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A LA BURXA ens fa molta il·lusió poder arribar al número 150, i per aixo hi hem dedicat unes pagines. Un repas a les portades
i declaracions de gent del barrí integren
aquest número especial.

PAGINES CENTRALS

Junteshem
salvat
can Vies...

ARA TOCA

GUANYAR

ENTRETOTE

CANBATll

JA HO VAM ADVERTIR ...

COMPTE MORALEDA
CAN VI ES ES QUEDA

El Centre Social Autogest ionat CAN VI ES
guanya per tercera vega da consecutiv~
la demanda interposada per
Transports Metropolitans de Barcelona.

Gracies a tates les que ho heu fet possible!

lmatge d'~ i celebradó del CSA can Viesen motiu de la victOria en el

Semblava quasi impossible, pero 1'11
de mar~ es va fer realitat: el Centre
Social Autogestionat (CSA) Can Vies
tornava a guanyar un judici per tercera vegada en la seva llarga historia.
Un tercer gol a TMB i l'Ajuntament

Judici contra TMB. IIAIWÚN

de Barcelona. La notícia va ser rebuda amb molta alegria, pero no només
per part de les persones i coHectius
que integren el centre social, sinó
per part de molts santsencs i santsenques que es van acostar a Cotxeres

per celebrar-ha amb tothom mentre
es preparava el concert de la nit.
Així dones, el centre social podra
celebrar el seu 14e aniversari el proper mes de maig a l'edifici del carrer
Jocs Florals, on culminara la celebra-

ció d'aquesta nova victoria.
Des de LA BURXA ens encanta poder
donar una notícia com aquesta en un
número especial com el d'aquest
mes. Volem felicitar tothom i a tot el
barri en general, perque Can Vies es

queda i nosaltres podrem seguir preparant aquestes 12 pagines entre les
seves parets i, així, poder celebrar
molts més aniversaris i mesas burxant. Enhorabona! PAGINA 3
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Opinions
Perill! Un P
nou centre

Editorials
-.........._._..----'-

comercial

La inauguració del
macrocentre comercial
de plac;a Espanya s'erigeix com un Goliat que
amenac;a el teixit social
i-el petit comerc; del
nostre barrí.

·- - -·-..····-

ot resultar una obvietat dir i
repetir que historicament les
persones ens les hem empescat per emplenar un mateix
espai públic amb les nostres necessitats més basiques? Que en un sol carrer dianament transitem, ens coneixem, ens informem, comprem, venero, cooperem, etc., de formes molt
diverses? Que els velns i velnes, en definitiva, vulguem o no, ens hem integrat sempre al nostre entom participant d'un anar i venir de relacions
complex en que una sola persona assumeix papers tan diversos com canviants? Que simultimiament podem
ser velns i venedors o clients i amics
(o enemics, si es vol) o tot a la vegada?
Potser sí. Tanmateix, des de LA BURXA creiem que vivim moments en que
cal recordar-ha. Si fem una ullada rapida al passat, de seguida constatarem

que a Sants, com a tot arreu, aquestes
esferes tan necessanes de la vida social s'han anat teixit en un equilibri
tan intricat com fcigil. Ellligam íntim
entre el comer~ i el teixit social ha estat sempre dens, pero també vulnerable i, per aixo, pot ser facilment alterat
si no anem amb compte. Per desgracia, sembla que últimament aquest
equilibri perilla.
La inauguració d'un macrocentre
comercial mastodontic a la pla~a Espanya n'és un evidencia preocupant.
Institueixun tipus d'espai que amena~a amb fer desapareixer els petits comerciants del barri i, de retruc, els lla~os que fan de Sants un barri especialment ric en teixit i cooperació socials.
El macrocentre és privat, només s'hi
compra i s'hi ven, erm, desprovist de
vincles socials i de solidaritats velnals ...

gums i les verdures procedents de la
regió de la central estan altament
contaminats, així com la llet. I la situació encara és molt incerta, no es potdescartar la fusiÓ d'algun nucli, amb
la consegüent elevació de pressió i la
possible ruptura del vas, que amollana tota la radioactivitat a !'exterior,
amb la qual cosa tindríem el segon
Txemobil.
Els pronuclears han quedat en evidencia i no saben que fer. Diuen que
faran proves de resistencia de les centrals espanyoles a sismes i tsunamis.
Amaguen que tots els accidents que
hi ha hagut en la historia abans de Fu-

kushima no s'han prodult per terratremols o tsunamis, sinó per concatenacions d'automatismes defectuosos i
petits errors humans. Si considerem
!'historial de les centrals espanyoles,
es poden ficar aquestes proves on els
capiguen.
Que la indústria nuclear ha sortit
tocada, ho posen de manifest les decisions preses per govems com el suís, l'alemany o el xines. Ni que fossen
veritat els "arguments" pronuclears,
episodis com Harrisburg, Txemobil i
ara Fukushima són suficients per convencer de la necessitat imperiosa de
tancar les nuclears.

-·-.........- - -·- - -·-·····--·

ALABURXA

celebrem
els 150
Aquest mes d'abril a LA
BURXA estem d'aniversari:
celebrem 150 números!!
13 anys burxan"
escoltant i donant veu a
qui no té espais als grans
mitjans.

1

50 números de comunicació
popular i alternativa, donant
veu a qui no en té als grans
mitjans de comunicació; 13
anys de feina voluntaria i voluntariosa
de tothom qui ha coHaborat a crear i
a mantenir aquest projecte que és LA
BURXA; 150 números informant al barri i donant-li veu, donant recolzament a les seves lluites per fer-ne un
espai més just. 156 mesos en que
molts hem passat per la redacció, per
les assemblees, molts que hem "patit"
els tancaments, les correccions. Pero
tots els moments d'estres passen a
l'oblit quan la tenim a les mans, quan
és al carrer.
Des de l'actu.al redacció de IA BURXA volem donar les grades a tothom
que fa possible aquest projecte:
coHaborant, llegint, distribuint, maquetant, corregint. ..

Opinió

Quants
desastres

han

depassaT?
Juli Belenguer

Fukushima, amb sis reactQrs amb problemes de refrigeració, és, fins ara, el
segon accident nuclear per la seua
gravetat. Pero, a diferencia de Harrisburg o Txemobil, la implicació de sis
reactors multiplica per sis la probabilitat d'una catastrofe com la de Txernobil, ja que a hores d'ara no s'ha
aconseguit restablir la refrigeració
normal. La radioactivitat ja s'ha detectat als Estats Uníts. En forma d'isotops radioactius de iode i cesi, ha arribat a l'aigua corrent de Tokio i a dues
ciutats més, i s'ha recomanat no donar aquesta aigua als infants; Igualment, la costa propera a la central
presenta nivells perillosos. Els lle-
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El maleit
S Ofo
Quel Ness
No en sé els orígens ni m'importen, ja
que em vull estalviar l'emprenyada
que m'emporto sempre que llegeixo
els motius i arguments diversos que
justifiquen totes les renúncies de la
dita transició. Pero la realitat és aquí
fora. Ara que ja es comen~a a parlar
d'eleccions municipals, cal dir que
qui vulgui tenir representació als
ajuntaments ha de superar aquesta
male!da xifra, que esta dos punts per
sobre del fan1ós tres per cent maragallia, amb el qual va acusar els convergents de cobrar comissió per les
obres que adjudicaven quan estaven

manant a la Generalitat. Molts calés
durant tants anys. Potser aquesta és
una de les explicacions de per que no
s'ha ensorrat el projecte convergent
durant la travessa del desert de dos
mandats. Si a aixo hi afegim les possibles donacions del Palau, de la Música és dar, en podem treure'n l'entrellat. :restructura aguanta quan els fonaments economics són solids. La
familia no es baralla quan hi ha doblers per a tothom.
Bé, continuant amb els percentatges, sabeu quants vots va treure el
partit Uniti con Dario Fo Per Milano a
les eleccions del 2006? Dones 12.000
i un regidor. Amb només el2,1 %deis
vots va entrar. El consistori esta for-

mat per 11 grups municipals, en una
ciutat d'1,3 milions d'habitants. En el
seu programa s'hi podien llegir coses
com ara <<Volem lluitar contra la privatització, la subcontractació i les vendes d'actius públics que semblen haver estat, tot i els nombrosos errors,
el segell distintiu del govem de Mila
durant aquests anys••.
O <<També volem denunciar la retació de la política amb els negocis». Us
sana? 1 a Amsterdam n'hi ha 9, de
grups municipals. Els partits Trots op
Nederland i Partij voor de Dieren,
tots dos d'esquerra-esquerra, tenen
un regidor amb el 2,3 per cent deis
vots cadascun. I per acabar, resulta
que a Suecia tots els grups que treuen
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1mm1grac1o
i eljoc
electoral
Maria Alvarez
Com a ve'ina de !'Hospitalet, em
sembla vergonyosa la moció aprovada el passat mes de novembre al pie
de l'ajuntament d'aquest municipi
per demanar al govem de l'estat que
reformi el reglament de la Uei d'estrangeria per tal que els imrnigrants
denunciats per incomplir l'ordenan~a de civisme no puguin optar al reagrupament familiar i a l'arrelament.
Qualsevol persona per cometre
alguna falta de les que contempla
l ' ordenan~a, com jugar a pilota, llen~ar papers al terra o fer un grafitti,
tindria una multa, pero les persones
d'origen estranger podrien ser expulsarles o se'ls negarla el dret a viure amb la seva f.unília. No és fer massa evident que hi ha uns ciutadans
de primera i uns ciutadans de segana? Ara resulta que les penes no demés d'un 1% dels vots tenen una
compensació economica i en la propera campanya tenen assegurada la
presencia en els mitjans de comunicació. M'aturo aquí perno aclaparar el
lector amb exemples que li poden fer
dentetes.
La democracia espanyola "is diferent". Així s'ha aconseguit que. amb
l'absencia de partits molestos, que
demanen explicacions impertinenis,
que no veuen amb bons ulls ni les
despeses faraoniques que no porten
enlloc (Forum de les cultures, consultes de la Diagonal, etc), ni que l'endeutament dels consistoris municipals -sobretot deis grans- sigui astronomic (Barcelona deu 750 milons

penen del delicte sinó de qui el mmet? Una proposta que no sorpren
de Plataforma per Catalunya o el PP,
que propasen vincular l'incivisme a
l'expulsió. Pero que també sedueix a
partits autoanomenats d'esquerres
com el PSC, que va presentar i aprovar la moció a !'Hospitalet, i que,
fins i tot, en el programa electoral
pel Parlament parlava en el mateix
apartat tematic de les polítiques
d'immigració i de les de civisme.
És perillós vincular la immigradó
amb l'incivisme, quan la realitat ens
indica que immigració es traba sovint més associada a desigualtat, discriminació, precarietat laboral i negació de drets.
Que és més incívic llenc;ar un
paper al terra o denegar una feina a
una persona per ser immigrant? Ara
que s'acosten les eleccions municipals haurem d'estar molt alerta
amb aquesta escalada del joc electoral populista on molt partits es disputen ser el més dur amb la immigració.
Envfa'ns el teu escrit a
laburxa@lbarrisants.org
oaCanVies
(Jocs Florals, 42. BCN o8o1 4).

d'euros i no és dels pitjors casos). Bé
dones, si aquest és el sistema d'entendre la democracia i la participació, és
normal que hi hagi partits que són
anti-aquest-sistema. Com també ho
van ser les Bullangues i la Setrnana
Tragica, per tant de tradició no els en
falta. Atothom que no li agradi el sistema basat en la corrupció, la poca
participació, els interessos economics, l'abús de poder, etc., i vulgui
votar, que ajudi a superar el malelt
cinc per cent a algun d'aquests partits. Al que li caigui més simpatic.
1 ja que parlero de votar, sobretot
el dia 10 d'abril no voteu en la consulta per la independencia. No li doneu un disgust a l'Hereu.
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Sants
Futur i ncért

peral petit
comer~

de Sants
Les grans superfícies comerdais posen en perill el for- ·"'-

mat tradicional del comen;:
de Sants, petit i familiar.
Merce Esteban
Sants

comercials, impregna el dia a dia, s'apropa als nostres carrers. Aquest model mercantil més dilult i distant basat
·en les grans superfícies ha afectat de
forma decisiva la nostra estructura social i urbana. Així, l'efecte de la competencia d'aquests centres comercials
han contribult de manera determi.nant a enfonsar el petit comer~ tradicional en la crisi actual, sent la perdua
d'activitat un deis indicadors més significatius de la decadencia del centre
urba com a espai de relació social.
Diversos comerciants que encara
mantenen !'empresa familiar, en declaracions a LA BURXA, afirmen que
«les franquícies, les grans superficies i
les multinacionals estan dificultant la
vida del petit comer~ i tot el que
aquest comporta».

La configuració del nostre barri sem. pre s'ha caracteritzat per 'un comer~
proper de petites i mitjanes empreses
que, conjuntament amb la vida associativa que també caracteritza el barri,
ha proporcionat als santsencs una
forma de vida propia basada en les relacions socials i la vida en comunitat,
fent que els carrers i les places siguin
llocs oberts i públics on les persones
es comuniquen i comparteixen experiencies, on la cultura es desenvolupa
i evoluciona.
. 1ARA, LES ARENES
Tal com afirma el president de l'AsEls 14.000 metres quadrats destinats
sociació de Comerci;mts de Creu Caal comer~ del macrocentre comercial
berta, lluís llanas, als nostres carrers
inaugurat el passat 25 de mar~ sembla
sempre ha predominat un comer~ baque supera la necessitat d'espai destisat -en el principi de la terra en que
nat al comer~ a Barcelona, a més de
<<cada persona.llaura el seu trosset de
ser un format basat en franquícles i
terra que li dóna la independencia_ botigues portarles per multinacionals
economica necessaria per teni! lliberque s'allunya del model comercial
tat de pensament, per no tenir-amos
tradicional de Sants, amb les conseque el dirigeixin; i aquest trosset de
qüencies que se'n desprenen (més
terra és la nostra botiga».
precarietat i menys familiaritat, etc.)
Sants, seguint aquesta tradició de
És per aquest motiu que l'Associales societats mediten"inies tradicioció de Comerciants de Creu Coberta
nals, constitueix un model que s'a- · havia demanat l' obertura del carrer
llunya -i s'oposa a la típica zona disDiputació abans de la inauguració del
persa de les urbs anglosaxones on el
centre comercial, per tal de fer més
carrer és un simple lloc de pas.
fort el comer~ de bárri. lluís llanas,
Pero actualment aquest model.anafirma que «l'ajuntament té !'obligaglosaxó, basat en la distancia interció· de garantir l'equilibri entre els
personal, la manca de relacions sodos tipus de comerc;». VAssociació de
cials al carrer, l'intercanvi entes com a
Comerciants de Creu Coberta demasimple consum i l'ús abusiu de la puna, a més de fer reviure el carrer Diblicitat que fan les grans superficies
putació, una modificació de l'inici de

AUQO Db._COI2.. 6.c.P.
·Sastres áe PCaáur, escaioCa
ía[umini
· 'M.ot«ures
áecorati·r;es,
1
•
enguvcats
· )H:{fáments. termics, acú.stícs
i i[Jnifucs
· :Mo6Ces a miáa áe gui.:c
ipfádnr
·
· ~formes en genera(
C/Moianés, 48. 08014 Barcelona
Tel./fax 93 431 53 21
www.aurodecor.com
info@aurodecor.com

l'eix comercial Sants-Creu Coberta,
amb l'arranjament de la part més propera a pla~a Espanya, la senyalització
de !'entrada al comer~ del barri, per
intentar evitar que l'activitat comercial es concentri al Jormat consumista
del macrocentre.
Diversos ve'ins també van manifestar el seu desacord amb la construcció d'aquest centre comercial i van
dur a terme diferents accions centralitzades a dins del recinte alllarg del
dia de la inauguració. Una de les
raons és la precarietat laboral deis treballadors en general, l'augment de la
cultura consumista que aquesta forma de comer~ promou, amb la venda
de mercaderies innecessaries que, tal
com diuen els ve'ins que es manifesten, ~<s'aconsegueixen a canvi de diners que no tenim>>. Així, ens pregunten si «ens..va bé un simulacre de consum, quan és la nostra vida la que es
consumeix».
CANVI DE FORMAT,
PERO NO S' ACABA AQUÍ
Amés de Les Arenes, aviat arribara la
remodelació de l'estació de Sants,
que comportara 34.000 metres quadrats més destinats al sector terciari,
la qua! cosa vol dir que també s'augmentaran els metres comercials,
amb la por de convertir el barri en

EL TEU DENTISTA
DELBARRI
Dr. Mar~al
Solanas i
Esquerra

un pare tematic, territori de mono, conreu especialitzat en grans superfícies comercials, despla~ant la població tradicional, deixant de banda
el 'comer~ de proximitat i esborrant

Opinió
Tenir més i més
imés ...
Martina Fuster
Les relacions vei'nals a peu de
carrer i els petits ·comen;:os
familiars amb un tracte personal
faciliten l'arrelament social i
integrador i comporten una
manera de concebre la quotidia·
nitat de la vida i la seva interrelació. 1 és que la vida al carrer
és important, i més per aquells
grups (cada vegada més i de més
diversos) vulnerables a la solitud.
Aquesta societat, pero sembla
que deixa caure ['estructura
social en un món on les relacions
interpersonals no són importants, només aquelles que són
necessaries per assolir un esta·
tus concret dins la jerarquía
social que se'ns imposa.
Així, aquell qui compra és el

Tel. 93.332.04.19

mail: msolanasdentist@infomed.es

que té per a comprar i se situa
en un nivell superior al qui no
pot comprar. La relació de l'acte
d'intercanvi canvia del que hi
havia hagut fins ara, perque
mentre que abans totes les parts
implicades es col•locaven a un
mateix nivell, ara consumir
també significa marcar un cert
nivell de superioritat amb tot el
que aixó comporta (comprar
callant, perque només pel fet de
consumir ja aconsegueixes cert
prestigi).
Podriem qüestionar-nos si l'abusiu consumisme s'esta convertint en la psicopatologia més
predominant al nostre entorn;
una psicopatologia que es podría
definir de la següent manera:
necessitat de marcar-se un esta·
tus dins la societat, no només
pel fet de tenir més, sinó pel
sentiment de suj:>erioritat i de
poder que dóna l'acte de consumir, pel simple fet del consum.

LES COOPERATIVES OBRERES
DE SANTS ~~---~..,...._ .. .._
\.liC'.lrM.,...,

NO SAPS QUIN LLIBRE
REGALAR PER SANT JORDI?

o

,,
':1

o

o

ODONTÓ.LEG Col. num. 2325

Carret· d'Olzinelles, 96, lr.
08014 BARCELONA

tota petja de la forma de viure d'un
barri amb la personalitat i la historia
propies d'un poble.

Aquest !libre és el resultat d'una
recerca sobre les cooperatíves
obreres del barri, duta aterme
perLa Ciutat.lnvisible.

Ala nostra pagina web trobar~s
les recomanacions de la temporada.
1si pass es perla botiga, hi trabaras una
amplia seHecció de llibre infantil.
M~SOUEUNALUBREmA

ALCOR DEL BARRI ...

c/Riego 35 Sants (BCN)
93 298 99 47
- - - - - - - - www.laciutatinvisible.coop
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Sants
A PEU DE CARRER

Un ascensor
.
necessan

Can Vies torna a .tomba r la
deman da de TMB
'

'

- Merce Esteban

Josefina Aguado, vei'na del barri,
s'ha dedicat a enviar cartes a l'ajuntament, a la Generalitat i a les
oficines de Transports Metropolitans de Barcelona durant més de
quatre anys per reivindicar i donar
a coneixer la necessitat de col·locar un ascensor a la línia 5 del metro de pla~a de Sants.
La resposta ha estat que existeix
la necessitat de fer més accessible
la parada de metro, pero que s'es-peren al cobriment de les vies per
iniciar la remodelació de la parada
de pla~a de Sants. El motiu és ciar:
que les persones grans, les que
van amb cadira de rodes i les mares amb cotxets tenen dificultats
en accedir a la parada de metro.
Aguado argumenta que <<ja que el
transport públÍc es fa pagar, s'ha
de poder utilitzar amb unes condicions mínimes que siguin factibles
per a tots els ve'ins».
La gravetat de la manca d'un ascensor augmenta a la parada de
metro de pla<;a dé Sants ja que és
una de les estacions més profundes composta per tres jocs d'esca1 les que porten a baixar dos nivells
sota terra (de la pla<;a de Sants a
nivell de carrer fins al primer nivell inferior, el primer vestíbul; del
primer vestíbul fins a_un segon nivell, i d'aquest segon nivell a !'andana que configura el tercer nivell
sota terra).
Amés, hi passa la línia 5, una de
les línies més concorregudes, amb
més transit de persones, i que té
parada a Hospital Clíp.ic, un motiu
més que augmenta la necessitat de
facilitar-ne 1' accessibilitat.
Tant !'evidencia del mqtiu com
la llarga espera ha portat a Aguado, amb el suport del Centre Social de Sants, a recollir 1.200 signatutes deis ve'ins del barri eri quatre
dies per tal d'aconsegu!f l'objectiu
de la seva reivindicació: la instal·lació d'un ascensor que permeti'
l'accés al metro a totes les perso.ries usuiuies del servei i, en especial, a les que pateixen de mobilitat
redu"ida.
t___.

l.

__j

El divendres 11 de mar<; es

L'Encoberta,
pendent
de data de
desallotjament

va publicar la sentencia del
judici que enfrontava·

Albert Ricart
Sants

Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB) amb el

L'habi~atge

Centre Social Autogestionat
(CSA) Can Vies.
Redacció
Sants

TMB, empresa de propietat majoritaria de l'ajuntament, va interposar una
demanda per desnonament per precari cóntra els ocupants, col-lectius i
entitats que fan ús d'aquest espai.

DEFECTE DE FORMA
La demanda s'ha guanyat per un defecte de forma en la formulació de la
mateiXa. JMB va demandar per un
desnonament per precari a la CNT,
els ignorats ocupants, i les entitats i
col-lectius que fan ús de l'espai, que
ja van personar-se coní a part del CSA
a !'anterior demanda interposada per

EL dia que es va coneixer La notícia, el CSA i Divendres Farimdula organitzaven un conce,rt
a Cotxeres, on es va celebrar La bona nova amb cava. ALBERT GARCIA

!'empresa de transports. Pero segons
la sentencia de la jutgessa, el desnonament per precaii només pot fer-se
efectiu per a ·la CNT, ja que es !'única
que tenia una cessió de l'espai per
precari per part de TMB des deis anys
BÓ.- El sihdicat, pero, previament al judici, va f~r saber a la justícia que no
feia ús de l'espai, i la jutgessa argu-

menta que als altres demandats no
se'ls pot desallotjar per un desnonament per precari, ja que les vies legals
per desallotjar el CSA, després de les
últimes modificacions de la llei al respecte deis desnonarilents per precari,
són unes altres.

L'Ateneu
Aurora, nou
centre social

Acollida,
form~ció

i
intercan vi

Albert Ricart
Sants

Les jornades Desfent
Fronteres Quotidianes
conclouran aquest mes
d'abril després de 6
dissabtes plens de tallers i
activitats.
Elba S. Mansilla
Sants

Fins al proper 16 d'abril el Centre Social de Sants alberga)es jomades Desfent fronteres quotidianes, el projecte
d'acollida que busca l'intercanvi d'experienci,es entre dones autoctones i

ocupat per joves del barri al carrer Creu Coberta numero
143 té data oberta de desallotjament de 1'1 al15 d'abril. En un primer moment estava previst pe! 28
de mar~, pero !:informe elaborat
pels mossos d'esquadra, un informe on titila els joves «d'antisistema
professionalitzats, anarquistes, amb
estrets vincles amb el moviment
okupa», un informe que pretén criminalitzar-los, i donar raons a la
justícia alhora de donar una data
oberta de desallotjament per desgastar-los i fer el desallotjament
més "facil", ·¡a que la data oberta
dóna dret-a l'actuació deis mossos
en qualsevol moment a partir de les
dates imposades. Una justícia que
no es cega, que tant sois mira pels
interessos capitaliste_s, en aquest
cas, els especuladors.

Taller d'informtatica al Centre Social de Sants·. ELBA S. MANSILLA

migrarles a través de la formació en
materia de catala, estrangeria i informatica i xerrades-taller sobre genere
o autoorganització ve'inal.
De les activitats han participat un
grup redu'it de dones vingudes de l'Uruguai, e,l Paraguai, el Perú i Bolívia, i
hi han :coHaborat una vintena de persones; entre les voluntiuies del cer_cles de conversa, i les talleristes de
l'Associació Catalana de Juristes So-

cials o els col-lectius L'Escletxa i Candela.
El grup promotor confia que, un
cop acabarles les jomades, es consolidi un grup de treball estable.
---------------~~és-fñforññació:

http://deshaciendofronteras.
blogspot.com

El passat dijous 10 de Mar~ un grup
qe joves del barri membres deis
CJC/JCPC van ocupar l'edifici situat
al carrer Hostafrancs numero 16,
per convertir-lo en un Centre Social. Segons els joves que estan habilitant per a transformar-lo en un
punt de trobada de les diverses entitats que formen el teixit associatiu
del barri. Aquesta nova ocupació ve
a unir-se a les diferents denuncies,
de formes diverses, que s'estan portant a terme per assenyalar el caracter especulatiu de la política urbanística a la nostra ciutat, on els interessos deis que més tenen
sempre estan per sobre deis ·més
necessitats.

Productes pel cultiu
d'exterior 1 interior
Punt de distribució
d'esprais montana

Ous frescos 1 pasteuritzats

5Wmmd.IM'is
tf.¡; áiim.siJ ~ám

éa13;JO" 16/i.
~ p.-llfiL'ilnKptr!l"i'Z
e~ tl":lftm!J'Ü'71
QJ5.lOS:t24

servei diari al comerQ

i a la restauració
C/Parcerisa, 17-19

934.219.23 8
mi~jadC)tzena@gmail.com
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En moviment
El moviment estudiantil

PUNT P~~Ó~~t_AACIÓ

45 anys després de· la Caputxinada-

Comptador
a zero
Marc Faustino i Vidal

"La Memoria del Futur".
Aquest ha estat el nom que
han portat les jornades amb
que s'ha rememorat el 45e
aniversari de la Caputxinada.
Les jornades s'han celebrat
•

els dies 9, 1O i 11 de mar<; a
l'edifici historie de la
Universitat de Barcelona.
Marc Miras Cabrera

El tret de sortida de les jornades es va
donar al Paranimf del Rectorat de l'edifici central de la Universitat de Barcelona, en que es va fer un repas a la
historia del moviment estudiantil des
de la Caputxinada, fins als riostres
dies, passant per la insubmissió a la
mili, el no a la guerra i la lluita contra -el procés de Bolonya, entre d'altres
lluites estudiantils.

,,

LES DIFERENTS ACTIVITATS
la conferencia inaugural va anar a cirrec
de !'historiador Josep _Fontana, professor
d'histOria de l'Institut Universitari d'HistOria Jaume Vicens Vives de la Universitat
Pompeu Fabra i militant anti&anquista durant els rets de la Caputxinada. Aquest va
destacar la situació de la lUlÍversitat, i de
com aquesta es veu afectada perles retallades pressupostlries deis govems de Madrid i de la Generalitat de Catalunya. Thmbé va ter esment a la situadó de ais~ i al
ret que hi hagi Una tendencia a ter retallades socials, que les classes populars patei:xenespecialment.
El segon dia de les jornades, va
comen~ar amb la taula de testimonis, amb lgnasi Pons, Uuís Maruny i
Pere Sola, que van recordar com es
van desenvolupar els fets ara fa 45
apys. la Caputxinada va ser un setge
policial que durant més de 48 hores
-del9 a 1'11 de mar~ de 1966- v;t retenir un grup de més de· 450 estudiants i professors universitaris que,
juntament amb un notable grup
d'inteHectuals, van erigir-se en as-

Acte de presentació de les jornades que commemoraven el 45e aniversari de la Caputxinada. MARC MIRAS CABRERA

semblea constitutiva del Sindicat Democratic d'Est!Jdiants de la Universitat de Barcelona (SDEUB) al convent
dels Pares Captuxins del barceloní
barri de Sarria.
A continuació es va desenvolupar
la segona taula de debat, <~Organitza
ció i moviment estudiantil>> en que
Xavier Julve i Noura Aharchi van explicar les formes d'organització del
moviment dels anys 90 i fins a la lluita contra l'EEES (Espai .Europeu d'Educació Secundaria). La tarda va donar lloc a les taules <<Accions i lluites»
amb Quim Boix, Martí Marin, Manuel
Delgado i Eudald Calvo, que van explicar les formes de lluita de les diferents epoques, des de 1966 fins a dia
d'avui i «Combatem el patriarcat»
amb Mireia Bofill, Marc Garriga i Mireia Foradada, que van abordar com
es tracten les qüestions de genere
dins el movime-nt.
rúltim dia de les jornades, va comen~ar amb la taula «Construint la

Universitat Pública» amb Juan Ramón
Capella, Diana Pujo! i Arnau Mallo! i
la taula <<De la universitat als moviments socials» amb Anna Sallés, lván
Miró, Manu Simarro i Núria Comerma.
CLOENDA 1CONCLUSIONS
La cloenda de l'acte es va desenvolupar ambla lectura del <<Manifest per la
Universitat Pública>>. En les properes
setmanes s'iniciara una campanya de
recollida de signatures de suport al
manifest i es faca públic a al blog de la
campanya. També es va valorar la qualitat deis continguts treballats a .les
jornades, que han servit per tra~ar un
, itinerari historie del moviment estudiantil inexistent fins ara.

--------------~és-iñtorññaéió-3:

PDI DE LAMA
DE LES EXPEDIENTADES
Aquesta iniciativa ha sorgit del col·lectiu d'expedientats de la UAB, que han
treballat conjuntament amb el Perso-

'1fKI1(1t

"PEIXOS NOLLA"
Mercat de Sants,
parades 301 a 306 í 340 a 341

- carrer Vallespir, 23 - Sants -

Telf: 93-339-55-57
SANTS

nal Docent i lnve~tigador (PDI). Hi ha
11 estudiants expedientats a la UAB,
dels quals, 2 tenen un procés jurídic
obert. Aquestes penes les tenen per
haver participat pressumptament en
una manifestació improvisada contra
la presencia de Rosa Díez (UPyD) a la
UAB. El procés segueix obert i la UAB
els ha negat la informació sobre els
motius pels quals s'inculpa 11 persones d'entre les 300 participants de la
concentració. rargument és el mateix
que es va fer servir durant la lluita
contra Bolonya: la falta de probidad,
és a dir, la falta de respecte a la institució. Aquesta falta la recull un reglament franquista de 1954, una mesura
anacronica pels nostres temps.

DEMANEU HORA
Pla9a. D'Osca 7-11 Local 4
06014 BARCELONA

Tel. 93 298 83 35

www.caputxinada45anys.
wordpress.com

la darrera reforma pendent del
·món del treball és la modificació
de la negociació coHectiva, procés
mitjan~ant el qua! es creen els convenis coHectius, acords que regui len tots els aspectes de la relació lak boral.
1
Si en les reformes anteriors par¡ -lavem de l'acorÓ.iadament i de la ju1 bilació, que són conceptes regulats
1 per Uei, en aquesta el que esta en
¡ -perill és la capacitat que tenim la
classe treballadora de fer lleis., Els
1 convenis coHectius sorgits de la
negociació col·lectiva tenen reconegut el rang de llei i són normes
jurídiques conformades, de forma
. paritaria, entre "!es patronals i eis
l sindicats. 1 aixo no ens ho podem
f deixar prendre.
La reforma de la negociació
col·lectiva que s'anuncia fara el següent: 1) Centralitzar la negociació
real de.condicions de treball a Madrid i deixar la negociació autonomica i provincial com a secundarla.
Fet que allunyara encara més la
participació directa i assembleana
de les plantilles de les empreses. 2)
Facilitar que no s' apliquin a les empreses les coñdicions de treball
pactarles en el cónveni coHectiu.
Així, els empresaris guanyen poder
per despenjar-se del compliment
de manera unilateral. 3) Eliminar
la .ultraactivitat deis convenis
coHectius. Aixo significa que quan
acabi la vigencia del conveni, la
prorroga de les condicions de treball quedara anuHada i es comen~ara de zero a !'hora de negociar el
contingut del nou conveni.
La crisi, en comptes de fer més
visible la cruesa de les relacions
capitalistes, el que ha fet és que la
patronal forci encara més l'equilibri inestable de poders que
fins a l'actualitat existia. 1el comp- ,
tador de poder acumulat que teníem la classe treballadora en molts i
molts anys d'historia s'esta quedant azero.
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Sardi,nada .popular
per acomiadar el. Cárnaval

Calc;otada pels_so anys
del'AEG Mossen Puig i Moliner

El ninot de Mourinho, obra
d 'en Pitú Alcover, cremava a
la Pla<;a Bonet i Muixí, envoltat de ploraneres i d'un bisbe
llen<_;ant obscenes benediccions. Aixo era la fi del carnaval i el principi de la quaresma d' enguany.
- Roser Benavent
Sants
Les sardines feien goig a la pla<;a Bonet i Muixí. JORDI SOLER

Com cada any un concorregut grup
de gent del Cen!fe. Social de Sants organitzava la sardinada popular. 1 les
columnes d'avis militants del peix fregit, la torrada de pa i el got de vi es
van formar al mateix temps que la darrera flama cremava el ninot de !'en-

trenador del gran rival. Encara tronava a la pla~a el cant: <<Ese portugués
que h ... es» quan 1' avantguarda sardinaire ja provocava les primeres baixes
enemigues. <<Ávia, que ja en porta
quatre voltes, i li faran mal, Iés sardi-

nes o el vi! Calla xiqueta, que així ja
he sopat!>> se sentia a la cua. 1 com un
nou dia de la marmota vam encetar el
temps de recolliment deis cristians, i
_que unes altres aprofitem per preparar noves revoltes.

--

L'Agrupament Escolta i Guia MossEm Puig i Moliner del barri de
Sants ha fet 50 anys i vol celebrar-ho amb diversos actes, entre
ells la calc;otada a la plac;a. Bonet i Muixí del diumenge 13 de
marc;, acompanyada d'activitats infantils i una actuació de La
Malaga Essencia Rumbera.

Concert en suport a Can Vi es

_J

Festival··d é cinem a anarquista
Els dies

31 de ·mar<;, 1·i 2 ·

d'abril té lloc el primer
Festival de Cinema'
Anarquista de Barcelona. _
Aquest festival pretén obrir un
espai audiovisual de tematica
!libertaria.
Assmblea informal del FCAB
Sants

Un espai que s'ha anat cobrint amb
cicles de cineina en els diferents
centres socials pero que calia con-

solidar com a cita anual a la ciutat,
de la mateixa manera que ho ha fet
la Mostra del Llibre Anarquista, que
enguany celebrara la seva 7a edició,
i que s'ha convertit en un punt de
trabada deis diferents projectes de
cultura llibertaria de la ciutat de
Barcelona. També pretén ser una
plataforma per tal . que creadors i
creadores amateurs de Catalunya i
d'altres parts del món puguin mostrar les seves projeccions, ja siguin
documentals, pel·lícules o curtme- ·
tratges amb un rerefons anti-autoritari o anarquista. Esperem que
amb la consolidació d'aquest festival i amb altres projectes com Oku-

pem les ones, els seus treballs rebin
un recolzament definitiu. A la pagina web del festival -www.fcab.tktrobareu tota la programació que es
fara en diferents espais de Sants,
entre altres localizacions.
L'objectiu és que aquesta experiencia es repeteixi en futures
ocasions i es consolidi com un nou
espai on teixir complicitats, de forma anti autoritaria, combativa i creativa.
En tot cas, el programa del futur
Festival de Cinema Anarquista del
20"12 esta obert a propostes, tenim
un any per anar-hi pensant!

L'alegria per la victoria del CSA Can Vies davant la demanda interposada per TMB va ser la protagonista del concert organitzat
per Divendres Farimdula a Cotxeres de Sants 1'11 de man;: en suport al centre social. Els grups Rebelmadiaq (foto) i At Versaris i
Asstrio van omplir de música la nit. També es va projectar el vídeo amb imatges dels darrers 14 anys d'história de Can Vies.

El mostra dor

e

ada 17 d'abril des d'en fa
15, es commemora el dia
intern.aciana! de la lluita
camperola, pel record de
les 19 víctimes quan uns
policies van disparar a una manifesta-'
ció de pagesos sem terra al Brasil. fA·
lian~a per a la Sobirania Alimentaria
deis Pobles a Catalunya ha organitzat
la setmána de lluita amb un acte principal al pare de la Ciutadella, coincid~nt amb la Fira de la Terr~
Aquest any, pero, tindrem de rerefons a l:actualitat una catastrofenatural i també estarem molt preocupats
per la contaminació radioactiva vinculada a aquesta. En el moment d'escriure aquest article -25 de mar<;- ja
havia sortit del complex nuclear
quantitats de radioactivitat /molt ele-

Perla
sobira nia
alimen taria:
nU:clears no,
'
grac1es

.

Cooperativa Genninal

vades; i tenim el record recent de
Txernobil, que ja va provocar milers
de víctimes de malalties relacionarles
amb la radiació des del1986.
Des de la decada deis setanta el
moviment contra les centrals nuclears
advertia deis riscos d'aquesta opció
en la generació d'energia; les propostes alternatives a les centrals rÍuclears
són molt semblants a les que ara es
propasen des del moviment pe! decreixement; la diferencia, pero, és
que aleshores el plantejament era
construir un planeta sostenible per a
la humanitat i ara, que ja estem arribant als límits, la idea és replantejar la
cultura consumista que té ara la humanitat per a que continuem tenint
planeta.
En l'ambit de . l'alimentació, les

propostes agroecologiques requereixen menys energia i per tant són més
favorables a un futur sense centrals
nuclears; recentment un informe
d'enginyeria sense fronteres, Quan
l'om dern:ana peres, ho exemplifica

amb 4 aliments habituals (pomes, tomaquets, llet i ous) .
La dependencia de la societat als
petroaliments -no és el mateix que
agrocombustibles, sinó que es refereix a la important carrega d'energia
fossil que té la nostra alimentació, ,
tant per transport (aliments viatgers),
com per fertilitzants, reg, plaguicides .... - representa un greu problema ara que s'ha acabat !'era del petroli barat.
Els grups de consum són la manera més tacil d'omplir el rebost de productes agroecologics, i de permetre
que siguin viables els projectes que
valen recuperar el futur pe! camp.

Sants i barris ve"lns
s.ooo exemplars
distribudó gratUita
mensual
abril2o11

~

PER MOLTS MÉS, BURXA!
FELICITATS a tothom que ha fet possible
que la Burxa hagi arribat als 150!

~
'-

~

D

Ja són
150

mesos!
Redacció

Sants
Molta gent ha sentit allo de <<lA BUR·
va comen~ar com un DIN-A3 plegat...». 1 des de llavors, des del DINA3 i el número () han passat moltíssimes coses. Per comen~ar, han passat
més de 12 anys, que no són pocs.
També hem canviat el disseny unes
quantes vegades i hem passat del
blanc i negre al color. Pero lA BURXA
sempre ha estat fidel al seu principal
objectiu: informar sobre tot allo que
ha passat al barri.
Fent repas, a !'hora de trobar les
portarles, ens hem adonat que hem
explicat victories com les de Can
Vies, el carrer Almeria o l'Espanya In- '
dustrial per a la Festa Major Alternativa, pero també hi han hagut moltes
altres noticies com els casos de mobbing, la repressió als moviinents socials o la manca d' espais per a la gent
gran, elsjoves i les criatures. Al número 1 de lA BURXA publicavem una
notícia on diversos coJ.lectius ja demanaven la dimissió de Felip Puig; al
número 70 ja parlavem de la «partidpació a mida>> de l'ajuntament; i
quan vam celebrar els 100 números
Jordi Hereu s'estrenava desallotjant
La Rossenda. Sembla que 12 anys no
són pocs, pero hi ha coses que no
canvien. Com tampoc no canviarem
nosaltres, que seguirem burxant mes
a mes i número a número!
XA

;;.._..--

11-lustració del nostre col·laborador per celebrar els 150 números. MIKI

1PER MOLTS MÉS!
Arribar als 150 no és casualitat, tenint en compte tot el suport i col·laboració que ha rebut lA BURXA durant tots aquests anys per part de
moltíssimes persones, número rere
número. Si aquest suport i aquesta
feina que ara fem nosaltres (pero
que abans feien altres persones, i
que d'aquí un temps tornaran a canviar) continua, a lA BURXA Ji queden,
rníniin, 150 més!
Per tot aixo, GRÁCIES a totes les
persones que dia a dia heu fet, feu i
fareu possible que aquestes 12 pagines surtin cada mes.
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150
A LA BuRXA ~stem d'aniversa- · aquesta celebració i aquest

vant am_b tots aquells que

bu"idores, lectors, ve"ins i ve"i-

un repas de que ha estat, és i

ri: celebrem els 150 núme-

aniversari que ens omple.

han fet i fan possible LA

nes, membres de LA BuRXA ...

sera LA BURXA.

ros. Hem volgut compartir

d'empenta perseguir enda-

BuRXA, col-laboradors, distri-

Amb tots ells hem volgut fer

es va preparar el número Ode IA BUR·
XA i estk segura que ningú deis que
érem alla haguéssim pensat mai que
IA BURXA sobreviuria tant de temps.
Moltíssimes felicitats per continuar ti·rant endavant el projecte. El contrapunt burxaire manté viu i despert el
barri de Sants, espero que no s'apagui mai. Ara i-....sempre, for~a BURXA!

el que pateix la notícia S~?vint és qui
l' explica. Periodisme sense periodistes, de servei -i de combat- al ciutada, arrelat a la realitat per transfor- ·
mar-la. Tot tan actual i a l'hora tan antic. Qui ho havia de dir fa 150 mesos!

Mia Caritg

J.M. Domingo

Lancelot

Distribu'idora de LA 8URXA

Membre del Centre Social
de Sants

Col.laborador de LA BURXA

M'agrada IA BURXA perque trepitja el
carrer, perque és la veu del barri, la
veu que no té_cabuda en els altees
mitjans, és el testimoni de les lluites
per fer un barri i un món millor. L' esperem cada més per llegir-la, i moltes
la distribu"im amb irlusió. Per molts
anys a totes les persones que han fet
possible aquestes 150 burxes.

Alex Agramun_t
Peixos Nolla

Com a santsenc, és un plaer sortir en
un raconet de IA BURXA. Tot i fer anys ·
que hi col·laborem, m'enorgulleix
com el primer dia veure'ns-hi. Aprofitant que se'n~ dóna la paraula, expressem admiració i reconeixement ·
sincers per tothom qui ha-fet i fa possible el gratificant camí de IA BUiixA.
Esperant el dia de les bones noticies,
GRÁCIES 1 PER MOLTS MÉS!

Sóc un gran lector de premsa, tant la
d'ambit local com la del nostre país;
per tant, la meva opinió no sera del
tot neutral. Per mi, personalment,
aquesta publicació ja des de tant de
temps arrelada al barri representa un
gran esfor~ per la seva distribució graComissió de ve'ins
de la Bordeta
tu"ita cosa que als nostres dies sense
cap patrocinador potent sembla impossible. En segon lloc,_IA BURXA és un
IA BURXA representa pe! nostre barri
!'alternativa a tot el que s'escriu en els _ element crític i necessari per despertar les opinions segrestades per les indiaris locals i generals. Ho he dit molformacions
d'altres mitjans dirigits
tes vegades, jo llegeixo LA BURXA des
des
deis
poders.
del principi fins al final indoent
anuncis, ja que aquests són de referencia per moure's pe! barri si tens
necessitats de consum. Penso que les
persones que la fap. hi posen tot l'interes, la responsabilitat i el bon gust
per que el diari pugui ser llegit a qualsevollloc, més enlla de la manera de
pensar. Esta tan ben muntada amb
planes monografiques que et situen
p~rfectament en el tema que estan tocant. Té una qualitat.intrínseca, ha sabut trobar l'equilibri entre la cultura
alternativa i la cultura d'anar per casa.

Rosa Pomareda

Joan Canela

Oleguer Forcades
Sants 3 Radio i el3.cat

MartaRuiz
fundadora d~ LA BURXA

150?? 150 números ja? Ostres, jo vaig
ser al'assemblea de l:Hamsa en que

Amb els tempsque corr.en fer 150 números d'una publicació en paper és
admirable, pero fer una publicació
gratu"ita, des de la base, des deis moviments socials és gairebé una hero"icitat. Cal felicitar-vos i encoratjar-vos a
seguir amb aquesta tasca d'informació de proximitat al servei de les entitats santsenques.

Jordi Fexas
Veí de Sants

Si hagués de qualificar el que és IA
BURXA per al nostre barri i no voldria
caure en el pamflet, el massatge, acabaria récorrent al diccionari culinari
d'en Ferran Adria. IA BURXA, per jo, un
deis capitals que ha posat en valor especialment per al món associatiu ha
estat teixir, relligar o travar eis canvis
que en eis darrers 15 anys s'han produi't en els nostres barris, especialment aquells del moviment associatiu. Fa uns 15, als nostres barris el vell
associacionisme de la dandestinitat i
el postfranquista van comen~ar a confluir i relligar les seves lluites, amb
l'associacionisme que havia aparegut
vinculat a la lluita per l'habitatge, la
defensa de la llengua, el moviment
independentista... IA BURXA és l'expressió escrita i articulada que visualitza aquest fenomen, la qual cosa la
fa transversal i sobretot imprescindible per transformar i millorar els nostres barris.

Que una publicació arribi a assolir el
número 150 ja és de per sí una fita
prou difícil d'aconseguir a l'actualitat.
Des de les seves pagines han sortit tot
tipus de notícies, comentaris, informacions ... , pero sobretot s'ha tractat
d'estar en contacte amb tots eis nostres lectors i amics. Jo com a col·laborador em sento satisfet d'haver participat en molts deis seus números i si
només un deis meus comentaris ha
servit per evitar l'oblit d'una bona
pel-lícula cree que ja he assolit el meu
proposit.

Laia Sánch.e z
Amat
·

Col.laborador de LA BuRxA

Membre de LA BURXA

Periodisme ciutada? Aixo em sona ...
Arcan del fenomen Wikileaks i la seva
incre'tble tasca d'investigació, els comunicolegs van dedicar prou temps a
parlar del boom del periodisme ciutada, de la borrosa frontera entre informador i informat a !'era de les xarxes
socials i del paper que a partir d'ara
hauran de tenir els mitjans tradicionals. De fet, ja fa temps que aquests
intenten pujar-se al carro animant als
lectors/espectadors a enviar els seus
comentaris, fotos o vídeos, en unes
crides que sovint tenen més d'aconseguir continguts gratu'its que de participació.
Pero, en realitat, ¿que pot ser-més
"periodisme ciutada" que un mitja
creat peis propis ciutadans? ¿1 que és
IA BURXA si no aixo des de fa ja 13
anys? Xarxa social real-res de virtual,
encara que tampoc estaria de més- on

Parlar de IA BURXA, per mi, és parlar
d'una experiencia increiblement valuosa i una mica magica. Des de fa
13 anys cada mes, sens falta, es produeix un petit miracle. Un grup de
persones (que han anat canviant al
llarg del temps) es posen a fer un
diari sense gaire idea d'escriure notícies, maquetar textos, retocar fotografies i mil coses més, i són capaces
de posar-se d'acord per elaborar
una petita obra d'art de periodisme
assembleari i de barri. Sense experiencia. Sense cobrar. Sense jerarquies. Autoorganitzant-se. "Només"
amb moltíssimes ganes de treballar
per donar veu als qui no en tenim.
150 números? Sens dubte, una de
les millors notícies que podíem publicar!

·Pere Bosi
Casal Independentista
de Sants
IA BURXA ens informa amb els mateixos ulls que nosaltres mirem- el
món. IA BURXA explica el que passa al .
barrí i el Casal hi pot expressar el
que li passa pel cap a la columna bimensual.
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QU~ ESTA PASSANT ALS PAlSOS CATALANS?

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

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

Aquí no passa res ...
Joana Ortega, vicepresidenta del
govern, ha mentit durant molts
anys presentantse com a llicenciada en Psicologia al currículum .

... pero alla sí
Mentresetant, a
Alemanya, el
ministre de defensa Karl-Theodor zu Guttenberg, va dimitir
per haver plagiat la seva tesi
doctoral.
El dijous 17 de marc;: desenes de persones van voler recordar la figura de Ramon Barnils amb un acte d'homenatge a l'Horiginal, al Raval. En l'homenatge hi van participar diverses personalitats del món del periodisme i la cultura com l' exconseller de Cultura de la Generalitat, Joan Manuel Tresserras. INTERNET

Ramon Barnils
conti nua vi u
El dese aniversari de la mort
del periodista Ramon Barnils,
celebrat a mitjan del passat
mes de marc;, ha posat de
manifest que l'esperit del que
ell va fer, dir o pensar esta
ben viu a la societat catalana,
malgrat la decada transcorregu~a.
Joan Vila i Triadú*
Barcelona

Milers de frases dedicarles al Twitter,
rere el hashtag #barnils, centenars
de comentaris al Facebook i prop
d'una cinquantena de blocs que hi
van dedicar algun apunt duránt
aquells dies, són la demostració inqüestionable que molta gent el recorda i l'enyora, quan es tracta de
parlar de periodisme, de democracia
o d'alliberament nacional.

HOMENATGE VIRTUAL
1EN PERSONA
El Grup de Periodistes Ramon Bar-

a l'espai Postres de músic, presentat
per }osep Maria Solé i Sabaté.
L'acte final d'aquesta petita campanya orquestrada pel Grup va ser el
que convidava tothom a fer una copa
en un bar del Raval en record de Barnils, el dia 17 de marc; al vespre. Més
de cent persones van respondre a la
crida, entre familiars, amics i companys de professió, en una vedlada
emotiva pero no pas nosta.lgica. Si bé
vam recordar la seva personalitat
irrepetible com a periodista i com a
"mestre" inspirador de molts deis ·
periodistes que ompliem la sala,
també vam voler deixar pales el que
he expressat en el títol d'aquest article: l'esperit barnilia és viu entre nosaltees i convé que contin't.li viu
creixi en els proxims temps.

nils, que m'honora presidir actualment, ha volgut sacsejar les xarxes
socials amb el record del periodista
(«periodista de referencia», no ens
cansem de repetir-ho), aprofitant la
data rodona d'una decada sencera
sense la seva presencia física. I hem
fet diana. Vam parlar primer amb la
familia: els tres fills d'en Barnils, en
Ton (editor), en Biel (llibreter) i l'Andreu (periodista, com son pare) van
donar total suport a la iniciativa i
s'hi van implicar personalment.
Vam aconseguir també la compli- ·
citat de diversos mitjans de comuniEL GRUP DE PERIODISTES
cació, especialment els digitals, que
La idea de cercar un periodisme bahan ajudat a amplificar el resso de
sat en el rigor, la investigació, la
l'aniversari, mentre alguns diaris han
mordacitat cap als poders establerts,
mantingut el silenci mesquí de ~em
la catalanitat i el desig d'un país lliupre, autistes d'una societat que avanre, que ell ens va transmetre, la mic;a en la direcció que no els agrada.
rem de portar sempre a ma en la
Catalunya Radio, el mitja que tant va
nostra feina quotidiana. El Grup
marcar la trajectoria professional de
Barnils, la setantena llarga de proBarnils els darrers quinze anys de la
fessionals que ens apleguem, no esseva vida, va dedicar-hi només una
tero junts només per mirar enrere i
horeta, i només grades a la iniciativa
recordar qui era i que va fer el periopersonal de Xavier Grasset en el seu
dista que dóna nom al coHectiu.
programa L'oracle, que significativaEns uneix que volem mirar cap al fument, va a la mateixa hora, les tres
tur i exercir la professió amb aquesde la tarda, en que Barnils intervenia
tes premisses, donant a la llengua

catalana el valor que ha de tenir com
a eina basica de treball, mirant de
combatre la censura i l'autocensura
que tant sovint ens trobem com a
forma de xantatge en les empreses
que ens contracíen, fent passes cap
a l'anhelat espai catala de comunicació, que cusi territoris separats per
fronteres polítiques, pero units pel
desig de compartir alguna cosa més
que la llengua i la cultura.
Són moments difícils per al periodisme i per a la comunicació en general. La precai'ietat laboral és una
llosa que ens atenalla dia a dia, determinats poders polítics posen totes les traves possibles a la circulació
deis missatges dins del nostre país
(l'eliminació del senyal de 1V3 al
País Valencia n'és el cas més flagrant), la crisi económica posa en
dubte models de n~goci que semblaven eterns ... Precisament per tot
aixo creiem que encara és més necessari mantenir viva la referencia
de lluita i defensa de la llibertat personal i col·lectiva- que representa Ramon Barnils per a molta
gent. I l'hem de saber transmetre a
les noves fornades de periodistes
que potser no el van coneixer en vida, pero facilment poden assumirne l'esperit.

--------*-Presidiiñt-dei-Grui!<fe
Periodistes Ramon Barnils

Sortu, la
injustícia
de la justícia
espanyola
L'aparell judicial espanyol ha tornat a prohibir que Sortu pugui
concórrer a les properes eleccions. Tot i que queda algun recurs, no sembla que la justícia
estigui disposada a deixar que
un partit com Sortu aconsegueixi participar de les municipals i
autonomiques. Per aquest motiu,
més d'un centenar de personalitats han signat un manifest promogut per personalitats com
Arcadi Oliveres, Gabríela Serra o
Agustí Gil Matamala- on s'exposen unes demandes molt ciares:
la implicació de Catalunya en la
defensa deis drets i les llibertats
democratiques de tots els pobies; el rebuíg de l'ús polític de
la justícia per limitar drets constitucionals elementals (drets de
reunió i afiliació política, a constituir candidatures per concórrer
a les eleccions); el restabliment
de la normalitat democratica a
Euskal Herria sense exclusions, i
l'adopció de mesures de normalització jurídica en l'ambit policíac i penitenciad.

Sants-Montiu"ic Deéideix

E

l lOA és a la cantonada, al
districte de Sants-Montjulc
hi tindrem el proper diumenge un total de 32
punts de recollida de vot.
Des del coHectiu organitzador de la
consulta per la independencia, us volem animar a votar, per poder exercir
els vostres drets com a persones. .
Com totes sabeu, aquesta consulta
permet tres opcions: el sí, el no i en

blanc.
Ara per ara, el que queda és agrair
a totes les persones que han coHaborat amb la campanya, a totes les persones que han votat a les consultes,
perque són les que realment les fan
rellevants i a totes aquelles que ho faran el proper 10 d'abril, participant
d'aquest dret a decidir.
Aquell dia, com ja s'ha fet fins ara,
es podra seguir l'actualitat de la con-

sulta a través del hashtag #bcndecideix al Twitter. Així com a través de la
web de la consulta, al districte
www.santsmontjuicdecideix.cat i
a la ciutat, a Barcelona, www.barcelonadecideix.cat.
Així dones, animeu-vos a venir el
10 d'abril a qualsevol dels punts que
apareixen al mapa i voteu.

4 ~ A Ba~eJona
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En aquesta Burxa hi han coHaborat:

és una revista editada per un equip de
redacció que es troba cada dimars al vespre al
CSA Can Vies
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Gemma Parera, Laia Sánchez Amat, Ester Rams1 Albert
Ricart Sanjuan, Agus Gi,ralt, Irene Jaume Gambm,
Martí Gutiérrez Farré, Angel Bravo AlmiraU, Andreu

Rosés, Elba S. fv\ansilla, lvet Eroles, Mercé Esteban,
Marc Miras Cabrera, Lancetot, David Vázquez, Núria
May Masnou, Bemat Costa, Anna Farré, Jordi Soler,
Sergi M. Huete, Miki, Quel Ness, Assemblea de Can
Vies, Manolín,Juli Belenguer, Albert Garcia, Marina
Fuster, Marc Faustino i Vidal, Assemblea informal del
FCAB, Joel Fortuny, Ray Molinari, Germinal, Joan Vila
Triadú i Sants-Montjuk Decideix.

Q'ATARY PERÚ:

<<Volem fer visible
•
1 recuperar
la histOria de les
dones emigrades

del Perú>>
Elisabet Maldon ado és fotógrafa, nascuda a Lima i viu a
Barcelona des de 2004. Úrsula Santa Cruz és !licenciada en
psicología, també nascuda a
Lima i viu a Barcelona des de
2002. Les dues són fundad ores de la Plataforma Q'atary

E.M. Les dones a Espanya van comenc;ar a treballar fa 20 o 25 anys de forma
més massiva, i quedava per cobrir el
sector de la cura que tradicionalment
havien ocupat. A la vegada, la situació
política i economica del Perú era molt
dificil~ Per tant, aquestes dues realitats,
que van coincidir en un determinat
moment historie, expliquen les primeres migracions de dones peruanes.

Perú, una associació per contribuir a la defensa deis drets
humans al Perú. Coordinen
l'exposició i el reportatge
docum ental Peruanes a

Barcelona 1985-2 010, ciutadanes d'aquí i d'alla, que es
pot visitar al Centre Social de
Sants fins al 12 d'abril.

En dues decades, com ha canviat la

realitat del procés migratori?

E.M. En 20 anys han canviat moltes coses en la historia de la ciutat i en la vida d'aquestes dones. Per una banda,
s'han creat més recursos, abans no hi
havia ni dret a la sanitat. D'altra banda,
moltes dones han homologat els seus
estudis; han apres catala; han canviat
de sector professional, etc. Estan estabienes, tenen els papers, són ciutadanes de pie dret.

Gemma Parera

Sants

Com viuen la relació amb el país
d'origen?

Quin missatge voleu transme tre
amb el documental i l'exposició Peruanes a Barcelona 1985-2010,
ciutadanes d'aquí i d'allit?

E.M. El vincle no mor mai, les mou a organitzar-se i fer coses pel seu país. Són
aquí i alla. Per aixo, l'exposició s'anomena ciutadanes "d'aquí i d'alla".

E.M. Es parla molt de la immigració,
pero es coneix poc la historia de les migracions. A l'inici, ara fa 20 o 25 anys,
es tractava sobretot de migracions femenines, de dones dominicanes i peruanes que venien a cercar oportunitats de millora. Es parla de recuperar la
memoria historica i nosaltres també
hem volgut fer visible i recuperar la historia de les dones que han emigrat del
Perú en les dues darreres decades.

Quina és la situació de les dones
avui al Perú?

U.S. Des de la política d'ajust deis anys
90, quan s'implementa el model neoliberal, les dones són les que porten el
pes deis programes socials, com els
menjadors populars. Són ma d'obra
barata pel govem. Un altre ambit important són els drets sexuals i reproductius. Deguda la forta pressió de l'església catolica, des de l'any 1924 esta
legalitzat l'avortament terapeutic, pero
no s'implementa. També cal tenir present que en els conflictes generats per
les empreses transnacionals en poblacions amazoniques, les dones estan
lluitant i resistint, tenen una participació activa.

Des de lataforma Q'tary Perú voleu
promoure una ciutadania activa des
d'una perspectiva transnacional, a
que us referiu?

E.M. A nivell internacional es poden
donar a coneixer casos d'abusos ,
atemptats als drets humans, corrupció,
etc. que es produeixen al Perú, i es pot
fer pressió. AIIa les empreses transnadesenvolucionals no permeten el
pament; hi ha corrupció, incompliment de promeses electorals; desinformació i confusió de la població.

Quin va ser elmotiu d'aquestes primeres migracions?

rj~JL_=

«Si en la primera
foto les dones
estaven soles,
ara ja formen
part activa
de la societat»
E.M. Al P~rú hi ha molt abandonament
deis homes de la responsabilitat deis
fills i filies, i són les dones, moltes vega-

des molt joves, les que lluiten per tirar
endavant, en un context de molta desigualtat i falta d'oportunitats per a la
majoria.
1 que descobrim, a través de la vostra exposició, de les dones peruanes
que han emigrat?

E.M. Hem entrevistat a 15 dones i hem
recoHectat les seves imatges. Volem
que elles siguin les protagonistes. Hem
dividit l'exposició en tres parts. La primera pan es diu Soles perque reflecteix el moment de !'arribada. Hi ha una
serie de fotos d'elles mirant a la camara, com a dones que desafien el moment. Ens ha 1sorpres descobrir una
gran fortalesa per tirar endavant en totes les dones que hem entrevistat.
U. S. La segona secció és Viure aquí, les
- primeres feines, generalment de cuidadores, la formació , les relacions afectives, el canviar de feina... La última secció és Avui i tracta la participació com a
dones i ciutadanes, una participació
aquí i alla. La última foto és de la vaga
general del29 de setembre. Si en la primera foto, les dones estaven soles, ara
són una més, ja formen pan activa de
la societat.
Quins projectes de futur teniu?

Quina és la imatge que tenim aquí
de les migracions femenines?
U.S. La propia paraula immigrant té

una connotació negativa i discriminatoria. Venim de pa1sos empobrits i,
per aixo, es pensa que tenim un baix
nivell educatiu, pero en la majoria
deis casos no és així. Estem cansades
tant deis discursos discriminatoris
com deis victimistes o patemalistes.
No es veu la riquesa que porten
aquestes dones, no només pels estudis que tenen, sinó pel fet d'emigrar
d'una societat masclista i classista. Venir aquí suposa trencar amb aquest
sistema. Ara, a més, amb la crisi s'utilitza la immigració de forma electoralista. Desvien el problema real. Pertanyem a la mateixa classe treballadora i
hem immigrat a causa del model economic que tenim. Les transnacionals
com Endesa, Telefonica o Repsol estan a l'America Uatina contractant
sense drets laborals i emportant-se els
beneficis cap aquí.

E.M. Tenim la idea de fer un banc d'F
matges, amb pagina web. El projecte

Projecte Erasmus : comparteix la teva experien cia

··-······- ·······-·- ·······-··-·-·····-··- ····················-······-·-·-·-··-·-·- ...............1

es ambiciós i aquesta és només la primera pan, pero ens cal molt treball,
investigació i sobretot recursos.
U.S. Volem presentar l'exposició al Perú, perque hi ha un gran desconeixement de les migracions femenines.

Passejad a cultural "Els gremis a la ciutat de Barcelo na"

Debat Obert: "la Xina"
1

Taller d'arts escimiqu es:
grup d'autoap renenta tge

l

Aula d'expressi ó. Creixement persona l a base d'esquet xos,
poemes i intercan vi d'opinion s
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Xerrada fenomen Milleniu m

Diada de Sant Jordi. Us convidem a la nostre seu a recollir un
llibre i una rosa, tot prenent un
cafe.
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