícia.
Envia'ns el teu escrit a
laburxa@bamsants.org
oacanVies
(Jocsflorals, 42· BCN o8o14).
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Sants
Deb at vernal sobr e urba nism e
«La majoria de la gent
no valora gaire bé
la gestió de I'Ajuntam~nt»
JoTdi Falcó
Membre de la Plataforma pel
Soterrament de les Vies i contra el Pla de l'Estadó
Aprofitant la presentació de
l'enquesta organitzada perla
Plataforma pel Soterrament

tafonnes ve"inals. D'altra banda, també podem dir que una de les principals reivindicacions esti relacionada
amb la neteja.

de les Vies i contra el Pla de
I'Estació hem volgut aproparnos a aquest col·lectiu per
. coneixer una mica millor la
feina que fan. Entrevistem en
Jordi Falcó, membre de la
plataforma i militant ve"inal.

E. R.
Sants

emprendre per millorar Sants, es va iniciar amb la intervenció demembres del
coHectiu la Col, del carrer Ciceró, que
van passar el vídeo de l'acció que van
fer al seu carrer en obres. També van
repassar alguns problemes urbanístics i
algunes possibles intervencions, entre
les quals destacaven les propostes per
a Can Batlló o per a l'edifici de la
lleialtat Santsenca, al carrer Olzinelles.
També es va presentar un avan~
ment provisional deis resultats de l'enquesta que va fer la Plataforma pel Soterrament de les vies per copsar l' opinió del velnat sobre el seu barri.
Malgrat que encara no s'ha acabat de
sistematitzar el buidatge (el que es va
exposar va ser una petita valoració qualitativa), els organitzadors de la iniciativa destaquen que el 50% de les 150
persones enquestades valoraven com a
dolenta o molt dolenta la gestió de l'Ajuntament i valoraven positivament la
tasca de les entitats o plataformes velnals, tot i que un 30% afirmava desconeixer-les.

El 18 de desembre va tenir
lloc una assemblea ve'inal al
recentment estrenat local de
I'Associació de Ve"ins del
T riangle, convocada per
I'Assemble~ de Barrí de Sants,

el coHectiu d'arquitectes La

-

Col i la Plataforma pel
Soterrament de les Vies i contra el Pla de I'Estació. Una
trentena de persones van passar prop de dues hores debatent sobre com millorar Sants,
Hostafrancs i la Bordeta.
Ester Rams
Sants

racte, que tenia per objectiu debatre
sobre quines són les actuacions que
des deis moviments socials es volen

•
la Burxa ~
Fes-te ami e o amiga de
•

Les subscripdons a LA BURXA acompliran dos
objectius: fer-la arribar alla on la seva
distribudó no arriba i contribuir
economicament al seu manteniment.
Es pot fer de diverses maneres: mitjan~ant
correu convendonal, per domidliaaó
bancaria o manualment (pots deixar-ho al
Terra d'Escudella, c/Premia,2o):'
Així queja saps!

Com és que heu organitzat una
enquesta veinal?
Després que s'hagi comen~at a construir el calaix i que es desestimés el
soterrament de les vies, la nostra lluita va perdre volada. Per seguir treballant per a la millora deis nostres barris volíem coneixer l'opinió del velnat, per alinear eis nostres objectius
amb els seus. D'aquí ve la idea de fer
una enquesta, de fer-nos un bany de
realitat, per poder resituar la nostra
feina i treballar en temes que engresquin la gent.
1 quins són els resultats principals?
Vam fer una enquesta molt oberta, i
aixo ens esta dificultant molt el buidatge. Així que, fins al moment, només es poden avan~ar algunes coses
de caracter qualitatiu, com que la majoria dé la gent que va ser entrevistada no valora gaire bé la gestió de l'Ajuntament o que sí que es veu amb
bons ulls la feina de les entitats i pla-

1 hi ha alguna cosa bona?
És curió~, pero el que més vaÍora la
gent és el sent4nent de poble. És com
una mena d'int:at?-gible que sempre surt i sembla com si la gent tingués la
sensació que és una cosa que s'esta
1 des de l'Administració que es faf
perdent. Pero bé, hem d'acabar el
Hi ha un fiscal antiassetjament pero no
buidatge i ja farem públiques les con- · fa gaire cosa i les oficines d'habitatge
clusions.
es dediquen més a infonnar sobre els
ajuts per a la rehabilitació d'edificis o
Anant a la feina que feu com a plaper a la compra o ellloguer d'habitat-.
taforma, heu muntat un punt d'inges que sobre aquests temes.
formació sobre assetjament immobiliari, no?
Per acabar, i tornant al tema qlie us
Sí, les persones que es trobin patint
va fer néixer (el soterrament de les
un situació d'aquest tipus, és a dir,
vies), com valoreu la feina feta?
que rebin pressions perque marxin de
Es pot dir que va ser una lluita que no
la casa on viuen, poden adre~ar-s_e al
vam guanyar, ja que les vies no seran
Centre Social de Sants, cada dimarts
soterrades, tot i que vam demostrar
de 8 a 9 del vespre. Nosaltres oferim
que tecnicament sí que era possible.
assessorament i acompanyament a les
De totes maneres ha quedat la sensapersones afectarles i també participem
ció entre el velnat que el calaix sera
en l'Assemblea d'Afectats de Mobbing
un nyap i aixo sí que és un fxit que
de Barcelona. Ara estem preparant un
ens atribuün.
taller per al Forum social catala amb
1 nosaltres, malgrat que ens
altres coHectius que també treballen
vulguem dedicar a altres temes urbael tema de l'habitatge.
nístics, no deixem abandonada la
lluita pel soterrament, ja que les eviVe molta gent?
. dencies ens refennen que; al final,
No gaire, pero és que és un tema que
tots els nyaps s'acaben arr~glant. Un
·afecta majoritiriameht persones molt
exemple és el tambor de la pla~a de
grans -majors de 70 anys- i que teles Glories, que els velns rebutjaven a
nen contractes de renda antiga. Vam
la decada deis noranta i que s'acabacalcular que les persones potencialra enderrocant aquesta decada. Sament afectarles són un 2% de la pobem que, més tard o més d'hora, se
blació del districte, i a més es tracta
solucionara el tema de l(;!s Vi.es tal
de persones·a qui potser costa aprocom el velnat sempre ha volgut.

No m.________________ ___________________
Cognoms.________________ _______________
Carrer i número.____________,--___________
Codi Postál
Població_____________
Telefon
DNI _________
Vull rebre LA BURXA a casa

Amtclamfp de

D

LAIURXA

Aportadoos
voluntaries a

(36 euros·l'any)

_ _ _.euros
(escriure amb
claretat)

3 euros/mes

par-se al Centre Social. Pero es tracta
d'un problema greu que afecta gent
que té dificultats per fer-hi front i
vam decidir tractar-lo, sobretot després de veure les dificultats que estan
tenint la gent de Vallespir, 25, que un
any després del judici encara esperen
sentencia mentre l'edifici on viuen es
va degradant.

LA BURXA

DOMICILIACIÓ BANCARIA
Caixa/Banc_ _ _ _~----Nom del titular_______________ _________

CODI SUCURSAL

DDDD
DDDD

CODI SEGURETAT

DD

NÚM. DECOMPTE

DDDDDDDDDD

CODI ENTITAT

Es prega que entregueu fins a nova ordre els rebuts que
presentara LA BURXA •
Data._______

Signatura
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Sants
A PEU DE CARRER

Preocupació pel

r--·----1

Cap d'Any 10

futur del Casal

Montse Rafí i Villar

Cívic de MagOria

1

Per acomiadar l'any 9 -el vell!- el
Casal Independentista i els Borinots
ens vam posar d'acord per provar
¡ aixo de muntar una «festeta» cojun1 tament. Una <<festeta» que ha resul1 tat ser una moguda important, i sort
1 que Cotxeres no té més capacitat!
! En el moment d'obrir les portes
11 només quedaven una cinquantena
d'entrades per vendre del miler que
1
teníem. Aixo ens pot donar la idea
j del resso que havia tingut la festa i
la boníssima acollida de la gent, que
estava encantada de poder celebrar
1 la revetlla al barri.
Ara que han passat uns dies i que
tothom ha pogut descansar i pensar-hi, sera el moment d'asseure'ns
i fer balan~. Segur que hi haura opinions per a tots els gustos, i aquí en
teniu algunes dels que hi vam ser.
Rapidament es veuen, com passa
habitualment, dos grups diferenciats: els que penquen i els que van
de festa. A la festa de Cap d'Any
aquests dos grups van estar clara! ment separats, fet que, com a mí1 nim per part dels Castellers, era un
\ canvi respecte d'experiencies ante/ riors. Molts cops, tot i que estiguis
1 fent les mil i una tasques que sempre hi ha en qualsevol acte que s'organitzi, sovint també participes de
1 la festa. A la revetlla del31, en can1 vi, per als que vam estar implicats
¡ en l'organització va ser com si no
1 haguéssim tingut Cap d'Any. la nit i
¡ el dia van passar volant, enmig de
1 muntatges, proves de so, merders al
1 control d'entrada (i de sortida), ven1 da imparable de tiquets, servei con! tinu de baí-ra, desmuntatge del tin¡ glado, carrega
'
'
de mate1' descarrega
! rial sobrant, viatges amunt i avall,
1 bastida, penons, pancartes, cansa! ment... 1 aixo que érem una bona
1 colla de b~s arremangats!
t
Perque, aixo sí, hi ha dues conclusions
que es van poder treure el
!
! mateix dia: la festa va ser un Cxit to1 tal i la col·laboració entre les dues
¡ entitats també. Veient el potencial
d'aquesta col·laboració, senyors i
1 senyores, jo repintarla la pancarta:
1 «Per !'estrena d'un Casal10 i a pels
1 castells de 1O!».

-El 31 de desembre el Casal
Cívic Estació de Magoria ha
tancat les portes. No es coneixen ni la data ni les condicions de la seva reobertura,
fets que preocupen tant les
entitats que s'hi allotgen com
les persones usuaries i les
seves treballadores.

¡
1

Ester Rams
Hostafrancs

El Casal Cívic Estació de Magoria es
va inaugurar l'abril del2006, després
de ser reivindicat durant anys per les
entitats vei'nals. Malgrat ser un espai
no gaire gran, s'hi organitzen nombroses activitats i acull una vintena
d'entitats, que omplen de vida les
tres plantes i el pati de l'antic edifici
ferroviari.
És un equipament de la Generalitat de Catalunya que des de la seva
obertura és gestionat per l'Associació
de ve'ins d'Hostafrancs. Es tracta d'un
conveni de dinamització i gestió del
casal per un any, prorrogable anualment. A finals d'any finalitzava el conveni i, tal com els altees anys, s'esperava que es publiqués de nou el concurs de licitació. A principis de
desembre, la Generalitat va presentar
el plec de condicions de licitació, pero amb caracter privat (és a dir, tancat
a tres empreses i sense publicació) i
amb només set dies de termini per
presentar propostes de projectes.

I
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DEMANDESIGNORADES
:rentitat vei'nal va decidir no presentar-se al concurs vistes les condicions
que imposava la Generalitat i la substancial reducció del pressupost: es
passava de 55.000 euros l'any 2009 a
39.000 peral 2010, i l'horari d'obertura es reduiit dues hores al dia -ac-
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Pressupost
muniapal: «Trinca
la nasta i corre»
Roser Benavent
El mes de desembre és el moment de l'aprovació dels pressupostos pera l'any següent i malgrat que sempre és bo conéixer
com es gasten els diners, en moments de crisi encara més. Per aixó, des de LA BURXA n'hem volgut
fer una petita analisi.
Un cop més, la fanfarria anual
de l'aprovació dels pressupostos
municipals s'ha desenvolupat
seguint el guió. PP i CiU votant
en contra i ERC fent-se voler fins
al final, per acabar donant el sí.
Es tracta d'una xifra de 2.600
milions d'euros que, aquest any,
presenta alguna peculiaritat.
El pressupost recull una partida de 140 milions d'euros que

Número guan ador:
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lmatge dela torre de l'antiga estació, avui casal cívic. INTERNET

cedia de forma gratUita, i que se'n limiti l'horari d'obertura.

El coHectiu ve'inal també tem que
es posin dificultats a les entitats per
fer servir l' espai, el qual fins ara se

Opinió

~

la panera de
'

tualment esta obert de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 17 a 22 hores. Així
ho va comunicar a les persones i en- titats usuiiri.es de l'equipament en una
assemblea el passat 15 de desembre.
En tancar aquesta edició encara no
se sap quina sera !'empresa o entitat
que gestionara l'espai. El més probable és que les activitats continui'n, malgrat que es desconeix quina sera la filosofia de la nova empresa i les condicions d'ús de l'espai. Des de diferents
coHectius (entre els quals, Vmcles
-espai de trobada per a pares, mares i
infants de Oa 3 anys-), s'ha endegat
una campanya per exigir que <<Magotia es mantingui com ha estat fins ara:
un centre actiu, de qualitat i integrador peral barrí», jaque afirmen que
l'equipament fa. un bon servei a les
entitats i que alhora s'ha consolidat
com un espai de trobada intergeneracional que no s'hauria de perdre.

correspon al segon any de l'anomenat Pta Zapatero de foment de
l'ocupació. 1 ens dóna pistes
sobre la caiguda de l'activitat per
la menor recaptació d'impostos i
perla disminució d'ingressos per
serveis previstos.
El fet que presenti un déficit
de 175 milions d'euros ha generat
un informe de !'interventor municipal on es declara que no compleix la llei d'estabilitat, cosa
que fara que tant la mateixa
intervenció com la Generalitat
hagin de tutelar els comptes del
fill pródig municipal obligant-lo a
un pla de reequilibri entre el
2011 i el2013. L'oposició acusa el
govern que tot aixó és una fugida
cap endavant en el darrer any de
govern, tot hipotecant governs
futurs. Una mena de «trinca la
pasta i corre».
No cal dir que aquest Titanic
económic que presenta unes despeses de personal de gairebé 400

milions d'euros s'ha convertit en
una oficina de col-locació dels
partits al govern. Sera divertit
veure, si hi ha un canvi de
govern, de quina manera encabiran els nous mandataris els seus
protegits, ja que ens temem que
la majoria de !loes tant técnics
com de contracte laboral com
funcionarial els trabaran ben
plens.
Peró no us penseu que els llops
es mosseguen entre ells. Just per
a aquest pressupost s'ha indos un
increment de retribucions als
órgans de govern de 2,2 milions
d'euros, que corresponen a 100
nous consellers de Districte, amb
sous d'entre 40.000 euros per
jornada completa i 20.000 per
mitja jornada. Toca a dos consellers per partit i districte. Com
bons germans que es reparteixen
el plat de llenties.
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13 ·anys de solidarita t amb
les persones empreson ades

ENLLA<; A BARRISANTS.ORG

Un comptador Represes les
a Can Batlló
obres del cen! Com que la historia de Can Bat).ló tre comercial
sembla que no s'hagi d'acabar mai i Les Arenes
ja es pot dir que hi ha persones que
1

Com cada Cap d'Any, i ja en
van 13, el 31 de desembre es
van portar a terme diferents

fa 30 anys que lluiten per recuperar
el recinte fabril per al barrí, des de la
Comissió de Ve"ins de la Bordeta i la
Comissió Anticrisi de l'Assemblea de
Barrí de Sants, s'ha decidit fixar un
final (o un inci, depen de com es miri). Amh aquest objectiu, ja fa temps
que van endegar la campanya «Recuperem Can Batlló», a partir de la
qual s'han compromes a ocupar el
recinte si 1'1 de juny del2011 no esta obert. Per donar més for~a a la seva reivindicació, van fer una acció el
passat 24 de desembre.

concentracions -davant de la
presó de dones Wad-Ras, del
Centre d'lnternament
d'Estrangers (CIE) de la Zona
Franca i de la Model-, per
mostrar la solidaritat amb les
persones preses i denunciar la
situació de l'actual sistema
penitenciari.
Albert Ricart Sanjuan
Zona Franca i Esquerra de I'Eixample

La jornada va comen~ar amb una concentració a les 12 del matí davant la
presó de dones de Wad-Ras. Ales 5 de
la tarda els actes de denúncia van continuar al CIE de la Zona Franca i finalment, com ja es tradició, a les 8 es va
portar a terme la marxa de torxes i la
«celebraciÓ» de l'any nou al voltant de
la presó Model. Aquestes concentracions volen denunciar la situació del
sistema penitenciari i proposar alternatives a la presó, ja que els organitzadors les entenen com a llocs que no
reuneixen les condicions per resocialitzar els i les internes. A més, també
volen servir per recordar a les persones empresonades que no estan soles.
CREIX EL NOMBRE
DE PERSONES EMPRESONADES
Amb les protestes també es vol posar
sobre la taula el fet que any rere any
augmenta la població reclusa a la nostra ciutat i a Catalunya. En els últims

Moment en que la marxa passava per davant de la presó Model. ELOI DE MATEO

dos anys, la població privada de llibertat ha augmentat en unes 2.000
persones. A més, els presos i preses
en estat preventiu augmenten dia a
dia, mentre apareixen estadístiques
que diuen que un 20% de les persones en situació preventiva acaben absoltes de tota culpa durant el judici.
Es pot dir que aquestes dades, sumarles a l'excés de persones recloses
en els diferents CIE, a les condicions
inhumanes en que es troben alguns
centres penitenciaris (com és el cas
de la Model, pendent d'un trasllat
eternitzat), i a l' estigmatització social i
institucional, generen degradació de
la vida de les persones preses, més
enlla de la situació de privació de llibertat en que viuen.
Els participants en les diferents accions esperen que els seus actes de
denúncia serveixin de toe d'alerta a

Judici als detinguts
pels incidents
de les festes del 2005
M.R.G.
Sants

Vany 2005la seguretat privada del metro de Barcelona va irrompre a les fes-

tes de Sants que se celebraven a la confluencia del carrer Jocs Florals i carretera de Sants. El motiu va ser que a
·l'andana de Mercat Nou uns nois havien aturant un comboi ambla intenció
de fer-hi pintarles. El que hauria estat
un incident sense importancia va acabar amb diversos ferits, un d'ells intervingut de gravetat en un b~.
Vactuadó de la Policia Nacional i del
personal de seguretat de TMB va ser absolutament desproporcionada. v.m utilitzar gossos ensinistrats pera l'atac sense morrió contra la gent que estava a les
festes i que es va acostar allloc dels fets.
El més greu del cas, pero, és que es va

fer un tret amb una de les armes reglamentitries que va impactar a una al~
d'1,70 metres. Aquests fets van ser denundats pero es ·van arxivar tot i les
proves i els parts de lesionS presentats.
Els acusats pels incidents són sis en
total i van ser detinguts per la Brigada
d'Informació de la Policia Nacional.
Un, just després de passar per la sala
d'operacions, ferit de gravetat per un
dels gossos, i tres més, identificats suposadament després d'una investigació. La resta van ser detinguts passats
sis mesos sense que ni tan sols baguessin estat a les festes, escollits amb un
criteri clarament intimidatori, sense
proves, ni justificació.
Les penes que es demanen a tots els
acusats ronden els set anys de presó a
més d'importants indemnitzacions.
L'autor del tret, pero, va ser absolt.

la societat i a les institucions, i que
s'obri el debat sobre un canvi de mo-·
del del sistema judicial i penitenciari,
en que on la qualitat de vida de la població reclusa millori. Esperen, també, que aquestes concentracions no
s'hagin de repetir. Aixo voldria dir
que les seves demandes han estat escoltades i posades en practica. Pero
la visió que.tenen les institucions sobre el sistema penitenciari fa pensar
que aixo no sera p'ossible, ja que cada cop s'aposta perla construcció de
més presons i, a més, seguint un model anacronic i desfasat.
MARXES DE TORXES
D'altra banda, un any més, entre el18
i el20 de desembre es van fer a 16 municipis diferents marxes per exigir la
llibertat dels presos i preses polítiques,
organitzades pel coHectiu Rescat.

Condemnen
tres mossos
de les Corts
per tortures
El Tribunal Suprem ha condemnat
a quatre anys i nou mesos de presó
tres mossos de la comissaria de les
Corts pel delicte de lesions a un
detingut d'origen romanes. Els fets
es remunten al 22 de juliol del
2006, quan Ludan P. va ser detingut per error en ser confós amb un
lladre. Durant el trajecte a la comissaria el detingut va ser vexat i
maltractat: un dels moments més
violents es va donar quan un dels
mossos va introduir una pistola a la
boca del detingut, entre amenaces
i cops. Tot i que el Tribual Suprem
ha rebaixat la pena inicialment imposada, els tres mossos hauran
d'ingressar a la presó.

A principis del mes de desembre es
van reprendre les obres del centre
comercial que se situara a l'antiga
pla~a de braus Les Arenes. Els treballs han estat aturats durant nou
mesos per problemes financers de
la promotora Sacresa, que ha cedit
les obres a l'empresa Metrovacesa.
La construcció del centre comercial
esta executada en un 80%, pero tot
i així els treballs per acabar l'obra
trigaran un any més, fet que faca
que el procés s'encareixi 200
milions d'euros. Aquest centre comercial esta destinat a concentrar
espais d'oci, hipermercats i grans
superficies comercials, la qual cosa
ofegara encara més els petits comerciants del barrí.

Rua de cotxes
contra la
requalificació
del Mi n iestad i
Uns 500 vei"ns de les Corts van participar el passat 12 de desembre en
una caravana de cotxes per protestar contra la requalificació del Miniestadi. Durant dues hores, una
trentena de cotxes van circular amb
pancartes i fotografies de l'alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu, i del
president del Bar~a, }oan Laporta,
amb consignes com «Recapaciteu~ i
~No a les requalificacions~, i reivindicant el manteniment del sol destinat a equipaments esportius.

L - ------·--------- - ----·- - - - -

Les decisions judicials sobre la
Torre Malaia indignen el vernat
Ester Rams
Sants

A mitjan desembre es feia pública la
' sentencia del recurs contenciós administratiu que van presentar els vei"ns
que s'oposen a la Torre Malaia i amb el
qual esperaven que es decretés la iHegalitat de la construcció.
La jutgessa que instrueix el cas ha
desestimat la demanda, al·legant que
no esta acreditat que les finques on
s'ha construir la polemica torre fossin
realment expropiarles pel Ministeri
d'Obres Públiques. Segons els vei"ns,
els terrenys eren propietat d'aquest
ens públié i no de l'Ajuntament de
Barcelona, raó per la qual aquest no
els podia vendre a l'empresa Sacie, SA,
empresa que ha constniit l' edifici i que
gestiona els apartaments en lloguer.
La plataforma ve'fual esta estudiant
si interposa un recurs davant del Tribunal Superior de Justicia.

lmatge de l'edifici que sobressurt al passeig de Sant Antoni. INTERNET

D'altra banda, en tancar aquesta
edició s'ha sabut la decisió del fiscal
de delictes urbanístics d'arxivar el cas,
malgrat que ha reconegut diverses
irregularitats i practiques poc ciares

en la gestió municipal. La plataforma,
que voll'enderrocament de l'edifici,
va presentar el cas a la Fiscalía el gener del 2008, i aquesta, fins ara, no
s'havia pronunciat.
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Anem a fer-ho facil
MONA ACHACHE
EL NOTA
PROPAGANDA PEL FET
2009

El Xavi, el Pau i el Bel
formen El Nota, grup
que, després de dues
maquetes difoses per
Internet _i gracies al
premi del concurs Sona 9, acaba de treure
el seu primer treball
d'estudi. Les bases
del Bel i la producció
de Dive Dibosso donen al disc un so impecable i variat, i les

lletres, més que impecables, són impactants. Les rimes del
disc donen cabuda a
molts temes que ja
estem acostumats a
sentir en el món del
rap (hi ha crítica social, orgull de barri,
vacil-lades, xuleria i
cara) peró també trobem d'altres que costen de trobar (honestedat, sinceritat i
sentit de !'humor).
_ Peró, sobretot, sap

barrejar molt bé la
quotidianitat amb la
denúncia política. Les
col·laboracions
de
F.D.R. (grup de hardcore), Olalla Castro
(Nour), Rodrigo (At
Versaris), Los Raperos
de Emaus i Dague
acaben de fer que el
disc sigui rodó.
Pau Canela Barrull ·

Basada en l 'exitosa
novel·la de Muriel
Barbery L'elegimcia
de l'eric;ó, és la
primera realització
de Mona Achache. La
'r elació que s'estableix entre tres personatges molt solitaris que ~uen en un
mateix edifici (la
portera, un llogater
japones i una nena
d' 11 anys) formen el
nus d'una historia
que es desenvolupa ·

en un entorn aburgesat i cínic.
Aquesta pel·lícula
francesa es veu de
bon grat per la humanitat dels seus personatges, d'éntre els
quals destaca l'excel·lent interpretació de Josiane Balasko i la música de Gabriel Yared. ·
Lancelot

'\....

BURXANT ELS BYTES

La cultura i la neutralitat a: la xarxa
En · aquestes últimes
setmanes, s'ha parlat
molt sobre una proposta de llei de la ministra
de Cultura en que es
planteja la possibilitat
de tancar webs per detensar els drets d'autor.
Aquesta proposta de
llei, inclosa dins d'un
pla general per a la sostenibilitat económica,
preveu que sigui una

comissió del dit Ministeri qui tingui la potestat
de tancar un web sense
autorització judicial.
A part de la vulneració d'un dels principis
basics de la democracia
(la separació dels tres
poders), si aquesta llei
segueix endavant és
una trava molt important pera una de les fites que havia aconse-

guit Internet: la neutraa l'Estat espanyol seria
litat de la xarxa. Aquesdiferent del de Fran~a
ta neutralitat es basa
o altres pai"sos. Tindríen el fet que Internet,
em un Internet capat.
des dels seus orígens,
Peró aquesta llei no
sempre s'ha niantingut
ha portat només coses
independent de goverp$, dole11tes. La resposta
i grans
cibernetica ha estat imInternet es basa
pressionant. Més de
sament en .aquesta
160.000 blogs s"han subertat global.
. mat a un manifest en
Si s'aprovés la
· . _menys d'una ~etmana.
!'Internet que es
Mig milióde persones hi

Dr. Mar~al
Solanas _i
Esquerra

Carrer d'Oizinelles, 96, lr.
08014 BARCELONA

1

\

han donat suport i en
només tres dies, la ministra s'ha hagut de
reunir amb alguns dels
blocaires més coneguts
de l'Estat.
No sé si aquesta llei
canviara Internet, peró
el que sí que és dar és
que Internet esta canviant la societat.
Bernat Costa

Nou horari:
dedillunsa
divendres
de 18a 22 h

Ajuda'ns a consolidar economicament el projecte:
necessitem més sods i sodes
per fer frontales nombroses
despeses mensuals!

Contacta amb nosaltres o
. passa't pellocal!

,'-

1

J05iANE BAlASKO ~

aplicar j explicar el que
ha apres al seu país.
En el centenari de
L'edició inclou la inl'afusellament de F.
troducció d' Anselmo
Ferrer i Guardia i de -la
Lorenzo (traductor de
Setmana Tragica, el
la versió original al cascol-lectiu Negres Temtella), les paraules de
pestes ha traduil al caFerrer i Guardia adretala !'obra de Jean Gra~ades al professorat,
ve, que va formar part
una carta on alumnes
· dels materials d'estudi
de l'Escola Moderna
de l'Escola Racionalista
parlen sobre el !libre a
que Ferrer i Guardia diescolars de l 'Ateneu
rigia a Barcelona.
Obrer de Badalona i la
En Nono coneix Auintroducció en la qual
tonomia, país on l'eduNegres Tempestes excació- de les criatures
plica les raons que els
estimula les seves inhan portat a traduir
quietuds, !'amor perla · aquest !libre al catala,
natura i altres valors
entre les quals destaca
propis de l'anarquisme.
la necessitat de crear
Accidentalment, en Noescotes llibertaries.
no acaba a Argirocracia, contrada regida pel
Miguel Angel Torrijos
capitalisme, on intenta
JEANGRA\fE
NEGRES TEMPESTES

t

f

\

>Col·l~ius: Etcetera. Contra-lnfos. Biogratk.
Polémica; Ateneu llibertari del Poble Sec, Radio
Sants·Ona Uiure, Cooperativa de consum crftic.

Tel. 93.332.04.19

>la c:óordinadora es reuneix els dimarts a les 20 h

man: msolanasden~t@Jnfomed.es

C/~d'Hongria, 71, npis.Sants. BCN

"PEIXOS NOLLA"
Mercat de Sanls,
parades 301 a306 i 340 a 341

Telf: 93-339-55-57

SANTS

especial Comiat R+
NÚMERO ESPECIAL

Amb aquest especial volem acomiadar-nos dels santsencs
Rabia Positiva, un grup vinculat a les lluites socials de
Sants, des de les quals s'afirma que se'ls trobara a faltar.
Aquest especial ha estat possible gracies a David Vázquez,
Pau Canela Barrull, Joan Tomás, Jaume Barrull Castellví,
Daniel Camon i Pastor, Helena Oleína Amigo, Montse
Huguet i, evidentment, la resta de components de R+.

A·reveure, Rabi-a ·Positiva!
r
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Rabia Po~i+iuo
15 anys mossegant

'

Comunicat de comiat del grup
David, Pere, Kike, Gregor i Ramon
Rabia Positiva

Volem anunciar-vos el nostre adéu
com sempre ens ha agradat fer les
coses: des de la sinceritat i amb el
cap ben moblat. Diem adéu, sense
presses.

Ja fa molts mesos que parlavem
al nostre local d'assaig com hauria
de ser el nostre final, conven¡;uts
d'haver fet els deures amb nosaltres mateixos i d'haver recollit molt més
del que mai hauríem arribat a imaginar aquell estiu del 1993. La maqueta, els discos, els recopilatoris,

el DVD dels 15 anys, el vinil, els directes, la gent i l'amistat duradora
són part del recorregut. En el record queden les vivencies, i a la
motxilla, !'experiencia.
Aquest 23 d'octubre hem comen¡;at el darrer viatge. Des del Maestrat a
~astella, des de la Catalunya interior

fins al Garraf i, com no podía ser d'una altra manera, acabarem a Sants.
El proper 5_de febrer del2010 estarem preparats per oferir el nostre
darrer concert, el de comiat, el que
anuncia que l'activitat del grup s'acaba. Esperem trobar-Vós-hi com
seínpre per donar-li a Rabia Positiva

l'adéu merescut. Al cap i a la fi, la
música continua, cadascun de nosaltees seguid lligat a aquest món
d'una manera o d'una altra. Sabem
que el camí continua i ens podem
trobar a qualsevol revolt.
Salut!
Sants, octubre de 2009
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especial Comiat R+
La fi d'un projecte
Joan Tomás

Tami és una de

les persones que millar coneix
la trajectoria de R+ . Locutor
de les radios Contrabanda i
Pica, també va col·laborar en
el programa

Delirium Rack,

de I'Ona de Sants, i va ser el
primer representant oficial de
la banda.
Joan Tomás

Ho he dit moltes vegades: Rabia Positiva ha estat un deis grups més interessants del panorama a!tematiu peninsu1ar deis darrers anys. 1ho die des
de la humil perspectiva que m'ha donat el fet de formar part, durant gairebé 15 anys, del programa musical Metal Age de Radio Contrabanda, des
d'on he pogut seguir l'esdevenir de
!'escena deben a prop. 1 és que per
mi, si he de citar els tres grups de
punk més viscerals, honestos i nihilistes, em quedo amb La Banda Trapera
del Río, Eskorbuto i Arpaviejas. Pero si
he d'escollir les tres bandes de rock
combatiu més racionals, coherents i
constructives, trio La Polla Records,
Maniática i Rabia Positiva.
També ho he repetit sovint, m' agradaría tenir la distancia suficient per reafirmar-me en aquesta última afirmació. Perque de vegades em pregunto si
no és la proximitat a aquest grup el
que fa que m'emocionin tant les seves
can~ons i que valori enormement el
seu treball, la seva evolució en cada
nova gravació. 1 aixo en aquests convu1sos anys en que hem lamentat la
desaparició de bandes com El Oso
Yonki i Elektroduendes, per posar un
parell d'exemples destacables.
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Cartel! del concert de comiat, que es fara el 5 de febrer a les Cotxeres de Sants.

1és que grades a la radio i a un parell d'aficions comunes ~a música i
les ganes de canviar el món d'acord
amb uns parametres socials justos),
amb el pas del temps la meva amistat
amb el David, i amb la resta de músics
de Rabia Positiva, ha estat intensa.
Amb ells he compartit estones de platja i de futbol, actes solidaris i vibrants
nits de festa i decibels. 1 per a ells he
fet, agr;üt i orgullós, tots els papers de
!'auca: enganxar cartells, muntar concerts, revisar textos, fer road manager, de taquiller, de pipa, de guingueter. .. de Castelló a Perpinya i de les
okupacions més altematives als més
sofisticats platós de te!evisió.
És per aixo que pensar que Rabia
Positiva fa una gira de comiat em deixa
un gust agredo!~. D'una banda, m' alegra que marxin per la porta gran, amb
un nom solid dins !'escena a la qua!
pertanyen i de la qua! han volgut formar part activa. En aquest sentit, cree
que han tingut una trajectoria ascendent i que han tocat sostre: un bagatge
a l'al~da deis grups reconeguts i seriosos. 1tan amics com sempre, que és dificil després de tants anys a la carretera. D'una altea banda, em provoca melancolia. Noto que les nits de rockand-roll se m'acaben i que la meva joventut s'ha esvai"t entre les responsabilitats familiars del present i la incertesa
d'un futur que pinta magre. S'ha acabat una bona epoca? Musical i personal? Potser sí. És hora d'un relleu generacional? Als escenaris i als carrers?
Tampoc cal que ens posem tan tcigics.
El David i jo quedavem a les 11 de
la nit per anar de festa. Ara quedem a
les 11 del matí per passejar les nostres
nenes pel pare. Pero la meva filia va a
l'escola amb una xapa de R+ penjada
a la texana. Suposo que la d'ell també.
La lluita continua.

Enquesta popular
En la aira del seu comiat,
Rabia Positiva ha vtsttat
més de 300 poblactons, de
les quals us en presentem
una part.

Torrefarrera, Cervera, Come·
.les, Vila-real, Albalat de la Ri· ,
1
lla, Sant Boi, Esparreguera,
bera, Guardamar de Segura,
l'Hospitalet, el Prat, Vilade·
Oñati, Santurtzi, Bergara,
cans, Sant Pere de Ribes, Vila· Urretxu, Soraluze, Zaragoza,
nova i la Geltrú, Vilafranca
Pena-roja de Tastavins, San
del Penedés, Sant Martí Sarro· Sadurninho, Bueu, Melide,
1
Sants, Sant Feliu de Llobre·
11 ca, Moja, Castellvell del
Cangas do Morrazo, Madrid,
gat, Gracia, Nou Barris,
Camp,
Reus, Riudoms, CamVallecas, Móstoles, Cuenca,
11
Eixample, Horta-Guinardó,
JI Santos, Vinhedo, Sao
1 brils, el Morell, Tarragona,
1
Poblenou, Poble-sec, Ciutat
1, Montblanc, Avinyó, Manresa, Paulo(Brasil) ...
Vella, les Corts, Sarria (Barce- , Castellgalí, Sant Joan de
•l A més, aqui tenlu les dates i
lona), Piera, Capellades, Ca· •' Vilatorrada, Sallent, Sant
11 les sales deis concerts del
laf, Vic, Prats de llu~anes,
Quirze
del
Valles,
Sant
Cugat,
11
mes de gener:
Berga, Badalona, Sant Adria
1
llinars del Valles, Mantornes
de Besos, Fitou(Fran~a),
del Valles, lli~a de Munt, TerArgentona, Sant Pol de Mar,
• Divendres 15 de gener
rassa, Sabadell, Sant Celoni,
llagostera, Arbúcies, Sarria de Monteada i Reixac, Castellbis·
Sala La Boite (lleida)
1
Ter, Blanes, Calella, Girona,
bal, Barbera del Valles, Sant
1 Rabia Positiva + El Oso Yonki
Breda, Bellver de Cerdanya, el ,, Feliu de Codines, la Roca,
Cl
• Dlssabte 23 de gener
Pont de Suert, Vilaller,
Ullastrell, Santa Maria del CaNau del Ger (Ribes, Garraf)
Mollerussa(Golmés), Taüll,
mí (Balears), Benassal,
1
Barruera, Sort, lleida, Aleo- ~: Castelló de la Plana, Forcall, 11 Marató de Rock
letge, Agramunt, Bellpuig,
Borriol, Borriana, Vilafamés,
Tarrega, Castellsera, Bellcaire les Useres, Vall d' Alba, la
d'Urgell, Castellnou de Seana, Salzadella, la Jana, Figuero1
1

¡¡

Amb motiu del comiat de Rabia
Positiva, el portal d'informació
local www.barrisants.org ha organitzat una enquesta.

En el moment de tancar aquesta edició, amb 54 respostes, els
resultats són:
1)46,3%

la pregunta que es formula és
la següent:
«Rabia Positiva anuncia el seu
comiat el proper divendres
5 de febrer a les Cotxeres de
Sants. Que n'opines?»

2) 27,8%
3) 25,9%

1 les respostes que es propasen
són:
1) Propaso ter campanya per
aconseguir declarar «Sants es
crema! » com a himne popular.
2) No ho haurien de deixar
mai, que s'ho pensin bé perno
deixar orfe el barrí.
3) Ah! Encara toquen? Que pe·
satsl Cree que haurien d'haver
plegat abans.

01
2
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EL COMENTARI

Un peu a
cada historia
Jaume Barrull Castellví
Amb l'arribada deis noranta, la rabia
del punk i el hardcore no va desapareixer, pero bandes nord-americanes com Down By Law i Green Day
van acabar d'endolcir els ritmes
agressius consolidant línies melOdiques marcarles durant els vuitanta
per Dag Nasty, Descendents i Hüsker-Dü. En el moment en que Epitaph surt de la marginalitat i posa
un peu a les llistes d'exits, entre
Sants i Sant Feliu neix Rabia Positiva.
Al nostre país apareixen segells com
B-Core, amb referencies extremes i
melOdiques sense mitges tintes. Locals com Puerto Hurraco, Communiqué, la Bascula, Garatge i KGB
eren cites obligarles per a grups locals, nacionals i internacionals en gires i concerts que, malgrat ser histOriques per a uns, són marginals,.sorollases i incomprensibles per al
gran públic. No ens enganyem, el
hardcore és adrenalina i minoria.
En aquest escenari, la banda de
Sants aposta per editar La voz de la
discordia en l'únic format que es
podien permetre aleshores, la casset. Fa només 15 anys la consigna
del «fes-t'ho tu mateix~ era analogica, un treball gairebé artesanal que
només tenia sentit si creies i gaudies
amb el teu projecte. Quantes handes no van passar d'aquesta primera etapa? És impossible saber-ho.
Rabia+, pero, segueixl'estil marcat
per l'straight edge i el hardcore originals en contraposició al punk nihilista i autodestructiu. Rabia+
creu, creix, madura i a poc a poc
consolida una trajectoria que s'enregistra en quatre compactes i un
DVD amb els segells 'fralla Records i
Propaganda pel Fet!, tota una declaració d'intencions.
En aquest sentit, dones, Rabia+
sempre ha jugat a dues bandes i ha
tingut un peu a l'escena hardcore i
un altre als moviments socials i políties de Sants en particular i Catalunya en general. Aquesta realitat
els ha convertit també en una banda atípica, i no sempre compresa,
que gaudeix amb la música per la
música tocant amb Innocents i Penguin Village en una sala qualsevol, i
que gira per festivals i concerts reivindicatius en favor de mil causes
per guanyar. Una banda que era estranya perque feia moltes can~ons
de hardcore en catala en una escena dominada per l'angles i el castena, així com era vista amb un punt
de recel per aquells que només saben escoltar discursos políties musicats i en catala. Un grup, dones,
amb un estil propi i un camí particular que mai no ha renunciat als
seus principis ni als seus gustos.

especial Comiat R+
'La voz de la
discordia'

Disc a disc
Els més de15 anys als escenaris han deixat una vuitena

com Cultura de resistencia
(Volum 1 i 11) i de Tralla

de discs, que recollim a continuació. Pero, a part de la

Records. També cal destacar
la seva participació en una

discografía propia, Rabia
Positiva també a col·laborat

vintena de discos recopilatoris editats en diferents punts

en molts projectes col·lectius

de I'Estat, així com al Brasil.

Tralla Records, 1995

Una casset que va marcar una epoca:
tres mil copies venudes i editat per
una discografica independent que

'Continuem

'Tiempo
al tiempo'

avan~ant'

CD compartit de Rabia Positiva, El
Oso Yonki, Innocents, Mojo Animal
Sex-tet i La Troupe Colors. Aquest

Col.lectiu Radio Raheem,
1997
.

Tralla Records, 1998

treball es va gravar, dissenyar i editar (en CD, tota una novetat de l'epoca) entre gent del CSA Hamsa i
bandes del barri que hi actuaven.
Rabia Positiva grava la versió de The
Clash «Barna es crema!~ (que més
tard es va popularitzar com a «Sants
es crema!»).

ta en dos temes i en la versió de la can<<La rabia es ... ». Primera col·laboració esteBar amb el cantant de Maniática en una versió una mica desafortunada de <<Lo que nos queda>>. Pel que fa al
disseny, es fa la primera incursió del
tandem Elena Otxoa - Montse Aumatell, que trencava radicalment amb l'es-·
tetica hardcore-punk de l'epoca.
~ó

Primer llarga durada, on comen~ a
crear-se un so propi. Els orígens gallees
del cantant apareixen en forma de gai-

'A volar!'

'PaTaules'

Tralla Record.s, 2000

Propaganda pel Fet, 2002

punk-rock. La llengua catalana coa obrir-se camí amb quatre
peces. Can~ons com <<Ella no olvida» i «Libres» es convertiran en
exits del directe. La can~ó «lnfluenciat per tu» és tot una declaració
del gir cap al hardcore (versió dels
Dag Nasty cantada pel vocalista de
Subterranean Kids).
-

un encert. El punk-rock reviu amb la
can~ó «Lo riu», toma la contundencia
amb «Reaccióh•, i el hardcore llueix
amb «Siempre es .. .» i «Pirata». Cal
destacar la versió de Stiff Little Fingers <<L'alternativa és aquesta». Aquest
treball els permet ampliar el radi d'acció, els seus concerts guanyen en qualitat i són habituals les sortides a diferents punts de l'Estat.

men~a

Aquest és el primer disc en que trobem la formació actual i on el so
hardcore es consolida per sobre del

Millor disc de la banda. El canvi de
discografica i la gravació per part de
Santi Garcia (No More Lies) resulten

'Un altre camí'

'Sentiment,
compromísi
acció'

Propaganda pel Fati, 2005

Quart llarga durada de la banda en
un estudi. És el disc on el hardcore
atrapa definitivament el grup i on

apostava per bandes joves. MusicalMENT, punk-rock amb toes de hardcore melodic i lletres basicament en
catala i castella. Temes emblematics
com «Ments Buides~ i <<Dos Estels» ja
sonaven en la primera etapa del grup.
Com a fet anecdotic: tot i ser el primer treball no conté cap versió d'una
altra banda.

el catala passa a ser la llengua vehicular. Can~ons rodones com «Metxes enceses», «A les parets», «Avui
comen~a la guerra» i «Salvador Puig
Antich» assoleixen en breu la categoría d'himnes. El gallee torna a tenir presencia amb «Bágoas de fuel»
i la versió de torn és «El meu barri~,
deis The Jam.

'Una can~oneta
imon'an em'
La Rabia Records, 2009
Aquest és el darrer treball d'estudi,
editat únicament en vinil. Consta
de cinc temes nous i dues versions
de grups representatius per a la formació: lnnocents (mítica banda de

Kasba Muste - La Rabia

Record.s, 2008

Directe enregistrat al CSO Bahía de
Sants amb motiu del loe aniversari de
Can Vies i el 15e de la banda. Un so

hardcore de Sants) i Código Neurotico (grup punk de la ciutat de Terrassa).
El disc sembla fet de can~ons
compostes amb anterioritat i que
ara graven com a epitafi. El punk i
el hardcore, com en tota la discografía, es reparteixen el pastís. Can~ons melodiques com <<Quatre xavals>> es compaginen amb himnes
com <<Foc a la barraca!», de declara-

contundent que reflecteix un deis puntals del grup, el directe. Rematen el treball sis temes inedits, un DVD amb el
concert i un documental de la seva historia realitzat pel periodista Daniel Camon, premi Enderrock 2008 de la crítica al millor DVD editat a Catalunya.

cions vivencials («Todo lo que soy
me lo ha dado el punk~) i de reivindicació del catala («]ustificant»).
Sens dubte, aquests temes faran
que aquest disc resti com un llegat
exeHent de Rabia Positiva.
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especial Comiat R+
bes fest!!S altematives ben organitzades a cada poble. En canvi, els centres
socials okupats no passen el seu millor moment. De mica en mica, pero,
cree que anem a més.
RC: Les festes altematives substitueixen el que abans passava a !'interior
deis centres sodals. Ara, en comptes
de fer activitats cap endins, han sortit
al carrer. 1 aixo pot ajudar a acostar
gent nova. En 16 anys s'han fet moltes coses. El que passa és que la feina
que hi ha per fer és tanta que, si vols
veure-ho de forma pessimista, encara
estem molt fumuts.

Quan .la banda sonora acaba ...

Una ·entrevista a Rabia Positiva

1 la moguda hardcore? Com esta la

cosa pel que fa a sales i grups?
RC: El hardcore és una música per a
Pere, Gregor, Ramon, David i Kike, els cinc components de Rabia Positiva en un carrer de Sants. (H)

Rabia Positiva plega. El grup
de hardcore-punk del nostre
barri tanca una trajectoria de
més de 16 anys i set treballs
en diferents formats i anuncia que cloura la gira de
comiat el proper 5 de febrer
;..

a les Cotxeres de Sants. Des

us haureu de continuar veient per
no trobar-vos a faltar ...
RC: Segurament el dia 6 de tebrer sera
dur. Tocara assimilar-ho i sera el moment de fer balan~, de mirar-se la trajectoria amb perspectiva i cadascú haura de trobar el propi camí. Ens continuarem veiént, segur, perque som
amics i ho continuarem sent i potser
ens tornero a trobar amb un instrument a les mans, o no, ja ho veurem.

de LA BURXA no volem deixar
passar l'oportunitat d'emplac;:ar-los perque responguin les
darreres preguntes coma
conjunt de música.
Curiosament, ens citen en el

«Pieguem d'un

projecte, pero no
de la música>>

No és contradictori aixo de plegar
i estrenar nou local d'assaig?
David Vázquez (DV): Pleguem d'un
projecte, pero no de la música.
Ramon Campa (RC) : Va sortir l'oportunitat de venir aquí al barri, en un local en fOndicions i, com que a ningú
no li cabia l'ampli a casa ...
Pere Altisench (P~): A més, aquí compartim espai amb altres grups i ens
surt molt millor de preu.
En el documental Sentiment, compromís i acció afirmen que R+
continua endavant perque la gent
us continua cridant per tocar i pet. que son un grup d'amics. La gent ja
. no us crida o és que us heu barallat?
DV: La gent sí que ens crida i continuem sent amics, el que passa es que
també cal estar bé amb nosaltres mateixos i aixo no acaba de funcionar.
PA: Ha arribat un moment en que
veiem símptomes d'estancament, de repetició i, en no saber com solucio- .
nar-ho, hem decidit plegar ara que ho
podem fer bé.
DV: Podriem continuar tocant perque
només cal seguir una -rutina i és el
més facil, pero també ~s el més perillós perque podria ser que al final deixéssim de ser amics.

PerO si rio us heu barallat i, després
d'll anys ambla mateixa formació,

perque no hi havia cap altre grup.
Un dels motius que donen quim us
pregunten per que plegueu és que
ja heu fet de tot, encara que no ho
hagueu fet tot. Que us faltava fer?
PA: Ens hauria agradat molt anar de
gira per Europa.
RC: Vam estar-hi a punt, eh!
DV: Sí. Vam estar-hi a punt, pero com
que no érem nosaltres qui ho gestionavem, suposo que els interffiediaris
no van acabar de funcionar bé. Amés,
aquí mai no hem estat aturats com
per dir que era el moment.
1 que no haurieu d'haver fet?
PA: Tot el que hem fet ho hem decidit

seu nou local d'assaig...
Daniel Camon i Pastor
Sants

eles i, si no hi és, no trigara gaire.
DV: Per aixo hem tocat tant per Sants,

En una entrevista a la revista Enderrock, el Gregor assegura que part
del grup té ganes de continuar tocant i el David deixa anar que té un
projecte que li ronda pel cap. No
ens esteu amagant alguna cosa ...
RC: Sí. La veritat és que desfem un
grup i en crearem quatre.
No. Seriosament, tothom té inquietuds i segurament sortiran coses, pero
no tenün res parlat, ni concretat.
DV: Ami !'experiencia em diu que fer
dues coses alhora no funciona. És millor acabar una cosa bé i després anar
a per una altra.

Si Rabia Positiva plega, qui fara el
paper de banda sonora dels moviments socials de Sants?
DV· Haura de sortir algú, no?
RC: Hi ha Pirat's, hi ha At Versaris,
que es podria considerar mig de
Sants.. . 1 la veritat és que no hi ha
gaire cosa més. Encara que segurament sortiril algú perque aixo són ci-

entre tots i els passos han estat ferms,
pero aixo no vol dir que no ens haguem equivocat. Hi va haver un mcimenten que el mercat t'empenyia a integrar la discognüica i el management ·
en la mateixa empresa. Nosaltres estavem amb la discognüica Propaganda
pel Fet! i qui ens portava el manage-ment era Hace Color. Aleshores vam
deixar Hace Color i vam fer que Propaganda ens portés les dues coses. 1 jo,
potser, no ho hauria fet.
DV· Sí. V!st ara, va ser_un error.
RC: De totes maneres, mai hem pres
una decisió amb divisions internes.
Amb el pas del temps sí que es pot dir
que álguna cosa l'hauríem pogut fer di- .
ferent. Sobretot molesta quan et sents
empes per factors externs, pero no
creiem que hi hagi hagut erradesgreus.
La via acústica podía semblar un
flirteig amb altres estils menys co~
tundetíts..No va funcionar?
RC: Hi va haver gent que ho va inter-

pretar d'aquesta manera i qui va pensar que Rabia Positiva podia acabar
per renéixer amb aquest altre estil,
pero no era aquesta la intenció. El
que preteníem era presentar un treball basat en el directe, d'alguna manera que no fos el format tradicional
de directe i ho vam fer amb la gira
acústica. Va ser molt divertit, va estar
molt bé; pero res més.
DV: L' assemblea de Rabia Positiva tenia decidida la data d'inici i la data de
finalització de la gira acústica.

«A Sants caldria
recuperar algun
local _que servís de plataforma per
als grups nou»
1

minories. Per poder-la escoltar has
d'anar als dos o tres llocs on la progfam.en. Aixo passava fa 16 anys i con,
tinua passant ara. La diferencia és que
ara hi ha més bandes.
PA: Sí. Ara és més facil gravar.
RC: Sí. 1 amb Internet també és més
facil difondre la teva música.
DV: El que és simptomatic és que els
grups que omplen ara són els classics
que es reajunten i aixo vol dir que alguna cosa no funciona.
PA: Aquí a Sants caldria recuperar algun local que servís de plataforma
per als grups nous.
Els dos últims treballs són una autoedidó signada per La Rabia Re·

cords. Com es fa aixo de treure maqueta amb discografica i acabar la
carrera autoeditant-se els projectes?
RC: És que som estranys ... Fem les
coses al revés!
DV· Quan els grups es tomen a unir,
nosaltres pleguem: 1 quan els grups
aspiren a ser fitxats per alguna discogdfica potent, nosaltres ens fitxem a
nosaltres mateixos.
RC: També cal contextualitzar. En el
moment que apareix R+, la indústria
musical funcionava diferent. Ara no .es
venen discos i la discognüica no t'aporta res. Per aixo hem cregut que és millor controlar tot el procés.

Heu experimentat ámb tots els formats possibles: casset, CD, DVD,
directe, documental, acústic, vinil ... Amb quiti. us queden?
DV: Com a format, jo del que n'estic
més orgullós ·és el CD-DVD perque
cree que és el que millor ens permet
explicar el que som i el que hem estat.
RC: Sí. Amés, és un treball que ens va
El concert de comiat de Sants tinpermetre editar un directe. Se'ns deia
dci un format habitual o continuaque mai havíem aconseguit sonar en
reo experimentant fins al final?
estudi com sonem en directe i el for- - RC: Mira si estero experimentant, que
en portero tres de fets i encara no samat de Compromís, sentiment i acdó
ens va donar l'oportunitat de lligar tobem com seran els tres que queden
tes dues coses.
per fer ... Anem sobre la marxa!
DV: A Sants el concert el munta l'AsSi repassem 16 anys de moviments
semblea de Barri i volem convidar
socials, com estem? Millor o pitjor?
també els Castellers i els Diables.
DV: Millor, encará que han canviat les
També hi haura coHaboracions de
formes. Fa 16 anys, les festes altemagent de grups de Sants com Innotives eren una cosa insolita i ara trocents, D)VU, Pirat's Sound Sistema...

T

...
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LA .CAN~Ó

Un camell
d'Orient
Un camell d'Orient entra a la ciutat,
carrega a la gepa un sac ple de regals.
Pregunta al seu rei quin camí han de seguir,
pero l'home esta ben adormit,
el camell vol despertar-lo amb un crit
que es perd en la· nit.
«Disculpi taxista, em podría orientar?
Soma nit de Reis, com voste ja sabra,
un nen i una nena ens estan esperant,
portem uns paquets de molt lluny,
pero el Rei ha caigut en un somni profund
i esti¡: tan perdutt ..
Grimpa el camell, grimpa, grimpa pel fanal!
Descansa al bateó del pis principal,
es topa amb pa i aigua que li han preparat,
pero el rei dorm en el carreró
i el camell no vol malgastar l'ocasió
de tastar unes neules i un torró.
1es mira al pessebre i es troba atractiu,
alta entre la molsa, travessant un riu,
pero no queda temps i s'apropa al sofa,
ambles dents treu, amb cura, del sac,
una bicicleta de colors ltampants,
unes nines russes i un soldat.
Un camell d'Orient surt de la ciutat!
La gepa lleugera buida de regalsl
El rei es desperta i pregunta on estan.
«Pot estar tranquil, Majestat,,
contesta la bestia avanc;ant per l'asfalt,
«ja !'avisaré en arribar...
1el sol va sortint i el rei segueix roncant!
1el sol va sortint i el rei segueix roncant!
Nadala de Manel

'J.,

BRASILER
L'explotadó més important del
segle XVI, un cop clescobertes les
terres bTasileres pels portuguesos
(Pedro Álvares Cabral, 1500), va
ser la ele farbre «do lmufl.., nom

ctue fa referenda a brasa. pel color ele la fusta i del ctual s'extreia
un tint vermeU6s útJ1 per al tractament ele peUs. E1 paises va anomenar Brasil t els seus habltants
«trebaDadors del brasfl.., lmuflel-

ros (transformat a brasllers en catala). Aixo explica ctue actuest
nom no acabi en -enys com passa
en altres casos (extremeny, madrileny) o com l'acabament castena lmufleño.

Text elaborat per
en Jordi Esteban
a partir de la
informació extreta
de DECLC, 11, 203

RACÓ HISTORIC

La lleva del xumet (tercera i última part)
El sergent Bruto, que
Allo va ser com una
per la seva envergadufesta d'antics camarara semblava un elefant
des, encará que, en redisfressat de militar, va
alitat, feia poques hocridar que no ens mores que ens havíem seguéssim, que els cinc
parat. Alla hi havia els
de cara a la paret i
dos mil homes que es
quiets. Vain creure que
van baraltar en la taula
ens anaven a afuseltar.
de billar i que ara semPer sort, va arribar un
blaven tan bons amics.
tinent nacional i va dir
L' endema al ma tí,
que alta no es matava~ després de Yiatjar dia ningú, que quedavem
versos quilometres a
detinguts en qualitat
peu i en camions, vam
de presoners de guerentrar uns mil presora, q1,1e ens lliurava al
ners al casino de Mansergent Bruto sota la
resa, que feia de caseva responsabilitat i
serna. Ens van prendre
que no consentía que
la filiació i ens van ines pegués a ningú sota
terrogar: d'on érem?,
cap concepte. «Sí, seper que ltuitavem connyor,., va acceptar el
tra les tropes d'allibesergent Bruto, que,
rament?, com podíem
quan va marxar el tiser tan joves i ja comunent, va seguir donant- -nistes?, en fi ... Davant
nos cops i puntades.
d'aquella gent, carreEns van dur a una plagats de medalles i conna on haVia 500 o més
decoracions, estavem
soldats presoners. Vam
terroritzats. Després
tenir !'alegria de trade l'interrogatori, ens
bar alguns companys,
van posar en fila i altra
presos · com nosaltres.
vegada en marxa! Afer

més quilometresl Als
afores de Saragossa
ens esperava un tren
borreguer amb una tilera interminable de
vagons. Els presoners,
esparracats i fatigats,
vam pujar al tren destinació a algun lloc a
més de mil quilómetres d'alla. Acada vagó
van col-locar-hi 50 homes, ni . un més ni un
menys, o sigui, ben
apinyats. El tren era
per transportar bestiar,
porcs, barrees, cavalts
i altres animals. Un
soldat va informar que
anavem a Galícia, a
Santa María de Oya, i
que el camp de concentració estava en un
monestir mig desfet i
desastrós, que trigaríem quatre dies a arribar-hi i que hi_ havia
poc menjar. Ens van
donar tres o quatre
llaunes de carn i unes
ampolles que semblaven de refrescos.

1va comenc;ar el calvan: la pudor que-despreníem, la pesta del
vagó, la lentitud amb
la qual es movía aquella maquina desgavellada (calculo que a
menys de 50 quilometres per hora) repleta
de nens i vells. Desesperava pensar que estaríem quatre dies interminables en aquella
cort de porcs. Aviat
van comenc;ar les ·discussions perque tots
volien viatjar al costat
de la finestreta que,

encara que tingués reixes, deixava veure el
cel. En canvi, ningú volia posar-se en el racó
on hi havia el forat per '
evacuar. Va passar la
primera nit, de por per
a uns i de trist~sa per
uns altres. Gairebé no
vaig dormir pensant a
quin !loe del dimoni
ens duia aquesta gent.

agradin, pero com q1,1e
el nostre paladar és de
gustos forts millor que
les saltem amb una mica de pernil i ~ll, o que
en fem un guisat amb
cigrons i bacalla i ho
acabeu tot amb una bona picada.

ELABORACIÓ

a

J.osep Martínez
Salamanca

FOGONSDETEMPORADA

Com una bleda assolellada
Són molts els aliments
que tot i ser abundosos
tenen una pobra categarla, i en la majoria
dels casos la mateixa
exuberancia és el moti u
de menyspreu. Els
arabs, grecs i romans ja
cultivaven les bledes.
per les seves propietats
curatives i santifiCadores. Són facils de conrear i tot i trobar-ne durant tot l'any la seva
millor epoca és de finals de tardor a principis de primavera.
Són bones perque
contenen molta fibra,
aigua, potassi i acid folie per a les futures .mares. En canvi, no tenen
greixos, hidrats de ,carboni ni protei'nes i -~
tant els manquen 'qi\0-

ríes. Pero més que un
mancanc;a és una virtut, ja que són ideals
per a dietes diüretiques
o hipocaloriques com
molt bé sabien els nostres savis avantpassats.
No us penseu, pero,
que les bledes sempre

són tan bledes! Ja els
medievals les guarnien
amb els més suculents
acompanyants: bledes
amb panses, pinyons i
cansalada o amb llet
d'ametlla i brou de gallina. Avui les podeu
cuinar com més us

La recepta:
potatge de
cigrons, bledes i bacalla
INGREDIENTS
400 g cigrons cuits
1 manat de bledes

150 g bacalla

dessalat
1 ceba grossa
1 gra d'all
1 puny de julivert
50 g avellanes o
ametlles
1 gotet de vi blanc
sal, pebre
i oli d'oliva

Poseu la ceba trinxada
petita en un cassó amb
oli i deixeu que es vagi
torrant. Mentrestant,
mal talleu les bledes.
Mulleu la ceba amb el
vi blanc i seguidament
afegiu-hi també les
_bledes. Doneu-hi quatre voltes i incorporeu
els cigrons i el bacalla
amb una mica d'aigua,
tapeu-ho i deixeu que
faci xup-xup.
· Quan tots els gustos
ja siguin un·, poseu-hi
una picadeta d'all,
julivert i fruits secs,
rectifiqueu-ho de sal i
pebre, doneu-li dos
voltes i degLJ,steu com
tres ingredients tan pobres fan un guisat tan
sublim!
Núria May Masnou

·-·-::U
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En moviment
IMMIGRATS

en primera persona

Set anys
després

.
.,.

Vaig arribar des de Colombia a finals del 2002 i vaig pensar que
com a milxim viuria tres anys en
aquest país. Ara ja n'han passat
més de set, i quan miro enrere, curiosament no tinc la sensació que
hagi estat tant de temps. Sento
que, no obstant les dificultats propies del fet migratori, jo he tingut
molta sort, sobretot perque quan
vaig decidir venir ja coneixia una
mica les particularitats historiques
i culturals de la societat catalana,
que massa sovint són desconegu\1 des per molta gent que arriba des
,de diverses parts del món. Jo volia
coneixer encara més coses, i per
aconseguir-ho vaig comen~ar per
aprendre el catala, i amb el coneixement de la llengua vaig poder,
de mica en mica, anar descobrint,
entenent i compartint la vida quotidiana amb aquest poble.
Des del principi m'he sentit
molt acollida i he conegut gent meravellosa que ha fet que el meu pas
per aquest país hagi estat, fins ara,
una gran experiencia. Sóc conscient, pero, que no tothom ha viscut una historia com a immigrant
igual que la meva; malauradament,
molta gent ha patit l'exclusió i la
discriminació. Independentment
d'aixo, un fet comú entre eis que
hem vingut d'altres parts del món
és l' enyo~a per la nostra terca. 1
sobre aixo he de dir que continuo
sent tan nostalgica com al moment
d'arribar. Mai deixo de pensar en el
meu país (especialment pel greu
conflicte que viu des de fa més de
40 anys), trobo a faltar la meva familia, i enyoro !'aroma de les fruites tropicals, el sabor de les sopes
de la meva avia i eis amics. Sovint
penso, pero, que quan marxi de
Catalunya em passara el mateix!
Trobaré a faltar l' escudella, les cal~otades, el mar, eis vins i sobretot
eis amics. Per aixo sento que ja sóc
una barreja de les dues cultures, ja
tindré per sempre un peu a carlascuna de les dues «<rillas».

Combat em la
crisi canvian t el sistema

Muntatge fet a partir de les imatges que apareixen als diferents calendaris editats pel Forum Social Catala. HTTP://FSCAT.BLOG.PANGEA.ORG - LAIA

El moviment anticapitalista
ha fet servir diferents estrategies alllarg de la seva historia per tal de combatre les
agressions del sistema i plantejar noves alternatives. Des
de contracimeres per fer
front a les grans institucions
del capitalisme fins a trobades de debat d'activistes del
moviment de moviments. Es
tracta deis diferents forums
socials, espais de confluencia
i debat per posar sobre la
taula estrategies i discursos
per construir un altre món.
Regina Martínez
Activista d'En Uuita i participant al
Forum Social Catala

A finals de gener del 2010, i responent a la crida del passat Forum Social Mundial (FSM) de Bedem per fer
forums de debat descentralitzats, celebrem a casa nostra el Forum Social
Catala 2010. La participació de totes
les que plantem cara dia a dia a les
agressions del sistema és fonamental.

Productes Del cutttu
d'•xtertor J tntertor
Punt efe distribucio

d'esprais montana
Mataban. tncensos t molt més

tjÍt/:s~

Com es va dir al darrer FSM, tenim la
necessitat de desenvolupar un procés
de treball coHectiu en sintonía amb
l' evolució deis efectes de la crisi i les
diverses respostes emergents. Pensar
globalment i actuar localment és més
que un joc de paraules, es converteix
en tota una carta de principis.

L'Assemblea de Moviments Socials,
encara que formalment separada del
Forum i amb poca continui'tat, va
arreplegar a molts activistes i campanyes amb una crida conjunta i una
agenda comuna.

OBJECTIUS DEL FSCAT 201 O
El procés per dur a terme la segona
edició del FSCat porta en marxa meINICIS DEL FSCAT
La primera edició del Forum Social
sos. S'ha establert ~n consens que
Catala (FSCat) es va celebrar ara fa
aquesta edició ha de centrar-se en la
dos anys, amb tot un procés previ de
crisi: eis objectius d'aquesta trobada
preparació on vam treballar plegats,
són analitzar les causes i conseqüenen molts casos per primera vegada,
des de la crisi i construir alternatives
activistes, coHectius i plataformes
sostenibles i des de la base. Culminamolt variarles. La unitat i confluencia
ra en una trobada conjunta del 29 al
va ajudar, en certa mesura, a trencar
31 de gener del2010 a la seu central
la fragmentació que patim eis movide la Universitat de Barcelona, tot i els
ments socials, quelcom que cal conti- . impediments que ens han posat les
nuar treballant. Al primer FSCat hi
autoritats de la universitat per negarvan participar més de 5.000 persones,
nos una vegada més a fer servir els esdebatent en desenes de seminaris
pais públics que ens pertanyen. Se cesobre molts temes: dona i dret al prolebraran més d'una cinquantena de
pi cos, ecologisme i defensa del terriseminaris, tallers i activitats auto-orgatori, la lluita de la classe treballadora
nitzades, així com una manifestació
avui o l'alliberament nacional; entre
reivindicativa. Aquesta coincidid amb
molts d'altres. Les lluites d'aquell
una acció contra la cimera dels minismoment, com la deis treballadors
tres de Treball europeus que sorgeix
d'autobusos de TMB i l'incipient mode la campanya contra la presidencia
viment contra Bolonya, van tenir un
espanyola de la Unió Europea (UE).
lloc molt especial al FSCat, on les lluiD'altra banda, s'esta treballant pertes des de baix són un focus de solique I'Assemblea de Moviments Sodaritat i resposta.
cials sigui un espai combatiu i ampli

on puguem establir prioritats de mobilització. En aquest sentit, les lluites
contra la crisi i les relacionarles amb
la presidencia espanyola de la UE tenen un lloc especial.
REPTES PEL FUTUR
L'agreujament de la crisi a escala
mundial posa en evidencia més que
mai la necessitat de construir una altemativa al sistema capitalista. Un sistema que dóna quantitats milionmes
als rics mentre tanca empreses i acomiada treballadors; que parla de refundació i brots verds quan en realitat
aprofita la crisi per augmentar el desmantellament deis pocs serveis públics que ens queden; que respon
amb repressió i violencia davant qualsevol resposta. La crisi actual té diverses dimensions: economica, ecologica, social i ideologica. Malgrat reconeixer les limitacions dels forums
socials, i del FSCat en concret, hem
de ser conscients que el proper FSCat
és una oportunitat clau per construir
espais de confluencia on plantejar
respostes unitaries i radicals a l'al~ada
del complicat moment polític en el
qual ens trobem.
--------------~és-iñtorñiació-a:

http://fscat.blog.pangea.org

Ens ha tocat !!!
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A La Burxa 1i han tocat 7 € per papereta. Per recollir els
diners, podeu consultar els horaris a la nostra pagina web
(barrisants.org!laburxa) o al restaurant
Terra d'Escudella (C. Premia, 20)

1

1

Gener de 201 O•la Burxa•• 09

ESP Al DE TREBALL

Neix La Rimaia
Universi tat lliure

Patronal sense
vergonya
Marc Faustino i Vidal

La Universitat Lliure La
Rimaia va obrir les portes 1'1
d 'octubre del 2009 després
de quatre intensos mesos
rehabilitant l'espai, construint un projecte de coneixen<;a i experimentació
pedagogica mitjan<;ant la
teoria i l'acció i prenent
consciencia de les nostres
semb!ances ¡ entrebancs. Un
espai i un projecte que sorgeixen de neéessitats i motivacions ben variades, impossibles d'explicar amb paraules, de crits ofegats i quotidianitats silenciades.
Universitat Lliure La Rimaia
t.:Eixample

La Rimaia neix del malestar provocat
per les reformes educatives, que són
les extremitats de reformes laborals
esclavistes i d'un control social orwellia. Declarem la guerra a Bolonya, la
LOU, la LEC i a qui en treu profit, i a
civismes normativitzants que ens volen ciborgs, com més quietes i soles,
millor. Per aixo necessitem unir-nos i
si ens volen callarles, el crit és vital.
Tractem d'entendre la nostra quotidianitat en les relacions, al barri, a casa,
etc. donant l'esquena al jo i reformulant un nosaltres a cada assemblea, a
cada debat, a cada dinar, que són, alhora, fermes esquerdes que van forymt la
maquina cap a la seva destrucdó.
Ho fem partint de la decisió de crear coHectivament maneres d'afrontar
un present cada dia més atomitzat,
més precari, més elitista, com una illa
més en l'arxipelag de resistendes que
recorre les esquerdes d'aquest món
gla~at on vam néixer.

A partir d'espais expropiats al capitalisme salvatge i deis que ens queden de confluencia i autoorganització
al barri, aprofundim en un coneixement lliure que posi a les nostres
mans eines que ens ajudin a sostenir
una altra manera de fer les coses enmig de l'hostilitat d'un model social
cada cop més alienant.
ENGRANDINT t:ESQUERDA
Intentem treballar de manera transversal, mitjan~t l'autoaprenent;a.Jge collectiu i creatiu, q\Ie enS fa avan~ i caure pero que sobretot ens dóna l'oportunitat d'experimentar, de crear i
formar-nos fora deis patrons establerts.
Aquests propers mesos, seguirem
impregnant-nos amb propostes que
van néixer el darrer trimestre, com
' ara el curs d'electricitat, l'aula visual,
el grup d'autoformació de democracia inclusiva, el hack/ab (laboratori
backtivista), l'espai subjectiu (experimentació intersubjectiva al voltant
de la sexualitat, el genere, el desig), la
biblioteca popular espontania, etc.

<<Treballem
transversalment,
amb l'autoaprenentatge col·lectiu i creatiu»
Amb ganes també de coneixer els
nous projectes, com sempre cadascun d'ells amb les seves particularitats, pero sent alhora cares de la mateixa moneda. Entre les novetats
comptem amb el grup d'autoformació en el decreixement i les metodologies participatives, l'escola d'adults
Freinet (que ofereix tallers de catala i
castella a la gent del barri), la creació
de l' espai infantil Orelles Verdes, les
tertúlies al voltant de la pedagogia i
eis moviments socials, un espai de be-

lles arts obert que cadascú pugui anar
experimentant i autoformant-se en
les diferents tecniques, materials i expressions i l'aula d'estudi amb material de consulta. També estan previstes diferents xerrades i cineforums.
Cap deis diversos projectes que es
dura a terme esta tancat, per tal que les
persones puguin sumar-s'hi en qualsevol moment i així engrandir la plurali~
tat de perspectives i experiendes.
'XULLEJANT'
Des de fa un parell de mesos, ens sentiro més acompanyades perque s'esta
comen~ant a treballar entom de la
Xarxa d'Universitats lliures, la XUll.
Per ara estero enxarxades amb la Universitat lliure de Sants, la Universitat
Pirata de Viladecans i la Universitat
lliure La Rimaia amb l' esperan~a que
altres projectes de la ciutat i rodalia
s'hi sumin i puguem estendre un peculiar, colorit i sabrós teixit de resistencia i coneixement lliure. Així comen~ a agafar forma l' objectiu de
compartir i crear forces conjuntament per tirar endavant les diferents

idees, mitjans i energies. Naixem amb
la intendó de compartir talleristes i
experiencies, de crear un espai informatiu conjunt, d'organitzar jomades
obertes al voltant de les experiendes
educatives a les universitats lliures
d'aquí i d'arreu, etc.
Així, durant el mes de febrer farero
la primera jornada de la XULL a les
Cotxeres de Sants, emmarcada dins
del Febrer llibertari del barri. La proposta esta composta per la presentació de la xarxa, debats al voltant de
l'educació fora del sistema formal, un
bon dinar, la possibilitat d'experimentar amb diferents tallers ... i alguna sorpresa més.
La Rimaia esta oberta a acollir noves propostes, així com també que altres coHectius puguin fer ús de l' espai per a activitats, assemblees i trobades. No volem ser un grup tancat,
sinó que pretenem transformar-nos
amb qualsevol persona, compartint
preocupacions i idees.
--------------~és-rñtorññació-a :

Durant eis darrers dies de l'any 2009
ha estat noticia el tancament de
l'empresa Air Comet. Una empresa
aeronautica que ha deixat 700 persones sense feina i 7.000 persones
sense voL El propietari d'aquesta aerolínia és Gerardo Díaz Ferrán, més
conegut per ser el presideitt de la
patronal espanyola, la CEOE.
Des d'aquest drrec, Gerardo
Díaz Ferrán ha dirigit una forta campanya mediatica per a una propera
reforma del mercat de treball espanyol. En opinió de la CEOE, les empreses frenen la demanda de serveis
de treball peis elevats costos laborals: cost salarial, cost social, cost de
la mobilitat, cost d'acomiadament,
etc. El mercat de treball de l'Estat espanyol té rigideses degudes a les regulacions excessives (autoritzacions
administratives i tuteles judicials)
que impedeixen l'ajust d'ocupació
(acomiadaments, reducció de jornada, fiexibilitat funcional ...) del moment economic.
Díaz Ferrán deu estar maleint les
regulacions excessives que, segons
ell, coaccionen les empreses i que,
segons ha declarat, han portat a
aquesta situació la seva, Air Comet.
Una empresa que acumula deutes
ambla Seguretat Social (no d'ara, sinó des de l'any 1996), amb la seva
plantilla (a algunes persones eis deu
fins a set mesos de sou) i amb tots
eis seus proveidors (fins a 100 milions d'euros). Díaz Ferrán és
l'exemple deis mals de l'economia
espanyola i de l'empresariat que capitaneja. Per aixo moltes persones
deuen agrair que un jutjat hagi posat fi a l'activitat d'Air Comet.
Aquest és un exemple del que no
hauria de passar en una empresa, ja
que qui paga eis plats trencats sempre som eis mateixos. Una bona-o
dolenta gestió empresarial no !'arregla una reforma del mercat de treball, sinó una presa de decisions encertada. I eis que les prenen haurien de pagar el preu d'equivocar-se.

http://larimaia.org
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Un Tió amb
centenars de
•
nens 1 nenes

Amazics i
catalans es
troben a Sa nts
El 5 de desembre, i grades a
la 1Jornada «La realitat deis
pobles amazics de I'Atles:
arrels de nous catalans», es
va produir una trabada entre
catalans i amazics al barri.
Redacció
Sants

L'acte, organitzat per l'Associació Tamazgha~Catalunya (que té la seu al
Centre Social de Sants), va aplegar
més d'una vintena de persones a la

sala de conferencies de les Cotxeres
de Sants. La jornada es va dur a terme
amb el suport de la Secretaria per a la
lmmigració i la coHaboració del Congrés Mundial Amazigh, el Secretariat
d'Entitats i les associacions Amazan i
Cornella sense Fronteres. Hammou
Abdelouahed, Oriol Amorós i Andreu
Felip van inaugurar ia trobada.

PONENCIES 1EXPERIENCIES
Lounes Belkacem (professor de la
Universitat de Grenoble) va parlar sobre l'estat de la qüestió de la identitat
amaziga a la diaspora. Per la seva banda, Sa'id Kamel (professor de la Uni-

Irene Jaume Gambín
Sants

. Durant la cloenda de l'acte es va poder escoltar música amazfga. FLICKR TAMAZGHACATALUNYA

versitat Moulay lsmail al Marroc) va
ser el ponent de ~L'Ltnpacte de l!l cooperació internacional sobre les poblacions muntanyenques de l'Ades Mitja.., on es va parlar sobre la manca
d'infraestructures deis pobles amazics de l'Ades i com'la cooperació internacional és necessana per intentar

atenuar-la. També.es van dur a terme
una serie de ponencies de cada una
de les assoéiacions originarles de l'Ades que hi ha al Principat.
La cloenda de l'acte va anar a carrec de músics amazics i membres de
l'entitat que van oferir un petit espectacle musical.

é:"

TorÍla el· Pau sense Treva
Com ja és habitual, quan
arriben les festes de Nadal
arriba a Sants el Pau sense
Treva, una iniciativa organ'itzada per diverses entitats de
forma voluntaria perque els
més petits i les més petites
puguin gaudir d'un espai
amb activitats molt diverses.
Redacció
Sants

La comunicació intergeneracional,
l'amistat, la solidaritat i la pau són alguns deis valors que intenta transme-

tre aquesta iniciativa que des del 22
de desembre i fins al 5 de gener va ser
a les Cotxeres de Sants en la seva 23a
edició.
Els tallers, van ser gratu"its, pero
també solidaris, ja que es va dur a terme una recollida de juguetes sota el
lema «A Sants-Montjui:c un Nadal per
a tothom». Els tallers, que anaven des
de tallers de maquillatge o de construcció de juguetes, i l'espai de ludoteca fan fer que els nins i les nines del
barri s'ho passessin d'allo més bé. A ·
més, es dugueren a terme algunes representacions teatrals, els beneficis
de les quals aniran destinats a l'Associació d'Amics Diakha Medina, que
treballa per l'educació al Senegal.
Els éontes també van tenir un
espai, ja que el diumenge 3 i el dilluns 4 es van llegir relats d'altres
parts del món com ara el Marroc, el
Japó, Mexic i el Camerun.

El19 de desembre, a la plac;a de Sants
i organitzat pel Casal,lndependentista
de Sants ]aume Compte, es va dur a
terme la tradicional cagada del Tió,
amb el nom «A Sants caguem el Tió!».
L'acte va aplegar més d'un centenar de nens i nenes que van ocupar
la pla~a per participar en el taller de
fer tions i gaudir d'un dia de festa
ambles seves famílies. L'animació i la
música van anar a carrec d'Oriol Caríals, que ja va estar present a l'antettor edició de l'acte. El moment més
esperat, qúan es va fer cagar el Tió, va
arribar quan es van repartir les bosses amb carwels i xocolates que van
posar el somriure a la cara deis més
petits i petites.
L'organització ha valorat molt po- ·
sitivament el Tió d'enguany, ja que
cada edició augmenta el nombre de
criatúres que van a gaudir de la festa.

Arriben els
Tres Tombs
l. Jaume Gambín
Sants

Amb motiu de la festivitat de Sant
Antoni se celebren els Tres Tombs.
La festa, que es dura a terme el dissabte Í3 de gener, comen~ad a les
vuit del matí a la font de Montjui:c,
on arribaran els carreters d'arreu de
· Catalunya per muntar i baixar els
animals guarnits.
Enguany, s'ha apostat per uns
Tres Tombs urbans i, en lloc de fer
les tres voltes «magiques», es passad per tres barris: Sants, Eixample i
Ciutat Vella. La pla~a Sant ]aume
sed la que acollid el final d'aquesta jornada que tendd, a més, colles
convidades d'arreu del país.

El mostrador

E
·

~·
1

s diria que és un deis sornnis obstinats deis moviments socials... 1 és que
per crear una alternativa
de base estesa a tot el territori el primer paS segons totes les 10giques és construir xarxes a escala local. Per poc que es pugui, de seguida
creem coordinadores, dibuixem map,es, cerquem sinergies i imaginem
projectes comuns a mig-llarg termini.
Anem fent, organitzant-nos localment per barris i per viles. De vegades
la necessitat o eis beneficis de coordinar projectes i coHectius diversos és
més o menys patent i de vegades només correspon a una simple intui:ció
de la voluntat; de vegades serveix només per intercanviar experiencies i/o
multiplicar iHusions, que no és poc.

FemxaTxa
·social?
A GTacia,
coopeTatives
Cooperativa Germinal

De vegades, pero, com en el cas
que ens ocupa (les Coopes amb Gracia), és obvi. per a quasi tothom que
cal fer un esfor~ per anar una mica
més enlla, que ha arribat el moment
d'assajar un nou nivell. 1 és que si el
moviment del consum responsable
ha crescut de manera exponencial els
darrers anys a tot arreu, el cas de la vila (o barri, o districte) de Gracia és excepcional. Ara fa tres anys a Gracia hi
havia dues cooperatives de consum,
avui en dia n'hi ha vuit, i encara se'n
preparen de noves. A cap altre barri
ni vila hi hagut de moment més de ·
dos o tres grups.
A les cooperatives de consum en
general ens costa sortir de la gestió
del dia a dia, que és una gestió constant i obligada. Normalment ens fa

mandra sortir de la propia assemblea,
La proximitat de tants grups en un
pero en el fons a ningú se'ns escapa
mateix ve"inatge permet treballar teque per poder avan~ar en la creació
mes com aquests i molts d'altres des
d'una alternativa transformadora ens
deis plantejaments més generals fins
cal cooperar amb altres grups de conals detalls més practics. Permet, per
sumidors/es i de productors/es. Hi ha
exemple, treballar una distribució _
temes com la distribució o la certificaque minimitzi la despesa energetica i
ció que tot just ara es comencen a tre- . permet també treballar una millor
bailar i que encara estan molt verds.
gestió de les llistes d'espera. Pero permet també, i possiblement aixo és el
que més engresca, treballar amb certa
intensitat el discurs polític í la seva difusió pel barri, donar veu i presencia
a un moviment que sempre ha quedat
massa amagat darrere les parets deis
seus locals.

'-
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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 ·d e Fraga a Maó. Des de
LA BURXA volem contribuir a la coneixen~a del nostre passat

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

1

1

~ésgent

¡1

•

que rna.l
reivindicant la
independencia
nat per un feixista fa més de 16 anys.
A la pla<;a, el periodista del Diari de
Balears, Ander Zurimendi, va llegir el
manifest que, entre altres coses, demanava la dimissió de tots,els polítics
imputats en casos de corrupció i criticava durament Ramon Socies, delegat
de Govem, pels «atacs al catal.i que
els mallorquins han patit amb el seu
consentiment».

El final d'any, a Mallorca, significa molt més que comenc;ar-ne un de nou. El 31 de
desembre se celebra la festa
de I'Estendard, pero el dia
abans, i des de fa més de 20
anys, milers de persones su'rten al carrer per reivindicar la
llibertat deis Pa'isos Catalans.
' Irene Jaume Gambín
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;.P.;;;;al.;.;.m;;;a

Com cada 30 de desembre horabaixa,
el passeig del Bom va comen<;ar a
omplir-se de gent. Si bé enguany el
pas.seig no convidava a desplegar pancartes i a acomodar-se abans de comen<;ar la marxa (un betlem basta:nt
gran ocupava un bon tros del principi del Bom), apoca poc arribaren
grups de gent de tota mena. La marxa, organitzada per la Plataforma 31
de Desembre, aplega milers de persones (4.000 segons eis organitzadors i
més de mil segons la Policía Nacional)
peis carrers de la capital de Mallorca
sota el lema «Ni Espanya, ni Fran<;á.
Decidim Pa1sos Catalans» per reivindicar la catalanitat de les illes i la independencia deis Pátsos Catalans. Un
fort desplegament policial i l'amena<;a (a través de les x;uxes socials Twenti i Facebook) d'una llan<;ada d'ous a
la manifestació no van poder aigualir
la festa, que va acabar a la pla<;a del
Bisbe Berenguer de Palou, més coneguda com la pla<;a deis Patins. Durant
la manifestació es van poder sentir,
sobretot, consignes en contra deis
nombrosos casos de corrupció apareguts eis últims mesos, així com érides
a la independencia i a la llibertat recordatoris a Guillem Agulló, assassi-

o

Com ja és tradició els darrers 14
anys, _la Coordinadora
d' Associacions per la Llengua
(CAL) va nomenar el Caganer de
l 'Any. Entre els nominats es trobaven José Luis Rodríguez Zapatero, Montse Abad, Ramon Sacies
i José Luis Meter. Les votacions
van fer guanyar Joan Ferran, diputa,t del PSC, per queixar-se i
dir que, a TV3, es va exagerar la
informació sobre les consultes sobiranistes_

SOLIDARITAT

UN BLOC NOU
La novetat d'enguany fou la incorporació d'una nova realitat a la manifestació: el bloc de l'Esquerra Independentista de Mallorca (EIM). Aquest
bloc, format per Endavant-OSAN,
A !'altura de la Costa de sa Pols es va llegir el manifest conjunt de l'EIM davant les nomMaulets, SEPC i Gent Activa, fou el
brases persones que formaven el bloc. IRENE
més nombrós i sorollós de la manifestació. Només comen<_;ar, es desplega
una pancarta vertical a un edifici on · · Entesa per Mallorca i el sindicat
1TAMBÉ TEATRE
es podía llegir «No al Pla de Carreted'educació STEI-i. Els blocs foren enDía 29 de deseínbre, el Teatre Princires! Fora polítics tra'idors!», que
cap<;alats per dirigents polítics com
pal-de Palmá va quedar petit per acoacompanyaren amb uns fils que conBiel Barceló (PSM), Joan Uadó i Joan
llir l'obra Protocol Estendard, dirigi·. trolaven l'illa acompanyats per les siPuigcercós (ERC) i Ramon Quetgles
da i produlda per Titot i amb la direcgles de totes les forces polítiques del
(Entesa).
ció escenica deis mallorquins Joan
· Parlament balear, les quals han fet
Tomas Martínez Grimalt i Joan Fulla, possible l'aprovació del nou Pla de
BRAMS, DE NOU DE GIRA
na. I:obra, que combina teatre, dansa,
carreteres, criticat pel Grup d'OrnitoLa nit de dia 30 encara tenia una altra · música i audiovisuals, representa l'orlogia Balear (GOB) i nombroses entisorpresa: l'inici de la gira de Brams. . ganització de la Festa de l'Estendard
tats en defensa del territori.
Després de la manifestació i de la haen un any molt especial, ja que repreAbans de la manifestació, pero,
llada a carrec de Carrumbau i abans
sentava que durant el mateix any s'haGent Activa va dur a terme diferents
de l'actuació del grup mallorquí Eivia aconseguit la independencia. I:esactes descentralitzats abans de la Diaxut, el mític grup liderat per Francesc
pectacle va jugar amb la variació en el
da a pobles com Montuiri, Manacor i
Ribera, més conegut com Titot, va putemps de dues epoques: personatges
Inca, on Joan Teran va explicar el projar a l'escenari per oferir més de dues
coeta.nis a la ~onquesta de Mallorcajecte polític de les Candidatures d'Unihores de repertori al nombrós públic
(amb textos irabs i catalans) i persotat Popular (CUP). A més, el dia abans
que s'aplegi a la pla<_;a. Aquest retoro
natges del futur.
de la manifestació, Maulets va convoes deu al 20e aniversari de la banda
El muntatge, organitzat per l'Obra
car una cercavila juvenil que va acabar
berguedana, la. qual va anunciar-ha el
Cultural Balear, va comptar amb la
a Can Alcover, on posteriormentes dumaig passat. El grup, que no té intenparticipació musical de Feliu Ventura,
gué a terme un acte polític q_~tzat
ció de tomar a l'escena musical ni
Borja Penalba, Miquela Uadó, la coral
per Endavant• al qual assistirén· ~
gravar cap disc, dura a terme una gira
Miniuet, Marta Rius, Pere i Manel Mard'una seixantena de persones: . . .
de concerts durant el 2010 que eis
torell i el grup Dept.
La resta de blocs eren similars als
portaran arreu dels Pai'sos Catalans,
deis anys anteriors: PSM i les seves
passant per indrets com Barcelona,
joventuts, ERC i les seves joventuts i
Molins de Rei i Manlleu.

El cas de
Jamara

¡.

l

El passat 15 de desembre va ser detinguda .-ª Getafe (Madrid) Tamara,
una jove' anarquista sensibilitzada i
implicada en la lluita anticarceriria.
Aquesta detenció va ser ordenada
peis Jutjats de Barcelona i soti l'acusació d'envtrr una carta bomba a
Albert Batlle, director d'Institucions
Penitenciiries i responsable directe
de les condicions inJi'ahumanes, les
tortures i les morts deis presos i
preses a les presons catalanes. Albert Batlle és responsable, juntament amb Montserrat Tura (cansellera de Jústicia), de la situació en
que es troba AmadeÚ Casellas, un
pres polític que fa més de dues decades que esta a la presó i que no
valen posar en llibertat, tot i que el
Codi Penal marca que no es pot intemar ningú més de. 20 anys a la
presó. Amadeu Casellas ha estat en
vaga de fam diverses vegades en eis
últims anys, posant en perillla seva
salut, per denunciar la situació a les ¡
presons catalanes. Les diferents
mostres de solidaritat s'han respost
amb repressió, com és el cas de Tamara, que es troba actualment en
presó preventiva a Can Brians a !'espera d'un judici que pot trigar més
d'un any a celebrar-se.

.!
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-Buscofereixo
Et presentem la XIS (Xarxa
d'lntercanvi de Sants), ve'ines i
ve'1ns units per crear una
alternativa de consum al barri.
En vols formar part?
Adl'e~a'ta:

www.intercanvis.sants.org
intercanvisants.entodaspartes.net
intercanvisants@gmail.com

Cadires, fonnatges artesans, Uibres, pigments per pintar, navors ecologiques, vi rioja, etc.:
F3'Ufj5í.ftii~

Maquina. de cosir, morteri'IMde
morter:
..... t-:l:4f';l.<i!l4
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En aquesta Burxa hi han coHaborat:
1

Pau Canela Barrull, Jordina 1 L.aia Sánchez Amat,
Carme Roselló, Ester Rams, Albert Ricart Sanjuan,Agus
Giralt, Irene Jaume Gambin, Martí Gutiérrez Farré,
Miquel Darnés, Jordi Esteban, David Vázquez, Bemat
Costa, Núria May Masnou, lancelot, Anna arré, Jordi
Soler, Yolanda, Germinal, Assemblea Can Vies, XIS,

Marc Faustino i Vidal, Karles Silnchez, Joan Canela i

Barrull, .Montse Rafí i Villar, Eloi de Mateo, M. R.' G.,

~ii~~~~~JoG:~d~, NPi'~·u:t~.~~~~e;; J~n

Tomás, Jaume Barrull Casteltvi, Daniel Camon i Pastor,
Helena Olcina i Amigo i Montse Huguet.

TASIO ERKIZIA
1GABI BASÁÑEZ:

«L'Estat té la seva

aposta feta per
intentar rebentar,
aquest nou proces
,

de l'esquerra
abe rtza 1e>>
Durant una setmana, Tasio
Erkizia, portaveu i militant historie de !'esquerra abertzale, i
Gabi Basáñez, militant
d'Askapena, organisme popular base de solidaritat internacionalista, han estat portant el
missatge de !'esquerra independentista basca a diverses
comarques catalanes.
Pasqual Roig
Sants

¡

Que és el que os ha dut al nostre
país i al nostre barri?
Al barri ens hi han pórtat uns amics
meravellosos. El poc que hem pogut
coneixer ens indica que és un barri
viu on la joventut té un gran protagonisme i a Catalunya hem vingut grades a la invitació deis Amics i Amigues d'Euskal Herria per estrenyer els
lla~os que historicament han existit
entre els independentistes bascos i
catalans i obrir noves vies de col·laboració mútua. Tenim un estat i un sistema capitalista que ens oprimeix en
comú i, en conseqüencia, els que
apostem per unes persones lliures en
un país emancipat hem de cercar la
forma d'unir les nostres llúites
Esteu immersos des de fa mesos
en la concreció d'una nova iniciati.
va per resoldre el contenciós entre

el vostre poble i l'Estat espanyol.
Com valoreo que com més política
imprimiu en el vostre quefer, més
repressió estatal es dugui a terme?
L' explicació és senzilla: l'Estat tem el
debat polític. li sobra for~a policial i
li falten raons polítiques i actitud democratica. Tenen un problema profund perque a l'Estat espanyol hi ha
diverses nacions que no ens identifiquem amb el projecte de l'Espanya
una i gran basant-nos en raons plenament democratiques, i davant d'aixo
el PSOE i el PP no tenen la maduresa
democratica per reconeixer la dita realitat, oculten la seva falta de valentia
i apliquen la repressió més fer~ contra tots els que es rebel-len en contra
de l'imperialisme espanyol.

«A I'Estat li sobra
for~a policial i li
falten raons
polítiques»
En que es concreta la nova iniciati-

va, i quines semblances i diferencies hi ha amb anteriors propostes
de negociació?
La clau de la nova iniciativa esta en la
nostra aposta per obrir un nou cicle
polític en que l'enfrontament entre
l'Estat i el nostre poble se situ"i en parimetres exclusivament polítics i democritics. Per a aixo, ens comprome-

Tasio i Gabi a la roda de premsa que van fer conjuntament amb Maulets, CAJEI i SEPC, a la

tem a impulsar una nova estrategia en
que les aliances, la col-laboració i el
treball en comú entre tots els sectors
sobiranistes i independentistes del
nostre poble sigui la pedra angular
sobre h qual s'estructuri un ampli
moviment en pro de la construcció
d'un Estat base, pels mecanismes que
possibilitin l'exercici del dret d'autodeterminació. Som conscients que
l'Estat no ens regalara res, per la qual
cosa sera imprescindible fer-hi front
mitjan~ant la confrontació política i
democratica, utilitzant per a aixo,
sempre que calgui, tant la insubmissió com la desobediencia civil.

Quins nivells de concreció té a hores d'ara la proposta d'Altsasua?
No té un calendari pero té un full de
ruta en que es plantegen diversos objectius concrets a impulsar. A hores
d'ara el debaten les bases de !'esquerra abertzale és la tasca prioritaria, implllsant un procés de contrast i presa
de contacte amb altres agents socials,
polítics i sindicals a fi de cercar un espai de treball en comú i explorar les
possibilitats de futures aliances.
Quant a ETI\., creieu que es mantindra al marge del pols de la societat
civil contra l'Estat?

Estem conven~uts que l'Estat té la seva aposta feta per intentar rebentar
aquest procés, com indiquen les repetirles detencions de militants coneguts i la fero~ repressió contra la joventut basca, pero !'esquerra abertzale té també la determinació de
portar-lo fins a les seves últimes conseqüencies. Tenim el convenciment
. que ETI\. no sois respectara sinó que
donara suport a aquest procés.

«La iniciativa deis
referendums
populars és
positiva i marca
un referent>>
Que els diríeu a les organitzacions
i coHectius catalans de base que
estan impulsant les iniciatives de
referendums populars: pequem
d'ignocincia, d'ingenuitat o creieu
que pot deixar petja?
Ens sembla una iniciativa francament
positiva i que marca un referent de cara al futur. La valorem com a molt positiva perque és una iniciativa que ha
sorgit des de la bases mateixes, que es

pla~a

del Rei el novembre passat. PASQUAL R.

fonamenta en la participació activa de
la ciutadania i aixo dóna frescor i aires
renovadors a l'acció política. A més a
més, marquen un abans i un després
perque s'esta fent pedagogia de cara
al futur. Es demostra a! poble que en
democracia el més important és habilitar mecanismes perque la ciutadania
opini i a l'Estat li correspon respectar
aquesta decisió. Arribara el dia en que
aquesta consulta no sigui a escala de
cada poble sinó que s'estendri a la nació catalana.
Que hem d'aprendre els catalans
del poble base, i viceversa? 1 ambdós pobles de la resta de pobles en
lluita del món?
Catalunya, d'Euskal Herria, la necessitat de mantenir la constancia en un
projecte d'alliberament nacional i social, mentre que els bascos hem d'aprendre que els processos són lents i
que exigeixen la seva evolució i que,
per tant, és imprescindible actuar amb
molta paciencia. Ambdós pobles hem
d'aprendre de les lluites del món, que
només la determinació per ser lliures,
i la lluita són el camí de l' emancipació,
tant cultural, com política i social.
Gero arte, Thsio i Gabi, i fins a la
propera_ Una abra~da!
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Titot t David J)l'esenten l'espectacle «L'Esca del Pecat»

Cafeta antiTepTessiva per
la Núria Pórtulas t 1'Alfonso

DIVENDRES FARANDULA:
Perroker. El Rocker del
barri.

Presentadó del nou
BaniSants.org
Xerrada t exposidó sobre
l'assassinat de Gumem Agu116,
sopar t concert d'Orxata Sound
System
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