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Editorial

Les Burxes dels altres barris,
les nostres còmplices

E

l passat 13 de febrer vam assistir a la
trobada sobre “Periodisme local autogestionat i altres maneres de comunicar” en el recent estrenat Ateneu Cooperatiu La Base del Poblesec. Ens hi
van convidar les companyes de L'Altaveu del Poblesec, una publicació de
proximitat autogestionada i col•laborativa que podeu trobar al nostre barri veí des del juliol de
l'any passat. També hi eren presents altres publicacions
germanes, com la històrica Masala, del districte de Ciutat
Vella, La Intervia, la presentació de la qual vam tenir l'honor de participar ara fa gairebé mig any a l'Eixample i al
Fort Pienc, i La Metxa, que s'està gestant al districte de Gràcia amb el suport d'algunes burxaires.
És innegable la gran proliferació de mitjans de comunicació locals autogestionats que s'està produint en els últims mesos. Els que acumulem més anys érem minoria en
aquesta trobada, La Burxa data del 1998 i Masala del 2001,

Altaveu

Jose Antúnez
Becerra,
un mes
de vaga de
fam contra
la injustícia
del sistema
penitenciari
Jose Antunez Becerra va començar
una vaga de fam el 14 de gener a la
presó de Brians 2 per reivindicar els
seus drets, després que se li revisés
la condemna de dinou anys de presó arran del motí del centre penitenciari de Quatre Camins de l'any
2004. Considera que aquesta sentència actua com una revenja per la
seva militància contra la institució
penitenciària.
Més d’un mes després ha deixat
la vaga de fam i ha emès aquest
comunicat: “Sóc José Antunez Becerra. A tots els companys llibertaris, com també a totes les persones
anònimes que han donat suport a
la meva lluita, us agraeixo la vostra solidaritat. Vull dir-vos que el
dia 18 de febrer, i després d’haver
estat 36 dies en vaga de fam, poso
fi a la mateixa. El motiu és la salut; per seguir lluitant, he de tenir
salut. La meva lluita és eterna, no
només per aconseguir els meus
objectius, sinó també pels exclosos de la societat capitalista. Dirvos que sempre estaré disposat a
lluitar per les injustícies, perquè
la veritat és que tinc una sensació
amarga de no poder seguir endavant. Per això, m’haig de recuperar, per estar preparat novament
i tornar a la lluita. No puc descriure amb paraules el sentiment
que sento cap a tots vosaltres, sapigueu que us estimo perquè heu
donat esperança a la desesperança. Una salutació llibertària per
a tots els homes i dones que formen el col·lectiu de l’esperança.
El que vol veure la llum, Jose”.

micro obert

però ens vam adonar que compartim els mateixos debats,
preocupacions i reptes que els mitjans de nova fornada; és
més, ells ens impregnen d'il·lusió i ens desperten de nou
els debats que, fruit de les rutines mensuals, teníem endormiscats. Ens animen a compartir experiències, crear
sinergies i madurar com a projecte.
No és casual que estiguin sorgint nous mitjans de comunicació popular, o com se'ls hi vulgui anomenar, ja que
la seva denominació també suscita un intens i complex
debat. A nosaltres ens fascina repassar els orígens de La
Burxa i veure la seva vinculació directa amb el moviment
okupa dels anys 90 al barri i la necessitat de tenir un canal d'expressió propi. El mateix ens passa consultant els
inicis de Masala: a la seva web ens parlen d'un grapat de
persones procedents d’altres mitjans de contrainformació
i participants de les primeres tancades d’immigrants per
reclamar la seva regularització que van veure la necessitat
de crear un mitjà alternatiu de comunicació als barris del
centre de Barcelona. Ens faltaria espai en aquest editori-
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Desobediència
conscient
i col·lectiva
Victor Ceballán

"Menja amb la boca tancada, no
contestis a la gent gran, no et rasquis aquí , vesteix-te bé..." Recordo
quan sentia aquestes coses de petit, em molestava moltíssim, era absurd. Totes aquestes ordres , destinades a donar-te una “educació” , no
venien quasi mai amb una explicació satisfactòria, sinó que en moltes
ocasions acabaven amb un complex
sistema d’excuses que ni els teus pares es creien. El cas estrany era que
a l’escola la infame explicació era
la mateixa. Era un consens, absurd
i desgraciat en què no em deixaven
participar. L’única alternativa mentalment sana era desobeir, no per
rebel·lia, sinó per higiene mental.
No podia fer una cosa que no entenia, em provocava massa conflictes
que cada maleït instant de la meva
vida tingués una norma de com fer i
de com comportar-me .
Volien que em sentís culpable, que
sentís por, però un tipus de por que va
més enllà dels clatellots; volien que
quan estigués tot sol, i quan ningú
em pogués veure, tanqués la boca i
m’assegués com tocava. Fa temps que
els meus pares i els meus professors
ja no m’ordenen, ara ho fan els mateixos que els ordenaven a ells. I lluny de
deixar-me participar en els suposats
consensos, me’ls imposen amb encara més feresa.
Tant se val si et penses com a individu o ho fas com a societat, desobeir
és una manera de generar un nou
relat, de perdre la por que tens com
a individu i t’impedeix veure’t com a
membre d’una societat.

Un dia el meu pare estava fent el dinar, vaig entrar a la cuina sense que
em sentís per agafar una mica de xocolata; ell va fer un rot tan bèstia que
vaig riure i em va descobrir, no hi va
haver sermons sinó una complicitat,
un consens en què ell i jo no obeiríem
normes que ens eren alienes. Desobeir no era per a mi un acte individual de trencament de les normes, era
un acte conscient i compartit, que
almenys per a mi tenia la intenció de
desemmascarar la farsa que obligava
a tots aquests adults a comportar-se
d’aquella manera tan antinatural.
Quan vaig arribar a Barcelona vaig
descobrir amb satisfacció una cosa:
hi havia una tendència extraordinària al meu entorn a colar-se al metro. No era cosa dels més rebels, ni
determinats, sinó una cosa comuna
i estesa. Des de fa unes setmanes, la
plataforma Stop pujades ens convida
a fer-ho de manera conscient i col·lectiva, per desemmascarar una farsa,
un consens de les elits segons el qual
no hauria d’existir allò públic i molt
menys allò comú; ja no som usuaris,
només som clients. I és des de la desobediència que articularem aquest
nou relat, aquest nou consens. Serem
a la fi partícips dels relats que conformen la nostra vida tant individual
com col·lectiva.

al si comencéssim a enumerar els factors contextuals que
ara embolcallen els naixements de L'Altaveu del Poblesec,
La Intervia o La Metxa. En tot cas, han iniciat un camí paral·lel ques'entrecreuarà en més d'una ocasió amb el nostre,
i nosaltres estarem encantades de fer part del recorregut
plegades; ens sentirem més acompanyades si entre totes
ens observem i ens cuidem, potser així les nostres ensopegades se'ns faran més lleugeres i entre totes anirem aplanant el camí, tot i que estem acostumades als terrenys escarpats i abruptes, que en cert sentit ens agraden.
Com era d'esperar, la trobada se'ns va fer curta i vam
encetar un munt de debats que vàrem deixar oberts: la
necessitat de comptar amb un gran equip humà per tirar
endavant aquests tipus de projectes, les crisis de funcionament, el finançament, les persones o col·lectius a qui
donem veu, com es concep el periodisme local, la professionalització, l'ús del llenguatge, la incidència en la societat,
com ens autodefinim, etc. Per seguir compartint opinions
i experiències per enriquir la nostra feina i repensar-nos,
hem fixat una nova trobada, aquest cop a Gràcia, així veurem de ben aprop com s'encén La Metxa.
Ja per acabar, us volíem comentar que des de La Burxa
vam destacar especialment un punt a la reunió: necessitem més gent per seguir burxant cada mes. Aquest és un
escull amb què anem topant cíclicament i ara ens trobem
amb l'aigua al coll, però sabem que, com altres vegades,
tornarem a reflotar; per fer-ho, però, et necessitem a tu: el
primer pas és escriure'ns a laburxa@gmail.com, la resta
vindrà rodat.
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Mentides i reixats
Eduardo Romero

H

i ha una cosa que té
efectes més profunds
que la manipulació i
que, fins i tot, la mentida. Anders, Pasolini, Alba Rico ens
han parlat d’això en diferents moments des que, a mitjans del segle
XX, una part de la humanitat es
va convertir en consumidora d’un
ingent nombre de mercaderies, inclosa la mercaderia televisiva. “En
comptes de recórrer nosaltres mateixos els camins, ara és el món el
que ens recorre” assenyalava Anders. “Cap centralisme feixista ha
aconseguit el que ha assolit el centralisme de la civilització de consum”, escrivia Passolini. I Alba Rico
caracteritzava la psicologia del consumidor com a “màxim sentimentalisme i màxima indiferència”.
Aquests tres autors ens alerten,
en definitiva, de la generalització
d’una percepció dels fets socials
caracteritzada per l’absència de
memòria, d’imaginació i de responsabilitat. No és culpa dels mitjans de comunicació ni del ministeri d’interior que no coneguem
la veritat. Perquè sabem la veritat.
Sabem que més de 20.000 persones s’han ofegat a la frontera sud
des de l’any 1988, sabem que milers més segueixen desaparegudes.
Ens consta que la seva “desgràcia”
no respon a designis divins: els violents dispositius fronterers o els
naufragis per la voluntat policial
d’impedir el pas són notícia recorrent (...) Dins de les nostres fronteres succeeix alguna cosa similar.
La mort de Osamuyi en un vol de
deportació, asfixiat per la mordaça
policial, va ser publicada en tots els
mitjans. I qui pot amagar-nos que
existeixen Centres d’Internament
d’Estrangers a l’Estat espanyol?
Coneixem la seva existència i també sabem que persones que estan
tancades en els seus murs moren:
Samba va morir al CIE d’Aluche
(Madrid), Mohamed, Idrisa i Alik

en el de Zona Franca. Cada mort va
sortir a la premsa. Com també són
públics les desenes d’informes que
demostren les atrocitats comeses
en aquestes presons racistes. De les
redades no fa falta que n’informin
els mitjans de comunicació. Només
caminant pels carrers les podem
veure, només circulant per les estacions de tren o autobusos, o per
determinats barris, podem saber
que el ministre de torn quan nega
les redades menteix. La seva mentida —en aquest cas— només pot
posar en evidència a Alfredo Pérez
Rubalcaba o a Jorge Fernández Díaz. Precisament perquè ja sabem
que ha renunciat fins ara a sumar
paraules a l’efervescència mediàtica entorn a Lampedusa i Ceuta. Tot
el món sap la veritat.
I acumular escrits que parlen
dels centenars de morts en aigües
italianes o de les quinze persones
assassinades a la colònia espanyola al Marroc pot provocar un efecte
pervers: que pensem que Lampedusa i Ceuta —fruit d’aquesta
atenció desmesurada— són una
anomalia. Que la frontera sud europea funciona normal i pacíficament i que, de tant en tant, operen
la baixesa moral i la violència policial, i és aleshores quan es produeix
un tràgic accident i un terratrèmol
polític. Però és el contrari: l’anomalia a la frontera sud seria que els
homes i les dones migrants la creuessin amb la mateixa naturalitat
que milions de turistes, militars,
diplomàtics, cooperants i empresaris europeus que la creuen de nord
a sud. La normalitat és que els policies disparin i que les persones migrants morin. La normalitat és que
s’enfonsin embarcacions i que no
rebin ajuda. La normalitat són els
murs i els reixats. Si Lampedusa i
Ceuta fossin l’anomalia, seria impossible comptar desenes de milers de cadàvers a la frontera (…)
L’amenaça no ve del sud. És aquí,
instal·lada a les vísceres de l’Estat.
I reprimeix, explota i mata en nom
de l’autoritat.
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Febrer llibertari, projecte
d’emancipació cultural

Avui dia està de moda parlar de la cultura, la cultura en
majúscules, la cultura immòbil i entronitzada, la cultura
que porten uns pocs anys dient-nos que és la òstia i el
motiu per què hem de lluitar.

Salvador, Sants

L

a veritat és que la cultura
és quelcom que construïm
des de ben petitons; la nostra cultura són els nostres
valors, els nostres hàbits, els nostres
costums i tradicions, la nostra forma
d'entendre el món, també és la nostra llengua i aquells que ens envolten,
tot allò que ens impregna des del moment en què naixem i en què ens construïm com a persones i éssers socials. La cultura, per tant, la construïm
al relacionar-nos i al fer-ho en un
marc territorial fem que a cada racó
del món existeixin pobles i comunitats que comparteixen aquests trets
culturals en els quals ens sentim còmodes, la nostra terra o la nostra llar.

Existeixen mil llibres sobre les
identitats culturals i l'opressió que
estats com l'espanyol han exercit sobre les cultures i pobles de tot el territori. Volem aquí parlar, en canvi, de
com les institucions i el poder ens venen una cultura transversal on rics i
pobres conviuen en pau i harmonia,
com si algunes de les tradicions que
tant estan de moda ara no hagin sorgit de la imaginació popular, heretgies o entreteniments del poble.
No passa res si el teu veí és un torturador, un empresari cabró o un
banquer, l'important és que tots parlem la mateixa llengua i ens entretenim amb les mateixes festes.
Aquesta cultura que ens venen
polítics i mitjans de comunicació de

masses ve de la mà de l'oblit de la
nostra història. Totes coneixem la frase que diu que "la història l'escriuen
els vencedors" i la veritat és que els
que ostenten el poder van guanyant
de golejada, reescrivint dia a dia la
història a la seva mesura, lluites antany revolucionàries que aspiraven
a la igualtat i la justícia social se'ns
venen ara com a lluites per la independència o la creació d'un estat propi. Potser hauríem de plantejar-nos
si aquells que diuen això haguessin
estat penjats per aquestes lluites que
ara tant proclamen com a pròpies.
La nostra proposta és clara: si algun
dia pretenem ser lliures i llevar-nos
damunt dels paràsits del govern i
dels rics, necessitem escriure la nostra pròpia història i gaudir de la nostra
pròpia cultura. Viure amb prou feines el que tenim sabent que allò que
ens uneix no és una frontera, sinó la
nostra condició social d'explotats i la
nostra cultura dels que són a baix. I
per això no tolerarem opressions de
cap tipus, no tolerarem que segueixi
el menyspreu de les institucions de
l'estat espanyol, ni tampoc les falses
promeses dels polítics i rics catalans.
Cap estat ens farà lliures.
I per això necessitem trobar-nos i

parlar, reflexionar sobre el que passa
avui dia, sobre les lluites que es donen
i sobre les que podem dur a terme.
Necessitem també compartir els nostres problemes amb els semblants,
potser així ens adonarem que també
són de moltes altres persones i que
podem construir solucions juntes.
Necessitem també parlar del que van
fer les nostres mares i àvies, aquelles
que tant van lluitar per aconseguir
coses que actualment s'estan perdent. I necessitem tot això per veure
els nostres errors i els nostres encerts,
per veure que la revolució pendent
avui segueix sent possible, i sobretot,
necessària.
El Febrer Llibertari de Sants, que
aquest any celebra la novena edició, existeix per pal·liar aquestes
necessitats: actua com a projecte
d'emancipació cultural del veïnat de
Sants i com a eina dels grups llibertaris i anarquistes del barri per difondre la seva activitat diària. Com sempre, creiem que ha sigut profitós, per
la participació que ha tingut i pels
debats a què s'han arribat.
Per trobar la informació de les jornades que s'han dut a terme us remetem a la seva web: http://febrerllibertari.sants.org/

Educació en lluita

Repressió antifeixistes

L’estudiantat
en lluita
es manifesta
a Sants

El Fèlix, antifeixista
empresonat, surt en llibertat

Mar Canal, Sants

E

l dijous 27 de febrer, una
nova jornada de vaga i de
lluita de l’estudiantat va
omplir els carrers de moltes ciutats i pobles. També el barri
de Sants va ser espai de reivindicacions, amb una manifestació que
va sortir a les set de la tarda de
plaça Espanya, coincidint amb el
Mobile World Congress, i va recórrer bona part del barri, passant per
la carretera de La Bordeta, el carrer
de Sants i arribant fins a l’avinguda
Madrid.
A la vaga, precedida de tancades
a algunes facultats, hi han participat els instituts de secundària, els
centres de Formació Professional
i les universitats. Durant tot el dia
hi va haver piquets, talls de trànsit,
manifestacions, cercaviles, i el seguiment de la vaga va ser del 90%
a facultats com les de UB Diagonal
o UPF Poblenou. Es demana, així,
una educació pública i de qualitat,
i es denuncia les retallades i la Llei

Diumenge 23 de febrer una manifestació que va recórrer
el barri al crit de “Fèlix llibertat” i "absolució dels antifeixistes", va mostrar la solidaritat amb els encausats.
Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (Lomce), així com la
privatització i mercantilització de
l'educació, que exclou de l'accés a
la universitat a les persones amb
menys recursos econòmics. Amb
la implementació del Pla Bolonya,
la situació empitjora any rere any
amb augments de preu de la matrícula, retallades pressupostàries,
horaris que impedeixen conciliar
els estudis amb la feina, desaparició de beques, precarització laboral
de docents i personal d'administració. Com afirma un estudiant que
va participar a la vaga, tot això ve
“embolcallat amb la retòrica elitista de l'excel·lència internacional,
que pretén convertir l'educació en
un privilegi i posar la cultura sota
els interessos de l'empresa i el mercat. Nosaltres, en canvi, volem una
educació pública, gratuïta, lliure,
popular i gestionada de manera
democràtica i participativa, l'objectiu de la qual sigui fer créixer les
persones i no reduir-les a engranatges del sistema productiu”.

Els estudiants surten al carrer en defensa de l'educació

Albert garcia

Juan, La Bordeta

E

l 7 de febrer Can Batlló va rebre
els veïns de Gamonal que venien per explicar la revolta del seu
barri. Van relatar el procés històric
de com van construir un barri ràpid
i malament per amuntegar els nous
obrers vinguts dels pobles, que eren
explotats a les fàbriques properes.
Actualment al barri de Gamonal
s’està vivint una explosió social
molt forta que va començar com a
revolta contra una imposició urbanística i amb el temps s’ha transformat en un moviment assembleari autoorganitzat en diferents
fronts de lluita. En aquest moviment hi participen gent de totes
les edats, els de baix units contra
els de dalt.
De la trobada amb els veïns de
Gamonal, se'n desprèn la idea que
cada barri ha de ser una barricada
contra els tirans: assemblees veïnals en lluita que practiquin el suport mutu i l’acció directa. Perquè
portem un món nou als nostres
cors, aquesta primavera toca sortir
al carrer i cridar: Revolució!

Judici pels
detinguts
a Aturem el
Parlament
Imputats Parlament

A

Maria Alvarez, Sants

E

l Fèlix va ingressar a presó
preventiva el 31 de gener,
sense possibilitat de fiança,
per ordre de la jutgessa Pilar Rovira del Canto. Va ser detingut
el 28 de gener, conjuntament amb
cinc persones més, acusades d'haver
agredit el 12 d'octubre un grup de
neonazis que tornaven de la concentració feixista de la plataforma
La España en Marcha, a Montjuïc.
Aquestes detencions van servir
també de pretext per escorcollar el
CSA Can Vies, al llarg de deu hores, en les que els mossos d’esquadra van incautar material divers i
causar destrosses al centre social i a
l’habitatge.
Tres dies després, cinc dels detinguts van sortir en llibertat amb
càrrecs, amb la prohibició de manifestar-se o participar en cap reivindicació, i al Fèlix, se li va decretar
presó preventiva, per tenir antecedents policials, tot i que no penals,
i malgrat que aquesta mesura estigui pensada per casos greus, no
per agressions amb ferits lleus. De
fet, el primer informe dels mossos
d’esquadra dictaminava que els
ferits durant la baralla presentaven
lesions de caràcter lleu. No obstant,
a l’informe final aquestes lesions
s’havien convertit en “greus”, de manera que es podia agreujar la pena
dels sis acusats.
La denúncia provenia d’España
en Marcha, amalgama formada per
grups d’ultra dreta, —Democracia
Nacional, la Falange, Nudo patriota
Español, o la neonazi Alianza Nacional—, responsables de l’atac a l’Institut Blanquerna a Madrid el passat
11 de setembre, i els convocants de la

Gamonal
a Can Batlló

Solidaritat amb el Fèlix

Sergi Rubio

concentració a la plaça de Sants el 12
d’octubre, amb consignes que convidaven a agredir a “immigrants, independentistes, homosexuals i gent
d’esquerres”. Com afirma un comunicat del grup de suport al Fèlix i als
altres cinc antifeixistes encausats,
“els Mossos estan tan a sobre dels
moviments socials crítics com permissibles són amb el feixisme de la
mà del Casal Tramuntana i Plataforma per Catalunya”.
La jutgessa que va decretar l’ingrés, Pilar Rovira del Canto, la titular del jutjat d’instrucció número 19
de Barcelona, és la mateixa que, el
setembre de 2009, va autoritzar la
Falange Española a manifestar-se a
Arenys de Munt el dia que s’hi celebrava la primera de les consultes
populars sobre la independència de
Catalunya. Després de passar gairebé un mes a la presó dels Lladoners
(Manresa), el Fèlix va sortir en llibertat, el 26 de febrer, al ser acceptat el
recurs presentat per la defensa.

quest 31 de març, i fins el 3
d’abril, es jutjaran vint persones per un delicte contra les altes
institucions de l'estat a l’Audiència
Nacional, Madrid. Són acusades pels
fets produïts el 15 de juny del 2011 en
que milers de persones van intentar
bloquejar el parlament, on aquell
dia s’havia d'aprovar el primer paquet de retallades del govern de la
Generalitat de Convergència i Unió.
Només feia un mes que havia sorgit el moviment 15M amb
l’acampada a plaça Catalunya. Milers van ser les persones que es van
mobilitzar i van començar a teixir
noves aliances, a aprendre a lluitar. Es van okupar també les places
dels barris i pobles i cada dia les
ganes de canvi contagiaven a més
persones. El poder —i en concret a
Convergència i Unió— va respondre intentant desallotjar l’acampada de forma brutal. La indignació i
la ràbia van esclatar i els mossos es
van haver de retirar per la pressió
popular. El resultat va ser una centenars de ferits i una convicció més
forta que mai. Però també va començar una forta criminalització.
Els mitjans van intentar crear un
estat d’alarma, comparant escridaçades als polítics amb terrorisme. I
els mossos començaven una nova
estratègia repressiva que no s’ha
aturat, perseguint a la dissidència
activa, amb arxius polítics policials il·legals, amb detencions mesos
després i assaltant als imputats a
les seves cases o llocs de feina.
Aquestes vint persones, dos
d’elles veïnes de Sants, s’enfronten a peticions de presó de 3 a 8
anys cadascú amb acusacions de
fiscalia, Parlament de Catalunya,
Generalitat i el sindicat ultra Manos Limpias.
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El rocòdrom
5 d’abril: Jornada lúdica
autogestionat
i reivindicativa per l’educació pública de Can Batlló,
un nou espai
al barri

Els centres educatius
de Sants organitzats
en l’Assemblea Groga estan
preparant una jornada
al parc de l’Espanya
Industrial en defensa
d’una educació pública,
de qualitat i en català

Redacció, La Burxa

L

Redacció, La Burxa

L

’Assemblea Groga de Sants
poc a poc ha aconseguit coordinar professorat, alumnat i AMPES de molts dels
centres educatius del barri, des de
les escoles bressol fins als instituts,
consolidant-se com un xarxa de lluita de tota la comunitat educativa.
En els darrers anys ha omplert les
aules de samarretes grogues cada
dimecres, mentre ha donat suport
a diverses vagues del professorat, i
ha organitzat cassolades i cercaviles pels carrers cridant a les vagues
generals.
Fruit d’aquesta col·laboració i amb
la voluntat d’enfortir i estendre la
xarxa creada, s’ha volgut fer un pas
endavant per visualitzar la lluita
“groga”, organitzant una jornada
lúdica i reivindicativa al parc de l’Espanya Industrial. Serà el proper dissabte 5 d’abril, i s’iniciarà amb una
xocolatada a les 11 del matí, seguida
per actuacions de cultura popular.
Posteriorment, al mateix parc, el
grup de teatre d’alumnes de l’IES
Lluis Vives representarà l’obra sobre els bombardejos que va patir
Barcelona per les bombes feixistes
a la Guerra Civil. I a les 12,30 hores
serà el moment d’una xerrada sobre
com les famílies es van organitzar
per donar suport a la vaga del professorat a les Illes. Un dinar de germanor de carmanyola posarà punt i

final a la jornada. Durant tot el matí
hi haurà paradetes i tallers organitzats pels diferents centres educatius
del barri. Fins el moment es compta amb la participació de les escoles
bressol El Fil, Pau, Bellmunt i el Timbal, les escoles Perú, Jaume I, Pràctiques II, Cavall Bernat, la Muntanyeta i Tres Pins i l’institut Lluís Vives,
tot i que s’espera que n’hi participin
més.
A més, hi haurà una exposició
amb els principals efectes de les retallades en l’àmbit educatiu i la denúncia de situacions concretes, com
la que viu l’Escola Perú, a l’espera
d’un trasllat promès a Can Batlló,
però encara sense data, o el fet de no
tenir cap escola de persones adultes
als nostres barris.
I és que amb aquesta iniciativa,
l’Assemblea Groga vol seguir denun-

ciant que els centres educatius públics del barri estan patint de forma
directa les retallades pressupostàries, amb increments de ràtios i reduccions dels professors a les aules,
retards en les substitucions de les
baixes, rebaixes salarials i augment
de la precarietat laboral entre el professorat, a més de les reduccions en
les despeses per infraestructures i
manteniment, materials i activitats
o en les subvencions a les AMPA. I
alhora, també L’Assemblea denuncia que “estem davant d’un projecte
de desmantellament de l’educació
pública, en detriment d’un projecte
educatiu de qualitat, català i que pugui garantir una veritable igualtat
d’oportunitats”.
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Diumenge 9, 13h
Tercera calçotada de Vallespir de Baix
i jam rumbera
C. Vallespir

Dilluns 24, 19.30h
Copa Roja ( tertúlia)
Entrada lliure
Koitton Club (C. de Rossend Arús, 9)

Diumenge 09, 11h-20h
Acte de difusió de la Marxa
de la Dignitat el 22-M a Madrid
Jocs infantils, parlaments,
dinar popular i concerts
Auditori Can Batlló (Constitució, 19)

Dimarts 25, 20.30h
Nit de Galls ( jam)
Entrada lliure
Koitton Club (C. de Rossend Arús, 9)

Dimarts 11, 21.30h
Bohemian Betyars
(Gipsy-Balcànic- Rumania)
Bo d’ajut: 6€
Koitton Club (C. de Rossend Arús, 9)
Divendres 14, 19.30-24h
3er Cabaret de Can Batlló
Bloc Onze Can Batlló (Constitució, 19)
Dissabte 22, 11h
Visquem els contes!:
Contes d’arreu del món
Biblioteca Can Batlló (Constitució, 19)

’AE ntre finals d’aquest mes
de març i principis d’abril
s’inaugurarà el rocòdrom
autogestionat de Can Batlló,
després de dos anys de feina feixuga. Va ser el 2012 quan un petit grup
d’escaladors del barri, valorant la
falta d’un espai accessible per entrenar, van trobar l’oportunitat de
crear aquest espai al bloc onze de
Can Batlló, integrant-se així en un
projecte col·lectiu molt més gran.
Després de diversos emplaçaments
inicials, l’espai del rocòdrom se situat a la primera planta del Bloc 11,
on un grup més aviat petit de gent
va començar a dissenyar i construir
l’esquelet de rocòdrom, reciclant per
això desenes de bigues de fusta trobades al mateix bloc onze.
Després de donar a conèixer el
projecte per diversos camins, el
col·lectiu va anar creixent, fent factible d'aquesta manera la construcció completament autònoma del
rocòdrom. I així va anar creixent,
entre milers de cerveses servides i
entrepans cuinats per aconseguir
diners, l’espai va anar agafant forma. A l’esquelet de bigues es van
afegir els plafons de fusta; als forats
d’aquests plafons es van clavar les
preses d’escalada i el terra va quedar cobert amb matalassos, deixant
espai a una il·luminació que, des del
terra, dóna llum a tots els racons del
rocòdrom.
La prova de foc va arribar el passat
mes de desembre, amb la celebració
a Can Batlló de la primera Trobada
de Rocòdroms Autogestionats, on
van assistir escaladors d’altres es-

pais similars com el Centre Social
Okupat Kan Kolmo, a Girona, La Força, a Cornellà, o l’antiga Kukutza, a
Bilbo. A l’espai, encara per estrenar,
es va celebrar un Open - competició
informa -que va servir per provar - i
aprovar - el rocòdrom.
Superada la prova de foc i enllestits els últims detalls, el rocòdrom
s’inaugurarà entre finals d’aquest
mes de març i principis d’abril, i
funcionarà amb els horaris de l’espai de trobada. Amb l’objectiu de
mantenir i millorar el rocòdrom,
l’espai funcionarà amb una caixa
on l’usuari pagarà la voluntat. Tot
i així, cal recordar que no és un rocòdrom comercial com qualsevol
altre, sinó que es tracta d’un espai
autogestionat on és necessària la
implicació de totes perquè pugui
funcionar. Igualment, el rocòdrom
no és un espai aïllat, sinó que s’emmarca en el bloc onze de Can Batlló, on conviu amb molts altres
col·lectius, i on és imprescindible
crear i mantenir el clima de convivència necessària per fer realitat la
construcció d’alternatives globals i
integrals.

Divendres 28, 21.30h.
Blind Reverendo ( Reggae, muffin’Itàlia) + Wagner Pa Dj (mestissatge)
Bo d’ajut: 5€
Koitton Club (C. de Rossend Arús, 9)

Tots els dilluns i dijous, 18-20h
Taller Muay Thai
CSA Can Vies (C. Jocs Florals, 41)
Tots els dilluns i dijous, 18-20h
Taller Muay Thai
CSA Can Vies (C. Jocs Florals, 41)
Tots els dimarts i divendres, 11 – 13h
Preparació física
CSA Can Vies (Jocs Florals, 41)
Tots els dilluns, 18h
Aprenem Juntes
Ateneu Llibertari (Maria Victòria, 10)

Dissabte 29 de març a les 21h.
Patch ( pop-rock)
Bo d’ajut: 5€
Koitton Club (C. de Rossend Arús, 9)

Tots els dimarts i dijous, 18:30h
Distribuidora editorial La Malobe'ema
Ateneu Llibertari de Sants
(Maria Victòria, 10)

Dissabte 29 de març a les 23.30h
Shoot the Pump meet Jamaica!
(Soul Nights): Mr. Love Daddy
+ Nyahbingi Sound
Bo d’ajut: 3€
Koitton Club (C. de Rossend Arús, 9)

El tercer divendres de cada mes
18-24h
Nit de Jocs al Casal
Casal Independentista Jaume Compte
(Muntadas, 24)

Matins: Dilluns a divendres: 10-13h
Tardes: de dilluns a dijous 18- 21h,
Divendres: 18-22h
Dissabtes : de 10h a 21h
Bar / Espai de trobada
Can Batlló (Constitució, 19)
Dilluns, dimarts, dijous, divendres
i dissabtes de 10h a 13h
Tardes : dilluns, dimarts, dimecres
i dijous de 17h a 20h;
divendres de 18h a 21h.
Biblioteca Popular Josep Pons
Can Batlló (Constitució, 19)
Dilluns, dimarts i dimecres
Espai de preparació física
Can Batlló (Constitució, 19)
Cada dilluns i dimecres
10-13h, 16-19h
Fusteria
Can Batlló (Constitució, 19)
Dimarts 11-13h i 18-19h.
Divendres 11-13h.
Hort comunitari
Can Batlló (Constitució, 19)

Tots el dimecres, 10h
Tallers d’oficis d’infraestructures
i fusteria
Can Batlló (Constitució, 19)

