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ENHORABONA CASTELLERS!
La UNESCO va declarar els Castells
patrimoni Cultural i lmmaterial de la
Humanitat. Un fet més a celebrar aquest
magnífic any dels nostres Borinots!

Gran deficit en l'educació
de perso-nes adultes
Malgrat les promeses del govern tripartit i de l'ajuntament, !'oferta de places
públiques de les escales i aules de for-

mació de persones ·adultes continuen
molt lluny de la mitjana europea, que
cobreix un 10 % de les persones majors

de 16 anys. Als nostres barris aquesta
xifra no arriba al 0,3% i només hi ha
una escala, a la Marina, ja que !'aula

Joni D.

que hi havia al Poble Sec es va tancar ara
fa dos cursos i la de Sants porta anys
sense funcionar. Pagina 3
Entrevista a !'autor del !libre
Que Pagui Pujol. Una crónica
punk de la Barcelona deis 80.

IPO a Colombia
PAGINA9

Membres de l'Observatori Internacional de Pau (IPO amb les seves sigles en
· angles) ens expliquen les tasques d'acompanyament a organitzacions camperoles i de defensa deis drets humans
a Colombia, a través del voluntariat.

Caus i Esplais
de Sants
PAGINA

L1 ... l3~l5

Aneu

27,30, 109,115~32]8

El Centre Social
Terra fa 10 anys
PAGINA

El tancament del CAP del carrer Consell de Cent i el trasllat al carrer Numimcia ha aixecat polseguera entre el ve"inat, ates que la nova ubicació es troba lluny d'Hostafrancs i
no hi ha una xarxa de transport públic habilitada fins a la nova destinació. Més encara quan no hi ha cap data concretada pera la reobertura del centre d'atenció sanitaria al
barri. ANGEL BRAVO
.

r_:_J'~:'::~::'"
. ~

10

Coincidint amb l'edició del Xibarri'lO,
· des de la Burxa hem volgut fer una mica de cronología i, així, descobrir la
tradició historica deis caus i esplais del
barrí, que es remunta als anys 60 amb
l'aparició deis primers grups a Sants.
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Al barrí de Benimaclet de Valencia existeix des de fa anys el Terra, un local autogestionat que s'ha fet un lloc al barri
a través de moltes lluites i reivindicacions: per salvar ['Harta, contra el feixisme, organitzant les Falles Populars ...

02 •la -Burxa•• Desembre de 2010

Opinions
Editorials
Mare, no U
em parlis de

na volta més tornem a encetar el nostre editorial per
parlar de realitat, crua reali·
tat com dirien aquells que
els ha tocat patir a la vida. S'entreveu
allo que alguns profetitzaven ja fa
anys quan es posaven les mans al cap
en veure tanta opulencia, tant consum desmesurat, tant benestar fictici,
efímer, potser. El pare d'occident s'esquerda
día a día.' r estat.del benestar
El pare d'occident,
que
ens
aixoplugava sembla que es va
s'esta esquerdant día
desfilant. No tornarem a citar Eduard
rere día ... Que els Bernstein pérque seria, contextualespera a sectors com . ment, añar massa lluny, pero sí que
l'educatiu o el scmitari? farem esment de Pablo Iglesias, fun-·dador del Partido Socialista Obrero
Español 1'any 1879. Aquest home
;d'esquerres cr,eient acerrim de la re·
volució socialista va evolucionar cap a ·
tendencies revisionistes i va acabar acceptant la socialdemocracia. ·Felipe

cobertura
social!

Gonzalez, després, va acatar l'economia de mercat i va crear la política sociolilJeral. Tant l'un com l'altre compartien l'avui anomenat estat del benestar. Ara que les eleccions són un
fet i després de dues legislaturés de
govern d'esquerres, que els espera a
sectors com l'educatiu o el sanitari? 1
és que ahir sentíem el debat electoral
i ens semblava que !'apuntador fos
Joan Rosell, president de la patronal
catalana Fomento del Trabajo. Potser
sí que al final haurem de parir a Sani- e
tas i els nostres docentS seran senyors
de Ryanair o de McDonald's. Perno
semblar exagerats, al nord de l'UE ja
esta passant.. 1 que hi farem, si els més
pobres ja no podem riure? Sempre
ens quedara aquell epigrama satíric
que ens recorda diariament <~,ue la democracia-ens fa iguals. '
.

A LA BURXA,

·protestem!
Manuel de Pedrolo va
dir ·«Cal protestar fins i
tot quan·no serveix de
res». No sabem si servira
o no, pero a LA BURXA
tenim motius per
· protestar.

-

.
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rotestem, perque TMB e~ta
decidida a deixar el barri sen·
se el CSA Can Vies. Des de la
Burxa ens queixarem no no- '
més perque projectes com el nostre
quedarien orfes d'espai físic, sinó perque tot el barri patiria la desaparició
.del centre social, que ha estat una escola de participació política, social i
cultural per a centenars de persones
de Sants.
Protestem, perque el cas de persecució i intimidacions que ha patit el
nostre company, !'Albert Garcia, és
un greu atac al dret d'éxpressiQ i in·
formació _per part deis Mossos d'Esquadra, que no ha dubtat en aplicar
metodes gens propis d'uná "policia ~
·democratica" tals com anar-lo a buscar al seu lloc de feina per amena~ar
lo. 1 és que als de dalt no els agrada la
nostra feina.

Opinió .

El veritable
conflicte
del Sahara
Gerard Peris
No deixa de ser sorprenent veure
com en els darrers dies el Sabara
Occidental. ha acaparat titulars, teleno!ícies i altres cap~aleres informatives. El silenci que acostuma a acompanyar aquest conflicte s'ha vist tren-_
cat per una cridoria moltes vegades
esteril i sense fonaments, i és que
gran part de la societat, liderada en
aquest cas per uns mitjans d'informació que han quedat en ·evidencia,
constaten les nuHes i topiques nocions que tenen d'aquesta velna
disputa.
El bruta( desmantellament del
campament d'Agdaym Izik, no opli,
dem que caracteritzat per les reclames de caracter socioeconomic, se.guit de la dura repressiQ. que va ofegar la segona-·¡ntifada sahrauí als
territoris ocupats, ha fet recordar a
mig món que el conflicte ·del Sabara

·¡

¡·

~

1

Les mentides
dels
ignorants
. Quel Ness
Ve a compte el títol arran d'un artide
a L'Avenr; de Francesc Vtlanova i VtlaAbadal, historiador. En l'escrit de~
ben galdosos els qui ell anomena ig·
norants nostrats. 1 qui són aquesta
gent? Dones són aquells inteHectuals
catalans no marxistes -o sigui, la gran
majoria-, que opinen a tort i a dret
d'allo huma i d'allo diví. Ell en diu tu·
tolegs, és a dir, experts en tot, que de
tant opinar s'opinen a sobre. Diu

Occidental no acaba als campaments
de refugiats de Tinduf. Col·laborar
amb els milers de refugiats de l'hamada algeriana és humani$iament im.prescindible, pero convertir la regió
de Rabuni en l'únic focus d'atenció
d'una situació molt més complexa és,
en el millor deis casos, simplista i reduccionista. Un deis punts de milxima a,tenció de la ftlantropia europea
són, sens dubte, els campaments de
refugiats d'aqu~st racó del desert on
viuen, des de fa 35 anys, desenes de
milers de sahrauís oblidats per to·
thom; ens hem especialitzat en acomodar un exili enlloc de canviar els
MIKI
elements polítics que el forcen. Els
darrers dies, pero, el món ha recordat
que aquests mateixos 35 anys són els · altre punt del mapa del Magrib: cap
una sodetat esgotada de creure i deque porta Marroc ocupant il·legalAl-Aiun, la capital del Sabara Occidenfensar una legalitat i ufls organismes
tal.
ment el territori alhora que oprimeix
internacion~ que fan l'únic que els
Agdaym Izik ha trencat el silenci
sense aturador els legítims propietainteressa fer: donar-los uria raó teoriris d'aquella terra. 1 ho fa amb una
que servia de teló de fons en el conca sense moure un dit per dur:Ia a la
política de fets consumats només .flicte sahrauí. El més sen.zill és procupractica. Ara, han decidit anar un pas
compatible amb el silenci complaent
rar no mostrar la poderosa relació
més enlla en les seves reivindicacions,
d'Espanya, Fran~a, els Estats Units i
que hi ha entre els actors d'aquest
mostrant així totes les cares d'un con!'ONU, encarnada en una tragica MI·
conflicte hereu d'un passat que, com
fuete més poliedric del que molts preNURSÚ que fa de tot'excepte allo pe!
tota part de la Historia, és susceptible . tenien fer-nos creure.
que va ser creada. Gracies a la valenta
de ser escap~at i manipulat, i que esacció deis sahrauís deis territoris ocutableix un silenci complice entre tots
pats, pero, els ulls han mirat cap a un
els responsables. La sahrauí, pero, és .

.

noms: Agustí Pons, Francesc Canosa,
ro i Pere Ysas, aporta molta llum a la
polemica.
Pilar Rahola, Mar~al Sintes, Ferran
Sáez. La cosa va que ha aparegut un
No penso ficar-me en la batussa, ja
. llibre que· vol explicar el paper jugat
s'ho faran, pero si m'ha cridat !'atenció l'article és perque ja fa temps que
pe! PSUC durant el Franquisme i la
Transició. Sembla ser, segons Vtlanopenso que la majoria deis opinadors,
va, que la pleiade d'opinadors nostertulians, telepredicadors i alt:fe gent
trats que gaudeixen d'espais generoamb poca feina d'aquest país són més
sos en els mitjans nostratS i no nosde dretes que el Capitan Trueno. Amb
la patina del libefalisme economic
trats, denuncien la falsedat historica i
historiografica comesa pels invesitgaper bandera, carreguen a tort i a dret
dors comunistes a l'hora d'explic;u. alcontra qualsevulla idea que faci olor,
guns episodis claus de la histOria d'aja no de comunisme, valguem déu, sinó de qualsevol mena de progressisquest país durant el Franquisme, que
· segons ells només han estat explicats
me d'esquerres, per tou que sigui. A
en clau comunista; i, tant important
vegades em fan venir vomits. l cada
com aixo, aquesta ha esdevingut la
vegada, quan veig que el model que
versió hegemoniéa i inatacable. Pel · defensen a capa i espasa esta portant
que diu Vilanova, elllibre en qüestió:
les classes populars a la més absoluta
de les indigencies, me n'alegro més
Els anys del PSUC, de Carme Moline-

...

de no ser al seu costat quan fio diuen,
perque jo acabarla pres i ells a l'UVI.
He escoltat autentics disbarats,
desproposits de l'al\ada d'un campanar, pero a base de repetir-los com-la ·
can~ó enfadosa acaben fent forat. Us
sona Goebbels? 1 el que més em molesta de tot plegat és la facilitat que te·
nen per fer sentir culpables les víctimes. Pero al cap i la fi, no m'hauria
d'indignar, jaque ells només són els
esbirros a sou, el ariets ben pagats del
sistema economic dominant, que fan
la seva feina. Per tant, mentre el sistema no canvi'i cal anar fent articles,
llibres, documentals, can~ons, teatre ... Tot el que serveixi per denunciar
les mentides deis fills de p... nostrats.

Sen se
sostre
David Vázquez
Si ens endinsem dins l'ambit de la
intervenció social en persones en
situació d'exclusió social, veurem
que és molt ampli el ventall d'aé·
tuacions i criteris a !'hora de donar
respostes favorables a la seva rein·
serció. A Barcelona neix el 2006 la
Xarxa d'Atenció a les Persones Sense Sostre (XAPSS) , que aglutina
més de 25 entitats de la ciutat que
treballen amb aquesta realitat, sovint invisible. La intervenció de la
Xarxa comen~ pel sÍiílpie fet de
dignificar la persona mitjantant la
terminología emprada. Per aquest
motiu, es considera que tant els termes «indigent•, com <<vagabund• o
d'altres són termes del passat i no
defineixen bé les persones que
viuen al carrer i a les quals ens vú·
lem referir. Parlem, en aquest cas,
d'una terminología provinent de la
famosa i alhora anquilosada llei de
«VagOS i maleanteS» d'anteriors re·
gims dictatorials. Actualment són .,
correctes els termes «Sense sostre..
o <<sense llar>>quan ens referim a les
persones que, o bé viuen al carrér,
o bé viuen en una situació de clara
vulnerabilitat En aquest ;cas, es
considera «sense sostre» la persona
que viu literalment al carrer i «Sense llar• la persona que té un sostre
pero sota el qual no hi ha cap mena de caliu o sensació de vincle,
com per exemple: un magatzem
abandonat, un cotxe o un caixer
automatic. El santsené Miquel Fus·
ter, dibuixant que publica el llibre
Miguel, 15 años en la calle, és un
dar exemple de persona sense sostre, que ocasionalment n'aconsegueix un i es converteix en sense
llar, fins que supera la seva situació
d'exclusió i acaba vivint a un pis de
protecció oficial.
Envia'ns el teu escrit a
Jabunca@bal'risants.oTg o a Can Vies
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Nl estud is, ni feina ,
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BARCELONA: UN 3 % IRRISORI
Si ens anem cap a Barcelona ciutat les
ció NI-NI veu com la possibidades prenen un aire més transcenlitat d'ampliar els seus estudis
dental. La capitál del Principat té una
població de 1.638.103 habitants i, sees veu estroncada amb la desgons el cens del 2009, 1.391.520 són
articulació de I'Educació per a
persones adultes. Els centres -CFA- i
Persones Adultes -EPA-.
aules ...,.AFA- públics de la ciutat donen
· servei a un total de 10.539 persones
adultes, és a dir, el 0,75% d'aquesta
Martí Gutiérrez Farré
població rep algun tipus de formació.
Sants
· Segons infonnacions de la CGT, 1'11
Des de LA BURXA hem volgut indagar
de maig del2006, i després de !largues
sobre el nou estigma de l'anomenada,
negociacions i mobilitzacions, el goen aquesta darrera campanya electovem va signar un acord general sobre
ral, «Generació ni-ni>>. Quines han esles condicions de treball del professotat les causes i les mesures d'un gorat de persones adultes que suposava
vem que l}a vist com totes les "se'vés· · un gran aven¡;, ja que hi havia voluntat
. promeses es posen, en alguns ambits
d'ampliar les places un 20 % anual. La
públics, en entredit.
mesura més destacada pero era la que
1 és que I'Educació per a Persones
feia esment a !'oferta de places de la
Adultes -EPA- és un ambit embrionaxarxa de centre públics, per passar de
ri de l'educació que neix durant el
!'anterior xifra, l'esmentat 0'75 %, a
Fránquisme, amb la i.ntenció d'alfabeuna ampliació de cobertura que arribés
títzar la població. Aleshores la docenal 3 % de la població adulta barcelonicia per adults l'exerha tot aquell prona. Aquesta voluntat pretenia passar de
fessorat de primana que es volia treules 10.500 persones formant-se,· a les
re un sobresou, complementat així les
40.000. La xifra, no obstaht, quedava
seves hores lectives amb sessions de
bastant per sota de la mitjana europea.
tarda per la dedicació a.dulta. No va
ser fins a la ruptura deis 70, quan la
INCOMPLIMENT DELS ACORDS
influencia de Paulo Freire va introduir
Segons Josep Uuís del Alcazar, membre
la pedagogia de les persones en perde la CGT-d'ensenyaffient, després de
manent alliberament. I:alfabetització
quatre anys, les xifres constaten l'inpassa aleshores a anar més enlla del
complimertt de bona part d'aquest
.<<ba be bi bo bu>> perque inÍ.plica una
acord. No s'ha fet l'ampliació de pro· comprensió crítica de la realitat social,
fessorat, per tant els 10.500 alumnes
política i económica del ·context on
continuen sent els mateixos, la reconl'individu esta alfabetitzat.
versió -<i'aules a centres -la diferencia
Uri cop passada la Transició, l'adrau en que les aules són més petites i
ministració estructura i desenvolupa
tenen menys professorat, i, per tant,
·Jegislativáment !'EPA, estructurada ·a
s'irnparteixen menys cursos- tampoc
través deis Centres· de Fórmació d'As'ha fet efectiva i a més, sota· aquesta
dults -CFA- i les Aules de Formació
niateixa premissa, s'han anat tancant
d'Adults ~AFA-: Amb !'arribada algoaules que no reuneixen les condicions
vem del tripartit, el 2003, moltes de
per esdevenir centre. Un ciar exemple
les demandes históriques del sector
és la intenció de clausurar els AFA Can
semblava que havien es.tat escoltades i
Batlló -Eixample-, Pere Calders i Palau
inicialment es va fer el traspas d'ade Mar i centralitzar-los a l'Escola In. quest ambit educatiu del Departadustrial fet que provocara, segons del
ment de Benestar i Familia al d'EducaAlcazar, la perdua de proximitat, .tant
ció, pero segons el professorat irilpliirnportant per la gent adulta per concicat s'ha avan¡;at poc més.
liar feina i formació. Un estudi publicat
per La Mesa d'Educació de Persones
Adultes i la Federació d'Associacions de
CATALUNYA
. El2003, gairebé dos milions de persoVelns de Barcelona constata que estem
nes adultes no tenien cap tito! del sispatint un desmantellament d'un sector
tema educatiu i mig milió només haque acull, entre d'altres tipologies, tovien assolit el nivell d'educació basica,
tes les generacions que no han assolit ·
segons l'OCDE. Actualment el gruix
!'ESO -els ni-ni-, uns 150.000 joves a
d'aquesta població s'ha incrementat a
Barcelona, i er volum de nouvinguts
causa del flux migratori deis darrers
amb necessitats de cohesió i aprenenanys. Així, les necessitats educatives,
tatge.
que també han crescut, poden ser
cobertes, tant sois, en un 2,9 %. D'aPOBLACIÓ NOUVINGUDA
quest percentatge, només el 0,87 %el
El volum de persones d'origen estrancobreix l'administració pública. Unes
ger a Barcelona ha passat de 74.019 el
xifres que es veuen més irrisóries si les
2001, a 300.911 el 2009. Per aquestes
comparem amb les europees, on la
persones !'oferta educativa va més enmitjana de gent atesa en centres de
lla de la possibilitat de coneixer el cataformació adulta gira entorn ellO %.
la o el castella com a instrume'nts de
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La recent anomenada genera-

Darrer a de cada porta una
oportunit~~~?
•

•

,.-
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D.istes

d 'espera

. 1

Les llistes d'espera són una constant a les escoles de persones adultes d'arreu del país. INTERNET

comunicació. La formació de persones
adultes compleix una irnportant tasca
d'interrelació i cohesió social. La tendencia del Departament, pero, segueix
· sent la derivació de l'ensenyament únicament lingüístic, apostant per la subvenció, cada vegada més, d'entitats pri- '
vadCs que ofereixen formació adre¡;ada
només a aquest perfil de població i
que, per tant, no afavoreixen el contacte intercultural i la connexió social.
A SANTS UNA ESCOLA
Al districte 162.249 persones tenen estudis. D'aquestes, 99.679 s'han quedat
en estudis primaris o no tenen cap mena de graduat. Tenint en compte el desenvolupament de l'hipotetic pla de
donar cobertura al 3 % promes per la
Generalitat, se'n veurien beneficiarles
4.867 adultes. No obstant al districte
gaudeix d'un sol centre, el Sant Raimon de Penyafort, situat a la Marina
-Zona Franca-, catalogat com a•CFA i
que dóna cobertura a un total de. 359
alumnes a tot el districte. És dones una
xifra que no harriva ni al 0,3 %.

Des· de la comunitat educativa es • mació a la ciutadania i la cobertura re- ·
continua veient el Departament decidir
al de les necessitats formatives i laboa emprende una ferma aposta perla rerals d'una població que ha vist com
tallada tant en el camp adult com a la
aquestes s'agreujaven més arran de la·
resta de l'educació pública catalana,~ i
profunda crisi económica que estem
es reivindica la proximitat i la potenciapatint.
ció deis serveis amb campanyes publicitanes ~n l'ambit del districte, la infor-
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Nivel! formatiu de la població. MESA DE I:EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES
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Sants
A PEU DE CARRER

Mobi 1itzacions

Can Batlló:
el parany d'un

eÍl defensa de la

camífosc

san itat pública

Roser Benavent

.

'

Hi havia un coiníc c'astella -Ozores,
'
.El 9 de novembre la,
cree- que la sev;a·gracia era deixar
anar una paragrafa~a ininteHigible
Coordinadora en Defensa'
que acabava amb l¡i ,sentencia de
deis Serveis PÚblics i contra .
<< ... dt.t todos los españoles».
les Privatitzacions cÓ~v<;>ca: ·.
' Bé dones, el seguiment del projecte de Can Batlló sembla una d'auna concentració davant del
questes parrafades: <<la subcomissió
CAP Manso' per mostrar el
d'urbanisme aprova el sector 2 del
rebuig al copagament i a la
projecte de Can Batlló Magoria que
ha passat pe! pie, després de la moprivatització de la Santitat
dificació del PGM i que perffiet la
Pública.
requalificació de valors 17n i 17/6 a
un planejament en regim de coopeMerce Esteban
ració de la pe~a afectada per la reviHostafrancs
sió del Pla parcial aprovat . . . bla,
bla, bla ... de todos los españoles>>.
El seu objectiu és parar la política priEls tecnics i els polítics s'amavatitzadota que, amb l'aprovació de la
guen en el seu argot perno explicar
Uei 15/97 de <<Noves formes de Gesles coses ciares, i si la gent que ho .
tiÓ» i de la conversió de I'Institut Casegueix ni ho entén, penseu en la
gent del carrer ...
És per aixo que la Plataforma de
Veiil.s per recuperar Can Batlló se• rumb, invariable. El
gueix el seu
nou pas decidit en assemblea va ser crear una llista de correu específica,
que ja té més de 100 ve"ins i activistes adscrits; recollir signatures, amb
Alex Tisminetzky
uns quants centenars ja de moSants
ment, i en la distribució de pancartes pels balcons, de les que ja s'han
Una manifestació d'uns 200 treballapenjat unes 50, com les que es po/ dors de I'Institut Municipal de Pares i
den veure a la foto.
Jardins va finalitzar el passat 10 de noQuan, amb prou feines, falten
vembre amb una tancada de quinze
180 dies per la data marcada per
d'empleats a la seu del Carrer Tarokupar Can Batlló, els velns segueiragona per protestar per l'incomplixen cada cop a un ritme més alt els
ment del conveni en referencia a la
}:>reparatius, i els polítics segueixen
possibilitat de jubilar-se parcialment
amb el ritme que els marquen les
als 60 anys, i crear nous llocs de treimmobiliilries propietilries de l'exball estable. Després de 16 dies de
polígon. És a dir, amb tot aturat.
tancada, múltiples activitats lúdiques,
concerts i xerrades de suport, la direcció de I'Institut gestionat per ICEUiA ha hagut d'acceptar les redamacions deis treballadors.
La iniciativa va sorgir deis. treballadors afectats, als quals s'havia negat la
possibilitat de jubilar-se parcialment, i
va comptar amb el suport de tots els
sindicats i el comite d'empresa, que
han denunciat la responsabilitat d'Imma Mayo!, regidora per IC-EUiA, en

tala de la Salut en empresa pública de
gestió privada, esta produini una
bomba financera per als sistemes públics, a més de presentar pitjors indi~adors de qu¡llitat ¡¡ssistencial. Aixo
tatnbé és recdnegut' per'· I'Orgánitza- ·
ció Mundial de 'la s'aJut qhe af_trma
que <<la coHaboració público-piiva~a
complica encara més la, ja de per sí,
difícil tasca de construir un hospital».
Rebutgen també el copagament
per part de l'usuari, de serveis sanitaris i medicaments per gaudir d'una
<<Sanitat Pública» que ja paguem cotitzant a la seguretat social i mitjan~ant
els impostos vía IRPF. Consideren
dones, que aquest fet afectara negativament la població i disminuirilla redistribució de la riquesa augmentant
els beneficis privats i en detriment de

La porta del CAP de Consell de Cent, actualment tancada. ANGEL BRAVO ALMIRALL

treballadors i treballadores.

TRASLLAT DEL CAP A NUMANCIA
La manca de ventilació, la petita mida
de les consultes i els fet que un professional defallís en horarj laboral deguda
la mala qualitat de !'aire van ser els inotius principals del trasllat del CAP de
Consell de Cent a Numilncia, on s'ha
traslladat tot l'equip de professionals.
El trasllat, que afecta a unes L 400
persones, una bona part de les qua! tenen més de 70 anys; sembla que no ha

'

Exit de la tancada a Pares

i Jardins perla jubilació

1

Plataforma
veihal .·

-en suport
a Can Vies
Albert Ricart Sanjuan
Sants

no voler la jubilació parcial per no
crear ocupadó estable nova, disminuint a poc a poc la plantilla amb
l'objectiu. de privatitzar aquesta empresa púb lica, i externalitzar una part
important deis serveis.
El President del Comite d'empresa, José Ruiz, ha denundat que fin~

Novetats:
Botiga Ecologica
Teteria
Rebosteria Casolana

Mercat de Sants,
paradcs 301 a 306 í 340 a 341

. Horaris:
de dimarts ·a dissabte
de 10 a 14 i de 16 a 22
diumenge de 16 a 22
dilluns tancat

Telf: 93-339-55-57

c/Riego 16, Sants. BCN ·

SANTS

93.331.20.30

"PEIXOS NOLLA"

pa~cial

estat ben acceptat pe! ve'inat, jaques'ha perdut el CAP d'Hostafrancs. Ara, ,
per guadir deis serveis medies, cal despla~-se fins a Numilnda, a for~ més
distancia i sense una bona comunicació en transport públic. Per aquesta
raó, demanen que es garanteixi el
transport i l'augment d'assistencia domiciliilria. Dos temes importants si tenim en compte que malgrat que es
tracta d'un trasllat 'provisional, encara
no se sap ni on ni com seran les noves
instaHadons.

teteria-malea.blogspot.com

a l'actualitat més de 100 treballadors havien pogut acollir-se a la jubilació, possibilitant la contractació
indefinida de 100 nous treballadors, i que aquesta actuació era especialment important en una epoca
sensible de crisi com la que vivim a
1' actualitat.

Diversos coHectius i persones del barrí han creat, a prindpis de novembre, la plataforma velnal en suport al
· Centre Social Autogestionat -CSACan Vies, per fer front a. la demanda
de desallotjament interposada per
Trasnsports Metropolitants de Barcelona, empresa-propietilria de l'edifici
on s'allotja el Centre Social.
Aquesta plataforma ha de servir
per a que hi conflueixin tots els
coHectius i persones que vulguin treballar per mantenir el centre social.
Vol mostrar com Can Vies és necessari per la vida política, social i cultural
de Sants i com son moltes les persones que volen que es quedi al barrí.
----~és-fñforñiáéió:-hfip:Jréáñ:

vies.barrisants.org/

· Sastres áe P{aáu.r, escaiofa
i a[umini
· :Motffures áecoratives, ·
enguix_ats
.
· }lí'ffaments te'ñnícs, acústics
i ignifucs
· :Mo6fes a miáa áe guix.
ipfaáur .
· (Rgjormes en genera{
C/Moianés, 46. 06014 Barcelona
Tel./fax 93 431 53 21
www.aurodecor.com
info@aurodecor.com
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Primeres reflexions sobre ·les eleccions a Sants
tot i que una mica menys que la mitjaque a la resta de Catalunya, sent al re. na de la ciutat i del país. Ha ·anat seguivés
en el cas de Ciutadans.
Sants
da pel PSC, que ha tret uns resultats
I d'entre els partits que no han aconseuna mica millors al districte. El terter
guir representació, cal destacar els
Com ja és tradicional, lA BURXA publilloc !'ocupa el PP, amb uns resultats
7.169 vots -2.07Ó a Barcelona i 275 al
ca unes xifres sobre les eleccions una
lleugerament inferiors que a Barcelona · districte- aconseguits per Des de baiX,
mica diferents de les que publiquen la
i Catalunya. Els resultats d'ICV-EUiA i
candidatura propera als moviments somajoria deis mitjans de comunicació.
d'ERC han estat for~a millors al districcWs. No podem perdre de vista que
I és que nosaltres fem percentatges
te que a la resta d'ambits territorials. I
l'ultradretana Plataforma per Catalunya
a partir de comptar totes les persones
el partit de · LapÓrta, tant al districte
ha
aconseguit
75.321
vots
majors de 18 anys que éstan empadrocom a la ciutat té uns resultats menors
-9.867 a Barcelona i 1384 al distriete-.
nades al districte, enlloc de comptar
només les que tenen nacionalitat esPersones sense
CIU; 15,96
panyola. Aixo ens permet veure que hi
dretavot; 17,81 1
}
ha gairebé un 18 % de la població que
PSC ; 9,58
. J
no té dret a vot i que,_segurament, de
1'
tenir-ne, la seves opcions podrien fer
PP; 6,05 ·
variar els resultats.
./
Pero també incloem l'abstenció. I
podem dir que és l'opció més escollida
a Sants Montju'ic, representant el
Abstenció ; 33';54
33,54 % de la població. Gens despreciable és la suma de vots blancs i nuls
Altres
} /
candidaturas; 1,71 . /
que arriba gairebé al 2 %.
I pel que fa als vots aconseguits pels
Vots blanc; 1,49 ,_}
partits, la nostra manera de calcular els
PxC; 0,90
resultats en permet veure quin és el
Vots nuls; 0,34
percentatge real de població que els rePercentatges electorals comptant la població majar de 18 any5 empadronada al districte
colza. CiU ha estat la foryt més votada,
a data 1 de gener de 2009, darrera data oficiaL ELABORACIÓ PROPIA
·

Ester Rams

Concentració contra l'acte electoral de Josep Anglada a la pla<;a Espanya. ALBERT GARCIA

Denúncies del racisme .electoral
El cap de setmana del 20 al 21 de
novembre van tenir lloc dos actes
,convocats per Unitat contra el Feixisme en protesta per l'ús, per part
de tots els partits, de la immigració
i .el racisme !furant la campanya
eleCtoral.
Els actes es van iniciar amb una
manifestació, convocada dissabte a

1

ENLLA<; A BARRISANTS.ORG

ACCEM tanca la seu del carrer Gaiarre

que treballa per acabar amb la violencia masclista, va organitzar diverses
activitats al Centre Cívic Estació de
Magoria per commemorar el Dia Internacional per a l'Eliminadó de la
Violencia Vers les Dones, el 25 de noEl Centre Social Okupat va aconse- vembre. Un recital de contes, un .ci·
guir aturar el desallotjament que s'ha- neforum ambla peHícula <<Caramel»,
via d'efectuar el 9 de novembre. Els poemes i can~ons de hip-hop en contra la violencia masclista i un teatre-fQ..
¡ jutjats hauran d'establir una noVa datapera l'actuació policial que, segons · rtím a partir de !'obra «És de conya?»,
1
la llei, s'hauria de comunicar als okua carrec de la companyia Desgarbo,
pants. És el segon cop que els mem- van ser les activitats órganitzades.
bres del Casal aconsegueixen aturar
l'accés de la policia a l'edifici, tot i que
en aquesta ocasió els cossos policials
.¡ sí que van fer efectiu el desnonament ·
i l'enderrocament d'un habitatge de
la Colonia Castells.

El Casal

Aiberi fiicari Sanjuan
Sarits
rentitat que treballa perla integració
de persones inunigrades i refugiarles
ha tancat la seva seu a Barcelona, al carrer Gaiarre, oberta feia poc més de 4
anys; deixant 150 persones sense
atenció.
El tancament s'ha prodult per dos
motius .. D'una banda, les retallades
d'un 40 %deis pressupostos del <<Fondo para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes»,
que des del 2008 ja s'havia anat retallant. Pero no ha estat aquest l'únic
motiu per tancar el centre d'un dia
per l'altra i sense previ avís. En declaracions a lA BURXA, els treballadors i
els voluntaris de.l'entitat han culpat
del tancament a la mála gestió econo,
mica per part de la direcció d'ACCEM.
El centre ha tancat quan tot just
feia dos anys que la direcció s'havia
gastat uns quants milers d'euros per
condicionar l'espai. I setmanes abans

la pla~a Universitat, qu~ va atraure
un miler de persones. Diumenge,
es va convocar una concentració
davant !'hotel Catalonia Plaza per
denunciar l'acte central de Plataforma per Catalunya. Hi van assistir
unes 300 persones enfront d'uns
centenars que va reunir el partit xenófob de Josep Angl¡tda.

Popular de les
Corts resi steix

-'

de tancár, s'havia iovertit en millorar
els equipaments. ·
Les extreballadores no s'expliqtíen
com es tanca un centre on atenien a
unes 150 persones irnmigrades al dia,
sense previ avís i sense donar-los cap ·
alternativa, en un moment especialment delicat com, !'actual context de
crisi. Pero el tancament també ha agafat per sorpresa les 28 persones que hi

treballen de forma remunerada o voluntaria.
Per denunciar aquesta situació de
mala gestió i impotencia pei la situació
de desemparament en la qual es queden els usuaris, el dia 19 de novembre,
a les sis de la tarda, es van concentrar a
la pla~a SantJaume unes 250 i>ersones,
la majoria usuaris de !'África occidental
i antics treballadors i voluntaris.

Lluitant per ·
l'eliminació ·
de la violencia
vers les dones
L'associació l'Escletxa, que fa 10 anys

Se salven
alguns arbres
de la carretra
i d'Oizi nelles

El coHectiu Salvem els Arbres del carrer de Sants ha aconseguit que no
es tallin els 27 abres que queden a la
carretera, entre Badal i Riera Blanca.
Tampoc es tal·laran els. Oms del final
· . del carrer Olzinelles.
-

·EL TEU DENTISTA
DELBARRI
Dr. Mar4;al
Solanas i
Esquerra

vine a coneixer les novetats

Oi>ONTÓLEG Col. num. 23~5

de la temporada
Carrer d'Oizinelles, 96, lr.
· 08014 BARCELONA
RIEGO 35 RAllOS • 08014 BCN

93298 9947

Tel. 93.332.04.19

(!TI]33íl
Nou horar i:
dedilluns a
divendres
de 18 a 22 h

1

- 71~/Jfll-

Ajuda'ns a consolidar
económicament el projecte:
necessitem més sods i sódes
per fer fron t ales nombrosés
· despeses mensuals!
Contacta amb nosaltres o
passa't pe11ocal!
>CoHectius: ~tcetera , Contra-lnfos, Biografic.
Polémica, Ateneu llibe!Tdri del Poule Sec, Radio

Sants Ona lliure. Cooperativa de con su m crític.
1 1 > La coordinadora es reuneix eiS dimarts a les 20 h

mail: msolanasdentist@infomed.es 11C/Violant d'Hongria. 71, u pis. Sants, BCN

- carrer Vallespir, 23 - .Sants -

~
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El procés
de Montjuic
ANTONI DAI..MAU,
EDITORIAl.. BASE, 201 0

El procés de Montjui'c
ens acosta a un de
tants períodes en que
la lluita de classes ha
protagonitzat la historia de la nostra ciutat. En aquest cas, a
finals del segle XIX,
quan el moviment
obrer anarco-col·lectivista (partidari de
l 'organització sindical) perd pistonada
davant dels grups
d 'afinitat anarco-comunistes, més favorables a una acció in. dividua! que no exclogui l'ús de la
violencia: la propaganda pel fet. L'autor
es centra en els
atemptats més sonats
de la Barcelona coneguda com a Rosa de

Foc o la ciutat de les
bombes. El del santsenc Paulí Pallás
contra el general
Martínez Campos, a
qui ti llenc;:a ·dues
bombes Orsini al seu
pas per la Gran Via,
el 24 de setembre de
1893. El que esventra
el Gran Teatre del Liceu el 7 de novembre
de 1893, atribui't a
Santiago Salvador. 1
el del carrer Canvis
Nous, el 7 de juny de
1896. Tots ells generaren una terrible repressió indiscriminada cap a centenars
d 'qbrers llibertaris,
que patiren tortures i
execucions en el tetrie escenari del Castell de Montjui'c.
lvan Miró
La Ciutat Invisible

Thetow n

BEN AFFLECK. 201 o

Barcelon a
CINDER CYCLE
RECORDS, 201 o

Per fi Cinder escolta a
gran part dels seus seguidors que demanaven
que deixessin de costat
les canc;:ons cantades
en angles.
Els barcelonins acaben de treuíe a! carrer
aquest nou vinil en format 12. polsades titulat
<<Barcelona,, que conté
set canc;:ons cantades
íntegrament en castella. De fet, es tracta de
canc;:ons de diferents

epoques del grup que
ara han tornat a enregistrar per tal de recopilar-les en aquest treball.
Hi trobareu temes
rapids, rabiosos i directes. ;, Barcelona,, pero,
és més que aixo. També
és, despíés de ncu anys
d'activitat, el comiat
d'un dels grups més representatius de la nostra escena hardcore.
Durant aquests nou
anys han realitzat nombrases gravacions i gi-

res per tota America i
Europa. Ho explicaven
en el fanzine que
acompanyava !'entrada
al que va ser el seu últim concert. 1 també
comentaven que no catia posar-se trist pel fet
que Cinder ens deixi,
sinó tomenc;:ar a pensar
en nous projectes.
Ells ja estan movent
una demo amb el nou
grup Decline, així que
estarem a l'aguait.
Xavi Ruiz

És molt difícil trabar
darrerament una pel·lícula d'acció que combini la qualitat amb la
comercialitat. Pero en
aquest cas, Ben Affleck, que com a actor
ha demostrat les seves
limitacions, i queja ens
va oferir un bon debut
en la seva faceta de
director amb el seu
anterior llargmetratge
<<Adéu, petita, adéu,,
ens mostra en aquest
darrer film com a director la vida d'un barri
de Boston anomenat
Charlestown. Un barri
en que conviuen un
gran nombre de delinqüents, ja que sembla
que la professió de !ladre passa de pares a
fills com una herencia

generacional. Durant la
pel·lícula assistim a
conflictes entre els
membres d'una banda
que inclouen tres
seqüencies d'atracaments, dirigides amb
gran mestratge. També
trobem una bona construcció de personatges,
especialment el vincle
d'amistat que uneix a
Doug i Jem, i d'aquest
primer amb el seu pare, en una excel•lent
seqüencia que té lloc a
la presó. Jeremy Renner, a qui ja vam veure
a <<En terra hostil,, Jon
Hamm, Chris Cooper,
Rebecca Hall i Pete Postlehtwaite conformen
un solid repartiment
per a aquest bon thri1/er dramatic.
lancelot

BURXANT ELS BYTES

Nou BarriSants.org
Aquest mes, barrisants.org, el portal de
notícies del barri amb ·
que col-labora La Burxa, ha renovat la seva
imatge.
Amb una estética
molt més simple, més
neta, ens facilita l'accés a la informació.
Una d'aquestes facilitats consisteix en la
integració amb xarxes

L

socials com Facebook,
o la posibilitat d'afegir Barrisants a un lector de blogs com google reader on podem
configurar les nostres
pagines preferides i
rebre
automaticament tota notícia nova que- es publiqui.
El sistema de publicació s'ha obert als
col·laboradors, facili-

DEBATS DE L' ASSEMBLEA
DE BARRI DE SANTS

~

íiJ
~
.'

barrisants~ ollf

tant la creació de noves notícies i agilitzant el procés. També
han afegit un calendari d'activitats del
barri, on podrem trabar actes, xerrades,
sopars, etc.
Des del
portal
BarriSants.org, s' ha
prioritzat les notícies
en quatre arees: Historia, Actualitat, Cut-

Dijous 9 de desembre
al Centre Social de Sants
Olzinetles, 30 ·
a les 20:00 hores

"La Comunicació Alternativa a Sants"
Ambla participació de La Burxa, Barrisants.org, Guifisants.net i
Sants Ona Lliure

tura i Opinió, fet que
facilita trabar les informacions i les categories a les quals més
ens interessa accedir.
Des de la plana
principal , podreu trabar !'última edicio de
IA BURXA per consultarla o podreu escoltar
Sants Ona lliure online, enllac;:ant així amb

altres mitjants amics
del barri.
Per últim, felicitar
a l'equip de BarriSants.org per la feina
feta . Han presentat .
una web atractiva i
fácil d'usar.

.....l At:loalitat
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Vist per sentencia el judici
contra els Mossos per les
coaccions i amenaces contra
un fotoperiodista
ft:CtJI (*' 1~ Dtlx<l
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A L'ESCALFOR
DEL RADIADOR

LA BELLA DORMENT

El príncep havia passat tres dies i tres nits
lluitant contra els esbarzers, les trampes i
suportant el dolor de

les pues enverinades,
tampoc havia dormit,
ni menjat, ni begut
una gota d'aigua.
Somreia, davant seu
la bella princesa dor-

mia placidament sota
els llen~ols polsosos.
S'inclina i la besa.
Ella féu una ganyota,
es gira de costat i donant-li l'esquena di-

gué «Cinc
més».

minuts

1

Mireia Pui

RACÓ HISTORIC
Pirates a la Marina de Sants

LA CANc;ó

Uh!

L'inici del segle XVI a
Sants, i en general a
Catalunya, va ser un
moment crític, com
ens constata clarament el descens de
població que va patir
la nostra vila. Deis 25
focs o cases que hi havía, segons el fogatja'm ent general de Cata·
lunya a finals del segle XV, l'any 1553
només en constaven
12 focs.
Entre · els diversos
factors que van motivar aquest descens
caldria ap.u ntar-ne un
que potser avui en dia
ens podria sobtar, la
piratería.
Al llarg del segle
XVI la presencia de pirates, principalment
tunisencs, a tata la
costa
barcelonina
fou constant. Aquesta
amenat;:a va fer, fins i
tot, que la capital catalana es fortifiques,
tancant la muralla per

Vaig passant de llarg
cases de ciutat i molts metres
de pals d'electricitat
i el fum que vaig traient
s'allunya com un tren
borda un gos lligat
és l'únic que se sent
i no se pas on vaig pero
és que tampoc busco cap lloc
i van passant senyals i
no n'hi ha cap que em porti enllooooc!
1 enrere va quedant
l' asfalt trepitjat
i a la nevera
els iogurts han caducat.
1 a davant cada línia
és com un nou pas.
Mentrestant voten
les factures del gas

i no se pas on vaig pero
és que tampoc busco cap lloc
i van passant senyals i
no n'hi ha cap que em porti enlloooc!
l si per un moment
puc volar amb el vent
sobre el mar
com un estel
dels barats

la banda de mar. Pel
que sembla un dels espai on era habitual
trabar pirates era al
delta del Llobregat,
un espai no defensat
on es podien aprovisionar d'aigua.
Aquesta presencia
habitual va impedir
que el terreny es pagues conrear. Segons
!'historiador Carreras
Candi, aquest pas dels
pirates, majoritariament d'origen tunisenc va fer que una de
les platges on paraven
es conegues com Can
Tunis.
Per impedir aquestes incursions tan perilloses l' any 1566 el
virrei comte de Melito
va decidir que s'haviá
de construir una torre
fortificada. Pero ni
tan sols aquesta fortificació es va escapar
de les accions dels pirates, ja que el 1567,
durant les obres de

construcció la torre va
ser atacada.
Tot i aixó, la talaia
es va acabar el mateix
any i amb una guarnició de sis homes i tres
peces d'artilleria va
entrar
en
acció.
Aquesta construcció
va ser utilitzada posteriorment en les di- verses guerres i revoltes que va patir la ciutat, des de la GuE;:rra
dels Segadors, quan

va ser volada, fins a la
Guerra de Successió,
quan el1713 Felip V la
va convetir en un baluard amb dues bateríes per poder atacar
el port de la ciutat de
Barcelona, que es trobava assetjada.
Peques referencies
han quedat als nostres
barris d'aquest passat
relacionat amb la piratería. Tot i que un
dels carrers del nostre

barrí si que ha conservat el nom d'un corsari, Béthencourt, pero
en aquest cas no era
un pirata que preocupes els monarques, al
contrari, ja que Béthencourt va treballar
per a la corona i en
nom seu va conquerir
les Canaries, masacrant i evangelitzant
la població autóctona,
els guanxes.

Mapa del port de Barcelona del marsellés Joseph Roux publicat l'any 1764.

FOGONS DETEMPORADA

i si per un instant
sóc els ulls d'un nen
just abans
de jugar
a fet i amagar.

Galet

Uuuuh!
La Laia

Publiquem una cant;:ó del grup La
laia, guanyadors del premi Sona9. El grup és de Vic, i esta format per Ernest Crusats, Jordi Torrents i Jordi Casadesús i a la seva pagina web afirmen que la
seva ambició és «plasmar les idees i els sentiments més quotidians amb U!1 segell propi i personal».

. El gran Amades parla
dels galets com «macarrons extraordinariament grossos fets a
fraccions
tallades
diagonalmenF•.
És
una bonica forma de
definir-los. El seu origen pot ser catala pero, tot i que tots els
indicfs indiquen que
fou aquí on els mestres fideuers crearen
aquest tipus de pasta, no en tenim fonts
documentals
fefaents. Així com a
l'escudella de diari
coincideixen el fideu
i farras, pe'r a les
festes ens guardem el
galet. Aquesta tradició és relativament
nova, ja que no és
fins als receptaris de

primer quart del segle XX qué el galet
adquireix el protagonisme que avui li reconeixem.
En aquestes receptes s'acompanya de
petites pilotilles o directament farcint-los
amb la massa - de la
pilota. -En Nestor Lujan també n'és partí-

dari, de la pasta grossa, i pel que semblen
indicar els textos antics que en fan referencia, la mida del
galet va lligada .a la
pompositat de la festa. Com tates les tradicions més nostrades, reivindiquem el
galet!

La recepta:
Galets fardts
INGREDIENTS

Un bon brou
Galets grossos
100 g carn picada
de pare
100 g carn picada
de vedella
1 gra d'all
1O fulles de julivert
1 ou
Pa sec
10 ml de llet
ELABORA CIÓ

En primer lloc cal fer
una bona escudella,
deixant-la bullir i
desgreixant-la ·després. En un plat fondo fem la barreja
d'ingredients com si
féssim una pilota.
Primer mullem el pa
sec amb una mica de

llet, ho esmicolem
amb els dits i hi barregem la resta d'ingredients .
Si volem que en
créixer els galets no
ens caigui la carn, el
millar és fer una primera cocció. Així que
bullim els galets entre 5 i 8 minuts en el
brou (no en aigua!),
els escorrem i els deixem refredar. Un cop
freds els farcim (si
pot ser amb una maniga) i els acabem de
bullir. Aquesta vegada cobriu els galets
amb la quantitat justa d'escudella i ho
coem a foc fluix, així
us assegureu que els
galets no ballin molt i
perdin el contingut.
Bones festes!
Núria May Masnou

_j

llecofendent/IJ.UJ~

!>o~« bof,~ on-.line de prod/J(fe¡ etlu ¡~u

a~«b e.l~«~t¡e~« a ~nf.J, on fa~«bé pot! venir

Horari de magatzem:
Matins: de dimarts a
divendres de 10 a 14h.
Tardes: dilluns i dimecres

de 16 a 20 h.
(j Finlandia 1, Barcelona :
Tel. 93112 58 78

~rra

d'escudella
www.tdk.cat

COL·LABORA, PA RT ICIPA .1 VOTA!!

Ous frescos i pasteuritzats

servei diari al comerc
i a la restauració
C/Parcerisa, 17·19

934.219.238
mitjadotzena@gmail.com

8@
lf,:J,"fa ef IIO.!fre

web
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En movi m·ent
COLUMNA DEL'ABS
1
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Ils debats
j de I'ABS
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Una nova proposta arriba a Sants:
!! "Els Debats de l'Assemblea de Barri". Oberts a tothom, amb aquesi ta iniciativa busquem fomentar la
' trabada i el pensament conjunt
del ve'inat interessat en la transformació social. Fem una cridá als
col-lectius de Sants i a les persones
críiiques i inquietes del barrí per
participar-hi de forma activa.
Volem visualitzar les lluites i
.projectes socials alternatius al conjunt del ve'inat. I volem crear una
oportunitat per a que les lluites i
projectes socials del barri campar! teixin perspectives, facin debats
!\ estrategics i es n:~colzin. Aquestes
. interrelacions han de servir per a
1 l'enfortiment mutu, aixi com per
1 promoure !'impacte global dels
\ moviments socials de Sants.'Tenint
1 en compte els canvis institucionals
· que, amb 'tota probabilitat, aviat
viuran els diferents estaments de
l'administració, creiem necessari
activar la xarxa social. Com impactaran aquests canvis en els nostres
projectes? Estem preparats per
afrontar una intensificació de la
gestió repressiva i neoliberal de la
crisi econoinica?
Tindran forma de plenaris
oberts, amb intervencions inicials
deis col-lectius vincula~ a la tematica debatuda. Volem que servei- ·
xin per parlar d'una manera tranquil·la; amb sessioris tematiques
de qüestions que ja s'estan treballant o es valen treballar; i fer-ho
interrelacionant projectes i lluites.
i
El primer debat previst, pe! dijous 9 de desembre, al Centre
Social de Sants· a les 20 h, sera SO·
bre "La Comunica~:ió Alternativa a
Sants". Hi participaran. membres
de l.\ BURXA, Sants Ona Lliure, Barrisants.org i Guifisants.net. Com
millorem i inte~relacionem la comunicac;ió alternativa a Sants?
Com n'impulsem la participació
1 de tots i tates? Vine i participa dels
1 Debats de l'ABS!
1

•
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Fe d'errades
A !'anterior numero 145 de LA
BURXA la Columna El racó del
Casal, portava per títol «La vio·
limcia de genere té cara i
creu,, pero per problemes logístics, espai i temps. El titular
va ser canviat per «Esglési9 i
violencia masclista, per part de
la redacció. Volem deixar dar
que no va ser una decisió del
Casal Independentista de Sants i
demanem disculpes per la confusió i distorsió que aixó hagi
pogut crear en l'article publi·
cat.

1

Després d'intenses setmanes
de feina amb l'acció 1'Mistos
Electorals", en que he m fet
seguiment deis discursos i
propostes polítiques; hem
analitzat, denunciat i contraargumen tat aquelles
declaracions xenofobes que
posen en perill la convivencia al nostre país, ens hem
trobat
amb un panorama
.
bastant desolador respecte

propostes polítiques d'alguns partits
s'apropaven perillosament a les posicions extremes amb intenció de no
perdre vots davant opcions radicals
que es tornaven cada cop més ·popu, lars. Pero veient el camí que han seguit els fets, tenim dubtes si no ha. gués passat exactamenfel mateix sense la presencia de !'extrema dreta, ja
que, en realitat, tot i les barbaritats
vistes, res ha estat fora de la tónica habitual a la qual ens tenen acostumats
alguns p;mits.

¡~

1

1

CONTEXT DE L:ESCALADA RACISTA
D'altra banda, rio podem oblidar el
~<»
els valors socials i els drets
context en que s'ha donat el procés
1
fll.
humans.
electoral: plena crisi economica que, a
.~
causa de la mala política deis gove~,
!-~,~
ha provocat una greu fractura social,
S.O.S Racisme
especialment entre les classes més perBarcelona
judicarles per l'atur·o la manca de re'a,
r
1
· Hem de lamentar un any més que un
cursos 'socials. Durant aquest temps de
. '
dels .eixos principals de campanya hacrisi, les persones immigrades s'han
gi estat la població immigrada. S'ha
convertit en el ' boc expiatori- per
. . --- -·----- SOS Racisme denuncia l'electoralisme amb eL mscurs soore 1mm1grac10.
:>U:>·IIA!ii:>Mt.unü
superat amb escreix el to del debat i
exceHe~cia, fins al punt que alguns
de les propostes fins a nivells que mai
partits polítics situen la desaparició d'a·
ve'ines catalanes en edat de votar no
val a Vtc; dins el parlament o ocupant
havíem viscut a la historia democratiquest sectorde la població com la soluhauran pogut participar a les eleccions,
el carrer; i ha comptat amb el suport de
ca de Catalunya. !les repercussions
ció a tots els problemes del páís.
i aixo les fa més vulnerabies i invisibles
milers de persones i centenars d'entid'aquesta ofensiva racista no afecta ·
Un altre exemple de demagogia en
a les propostes polítiques. No tenen
tats.
només a les persones immigrades;
aquesta campanya electoral ha estat el
dret a vot, pero tenen dret a pagar im_ El dia despi:és de les eleccions es re- .
ens afecta a tothom, perque és una
recurrent ús de dades falses o tergiverpostos. Hem d'acabar. amb aquesta
tirara" la propaganda electoral deis caxacra social que malmet la democrasarles -natalitat, ajudes socia:ls, delindesigualtat de drets que crea categories
rrers, pero els missatges difosos no
cia, i perque lés víctimes d'aquest atac
qüencia...-, per promoure la idea que
entre els ciutadans. Cal aconseguir el
cauen en 1'oblit. Eis discursos racistes
són els nostres ve'ips i ve'ines, els nosles persones immigrades tenen priviledret a vot de les persones immigrades.
que s'han escampat a tort i a dret, tOtres amics i amigues; ciutadans i ciugis. I, sobretot, refugiar-se en la llibertat
plcs i prejudicis, tenen una relació ditadanes com nosaltres, tot i que
d'eipressió acusant aquells que deRESPOSTA SOCIAL
recia amb l'augment del racisme social.
aquests tipus de discursos vulguin fer
nunciem l'instigacióa l'odi de valer fer
La radicalització del discurs ha estat tan
Tots i totes ens mereixem campanyes
.més gran la diferencia entre "ells i nocensura. No es prohibeix parlar d'im·
greu, que per primera vegada hi ha haelectorals sense xenofobia, ens merei. saltres".
migració, només demanem que es faci
gut una reacció amplia de la societat cixem que ens tractin amb respecte i reSón diversos els factors que poden
amb respecte i amb voluntat construcvil en contra del racisme i la xenofobia
clamem una democracia forta, i uns rehaver provocat aquest extremisme.
tiva.
en la política catalana. Les mobilitzapresentants polítics que treballin per
D'una banda la presencia, per primeNo podem obviar que justament les
cions coincideixen en den11nciar el rauna societat inclusiva, igualitaria, que
ra vegada, d'un pártit d'extrema dreta
víctimes d'aquest discurs de l'odi, les
cisme que difonen alguns partits coin a
convisqui en la diferencia.
amb opcions a entrar al parlament.
persones d'origen immigrat, no es poperill social, i demanar a aquests i a les
Pensavem que aixo podria afectar el
--------------]Aés-iñtorññació-á:
den defensar amb el vot de castig perinstitucions una acció de rebuig ferma
rumb i el to del debat electoral; no en
que no gaudeixen de dret a sufragi.
http://www. mistoselectorals·.
i responsabilitat en les seves accíons.
va hem vist en erdarrer any com les . Aquest 28-N gairebé un milió de ve'ins i · ,Així s'ha promogut des del barri del Rawordpress.com

o

,p

Els aturats immigrants en període electoral
La crísi afecta majoritariament els immigrants. La
comunitat que registra un
major increment d'atur és
Catalunya. Aquesta qüestió
ha ma rcat el discurs de is
candidats a les eleccions.
Gastón Cordova
Sants

Encara que va haver-hi el típic augment de contractació estivál, les contractacions no es van estendre més

enlla d'aquest període. Les associa- . a la taula per sortir de la crisi. Pero
cions i els periodics i revistes amb · van quedar altres aspectes que e\s immembres immigrants es mostren premigrants fan al dia a dia, per exemple,
ocupats per l'increment de la
els ·nargs trami~, les condicions · del
desocupació: un 33 %, és a dir
Centre d'Internament per a Estran662.300 persones, enfront del .17 % gers o les dificultats per conservar la
deis nascuts al·país. Els partits polítics
documentació sense contracte de tretambé han donat mostres d'aquésta
ball, tenint en compte que han augpreocupacíó, encara que cal dir-ho,
mentat els costos en l'expedició de
de forma moderada.
·
documents de residencia.
Durant les diferents campanyes
A aixo sumem-li les propostes cons'han escoltar propostes de tot tipus.
ti~gudes en els.fullets del PP repartits
El més preocupant és l'atur, i brindar
pe! barri: hi ha immigrants que no es
més suport als petits i mitjans emprevalen integrar, l'estranger que estigui
saris, enfortir l'esperit emprenedor, o
sense treball ha de marxar, entre unes
canviar el model economic són algualtres. Asseveracions contra les quals
nes de les propostes que es van posar
SOS Racisme s'ha manifestat en con-

trá. També membres de diferents organitzacions del districte coincidien
al Pla Barcelona Interculturalitat que
<<difícilment podem demanar alguna
cosa a una gent que el primer que li
preocupa ara és trobar la subsistencia
per a ells i les seves famílies». I que
també els emigrants espanyols a l'estranger o els mateixos espanyols del
sud de la península quan van arribar
a Catalunya, van actuar de forma molt
semblant a com ho fan els immigrants
arribats avui.
En aquest context es desitjable que
les eleccions siguin una oportunitat
de canvi per a tots els estrangers que
resideixen ·al barri i a la ciutat.

~.
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PUNT D'INFORMACIÓ
LABORAL

Qui deu a qui?

•

1

Marc Faustino i Vidal

Cooperant d'IPO portant a terme tasques d'acompanyament a Colombia. INTERNATIONAL PEACE OBSERVATORY

ObservªtQtiJnternaciqnal ele Pau per
defensar els drets human.s a ColOmb-ia
"

IPO (Observatori
Internacional d~Pau amb-les
seves sigles en angles) és una
organització formada per
internacionals d'Europa i
d'Estats Units que duu a
terme tasques d 'acompanyament a organitiacions camperoles i de defensa deis
drets humans a Colombia.
L~s persones que formem

part d'IPO visitem diverses
zones de Colombia, convi-

.

estadounidenc George Bush el gener
de 2009 i amb ~¡ premi <<Cortes de Cádiz a la Libertad>> !'abril de 2009, no
s'ha cansat de proclamar que <<Colombia és un qestí segur per a la inversió
estrangera>>, i a la vegada, que aquesta inversió és la causa del creixement
economic que viu el seu país. Actual:
ment ha estat designat cdm a subdi. rector de la comissió de la ONU que
ha d'investigar l'assalt de l'exercit israelia a la Flotilla de la Uibertat, el
conjunt d'embarcacions que pretenien dur ajuda humanitaria a la Fran:
jade Gaza.

PER QUE L:IPO A COLOMBIA?
Segons
les xifres oficials publicades el
vim i aprenem ambla seva
30 d'abril del2010 a Colombia, hi ha
gent i fem ús de la solidaritat
un 45,5 %de la població a la pobresa
en tant que les ajudem
i un 16,4% en situació d'indigencia.
L'any
2009 el programa de les Nasegons les nostres capacitats i
cions Unides peral desenvcilupament
les seves voluntats a desenva presentar un estudien el qua! alervolupar la seva tasca.
ta que el país no assolira per l'any
2015, les fites en millorament deis índex
de pobresa, la indigencia, la taxa
lnternational Peace Observatory
d'analfabetisme per persones d'entre
Diuen que Colombia és la democra15 i 25 anys, la cobertura en educació
cia més antiga d'America Uatina, i ara
mitjana i preescolar, el percentatge
fa uns mesos el candidat continuista
de dones emba'rassades, cobertura saJuan Manuel Santos, ministre de denitaria basica, i subministrament d'aifensa de l'antic govem, era escollit · gua a nucli urba.
president de Colombia per amplia
A inicis del 2010, al poble de La
majoria de vots <<46.67 %a 1~ primera
Macarena, situat al departament del
volta i 69.13% a la segona volta>>.
Meta, al sud-orient del país, es va desÁlvaro Uribe; president de Colomcobrir una fossa comú amb uns 2.000
bia durant els anteriors mandats de
cadavers datats de l'any 2005 fins al
2002 a 2010, guardonat amb la «Mepresent. Aquesta no és la única fossa
dalla de la Uibertat» per l'expresident
comuna que hi ha a Colombia, i és

.

r

que la propia Fiscalia General de la
Tenint en compte que Colombia és
Nació parla de 25.000 <<desapareun país ric en recursos naturals, miguts», mentre que organitzacions de
nerals, energetics, i en biodiversitat,
defensa de drets humans apugen la · no és d'estranyar que molts anhlisis
xifra fins a 50.000.
relacionin la violencia política amb la
La major part d'aquestes morts són
venda indiscriminada, a baix cost i
atribu'ides a l'exercit colombia i al pa<<Sense problemes» d'aquests recursos
raniilitarisme, fenomen intrínsec a la
per part del govern a les empreses espolítica colombiana des de mitjans de
trangeres. Així com que també la relasegle XX i que es va dotar d'estructucionin amb la· possessió de la terra,_
res nacionals a les últimes dues decaon actualment el 60 % és posse'ida
del passat segle. Durant el mandat
per un 0,5 % de la població i on les
d'Álvaro Uribe es van. produir unes
dades sobre el despla~ament for~ós
negociacions «de pau» entre aquests
ens parlin d'uns 5.000.000 de persogrups i el govern, i poc després saltanes despla~ades entre 1982 i 2009.
va a la llum pública !'escando! de la
<<parapolítica», i és que a data de 2009
ELS PERILLS DE SER CRÍTICS
de 264 congressistes, 102 eren invesDavant d'aquest panoraq¡a, tan orgatigats per vincles amb el paramilitarisnitzacions camperoles com les orgame, la majoria del partit polític d'Álvanitzacions que vetllen. pels drets huro Uribe.
mans, així com qualsevol aitra orgaDurant els passats mandats d'Urinització que pugui ser crítica amb les
be, i mentre S~tos era Ministre de
polítiques del govern, constantment
Defensa, també va sortir a la llum l'essón amena~ades de mort i jutjades
dndol deis «Falsos Positius». Es tracpe! seu treball.
tava d'execucions extrajudicials coDes d'IPO oferim a aquestes orgameses per membres de l'exercit conitzacions l'acompanyament internalombia contra civils que després eren
cional, el qua! es basa en fer acte de
presentats com a guerrillees.
presencia en les seves gires, en els
seus actes, en els seus ambits de. treball, per tal de dissuadir les autoritats
EL CONTEXT DE LA VIOLENCIA
Seguint les directrius emanades des · públiques sobre la vulneració deis
' de Washington sobre la <<solució» miseus drets. A la vegada, difonem les
litar que s'ha donat al problema del
denúncies que es desprenen d'aquescontlicte armat, s'ha provocat una
tes organitzacions per que no quedin
constant vulneració del Dret Internaen l'oblit i alhora serveixin per prescional Humanitari, dret qúe intenta
sionar al govern colombia en el seu
regular els conflictes armats posant
compromís de respecte deis drets hul'emfasi en la defensa de la població
mans. 1 tot aixo mirant de no condicivil.
cionar el treball d'aquestes organitza-

L'acomiadament •tacil, ba,rat i , subvencionat esta en, augment en les
empreses. Lá poca contractació fixa
que s'esta ferif és sota la reformulada modaÍitat ele foment de !'ocupa~
ció in~efinÚJa a la'vegada que·les xi-:.
~s de tem¡)or:ilitat segueixen igual ·¡
d'altes. Les · rebaix~s de les condicions de treball sóri constants així
com la intimidació barroera de la
patronal a les persones que volen
exercir els seus drets laborals.
1 tot esperant que arribi la reforma de la seguretat wcial amb que
volen retallar,_més, les minses assegurances públiques i afavorir la contractació de privades, la presidencia
del govem espanyol ens ha obsequiat amb la noticia que es reunici
amb les 30 "'empreses més impori:ants de l'estat per reactivar l'economia.
Aquesta reunió fa olor de socarrim per als interessos de la classe
.treballadora. És Zapatero qui demanara a les empreses esfon;os per
sortir de !á crisi o són les empreses
que venen a repassar la lli~ó amb el
mandatari espanyol? Joan Rosell,
president de Foment i candidat a la
presidencia de la CEOE, ja ha anunciat una proposta .del seu programa: aprimar el sector públic i privatitzar tot allo amb que la patronal
pugui per fer un bon negoci.
L'empresariat no vol perdre la seva posició privilegiada i respon amb
les receptes economiques que van
conduir a la crisi (economia especulativa contra economia productiva).
1, on és la segona vaga general que
demostri que la classe treballadora
som presents en aquesta batalla?
1és que el problema continua en
el model economic de lliure mercat, basat enlama d'obra precaria,
basat en la producció de poc valor
afegit i amb que mai podrefl! sortir
de la crisi. 1 com exemple, el problema sistemic de l'economia
submergida, que representa un
25 % de la riquesa generada. Pero
d'aixo no se'n parlara a la Moncloa.

cions, essent conscients que actuaiment gran part de la <<cooperació internacional» esta orientada als interessos polítics i economics deis páisos <<donants».

Més informació a:
www.peaceobservatory.org
·www. ipo.cat

1 si voteu co!·laborar:
secretaria@ipo.cat

'
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HistOria deis caus
i esplais de Sants
Els esplais, caus i agrupaments de Sants tenen una
[larga trajectoria historica,
per aixo des de

LA BuRXA

n'hem volgut fer un repas i
coneixer, així, una altra part
de la historia del barri.
Agus Giralt
Sants

En ple Franquisme, un moment en

q~e la socü~tat civil catalana havia estat plenament derrotada, aquests moviments van trobar l'aixopluc de l'es- ·
glésia, l'únic espai que va quedar per
a l'associacionisme, al marge de la
clandestinitat.
A Catalunya l'escoltisme té molta
tradició. Des dels anys 20 s'havien creat grups inspirats~ en el Boy Scouts. Cap
als anys 60 van comenc;ar a apareixer al
barri els primers grups, per exemple
agrupaments com el Puig i Moliner, el
Montserrat-Xavier, elJoan Maragall o el
Cassii Maria Just, que posterioirnent es

convertici en els Skues. Aquests grups
es van anar completant amb els esplais
que, amb uns objectius mblt similars
als agrupaments tot i que de vegades
amb metodes diferents, es van anar
multiplicant.
.Cany 1967 es va crear l'esplai Sant
Medir i uns quants anys després, el
1973, apareixia a la parroquia dels Doloni un dels esplais histories de Sants,
l'esplai Picarol. Posteriormentvan apareixer d'altres esplais tan importants
com l'Espurna, l'any 1975, o el Xiroia,
el1983.

•

El terror s'apode'ra

de·Sants

Després de més d'una vintena d'edicions, les Cotxeres
de Sants va acollir la XXII
Marató de Cil)ema de Terror

José Antohio Castillo, membre de l'equip tecnic de Cotxeres i un dels organitzadors del festival, no dubta en
afirmar' que en aquesta edició hi ha
hagut més quantitat pero també més

de Sants, una mostra que
repassa 'la producció més
actual i arriscada del genere i
que cada any aplega més ,
persones~

Angel Bravo
Sants

Enguany,· a més, en el marc de la ma- ~
rató s'ha ceHebrat la 12a edició del
concurs de curtmetratges, en el qual
han participat un total de 108 curts,
fet que -palesa una creixent rebuda.

qualitat. També s'aprecia enguany
una notable fixació per la tematica
zombie en les obres presentarles a
concurs, molt present avui en dia fins
i tot a les cartelleres més comercials.
Els guardons d'acjuesta edició
han caigut a mans de Rqdrigo Blaas
en la categoría de millar curt d'ani. mació pel seu treball <<Alma>>, J. O.
Romero ha rebut el premi al millar
curt-curt per ;<Espejo», Alberto Evangelio amb <<La Madre» ha aconseguit
el premi Pere Garcia Piensa i, per
acabar, el premi Chicha Cutre va ser
. per a Pendejo i Gorrotxatepek per
<<En Tierra Peligrosa 3», una parOdia
amb uns · falsos Steven Seagal i
ChuckNorris.
El daérer dia, la Marató ha dos
ambLa Nit més Llarga, secció en que
es projecten sis pel·lícules des de les
19 hores de dissabte~ fins a les sis de
la matinada de diumenge; amb una ~
afluencia molt significativa. La· particularitat de la Marató és la forta passió pel genere que governa a les sales, on no hi cap !'ortodoxia. <<Tenim .
un públic intens», sintetiza Castillo.

MODEL D'AUTOGESTIÓ
En' tots aquests anys els esplais i
agrupaments han treballat educant
en el temps de lleure i convertintsé en un model proper d'autogestió per als més joves. A Sants des de
fa uns anys totes les entitats treballen conjuntament per promocionar les seves activitats, compartir
experiencies i recursos. 1 d'aquest.
treball en conjunt han aparegut experiencies tan enriquidores com
l'AcampaSants.
Pero cal dir que no ,és una feina .
facil, tenint en compte que la duen
· a terme grups de gent molt jove i
que periodicament · es van renovant. Alllarg del temps han desaparegut diversos grups a Sants, com
el Picarol o el MIJAC Sant Medir. A
més molts també han patit la especulació immobiliaria, com és el cas
de l'Esplai Turons.

Xi-Barri

201 o

El dissabte 6 de novembre
l'esplai Xiroia va celebrar el
Xi-Barri, la testa amb que el
centre es vol obrir al barri i
ter coneixer les seves activi·
tats. la jornada, que es va
celebrar a la rambla de Badal,
va incloure un matí de tallers
organitzats per Gaia, el grup
de mares i pares del centre, i
per Hurakans, el grup de
joves d._e l'esplai. Entre d'altres els intants van aprendre a
construir objectes amb materials de rebuig. la testa es va
completar amb una tarda de
jocs, una xocolatada i l'actuació dels Tabalers de Sants i
d'Oriol Canals i els concerts
de la Repúbli -k de l' Avern,
Mama Juana y las Arepas latinas i los Baratos.

Els Diables de Sants
celebren els seus 30. anys

•

Mig centenar de diables de la colla
Diables de Sants es reuniren aquest
passat dissabte 13 de novembre al Casal Independentista de Sants per
commemorar el 30e aniversari de la
colla. Antics i actuals participants van
aprofitar la celebració per compartir i
·recordar experiencies del món. del

foc i de la cultura popular catalana.
Després d'un bon apat, es passa el
vídeo del correfoc de la Festa Major
d'enguany, un espectacle que reuní ·
centenars de velns i velnes del barri i
que va servir per demostrar el bon
moment que estan vivint els Diables.
de Sants.

tida de la insostenibilitat ambiental incloent també la incapacitat economica de gestionar-ha-. I la cultura que
es propasa en oposició sera la de la
sostenibilitat; i cal impregnar-la en
tots els ambits de la nostra vida. Aplicar la cultura dé la sostenibilitat a 1' alirnentació passa per comprar menys
productes elaborats i compartir

temps de cuina en companyia; menys
envasas i més producte a l'engros;
per reduir productes insans de la nostra dieta (productes amb alts nivells
de sueres refinats i greixos), etc.
restalvi economic d'aquest ménor
consutn es pot aplicar a la millora de
la qualitat del nostre menjar (més sa
per nosaltres i pe! medi ambient). Les
cooperatives de consumidors a més,
compartim el temps · gestionant el
propi abastiment de productes. ·

El mostrador

E
r-

.! desembre és un mes en
que els llums al carrer ens
recorden que ens esperen
uns dies festius -a alguns ·
per motius com el solstici
d'hivern o el canvi de calendari, i a
d'altres amb excuses més rituals-. Sigui quin sigui el que ens fa aplegar les
famílies, és l'epoca de l'any de més
consum i de més generació de residus per persona. Tant és així que-fa
temps que moltes veus alerten del
consumisme en que caiem moguts
per una inercia que ens pot més que
no pas la nostra consciencia -seran les
llumetes del carrer?-.
Per exemple, els grups de consum
de Manresa i altres associacions reparteixen a la seva campanya de Nadal, uns vals anticrisi que serveixen

Alli.b era't ,
delconsu•
1
m1sme.
Cooperativa Genninal

per <<una hora per compartir», <<Un petÓ», <<il·lusiÓ», <<creativitat» i <<justícia» a
triar segons el destinatari del regal. La
campanya du el nom d'Allibera't del
consumisme. Que ens propasen des
d'aquesta manera de veure el consum
conscient? Cercar el benestar sense
fer servir tants béns materials. Tal volta algú pot pensar que aquesta cultura més sostenible no és convenient
· pera determinats negocis, o fins i tot
per a l'estat que deixa de cobrar els
impostas del consum; pero cal que
comencem a aplicar a la sostenibilitat
un principi aplicat al pacifisme: <<Si la
pau perjudica els teus negocis, canvia
els teus negocis».
El consumisme és el nom que li
donem a aquesta cultura, que és global, i que ens du al carreró sense sor-
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QUE ESTA PASSANT ALS PA'iSOS CATALANS?
En _aquest apartat volem a:propar-nos a la realitat del nostre
país, des de Salses a Guardarmar i des de Fraga a Maó. Des·de
LA BURXA volem contribuir a la coneixen~a del nostre passat

immediat, de les problematiqi,J.es actuals, tant socials com
ecologiques i economiqués, i dels moviments pópulars que
ens fan avan~ar.

L'any passat es· treball~ amb els xiquets i joves la tematica del consum
responsable i écologic, amb xerrades
a les escoles, tallers didactics, fitxes i
activitats per a casa i el carrer i eixides per visitar i coneixer"cooperatives de productors i consumidors.
A~o ha esdevingut el nai';:ement d'un
altre projecte amb ve'ines del barrí: la
cooperativa de consum responsable i
ecologic del Terra. Aquesta- és una
mostra del que ha volgut ser aquest
projecte: una eina 'per sacsejar les
cónsciencies de les ve'ines de Beniniaclet, amb capacitat per generar alternatives propies-de canvi i transformació. Una eina útil.
1

XARXA SOCIAL DE BARRI
Des de sempre, la forma de funcionar d'aquest centre social ha estat la'
del treball en xarxa. Ha estes la seua
teranyina cap a moviments ve'inals i
organitzacions amb les quals han tro• bat molt iriteressants sinergies i complicitats. A~o cristal·litza l'any 2009
amb el naixement de la plataforma
•
d'entitats i velnes Benimaclet Viu.
Aquesta plataforma, reuneix al Terra, l'associació de ve'ins, l'associa.ció de comerciants, totes les escoles
MÉS QUE UN NOU LOCAL
i instituts del barrí (amb les seues
Al desemhre del 2001, el Terra es va
AMPA incloses), Maulets, la Colla de
traslladar a la seua ubicació actual, al
Dimonis, la Colla Excursionista i un
carrer Baró de Sant Petrillo, i el progran nombre de ve·ins a títol perjecte es transforma d'una manera desonal.
cisiva: amb un local gran, ámb llicenDes que comen~a a treballar amb
cia per tindre un servei de cuina i bela celebració de les Trobades d'Escogudes que permetia tindre quatre 'les en Valencia de la ciutat a l'any
persones dedicant-se laboralment
2009 (Escola Valenciana també ha es~
per autogestionar el projecte i els
tat una organització clau en la consocoHectius, i que suposava un pas
lidació d'aqudta iniciativa), han siferm d'obertura cap. al barrí, ja que
gut moltés les activitats que han nassignificava tindre un local públic, de
cut mitjan~ant el Terra i Benimaclet
portes obertes, durant tot el día i to- . Viu. L'últim!l sera presentada el dia 2
ta la setmana.
de desembre: la Universitat Lliure de
Han sigut moltes les persones que · Benimaclet, ún ambiciós projecte per .
han passat du!ant aquests anys pe!
compartir formació i coneixements
Terra. I moltes les activitats i projecentre els velos del barrí i per fer sertes ·que s'han dut ·a terme. Algunes,
vir coma laboratori d'idees capa~ de
puntuals, com les xerrades, tallers,
generar discursos i propostes de canconcerts i actes ctilturals. Altres, de
vi i construcció.
llarga durada i regulars: Falles AlterTot a~o i més és el que volem cenatives del Terra, Carnestoltes Populebrar aquest dese aniversari. Volem
lars, Jornades Internacionallstes, Jorque servisca per retre un merescut
nades sobre Urbanisme i Especulahomenatge a .totes aquelles persoció, etc.
nes, coHectius i moviments que han
Darrerament, el Terra !J.a consolifet possible aquest somni de lliberdat un projecte junt á les escoles i
tat, aq1,1esta espuma de' rebeHia i de
instituts de .Benimaclet per realitzar _ dignitat.
unitats didactiques amb els Qlés menuts que puguen ajudar a la seua · ---------------~~és-fñtorñiació:
http:/1elterra. org/
conscienciació i educació crítica.

Unes 200 persones gaudiren del sopar organitzat per Benimaclet Viu i el Centre Social Terra en motiu de les Festes Populars de
Benimaclet, que va precedir a la lectura de poesies de Vicent Andrés Estellés. CSB TERRA

Centre ·Social Terra:
una ·decada alimentant
1constru1nt res1stenc1es

·•

.-

•

Mentre escrivim aquest article
sobre el dese aniversari d'aquest Centre Social emblematic del barri valencia de
Benimaclet, els successos
marquen una nova fita en _el
seucamí: l'agressió al Terra
per part de 15 neonazis
encap<;alats pel president del
part;it ultradreta España 2000,

J.L.

Roberto, i la posterior r~s

posta ve'irial, unida i ferma,
amb tates les entitats, comer<_;os i ve'ins al capdavant, mastren que ha, sigut i que és
actualment el Terra: un referent social per.als col·lectius i
peral ve'inat de Benimaclet
de Valencia.

Centre Social Terra
Benimaclet

El Terra va néixer ja fa més d~ 10 anys;
exactament el1999. Va se~ a un deis
vells carrers del centre del barri, ·just

•

>

•

•

•

pegata la Pla~a que pren·el nom d'aquest antic poble d'horta i de llauradors que un mal dia va ser annexionat
a la ciutat de Valencia.
Aquell jove projecte que funda un
. militant de Maulets per fer servir de
seu i local autogestionat del seu
coHectiu, prompte va esdevindre
quelcom més important i ·n~cessari:
\JO espai de trobada, de cultura, d'apoderament i d'activitat sociaJ i política. Una finestra al món oberta per les
joves de !'esquerra independentista
de la ciutat de Valencia i que volia
anar rÍiés lluny del que mai havíetn
arribat. Ben aviat ho aconseguírem. ·
'Als seus inicis, va ser ellloc d'origeil i des d'on comen~a a organitzar•se les primeres lluites en defen,
sa de l'hotta (els coneguts "Salvem") de Benimaclet. Aquell pas
suposa una presentació del projecté de cara a les ve'ines del barri:
érem uns joves actius i que teníem
ganes i preteníem · remoure els ciments d'un barri fa massa temps
adormit i que necessitava transformada seua realitat més quotidiana.
· Volíem millorar les condicions de
Benimaclet. . Volíem mili orar les
condÚ:ions de vida de les seues persones.

'

Sants-Montju"ic Decideix

•

La desespeTació de
la cTisi...
,

Un veí de L'Hospitalet que porta- ·
va nou mesas ocupant un pis de
protecció oficial que feia mesas .
que restava buit, es va treure la
vida en ple carrer. ADIGSA, empresa depenent de la Generalitat
de Catalunya, li reclamava 9.000
euros per haver ocupat el pis i havia interposat una ordre de desnonament. Aquest veí estava en
situació d'atur, sense cap tipus de
prestació i amb una filla petita.

Per la llibertat
d' expressió i ·
informació
L'Albert Garcia, fotoperiodista, coordinador de la secció de fotografia de la Directa, coHaborador de
IA BURXA i afiliat al SPC, torna a
compareixer als jutjats. No és la
primera vegada que !'Albert pateix
l'obsessió policial. El juny de 2007
ja va ser absoit en tots els termes
per cobrir una protesta okupa contra una constructora, després de
ser denunciat per la Brigada d'Informació de la policía espanyola.
Aquest doble judici contra els Mossos torna ·a palesar l'obsessió policial contra la llibertaJ d'informació
en general i contra la Directa en
particular. Obsessió manifestada
en el pres~nt cas en l'assetjament
personalitzat i continuat en el
temps per impedir la tasca professional del nostre company. En el
primer cas, impedint violentament
que fes ·la seva fein;l. En el segon,
amb dues visites personalitzades al
seu aitra lloc de feina, per amena~ar-lo, obertament, perla tasca que ·
desenvolupa a la Directa. No ens
callaran mai: ni impunitat, ni brutalitat, ni ass~tjament. Si .ens toquen a una, ens toquen a totes.

Sants-Montjllic Decideix va oferir dimecres
dia 10 de novembre una roda de premsa a
les Cotxeres de Sants.
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LA BURXA és una revista editada per un equip de
redacció que es traba cada dimarts al -vespre al
CSA Can Vies
(c. Jocs Florals, 42)

Periodicitat: mensual
Telefon de contacte: 93 422 16 13
Adre<;a electrónica: laburxa@barrisants.org
Plana web: www.barrisants.org/laburxa
LA BURXA

no es fa responsable dels articles d'opinió.
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CREATIVE COMMONS RECONEIXEMENT·
NO COMERCIAL

Sou lliures de copiar, d1stribuir i comunicar públlcament l'obfa ambles
condicions seguents:
Reconeixement. Heu de recorlE!ixer el crecht de t'obra ele la manera
especificada per l'a utor o llicenciador.
· No comercial. No podeu util!Uar aquesta obra per a finahtats

comerdals.

Per veure una cópi a d'aquesta llicenda visiteu
http: / / creativecommons.org/licenses/ by-nc / 2. 51 es/legalcode .ca
o envieu una carta postal a Creative Comrnons, 559 Nathan Abbot Way,

Standford, Callforn!a94305, USA.

En aquesta Burxa hi han coHaborat:
P~u Canela Barrull, Laia Sánchez Amat, Carme RoseHó,
Ester Rams, Albert Ricard Sanjuan, Agus Giralt, Irene
Jaume Gambín , Martí Gutiérez Farré, Ángel Bravo
Almirall, Andreu Rosés,Miquel Darnés, David Vázquez,
Núria May Masnou, Bernat Costa , Anna Farré, Jordi Soler,
Sergi M. Huete, lvet Erales, Merce Esteban , Gemma,
Marc, Gastón Córdoba , Elba Mansilla, Assemblea de Can
Vies, Sants-Montju'lc Decideix, Germinal, Albert Garcia ,
Gerard Peris, Á.lex Tisminetzky, lvan Miró, Xavi Ruiz,
Lancelot, Assemblea de Barri de Sants, S.O.S . Racisme ,
lnternational Peace Observatory, Marc Faustino i Vida!,
Jordi Peña, Centre Social Terra i Caries Vercher.
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«F~ns

que no va
apareixer Cros1 O,
no ·hi va haver un
col·lectiu a Sants
que treballés el
barrÍ>>
Darrerament s'han vist parets
pintades ambla inscripció
«Que pagui Millet».
Segurament a en Joni D. li
deuen recordar els anys 80,
quan el moviment juvenil i
contracultural catala del
moment responia als abusos
amb una altra expressió, que
és, alhora, el títol del seu
primer !libre: «Que Pagui
Pujol. Una cronica punk de
la Barcelona deis 80» (Hace
Color/La Ciutat Invisible
Edicions 201 0).
David Vázquez
Sants

Quina ha estat la motivació que
t'ha portat a escriure aquest llibre?
Ha estat una motivació personal. Fa
un parell d'anys que vaig sentir la necessitat d'escriure sobre la meva joventut, no sabia quina seria l'extensió
pero en veure que hi havia prou material, vaig decidir que m'agradaria
publicar-ho en forma de llibre.
Presentes els punks com a transformadors socials. Que creus que
queda de tot aquell moviment?

Pels que ho vam viure, de sentir-nos
punks queda l'actitut més important
d'aquell moment, que era el. dervergonyiment. Socialment queda una
mica de tot; des que va sorgir el_moviment punktot esta visualment permés. Aixo pot ser també una crítica
negativa perque, per exemple, des de
llavors, veiem pels de punta, cabells
pintats, pantalons trencats, etc. Ara
esta socialment acceptat, pero era
més divertit llavors, quan, si portaves
uns pantalons estripats, et miraven
malament. En relació als moviments
socials, queda una manera de fer les
coses directament, sense preocuparnos massa del que envolta aquella
aci:ió.

«Des que va
sorgir el moviment punk, tot
e.sta visualment
permés»
Després de la Tra.tisició (els 80),
com era Sants des de la teva perspectiva juvenil?
Era molt apagat, a Sants no hi havia
res i estavem fon;ats a despla¡;ar-nos
principalment al centre o a Gracia.
Arnb el temps vam saber d'un ateneu
llibertari que havia desaparegut feia

uns anys. Fins que no va apreiXer
Cros 10, no va haver un coHectiu a
Sants que treballés el barri.
Per que es deia Ateneo Altematiu i
Llibertari de Sants?
Llavors ja teniem dar que erem anarquistes, pero per intentar desvincular-ha de l'anarquisrúe més tradicionalista, vam anomenar-ho així.
Parla'ns de l'Ateneu del carrer
Cros, 10, pera la gent que no ho va
coneixer.
I:Ateneu es crea a partir d'un grug de
joves santsencs que comencen a participar a les dinamiques de l'Assemblea Llibertaria del Barcelones, sense
tenir un espai propi. Es decideix que
fa falta un local i ens adonem que no
pot ser de lloguer per una mancan¡;a
economica que el faria insostenible.
És en aquell moment quan decidim
ocupar. Les primeres assembles es realitzen a la llibreria La Bicicleta del carrer Riego, on hi havia el col.lectiu
Arnanita Alternativa (col·lectiu ecologista de Sants), del qual van sortir alguns deis membres de Cros 10. Apartir de llavors es fan campanyes, xerrades, actes i diferents activitats
habituals propies deis espais
llibertaris.
Imagino que són les primeres ocu·
pacions de Catalunya ...
rany 1984, a través d'alguns grups

Vinyeta

musicals de fora de l'estat que van venir a actuar per aquí, ens vam assebentar que a tot el món occidental,
els punks desenvolupaven les seves
tasques en uns espais anomenats
Squats o Kraks, llavors el punks barcelonins vem fer un viatge a Italia i
Holanda per tal de coneixer com eren
aquests espais. El desembre del 1984
·vam ocupar la primera casa.

El llibre és molt didactic, gcific i
d.irecte quant a dades, documenta·
ció i testimonis d'una epoca. Aqui
va adre~at especialment?
D'una banda a la gent que ho va viure en primera persona, d'altra banda
a ~ent d'aquella generació que no ho
va viure i a les generacions posteriors
que per mi serien les més importants.
Si tu l'has trobat didactic és que l'hem
encertada. Podria voler dir que es tro-

«M'agradaria
pensar que ningú
ja no es recorda
de Pujol i que hi
ha hagut perso.nes més importants»

ba aquí un recolzament que \a nostra

Erem molt innocents, va durar 3 hores i vam sortir malparats. Un parell
de mesos després ho vam tornar a intenatar a Vallcarca. Van desallotjar i
empresonar uns quants companys i
tot plegat va provocar que el col·lectiu es dissolgués fins q!le un parell
d'anys després es creés a Sants el
col·lectiu que va acabar ocupant Cros
10. I:ateneu va ser la primera ocupa·
ció que va patir un judici i que, a !'hora, el va guanyar.

lnstal.lació d'un pess.ebre al
Montseny + poemes nadalencs +
passejada
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Xerrada-debat: PxC i l'amedel feixisme avui +presentació delllibTe «No pasarán .•• aunque
lleven tTajes. La lucha contTa la
extrema derecha hoy»
na~a

Acte de constitució de la
Platafonna La Lleialtat Santsenca

Mercat d'lntercanvi de
joguines
Taller de Tions + Actuació
Oriol Canals

generació no va tenir.
Creus que el jovent es recorda o
sap qui és Jordi Puj_ol, o té
amnesia?
M'agradaria pensar que ningú no se'n
recorda, de Pujol, i que hi ha hagut
persones molt més importants a la
historiagrafia recent catalana. ~1 fet
que surti aquest nom no és més que
una anecdota temporal.
Després d'aquesta primera expe·
rienda, en la que tant 'tu com La
Ciutat Invisible us estreneu amb
aquest primer llibre, et planteges
fer-ne un altre?
Si m'he de sincerar, jo he escrit
aquest llibre com a prova de foc, per
escriure sobre una cosa que jo he viscut. Pero la meva intenció final ha estat la de sentir que tinc la capacitat de
fer un altre llibre sobre el moviment
autonom deis anys 70.

DIVENDRES FARANDULA:
_!.' •Cabaret La Gran Concha+
Karlitos i la seva rumba de Titrrega

DESEMBRE ANTINUCLEAR:
Conferencia: La insensata
historia de l'energia nuclear, amb
el DT. A. Lloret.
Assemblea Anticementiri
Nuclear de Barcelona

Mercat d'lntercanvi
d'Hivem de la XIS
Festa Terres de l'Ebre
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