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S'Bprova l'ordenan~a 
Cívica malgrat la torta 
oposició popular 

Arran de la proposta d'ordenan9a s'han produ'it 
múltiples mobilitzacions, entre les quals una massiva 
manifestació el17 de desembre que agrupa molts deis 
col iectius afectats per l'ordenan<fa 

De forma precipitada, 
el divendres 23 de de
sembrt; l' Ajuntament 
de Barcelona va apro
var l'ordenanc;a per 
combatre l'incivisme. 
En aquesta s'hi englo
ben actes de protesta 
política coro ara pen
jar pancartes i fer pin
tarles; d'expressió ar
tística i lúdica no mer
cantilitzada coro 
patinar, fer malabars i 
tocar música, i de vi
sualització de la po
bresa i l' exclusió so
cial coro ara determi
narles formes de 
mendicitat i treball se
xual. 

L'ordenan<fa suposa una retallada de drets polítics i sanciona la 
pobresa i l'exclusió social, mentre que no resol els veritables 
probleines de la ciutat (precarietat laboral, preus abusius de 
l'habitatge, asseljament immobiliari, contaminació ... ) 

~-e~~~"' 1 C-~7~~()~(7.'" 

[ .... 31 Sota el lema "El carrer és de tothom" es van manifestar diversos col ~ectius socials afectats per l'ordenanc;a 

Esperada inauguració 
de I'Espai_ Obert-
El nou Espai Obert es va inau
gurar el 17 de desembre amb un 
sopar i una actuació de flamenc 
compromes al seu local del car
rer Violent d'Hongria, 71. 
L'Espai Obert és un projecte 

per treballar diferents ambits de 
transformació social i s' anima a 
les entitats i persones que hi 
tinguin interes a fer-se socies o 
a participar-hi proposant activi
tats. 
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Un reflexió sobre !'esperanto, 
una !lengua internacional que 
ha de servir no només per 
comunicar-se, sinó també per 
fomentar la solidaritat i la 
tolerancia. 

[ .... 21 

la Jaula da Jovas 
reiVindica asaais 
líblics aar a 
¡ovas al barri 
La Taula de Joves, un punt de 
trobada d'entitats juvenils 
santsenques, va acabar amb 
una acció reivindicant espais 
públics. 

[p&gma4J 

El20051urxa a 
Burxa 
En Moviment es transforma 
aquest mes en un apartat per ter 
memoria: es recullen les noticies 
més destacadas de l'any (tant 
del barrí com. deis Pa"isos 
Catalans), es recorden les 
persones entrevistades i es 
dedica un apartat especial a la 
denúncía deis casos de violencia 
immobilíaría víscuts aquest -any. 
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una esperan~a pera Bolívia 
No ha escapat a ningú 

que l'elecció del pri
mer president indígena 

de 13olívia(país on són la _majoria 
de la població) ha significat un 
canvi historie per a aquest empo
brit i maltractat país. Pero la 
victoria massiva d'Evo Morales (i 
aixo malgrat elfrau) va més enmt 
del simple significat simbolic. 
Evo i el Moviment al Socialisme 
(MAS) han sorgit del més pro
fund de les lluites socials bolivia-

opinió 

nes, de la defensa dels seus recur
s~s naturals i del seu dret de cul
tivar la mil·lenaria fulla de coca. 
Han es.tat elegits amb la .promesa 
de convocar una- Assemblea 
Constituient que faci que Bolívia 
sigui, d'upa vegada per totes, pro
pietat dels bolivians i de les boli-

. vianes. 1 a Bolívia existeixen uns 
moviments socials prou forts i in
,dependents per assegurar-se ·que 
ningú es desviara d'aquest objec
tiu. 

~Bonan tagon' , esperantQ 
SALVADOR ARAGAY, 
PRESIDENT DE BEC 

Com cada any, el mes de desem
bre 15 entitats esperantistes d'ar
reu de Catalunya recordem i ho
menatgem el 146e aniversari del 
naixement .de Zamenhof, l'autor 
de l'idioma internacional anome-
nat esperanto. _ 

· Quina gran obra va fer aquest 
borne perque sigui homenatjat 
cada any en milers d'entitats de 
tot el món? 

En . pri
mer lloc, va 
crear i plani
ficar una 
llengua in
ternacional 
que podríem 
cons1derar 
perfecta, 
dintre del 
que podem 
considerar 
perfecte en 

, alguna obra 
humana. 
Una llengua 
extreta d'arrels de llengües vives 
1 aml? una magistral ajuda de pre
fixos i sufixos que la fan for\=a 
senzilla i simple;. sense excepció 
ni accent grafic, amb una foneti
ca invariable i una conjugació de 
ve-rbs sempre regulars. Per 
exemp1e: "La letero de mia patro 
estas sur la tablo dum la tuta ma
teno". 

Pero aquesta llengua és quel
com més que una llengua. Ves
peranto té el que el mateix autor 
va denominar "una interna idea". 
En el 2n Con_grés Universal de ' 
1906, celebrat a Ginebra, Za
menhof va dir que 1' esperanto ha 

d'apropar no només els cervells 
sinó que també ha d'apropar els 
cors. No ha de servir només per 
una qüestió practica com la co
mercial, tm:ística, científica o 
monetaria, ha de servir per fo
mentar la solidaritat i la to,ledm
cia, respectant totes les etnies, ra
ces, cultures, religions, tradi
cions. En resum, la justícia i 
l'equitat entre tots els pobles. Un 
sentiment universal que tots els 
pobles tenen el mateix dret a la 

""' - vida, l'edu-
cació i el 
benestar 
social,oi? 

Que és 
el que m~m 
la gent a 
aprendre 
esperanto? 
Dones -la 
necessitat 
de comuni-. 
-car-se i de 
triar lli ure
ment una 
llengua · 
vehicular 

que no et sigui imposada per rá
ons economiques; una llengua 
democratica, que practica la 
igualtat i no s'imposa a ningú. 

Aquest any 2006 tindra lloc a 
Florencia el 91e Congres Univer
sal d' Esperanto; i a -casa nos-tra, a 
Vila-Seca, la Pineda (Tarragona), / 
la 14a · Setmana Internacional 
d'Esperanto de la Cultura i del 
Turisine. U s hi esperem. 

A més a més, exis-teix un curs 
gratui:t d' esperanto a B-arcelona, a . 
!'Esperanto-Centre, al Casinet 
d'Hostafran:cs, carrer Rector Tria
dó, 53, els dimecres de 20 a 21 h. 
El telefon és el 93 333 80 81. 
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1 que és el civismeil 
La nova ordenan\=a ja és vigent, amb 

alguns retocs d ' última -hora {hem 
d'agrair-los que ens permetin penjar 

les .pancartes que vulguem als balcons ?) . .Pero 
conserva allo que ha despertat 1' alerta: una 
classificació ben c:uriosa d' allo cívic i allo que 
és incívic i unes mesures per acabar . amb 
aquests actes incívics estrictament penalitza
dores. Mentre fa un any ningú parlava de ci-

- visme, la publicitat des de diversos rnitjans 
dels darrers temps ha posat en boca de tothom 
aquest terme. Se'ns estava comen\=ant a ven
dre la normativa. 1 com que els principals 

coHectius afectats no t_enen ni veu ni vot, s'ha 
passat per sobre dels seus drets, sense ni tan 
sols escoltar el que puguessin dir (i aixo sí 
que és civic, clar).13arcelona toma a.rentar-se 
la cara, rentant-se les mans del que li passi a 
bona part dels seus habitants. Perque el que 
interessa és que Barcelona es posi ben maca 
pet als molts turistes que vénen, i pera lama
joria cívica de la ciutat. 1 de pas, per que no?, 
anar fent un bon calaixet amb les multes, que 
sera fltcil, ara que existiran els agents cívícs 
(tot treballador municipal ho sera) que actua
ran com un gran germa. 

Els altres ciutadans de Sants 
Només cal una mirada al nostre 
voltant, als nostres carrers o a 
les nostres cases pera adonar· 
nos que els éssers humans, 
afortunadament, no estem sois 
en aquest planeta. Molts de 
nosaltres hem triat conviure 
amb .algun ésser que. sense 
pertanyer a la nostra especie, 
sentim en nombrases ocasions 
que ens compren i ens fa més i 
millor companyia que qualsevol 
altre huma. Aquí te[lim els 
nostres éstimats gats i gossos, i 
algun altre animalet que (potser 
malgrat ell) haguem decidit · 
alloljar en la nostra llar. 1 en 
sortir al carrer, per poc que ens 
ni fixem, veurem que compartint 
el nostre barri conviuen amb 
nosaltres també molts· altres 
éssers als quals no sempre 
se'ls mira amb simpatia. Que 
contradictories que són les 
reaccions de la gent davant els 

altres-animals! (1 die e/s altres 
amb la i'ntenció que ningú oblidi 
que per molt racionals que ens 
creguem no deixem de ser 
també animals.) No deixaran de 
sorprendre'm les distintes cares 
que posen aquells que es 
creuen .amb els meus gossos 
quan els duc a passejár. Des 
deis nens i nenes que sense 
importar-los la grandaria deis 
cans s'apropen amistosos a 
acariciar-los (dit sigui de pas 
que aquests gossos són molt i. 
molt sociables i mai farien mal a 
ningú), a la senyora que 
s'horroritza només de veure' ls i 
de vegades fins i tot s'indigna 
eri veure que no duen morrió 
(que no, senyora, que no és pas 
obligatori; cregui'm). 1 que dir 
del conflicte que creen les 
opinions enfrontades davant la 
presencia de- gats rondaires. 
Quantes persones dediquem 

MONTSE DEL OLMO (SANTS) 

temps · i esforgos a ter-los la 
difícil vida al carrer una mica 
millor, ja sigui proporcionant-los 
aigua i aliment, o anant fins i tot 
més lluny i pagant de la nostra 
butxaca l'esterilització 
d'aquests animals amb la 

_ fin.alitat d'evitar noves 
ventrades. Per contra, hi ha qui 
sistematicament, sense voler si 
més no raonar, i de vegades 
amb molt dolentes maneres, es 
dedica a increpar els qui veuen 
posant menjar a un animal al 
carrer, (especialment si la 
persona a la qual increpen és 
dona, i més encara si es tracta 
d'una dona d'edat avangada). 
Curiós és que a aquE)sts 
mateixos personatges mai se'ls 
ocorri cridar l'atenció del veí 
que llenga escombraries o 
andromines on no ha de fer-ho, 
o davant molts altres exemples 
d'incivisme. 

la trampa del PSC-PSOE SERGI GUBERT l MACIA (PORTBOU) 

Amb la clara i torta pressió de la aquells que van posant llenya al 
dreta neofranquista espanyola foc per airejar la polémica i la 
del PP, el PSOE, al marge confrontació. Pero el que 
d'acollonit, finalment ha acabat sembla més inacceptable de tot 
fent el ridícul estrepitosament aquest joc de disbarats és la 
pel que fa a -la ja famosa trampa en que ens volen fer 
promesa del president Zapatero caure els seus socis catalans 
d'aprovar el text estatutari que més servils, quan després de 
sortís del Parlament Catala conéixer la contraproposta al 
sense retocs, sempre que text estatt:~tari ·presentat pel 
complís el requisit d'estar dins govem de I'Estat, _el PSC ens 
de la Constitució espanyola. 1 és comenga a parlar que el més 
e11ident que el ridícul .arriba més Jógic en .una nego.ciació 
enlla del que podíem esperar, · d'aquest tipus seria arribar a un 
quan una vegada més s'ha punt interrnedi. Benvolguts com
demostrat que qui finalment patriotes del PSC, mo
acaba manant aquesta destament cree que aixo és fer 

carrinclona són tots trampa, ja que de tothom és 

-sabut que -el punt intermedi -és 
molt variable segons on es posi 
l'altre extrem. Cree sincerament 
que el govem central ha fet un 
altre Estatut molt allunyat del 
que va fer el Parlament, així que 
arribar al mig de tots dos és 
rebaixar molt (massa) alió que 
[_epresenta la voluntat política de -
la nostra nació catalana. 
D'aquesta manera, una vegada 
arribat l'acord, cree que -
J'obligació del PSC es .defensar .. 
el text complet de manera que 
la unitat de tots els partit en el 
seu consens arribi a 
aconseguir -l'objectiu del -90 % 
del Parlament sense embuts. 

laBurxél' 
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ritxe11 Sánchez Amat, Mireia Pui, Jou, Carrne, Marc, Ester de Pablo i Rams, Yol, Mar-e 
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Pollanica al volt811t de 
l'aprovació · de·I~Ordenan(:a cívica 

REDACCIÓ ~ URCELONI/SUTS 

L' Ajuntament de Barcelona ha 
aprovat, malgrat una forta oposi
ció popular, l'ordenan~a de me
sures per fomentar i garantir la 
convivencia ciutadana, conegu
da coma ordenan~a cívica. Tot i 
que s'han suavitzat alguns ele
rnents del te:rt inicial=, es: manté 
l'esperit inicial de limitarl'ús de 
1' espai públic, sanci"onant la po~ 
bresa, les protestes polítiques i 
certes fornies de sociabilitat. 

Amb 1' objectiu de "preservar 
l'espai públic com a lloc de con
vivencia i civisme" .es dóna car
ta blanca a la Guardia Urbana 
per expulsar i sancionar tota me
na d'activitats de la via pública, 
com ara realitzar grafitis o pinta
des, penjar cartells i pancartes, 
fer acampades de protesta, jugar 
a pilota, patinar, dormir, menjar 

o rentar-se, orinar o escopir, la 
venda ambulant i la compra d'a
quests productes, fer malabars o 
tocar música, el consum d' aco
hol i determinades. formes de 
mendicitat i de treball sexual. 

Per tant, la Guardia Urbana 
·expulsar& a la for~a indigents, 
captaires:; prostitutes:, músics de 
carrer i paradetes informatives, 
entre d'altres, cosa que esdevé 
una manera d'amagar i crimina
litzar la pobresa i 1' exclusió so
cial, així com les profestes polí-
tiques. · 

· Totes les practiques incívi
ques seran sancionades amb una 
multa que V'a dels 120 euros als 
3.000, la qual podra ser substi
tuida per sessions formatives, 

. participació en activitats cívi
ques o altres tipus de treballs per 
a la comunitat. 

la plat:a Osea, plat:a cívi.caíl 

Pancartes a la Pla(fa Osea. ARXIU 

La pla~a Osea ha estat declarada 
plar;:a cívica al barrí de Sants, fet 
que implicara una serie d' actua
cions per tal de convertir la pla~a 
en model de civisme. De mo
ment, encara no s'ha engegat cap 
projec,te, pero s'esta estudiant un 
dÍagnostic elaborát pd Secreta
riat d'Entitats de Sants, Hosta-· 
francs i la Bordeta. També des 
del Secretariat es va presentar 
una aHegació al Districte dema
nant la retirada de les ordenances 

. del civisme i 1' obertura d'un pro-
cés participatiu. · 

Amb presses, gairebé Clandestinament, l' A
juntament ha aprovat una ordenan~a per a la 
"convivencia i la llibertat": la famosa llei per' 

•combatre rincivisme. Exercint de tontos 
, útilsdels.interessos partidistes.de.Iacketains

titucional (CiHi PP), realitzant la feina bruta 
i"r;ra ia' dre.ta ~?Ci~ (empresariat local, com-er
)'). ciants), i ari:aconats perles soflames populis3 

· ·r·• Htes de la dreta mediatica (lA Vanguardia), la 
.. nostra esquerra institucional ha passat de. 
· puntétes (més enlla d' operetes poc creibles 

comles audie'!Cies públiques) pel depat so
bre l'ordenan~a per por d'evidenciar la seva 
veritable condició política. . 

L'aetual administració municipa,I;; áquest 
bloc monolític de dretes (diguem-ho ciar, ja 
que els balbuceigs d'Iniciativa només serien 
versemblants si trenquessin.el pacte de go
vem), no només h~ volgÚt aprovar rapida
ment 1' ordenan~a per ' salvaguardar el seu • 
progressisme estetic. L'ha aprovada amb ce
leritat perque no ens adonem del calat pro-. 
fund que entra!lya. 

El debat sobre el civisme, o la definició 
nebulosa dels comportaments incívics, és 
una cortina de fum. Aquesta ordenanl(¡i' no 

. pretén resoldre problemes de brutícia, o de 
soÍolls,. o de: cqmportaments poC p!Spectllo:
sos entre ve:ins, Si fos aix:í, faria esment de la 
contaminació dels a.utoníobilS, i no ho fa; o 
be prol;ribiria el retruny d~ les obres ru:ilb que 
les constructores esbudellen la ciutat i ens 
püsen els' nérvis de punta, i ·taffii>oc no-ho fa; 

'o bé impulsaría !'obertura d'espais públics 
perque el vefuat es relaciorii solidariament, 
que ni de conya. , 

Les veritables intencions d'aquesta orde
nan~a són unés altres. Són apuntalar legal
ment el model de ciutat-empresa on totes les ' 
activitats no mercantilitzable8 sobren. Són 
ref"Or~ar les polítiques de control (la eiutat
presó) d'aquella vida al carrer ingovemable 
des de les institucions. Són expulsar els po
bres dels barris histories on els pro gres adi-· 
nerats volen viure sense molesties: el gaudi 
d'una elitització sense contrapal:tides em-

l 

prenyadores, la legitimació de la violencia 
immobiliana i urbanística Són desarmar els 
nioviments sociáls de les seves . ,p~ctiques 

polítiques de-base: una vegada en el poder, 
les esquerres de tomno.-recorden.que. vaser 
mani:festacions, pintades,, pasqujns, actes al ,. 
carrer, pancartes als balcons.~els mitj~ ru:ilb 
els quals la societat destituí tant els govéms 
~e CiU a Catalunya cow els del PPa l'Estat 
espanyol. No ho reeorden, o ho recorden 
massa bé.. ,. r:; ~,_;:~ ~ 

Aquesta ordenan~ no és broma És la re
edició· de la guerra de classes contra els pe
bres. És una ofensiva contra les lhbertats po
lítiques. És]a legalitat on s'assenta l 'acumu
lació capitalista dels pocs que gaudeixen de 
la Barcelona marca registrada 

Pero· les presses municipals no-lÍan acon
seguit ocultar les ·veritables intencions de 
l'ordenán~a Lanostra paciencia ens fa.savis, 
tenim tota la vida ~r desobeir-la. Civisme? 
Cinisme! 

IvanMiró 

---~------j._ 

... , 
Mlíltiples . 
protestes per 
-l'ordenan~¡a 

REDACCIÓ • URCELOIA 
. . ~ . 

El descontentament d¡¡.vant 1' orde-
nan~a cívica no ha parat de fer-se 
sentir. Les primeres protestes con
tra el projecte van tenir lloc el8 de 
novembre amb una cóncentració 
protagonitzada per treballadores 
sexuals; el dia 15 amb una taula · 

· rodona organitzaga .¡íer diferents 
entitats socials i vefuals, i el dia 22 
durant el Consell de Ciutat a · la 
pla~a .de Sant Jaume. 

El moment cuiminant de la 
protesta va ser qúan ·unes 5.000 
persones es van manifestar el dis
sabte 17 de desembre des de la 
pia~a Ui:riversitat tins a Ia pia~a 
Sant Jaume. L'exit de la marxª 
consistí en aplegar sota el lema 
"El' carrer és de tothom" diversos 
grups directament afectats per les 
ordenances i moltes altres perso
nes que veuran retallades les seves 
llibertats amb 1' aplicació d' aql)est 
decret: patinadors, · malabaristes, 
ciclistes, gént que fa circ, músics 
del carrer, artistes, prostitutes, . 
okupes i vefuat en contra de 1' es
peculació. 

Diverses columnes de mani
festants van confluir a la pla~a 
Universitat Mentre es baixava per 
la ronda Sant Antoni s'hi van afe
grr també nombroses prostitútes. 
A la pla~a dels Angels prop de 300 
skafers amb el patí al~at van rei
vindicar l'ús de l'espai públic. 

Després del trencament d'un 
vidre de la seu del PSC, desenes 
d'antiavalots dels Mossos d'Es
quadra van irrompre en la marxa 
amb molta violencia, disparant pi
lotes de goma i apallisant dive~ses 
pel'Sones ambles p0rres. Tcit i així, 
la marxa va · continuar fins a la 
pla~a George Orwell, on s'hi va 
instal·lar (tot i la contradicció 
obvia amb el nom de la 'pla~a) la 
primera camera de videovigilancia 
de la ciutat. Per aquest motiu es va 
desplegar una gran pancarta on 
s'hi podía llegir: "Ull, el Gran 
ClÓs et vigila". 

La intenció era fmalitzar la 
· marxa a la pla~a Sánt Jaume amb 
la lectura d'un comunicat, pero 
perla presencia dels Mossos d'Es
quadra i els UPAS de la Guardia 
Uroana, finalment el comunicat es 
va llegir al carrer Ferran,. ón. es va 
desconvocar la protesta. No obs
tant aixo, un núler de persones ya 
continuar intentant entrar a Ia 
pla~a Sant Jaume,Jet que provoca 
que diverses persones resultessin · 
.ferides ped'impacte,de les. porres 
dels.cossos policials. · 

Undia abans de F aprovaCió"de 
1' ordenan~a es va protestar amb 
una concentració-cassolada a la 
pla~a Sant Jaume. Hi va haver una 
important presencia policial que 
va intimidar·els concentrats pel re~ 
gistre de motxiHes i bosses. 

Les protestes . es van produir 
fins i tot el, ~ateix: dia que se cele
brava el ple d'aprovació de l'orde
nan~a; un centenar de· prost:ftutes 
van f.ormar tina c~dena humana. a 
la ronda Sant Antoni. 
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ROSÉR BENAVENT • SAm 

Com cada any, en el marc de la 
Turronada que organitza el 
Centre SoCial dé Sants, la CAL, 
va promoure la tria del Caganer 
de r Any, premi destinat a 
aquells personatges o entitats 
-que més s 'han dis-tingit contra 
el nostre país, o siinpleinent a -
aquells que fan més rabia al 
ve1nat de Sants. 

Enguany va haver-hi l'ex
cepció que la -Cope. i els seus 
arxifamosos agitadors media
tics estaven fora de concurs, 
per abrumadora acumulació de 
merits. 

La renyida votació va donar· 
el triomf al director de El Mun
do, Pedro J. Rarnírez, i el segon 
lloc al director teatral Albert 
Boadella. El tercer lloc, amb 
molr de merit ates el taranna 
del premi, va ser per r equip de 
govern del dístricte de Sants- · 
Montju'ic, per un any ple de s_o
nores ficades de pota. Tots tres, 
més el .candidat honorífic de la 
Cope rebran l'habitual caganer 
per correJ.l certificat. 

_Cal dir també que l'organit
zaci6 comen~a a tenir proble: 
mes -de selecció atesa l'allau.de 
candidats que els darrers temps 
es tan sortint de 1' armari de 
l' anticatalanisme niilitant. · 

Nouespai 
okupat · 
a les Corts 

REDACCIÓ • lES CORTS 

El passat dia 26 de desembre a 
les 24 hores l' Assemblea de Jo
ves de les Corts, va okupar un 
local al carrer Morales, 10. 
Aquest ha estat triat per pro
porcionar -.ajuda a la Colonia 
CasteUs, actualment atacada 
per un pla urbanístic que vol 
enderrocar una de les parts més 
emblematiques de les Corts per 
tal de constru1r-hi edificis de 
luxe. Aquest pla urbanístic esta 
promogut per 1' Ajuntament i 
l' empresa INCASOL. 
Els joves vo1en fer de11ocal Uri 
espai social, okupat i autoges~ 
tionat que supleixi la mancan~ a -
d'espais d'aquesta mena que·hi 
ha al barri de Les Corts -i els 
servira per a dur a tertne els 
seus acte·s. 

ta arimera iornada de la Taula' de 
Joves,acaba amb: una sorarenlnt accií 

AUGUST • SAm 

El passat 18 de desembre, 
abans de la cavalgada del Paré 
Noel, .els centenars de ciuta
·dans que -es-peraven a carretera 
de Sants l'arribada de les .car
rosses es van veure sorpresos 
per l'aparició d'uria moneda 
gegant de 2 euros. 

Sense entendre que lii feia 
aquella inoneda alla i amb l' e
m oCió previa a l' arribada de ia 
comitiva, mares i pares van 
fer-s'hi fotos entre grans ex
clamacions de sorpresa. 

En realitat no .es tractava 
d'altra cosa que de rúltim ac
te de la primera jornada de la 
Taula de Joves, punt de -troba
da d' entitats juvenils santsen
ques d'arribits molt diversos 
com ara Agon, Tija, Artixoc, 
Maulefs, JERC, Club de rol 
Terraske, Esplai Sant M'edir i 

Esplai Xiroia, .entre d'altres. 
Durant un dia sencer les 

jornades, que es van celebrar a 
l' antic bar de les Cotxeres de 
Sants, van ·servir per debatre 
-sobre -la -i-nexis-tencia -d'-espla:is 
públics per a jo ves al barri, so
bre l~s activitats que aquests 
voldrien desenvolupar en un 
espai propi i els diferents mo
dels de gestió. 

Per fiilalitzar les jornades, 
l'acte que va resultar més cri
daner fou la col·locació de la 
dita moneda gegant de 2 euros ' 
a la porta de la Casa del Mig, 
antic casal de joves de Sants. 
L' ácció es _va realitzar com a 
protesta pel fet que l'única sa
la de la casa del Mig que ofe
ria un espai per a joves en 
r actualitat el districte !a Tloga 
a un preu de 2 euros l'hora 
( els di es entre setmana) i a 17 
euros (el cap de setmana). -. 

Aturades a Seat.Zona 
Franca en protesta 
pel- acomiadaments.-

S'inaugura el nou Espai 
Obert 

ALEXJISMINETZKY • ZONA FRIIICI 
Purga antisindical 

El darrer dia laboral abans Més enlla del descontenta-
de les festes nadalenques va ment generat pels acomiada
ser l' escollit per la direcció ments, la llista elaborada per 
de Seat per notificar l' aco- l' empresa va fer saltar tots 
miadament dels 660 treba- els senyals d' alarma, dins i 
lladors de la planta de Mar- fora de. Seat. La raó és que 
torell (.Baix Llobregat). entre els acomiadats els pro-

Aquest fet va desencade- - porcionalment més perjudi" 
-nar .aturades i .ass.emblees .es- cats són .els 145 afiliats del 

pontanies -als centr~s de siridicat CGT i les 132 do
Martorell i de la Zona Fran- nes, algunes ·d'elles emba
ca pel descontentameñt i el rassades. En la llista també 
desanim dels treballadors, hi han inclos treballadors 
que van mostrar així la seva d'entre 55 i 57 anys, quan 
disconformitat amb l'acord l'empresa va negar les pre
signat entre la direcció i les · jubilacions voluntades als 
centrals sindicals de CCOO i 58 .o 59 anys. · 
UGT. La CGT de ·seat va con- -

Aquestes aturades van 
tenir conseqüencies en algu
nes enipreses subrni~istrado
res de la Zona Franca,- en les 
quals l' acti vitat va ser irre
gular durant tota la jornada. 

v9car tots.. els acomiadats i 
- acorniadades a una assem
b.lea el dimarts 3 de gener al 
Casinet d'Hostafrancs ·i no 
es descarten futures mobilit~ 
zacions. 

REDACCIÓ • SAIT.S - ' 

· L'Espai Obert es va inaugurar, amb 
una gran afluencia de públic, el 
passat 17 de desembre, amb un so
par i una actuació de flamenc. 

A partir del 9 de gener, l'Espai 
Obert s'obrira de dilluns a divendres 
de 18 ha 22 h i es convidá que tots 

els col·lectius o entitats que vulguin . 
proposar activitats s'acostin al local ' 
del carrer Violent d'Hongria, 71, els 
dimarts a les 20 h, quan es realitza 
l' assemblea de coordinació. També 
es recorda que totes .aquelles perso-
nes que vulguin recolzar el projecte 
se'n ¡>9den fer socies; •, ... 

citeneus·tnflellflllflentlstes 
20h Atle de tloend11 del J Se .. an.iversari a les 
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la policia rectifica la versió deis 
inCi-dents d-e Mercal Nou , 

ESTER • SANTS 

Més de tres mesos després dels 
incidents de Mercat Nou, la 
Policia Nacional va reconeixer 
el passat 7 de desembre que 
aqueHs incidents no van ser 
provocats per cap grup organit
za t, contrariament al que van 
afirmar en un principi. 

Els fets van passar la matí~ 
nada del 27 d' agost, durant les 
festes alternatives (veure LA , 
BURXA núm. 89), quan dos 
agents de seguretat privada de 

- l'empresa Securitas van irrom
pre al parquing de Mercat Nou, 
reéinte de les festes, -amb un 
gos rottweiler sense morrió que 
va ferir diverses persones. 

Poc després els vigilants 
van tornar amb agents de la Po

-licia Nacionill a 1' estació de 
'metro, on van llanc;ar gasos la
crímogens í van disparar cinc 
trets, un dels. quals. va impactar 
en una columna de l' estació -a 
1' alc;ada d' 1,80 metres. 

L' endema, les dues perso
nes que van haver de ser hospi
talitzades com a conseqüencia 
de les mossegades, van ser de
tingudes i acusarles de danys, 
lesions, desordres públics i 
atemptat a 1' autoritat. Els dos 
darrers carrecs van ser elimi
nats en la fase d'instrucció per
que els acusats es trobaven en 
1' ambulancia en el moment en 
que la policía els acusa d' a
quests fets; cosa que pot ser 
una mostra més de la poca co
herencia de la versió poli<;:ial. 

Pero les detencions pels in
cidents de Mercat Nou no es 
van acabar aquí, ja que, apro
ximadament un mes després, 
quatre joves van ser detinguts 
acusats de fer les pintarles· que 
van desencadenar els .fets. 

Malgrat la rectificació poli
cial encara nq hi ha hagut cap 
explicació oficial í es desco
neix si s'ha obert una investi
gació sobre la imprudent actua
ció, tant dels agents de segure-

Bales recollidés al passadís de Mercat Nou després de l'agressió. ARXIU 

tat com dels policies, que podia 
haver acabat en una desgracia. 

Setmanes després de l'inci
dent, membres de 1' Assemblea 
de Barri de Sants van tenir una 
reunió amb el Districte, que es 
va comprometre a passar un ín-. 
forme del-s fets-, .pero quatre 
mesos ct·esprés encara no han 
dit res. 

Davant d' aquest silenci, _ a 
finals d'aquest mes les dues 
persones més greument ferides 
pel gos pr.esentaran una quere
lla criminal contra els vigilants 
de seguretat i l'empresa Secu
rítas, i des de I'Assemblea de 
Barrí de Sants- es- presentara 
una denúncia contra la Policía 
per imprudencia professional. 

can Batlló: igual eoncentració d_e 
torx:es a la· Model~qt-~ RO SER BENAVENT -• ll BOROETA 

"No sé per que s'han tancat a Sant 
Medir" va dir la regidora Imma 
Moraleda el juny: passat, qúan un 
grup de ve'ins van protestar per la 
manca d'informació sobre el futur 
de Can Batlló. Potser ara, en la se-

- va urna de vidre, segueix sense sa
ber-ho, després que el novembre 
passat digués i repetís que en breu 
convocaría una reunió per exposar 
la nova proposta municipal als 
ve'ins. ' 

Potser es presenta una nova 
proposta, sense coneixer la vella, i 
les entitats temen que torni a ser de 
rebaixes. Pero ni aixo. Es va con
vocar i es va desconvocar la reu
nió. Sense cap més informació,' 
fms avui, que no_ havien tingut 

-_ temps de. preparar la maleYda pro
posta. 

-Si pensem que fa més de 10 
anys que els ve'ins reclamen aquest 
espai, més de tres anys que es va 
pactar engegar el pla, mésd'unque 
es va constituir la Cornissió de Se
guirnent (sense que- s'hagi reunit 

mai més), podem pehsar que no ha 
estat precisament temps el que li ha 
faltat a 1' Ajuntament. 

Els ve'ins tenen una altra opi
nió: o bé que la immobiliaria-pro
pietaria de Can Batlló no ha donat 
permís als· polítics per tancar el 
tracte (a fi de comptes els seus 
mantinguts), o bé que al Districte 
estan en la inopia deis grans pro
jectes que afecten Sants, i que és 
1' oficina d' en Xavier Casas, gran 
guru de l' especulació a Barcelona 
-qui remena el tema en conxorxa 
amb la propietat. 

No hauria de semblar-nos es
trany si pensem que en un altre 
conflicte al barri, el de l'illa deBa
dal-Ayinguda Carrilet, quan els 
veYns van creure arribar a un prin
cipi d'acord ambla irnrnobiliaria i 
l' Ajuntament, i així aturar una no
va mobilització, ara es troben que 
la irnrnobiliaria ha venut el solar a 
una altra, i torna a comenc;ar. 

El que diem: millor seria fer les 
. audiencies públiques-a la Cambra 
de la Propietat o a la Patronal Im

-mobiliaria enlloc de l' Ajuntament. 

El dia 31 de desembre és ja després de dues concentra
des ,de fa anys una jornada en • cions més: una al matí a la 
recórd de les persones preses i presó de dones de Wad-Ras, i 
de denúncia de les presons. una. altm a- la tarda davant del 
L'últim acte va finalitzar _Centre d'Internament de la 
aque~t any a la presó Model, Verneda. -

General· d'Ins~aHadons BCN. sJ. ·-

xavier martin AIGUA - LLUM - GAS" 

TREBALLS EN FUSTA 
F' LAt;;:A 05CA, 8 

"PEIXOS NOLLA" 

Mercat de Sants, pararles 30 l a 306 i 340-341. 

Telf: 93-339-55-57 

SANTS · 
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·Instal.lacions i Reformes. 

Galileu 87 - 08028 
Tél: 93.163 46 19 

sants •~ 

·SALVADOR MILA, . 
SUSPES EN 
MATEMATIQUES 

A principis del passat mes de 
novembre, Salvador Mila pre
sentava, l'avantprojecte de la 
Llei d'habitatge. Parallelament 
es modificava el pla per al dret 
a l'habitatge 2004-2007 per tal 
d'adaptar-lo als canvis en el 
mercat immobiliari i al pla es- -
tatal (famós per la brillant 
solució deis pisos de 30 m2). El 
conseller va aparéixer als mit
jans explicant les mesures pro
posades per fomentar l'ha
bitatge assequible, tót i que 
més enlla de la polémica per 
les expropiacions deis pisos 
buits, poc més va transcendir. 

En aquelles dates se ri1'a
cabava er contracte de lloguer 
del meu pis i influenciada per la 
campanya publicitaria d'en Sal
vador Mila, . vaig decidir illfor
mar-me sobre les ajudes de 
I'Administració. -Vaig anar a 
!'Oficina de la Direcció General 
d'Habitatge per tal que m'ho 
expliquessin en persona, i all~ 
una noia molt amable em va · 
treure uns fulls sobre els ajuts a 
l'adquisició d'habitatges usats, 
pero em va dir que encara no 
n'havien donat mai cap, mal
grat ter gai[ehá dos anys que 
s'ha posat en marxa el pla. La 
raó? Una de les condicions per 
rebre l'ajuda és que el_ preu 
maxim del m2 en nombrases 
ciutats de l'area metropolitana 
sigui de 2.11'3 o, quan en el 
districte de Sants-Monlju'ic la 
miljana és de 4.126 o. Gairebé 
el doble! És a dir, si jo trobés un 
pis al barri de 50 m2, hauria de 
valer un maxim de 105.650 o 
(17,5 milions de pessetes) per 
rebre l'ajuda, pero és 
impensable que trobi mai un pis 
per aquest preu. Potser és que 
el conseller va suspendre les 
matematiques, perqué sinó no 
entenc com . es pot haver 
establert-aquest criteri. 

Vaig- tornar cap a casa 
escandalitzada pel que aca
bava de sentir. Aquesta és la · 
política social que pensa dur a 

· terme el conseller més radical · 
del Tripartit? Així pensen ter 
front als problemes d'accés a 
l'habitatge, que afecten cada 
vegada més gery_t? Si és així, 
anem servits! 
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{ parilntesi ) 
Nova secció pera neos i nenes 
Per als més petits del barri i·per a .les seves mares i pares, engeguem aquesta 
nova secció en la qual intentarem destriar el gra de la palla i oferir-vos reco
manacions i recurssos per a l'educació de les noves generacions del barri. 
Creiem que els nenes i les nenes de sants també es mereixen una atenció es
pecial i volem col·laborar en la seva educació. 

Armats en molts casos amb una simple guitarra i lluitant per fer-se un fo
rat en les escasses seccions de música infantil, presentero l' AMAPEI (Asso
ciació de Músics i Animadors Professionals dels Espactacles Infantils). Aques
ta associació té com a objectiu Ieivindicar el paper dels neos i l~s nenes com a 
públic de primera, a qui cal presentar espactacles de qualitat, lúdics i educa
tius. Actualment formen part de l'associació una vintena d'animadors o grups 
d' animació que, per separat, ofereixen els seils espectacles pe¡: pobles i ciutats. 
L'associació també pretén dignificar i reivindicar la feina dels animadors par
ticipant en fires i/o exposicions i esdevenint cadascun dels seus membres mí 
segell de qualitat i estimació cap als nenes i les nenes. 

El gran reclam del Saló de la Infancia i la Joventut del nadal del 2005 han 
estat les actuacions musicals de grans estrelles encap~alades per Maria Isabel 
i altres companys de OT. Aquest tipus d'actuacions, anunciades amb graos He
tres lluminoses, evidentment son del gust dels nenes i les nenes que hi assis
tiexen, pero segurament els valors que transmeten son poc aconsellables. Sinó, 
potser els nostres infants sí que s'acabaran creient allo de "Antes muerta que 
sencilla" . 

. Per a més informació no dubteu a contactar amb www.amapei.com. 
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MBIS tBIIBIS Tríptic de presentació de I'Amapei. 

B11 ritztJ n ta ls 
2. No ens ho han dit, pero als polítics aquest any els reís només els han portaL 

6 

3. Plarta del barri amb molta vida i un problema de convivencia entre els ve'ins i 
alguns deis seus usuaris. 
4. Centre social autogestionat santsenc que ha tomat a obrir la seva cafeta per 
Nada!. 
7. Emissora radiofonica que el Centre Social de Sants ha decidit deixar d'atendre. 
8. Curiosa opereta en qué el Pare Noel desfila per la carretera de Sants 
acompanyat deis seus patges; els comerciants. 

1/ertit:als 
1. Sindicat que ha pactat l'acomiadament de més de 600 treballadors. 
2. Figura nadalenca incivica que forma part de la cu~ura popular catalana . 
5. Luxe que no hauria de ser-ho. 
6. Fabrica d'automobils amb consciencia social zero. 

MemiltiBS gtiRIIIIJS Endevinalla 

-- -- --- ---~~ 
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Escombriaire al carrer Parcerisa, 1963 -

11 
- ~ a 
:S 

Una mica més 
Una estona no passa res 
Hi és i no hi pots fer res 
Si la tanques no diu res 
Pero ja l' apagaras després 
Ella il·lumina la fosca 
Parla i no diu res 

La Hum ve d' alla davant 
La llum ve d'alla al fons 
La llum ve d' allo que ens confon 

Irregular i absorbent 
Hi és i ens entreté 
No pots deixar de mirar-la 
perque parla 
No pots deixar d'escoltar-la 
perque enganxa 
No pots deixar de creure-la 
perque menteix 

Mentides interessades 
Veritats distorsionades 

Mlll IBeiiPUiU HCJ 



"Qua na 
s'apagua 
la IIUII" 

llllíll.laob i 
Flllil V•mra 

AID'HDIIIi 
PriiBBIIa 1111 fBt 

Emotivitat i tendresa com sempre. Dues 
veus, dues histories i dues epoques que es 
conjuguen en aquesta obra mestra, de veri
tat! 

Amb aquesta introducció, no cal dubtar 
que ens ha sorpres gratament aquest Que no 
s 'apague la llum que ens regalen aquests 
dos grans cantautors ja reconeguts arreu del 
país. En Feliu ha tingut la millor companyia 
possible a l'hora de presentar-nos la seva 
obra en aquest nou format, on repassa bona 
part de les can~ons del seu disc Barricades 
de paper que tan bona acollida ha tingut. 
També Llach ens regala unes poques de les 
seves can~ons que unes vegades interpreta 
en solitari i altres formant un duet amb el de 
Xativa. Difícil de superar. Quina ale~ria es
coltar en Llach cantant les can~ons d en Fe
liu, pero encara hi ha més, ates que un DVD 
acompanya aquesta obra. Es tracta d'un 
recúll de can~ons d'un recital recental Palau 
Sant Jordi de Barcelona; la can~ó "Lloc 2" 
va ser enregistrada al Gran Teatre de Xativa 
i també hi ha entrevistes als autors i fo
tografíes de la gira. Poca cosa més es pot de
manar. 

David V ázquez 

la CIIIÍISitBI liii§ÜÍSiit:a-----. 
1 Esbarriar-se 

. Quina paradoxa, la ciutat ordenada! La ciutat 

Un tomb PBI _no existeix sens~ els barris, que són alhora els 
que 1' esbarrien. Es un estira-i-arronsa queja ve 

d. . . lluny: els arabs designaven amb el nom de ICCIODBrl - barri el conjunt d'edificacions que quedaven 
allunyades de la ciutat propiament dita (i si 
eren fora muralla, aleshores parlaven de raval); 

més endavant, les viles circumdants ser absorbides per l'urbs, 
perdien 1' autonomia per esdevenir sirnplement barris: és a dir, que 
els barris s'unifiquen per mitja de la ciutat, pero alhora li 
confereixen el caracter d' escampall, de desordre: 1' esbarrien. 

[!] 
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· (13o0-1985) 
a IDS wu~ JCül ~ r lCII'J'Pl, 
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Ben recomanable la historia de Tano (Juan José Ballesta), un ado
lescent que surt del reformatori amb un permís de 48 hores per anar al 
casament del seu germa. Dos dies donen per veure els amics (brillant 
Jesús Carroza com a Richi), la novieta, la iaia ... Així com per drogar
se, delinquir, fugir ... 

Malgrat resultar un pel previsible, cal destacar, a més de les inter
pretacions, 1' escena del casament: impagable la naturalitat del desen
volupament de la festa, tant com el patetisme del moment en que mar
xen els nuvis del convit. 

Escrita í dirigida per Alberto Rodríguez, la peHícula ja compta 
ambla Concha de Plata al millor actor per part del Festival de Cine
ma de San Sebastián. Caldra seguir d'a prop la trajectoria, tant de Ro
dríguez com de Ballesta. 
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Fes-te ainic o amiga de 
r-----------------------------noMocli~oÓBAÑc~----,1 1 . .---~~ -------------------------------, 1 Nom Caixa/Banc 1 

la ·Btirx~ 
Les subscripcions a LA BuRXA acompliran dos 

objectius:· fercla arribar alla on la 
seva distribució no arriba i contribuir 

·económicament al seu manteniment. 
Es pot fer de diverses maneres: 

mitjam;ant correu convencional, per domiciliació 
bancaria o manualment. 

Així queja saps! 

~~~ • 1 Carrer i número Adreca, ___________ _ 
1 Codi Postal Població Població 1 
1 Teléfon DNI Nom del titular 1 

.. : Vull rebre LA BURXA a casao CODI ENTITAT D D D D : 
1 CODI SUCURSAL D D D [] 1 
1 Amic amiga de Col1aboració anual Aportacions CODI SEGURETAT D D 1 
1 lA8URXA amb voluntariesa lA NÚMDE COMPTE ·00·0000·00·00·1 
1 D 3 euros/mes D LA BuRXA BURXA Es prega que entregueu fins a nova ordre els rebuts que presentan'l LA 1 

5 euros/mes __ euros BuRXA 
1 (36 euros l'any) (60 euros l'any) (escnure amb claretat) Data Signatura 1 
1 ' 1 
-~---------------------------------------------~ 
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caa eSJatut.ens 
tara lliures! 
En els darrers mesas hem vist 
com els partits polítics 
institucionals han obert un 
procés de reforma de l'estat 
constitucional. Al Pais Valencia 
els dos partits espanyólistes 
(PP i PSOE) han pactat un 
estatut d'amagat que manté 
aspectes tan- antidemocratics 
com la barrera electoral del 
5%. Al Principat, el debat ha 
estat més sorollós. Els partits 
han jugat una partida mediatica 
on les picabaralles amagaven 
els . conceptes. Tot plegat ha 
generat unes expectativ~s 
polítiques i socials sobre el nou 
estatut que , s'han vist 
frustrades amb el redactat final. 
S'ha aprovat un estatut que, 
pendent encara de la retallada 
a Madrid, no aposta per la 
reunificació deis Pa'isos 
Catalans, nega el dret a 
l'autodeterminació i no recull el · 
mínim exigible en drets i 
garanties socials. Ni tan so1s el 
gran finanvament que- ens 

·· -havien promés ha estat resolt: 
l'espoli fiscal seguira. 
Novament la Constitució 
espanyola marca els límit.s de 
la partida. 

Davant d'aixó, els catalans 
i catalanes cal que ens oposem 
al procés de maquillatge de 
I'Estat imperialista espanyol, 
pel fans, per ' la forma i pels· 
resultats. Només l'exercici del 
dret a l'autodeterminació pot 
garantir el procés constituent 
que cal engegar per assolir la 
reunificació, la independencia i 

. el socialisme de tots els Pa'isos 
Catalans. Cal que tates i 
cadascuna de les catalanes 
fem un · pas valent i dir als 
partits institucionals_ (ocupants 
o botiflers) que no pensem 
acceptar mes debats falsejats i 
que 'aquesta veg_ada els 
catalans i les catalanes prenem 
la paraula 

Per tot aixó, diverses 
entitats i organitzacions han 
decidit organitzar-se en el marc 
de la Campanya Unitaria per 
I'Autódeterminació i comen9ar 
a treballar per articular el 
discurs i l'acció perqué el dret 
del poble catala a decidir el seu 
futur lliurement sigui respectat 
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Els nominats 
presenten les 
denúncies 
contra el 
grup IV de la 
Brigada Pro
vincial d'In
formació de 
la Policia Na
cional per les 
fitxes il·le
gals de mem
hres dels mo-
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viments so- · Fotocopia del fitxer il ·legal. 
cials del barrí. 

El Casal Independentista de Sants comen~a 
la celebració del seu quinze aniversari com
memorant la figura de J aume Compte, de 
qui porta el nom. 

FEBRER 
La Plataforma de Sants contra la Constitu
ció Europea omple l' Auditori de les Cotxe
res de Sants. amb un acte per a dir no al 
Tractat. 

MAR<; 
La multinacional LG-Philips anun~ia el tan
cament de MiiÍiwatt tot i els seus beneficis 
record de l'any anterior. El Comite d'Empre
sa va llilitar fins a l'últim moment per evitar 
el tancament amb el suport de la Xarxa con
tra el Tancament d'Empreses i la Precarietat. 

Norma Falconi 
Membre de I'Assem
blea per la Regularit
zació sen se Condicions 
i de l'associació Debat 
a Bat 

FEBRER 

Feliu Ventura 
Cantautor de Xativa 
que va actuar al 
Barnasants. 

ABRIL 

Anselm Cartañil 

ABRIL 
Un any més, dones de diversos col·lectius 
del barri organitzen la Setm~na de la Dona 
a Sants amb motiu del 8 de mar~ sota el le
ma "Dones: lliures, diverses i compromec 
ses". 

MAIG 
L' acció feta 
a l'abril al 
Castell de 
Montjuic va 
tancar el 
Tomb Anti
repressiu. 

Desenes 
Acció contra el cas d'en Franki. 

d'immigrants es tanquen a Can Vies i Sant 
Medir en vaga de fam davant la impossibi
litat d'accedir a la regularització que plan
teja la llei d'estrangeria. 

Aziz 
Participant de la 
tancada d'immigrants 
de Can Vies. Membre 
de Cornella sense Fron
teres i de I'Assemblea 
per la Regularització 
sense Condicions. 

JUNY 

JUNY 
El segon Fes-te _al 
Carrer aclill un do
ble aniversari: el 
25e aniversari dels 
Díabies de Sants í 
el 20e de la Colla 
de . Gegants de 
Sants. La vida asso
ciativa del barrí 
s'exposa al Firenti
tats. Sants3 Radio i 
LA BURXA convo-

Pep, _Joan 
Fortuny 
Membres 
Companyia 
Dharma. 

i Lluís 

de la 
Eléctrica 

AGOST/SETEMBRE 

Rana Partap Singh · 
Creient sikh i veí del 
barri que ens va pre
sentar el temple Natia
ksar del carrer Sagunt 

Árxiv:er · honorari de Anna i Mireia 

Membre d'Anaram -au 
. patac, moviment revo

lucionari de !'esquerra. 
occitana. I'Arxiu HistOrie de Sants. Diables de Sants. 

"/ 

u· 

quen un debat sobre el model de festes que 
obreel dütleg entre les diferents sensibili
tats dels qui les org;anitzen. 

JULIOL 
"Salvem Sants tots els dies, Can B'atlló, 
l'estació i les vies". Membres del moviment 
vei'nal de Sants; Hostafrancs i la Bordeta es 
tanquen a l' església d~ Sant Medir per la 
dignitat del barrí. Consideren que el cobri
ment de les vi es i el pla de 1' estació tindra 
un impacte negatiu sobre el teixit associatiu 
i el comer~ del barri, mentre el futur de Can 
Batlló segueix en suspeJis. 

AGOST/SETEMBRE 

Clos. most~a- el futur calaix que 
seguira-dividint el-barrh 

Clos assegura que elcalaix, que seguirádi
vidint e_l barrí, ja és definitiu i l'intenta co
lar amb promeses virttfals al ·vei'nat, que 
majoritariament el rebutja. 

Teresa Giménez, 
Llu'isa Puigardeu i 
Angels Feliu 
Iniciadores de I'Escola 
Barrufet 

NOVEMBRE 

Ester Colet Calvo 
Membre de I'Escletxa, 
Punt d'lnformació so
bre Violencia. Domes, 
tica de Sants. 

-------

Conrad Vilanou 
Professor de peda
gogia de la Universitat 
de Barcelona i veí de 
Sants. 

00 
Des de LA BuRXA volem 
agra'ir la col·laboració 
de tates aquestes~per
sones vinculades al 
nostre barri que _han 
dedicat un temps a 
donar a. conéixer la. 
seva tasca. 
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OCTUBRE 
Les Festes 
Majors fina
litzen amb 
una valoració 
positiva. Les 
Alternatives 
estrenen · nova 
ubicació a la 
pla~a d ' Osca 
amb exit. La 
nota negativa 
1' aporten els . 
guardes de se
guretat del 
metro i la Po-

licia Nacional, que aJ?.b 
gossos i trets carreguen 
contra els assitents a · un 
dels concerts. 

.DESEMBRE 
La colla dels Castellers . de 
Sants acaba l' any amb el desit~ . 
jat .2 de 8 amb folre descarre~ 
gat. El 2005 els Borinots també 
han inaugurat local i han estat 
capdavanters en l'ús del case 
perla canalla en els castells de 
més de 8 pisps. 

.. -r·!i;i•·'•@=fJI~ -: 
les faltes i 
sancions sóa tambá 
_pera les e_mpreses 

Pregó de la Festa Major 
Alternativa. · 

NOVEMBRE 
Diversos joves es ,despu
llen davant la cornissaria 
de la carretera de Sants 
per recordar la detenció i 
la tortura de tres joves el 4 
d'octubre del 2004, sota 
l' acusació de Han~ar coc
tels molotov contra aques
ta cornissaria, · 

Si hi ha alguna cosa que ha· caracteritzat el 2005 al nostre barrí ha estat 
l';3ugment deis casos. de violencia immobiliaria. En alguns casos aquesta · 
violencia l'han patida directament. els ve'ins i les ve'ines del barrí, cqm són els 
casos d\issetjament del carrer Miquel Angel i de construcció il ·legal del carrer 
Almeria. En altres casos han estat les entitats del barrí les que han patit les 
conseqüéncies d'aquesta violencia, com ha passat a I'Esplai Turons i la Coral 
La Floresta. 

Tampoc no se n'han salvat les cases okupades.: ·Can Sados, Fincas El 
Patadón i El Puerco Espín van ser desallotjades, mentre· que ~as Paias i 
Waterloo van haver de ser abandonades a causa de la pressió que exercien 
els propietaris. D'altra banda, Can Caca va arribar a un acord per abandonar
la amb el propietari, que en aquest cas era un particular. Pero si M se n'han 
perdut algunes, altres com I'Esbarzer, la Brev_a i la Quinkalla resisteixen 
després d'intents de desallotjament. 1 fins i tot podem celebrar l'ocupació de 
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La Rossenda, el Rastro; La Criatura i els diversos habitatges okupats ai carrer P - rt d 1 R' . 5 t · 
Lieva, així com la inauguració de la capella de Can Vies. ·· anca es e IP, per an s .. 

Amb !o.t aixo i els .plans de.l'es.tació, del calaix i de Can Batlló no és d'esüanyar que els ve'ins i les veOines bagin acabatJ'any amb· el funeral simbolic 
de Sants com a ultim crit d'alerta per defensar el barrí que volem. · 

GENER 
Al vaues, com can 
Calet 10 hi ha res 
El Centre Social Okupat 
Can Calet, a Corró 
d'Avall (Valles) ·esta 
format per un collectiu 
heterogeni amb un ob- · 
jectiu comú: establir un 
espai de convivencia 
lliure i autogestionat al 
marge 11e les admi
nistracions. 

FEBRER 
Copa America 
Valeicia · 2001: la 
anindesteta 
Maulets denuncia la 
bomba especulativa que 
suposa~vla construcció 
de ports _ esportius . i 
comercials, infraestruc
tur-es (d'energia i de 
comunicació) rd'urbanit
zacions i ·centres d'oci. 

MAR<;: 
Els temuts esqua-

. drons de les OPAS ca
meneen a ser impu
tats per delictes de 
tortures i lesions 
Repas a una trajectoria 
de violencia avalada per 
PSC, Iniciativa i ERC 
que culmina amb el 
judici d'una vintena . 
d'agents antiav:alots .de 
la Unitat de Policía 
Administrativa i Segu
retat acusats d'apallis
sar i torturar. tres joves 
de Gracia. 

ABRIL 
Es consolida el mo
vimeRI SOCial -catali 
contra els transue
Rics 
La Plataforma Trans
génics Fora és una 

. xarxa formada .. per 

pagesos, consumidors, 
ecologistes, investiga
dors i altres ciutadans -
que lluiten per una 
Catalunya lliure de 
transgénics. 

MAIG 

Sabadell, un descon
tentament que 11e de 
llunv 
La dimissió de Paco 

· Bustos, responsable de 
la · Policía Municipal i 
germa de !'alcalde de 
Sabadell, Manuel Bus
tos, fa saltar a primera 
plana la situació que 
viu la vila. Ordint la 
Trama descriu el 
malestar ue diversos 
sectors de Sabadell per 
la persecució deis 
movi.ments. socials que 
duu a · terrrie . · . el 
consistan. 

JUNY 
David contra Goliat. 
Breo hiSIOña de cinc . 
anvs de lluita · 
La Plataforma Salvem el 
Desert de Castelló lluita 
per salvar el paratge 
natural del Desert de les 
Palmes amena9at pel 
vial Cabanes-Orpesa. 

JULIOL . 
Que va· passar a 
Berga;-
L'agressió gratu'ita amb 
resultat de mort ,d'un noi 
a les barraques q,ue 
_col·lectius llibertaris i 
independentistes 
munten a Berga per la 
Patum indigna la 
població. L'actuació deis 

- Mossos i deis res
ponsables polítics no 
només no va ser efica9 
sinó que va atiar el foc. · 

AGOST/SETEMBRE 

Al Piñneu hi ha uent 
que encara esperne-

altres mumc1p1s que 
organitzen la plataforma 
Vall Fosca Activa. 

.ga 
A I'Ait Urgell ja fa 
gairebé dos ariys que 
una part del jovent s'ha 

NOVEMBRE 
NoalaMAT · 

· organitzat per mantemir 
la cultura, la llengua, les 
tradicions i · els trets 
identitaris d'una societat 
ruml que desapareix .a 
marxes for9ades. És 
I'Assemblea de Joves 
de I'Ait Urgell. 

La construcció de la línia 
eléctrica de m·alt alta 
tensió que es vol 
construir a terr,es gi
ronines ha generat 
rebuig entre la població, 
que s'ha organitzat en 
diverses plataformes. 

DESEMBRE 
oci-usRE Salvem I'Emporda, su
Vall Fosca . Mountain mar per defensar el 
Reson , temtoñ · 
La construcció d'unes La . Plataforma Cívica 
pistes d'esquí i d'una Salvem I'Emporda neix 
macrourbanització a la arran de l'agressió. que 
Vall Fosca (Pall~rs suposen diversos 
Jussa) mobilitza · ve'ins i projectes urbanístics per 
ve'ines del municipide la a la comarca de I'Ait . · 
Torre de Cabdella r Emparda. 

'5 anvs de Rescat! 
_ 21de gener 06 

f.asintt d'Hostafranu ·18h 
Rambla amum rambla avall ! Fellu ventura 
~ ·. 21h SOPAR 
~\ preu 12 euros 
V ;¡mb Darlilmenf$ de fomfl!illf$,.11!Dresa!l81l, 
( ttiBemus ¡nflrllnreilha 

h 

~\ 
l¡,l> 

Les condicions de treball han 
de tenir una, determinació en 
una norma escrita. Poden s~r 
en una llei (tant d'ambit 
internacional, comunitari com 
estatal), en un conveni -
col·lectiu (tant de sector com 
d'empresa), · en la juris
prudencia (les sentencies que 
elaboren els jutjats o tribunals) 
o en el costum (per bé que no 
és una norma escrita si ha de 
ten ir caracter demostrablé). 

Les fonts del dret del treball 
són molt amplíes pero, és una 

· opinió plenament personal, la 
normativa laboral basica la 
formarien essencialment qua
tre lleis: I'Estatut deis Tre
balladors, la tlei general de la 
Seguretat Social, la Llei 
organica·de llibertat sindical i-la 
Llei de prevenció de riscos 
laborals. 

Al llarg de la vida laboral 
d'una persona aquestes lleis 
són molt importants i 
determinen ·la relació que 
mantindra amb !'empresa. Al 
marg-6 d'aque.stes !!~is , - ~'hi ha 
. d'altres que són interessants . 
de coneixer. Una d'aquestes 
lleis és la Llei d'infraccions i 
sancions en l'ordre social · 
(Reial decret Llei 5/2000 de 4 
d'agost). Aquesta llei determina 
quin és el conjunt d'infraccions 
i les · corresponents sancions 
que poden rebre les empreses 
pels seus incompliments 
laborals davant de la plantilla. 
El fet que una .empresa no 
retorni en el temps ·establert la 
copia basica del cootracte de 
treball, que no entregui 
puntualment el salari o que no 
negoci'i el calendari de treball i 
l'imposi unilateralment, esta 
sancionat i penat en aquesta 
llei. 

Cal tenir aquesta llei 
present perqué les empreses 
són les primeres en valer 
manten ir un sistema disciplinari 
envers nosaltres i els hem de 
respondre en els mateixos 
term_es als seus incompliments 
laborals. · 

MARC FAUSTINO 1 VIDAL 
Consultes: · 

taburxa@laburxa.org 
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Tres alpinistas de 
Sants a I'Aconcauua 

MIREIA PUl • -~ 

Tres membres· de la Unió Excur
sionista de Catalunya de Sants ani
ran d' expedició el proper mes de 
febrer a l' Aconcagua. L' Aconca
gua és el cim més alt dels Andes i 
~e tot America, amb 6.962 metres 
d' alr;:ada, i el cim més alt del.món 
fora dels massissos de l'Himhlaia i 
el Karakorum. 

sar a prova en aquest sentit pujant 
al cim del volea Sairecabur, de 
5-.976m. (situat a la frontera entre 
Xile i Bolivia) i ho van aconseguir 
al primer intent. 

Els alpinistes, després d' estu
diar l_!!s .divereses possibilitats d' a-

cultor GENER 2006 
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Cesk Freixas 
presenta el 
seo disc a Can 

,- Vies 
MERITXELL S. A. • SAITS 

La ca pella de_ Can-Vies es -va 
omplir el 23 de desembre amb 
motiu . del concert .de pre
s.entació del primer dis'c ·de 
Cesk Freixas Set voltes rebel: 

Els: expeilicion:aris, Mireia i: 
Jordi Llop i Alex Rodriguez, des
prés d' anys fent eims als Pirineos i · 
als Alps, han decidit anar més 
enlla i provar muntanyes de més 
altitud. L' any passat ja es van po-

. tacar el cim,. i per raons de. temps. i 
pressupost, han decidit seguir la . 
Ruta Normal. Aquesta ruta parteiX 
de la ciutat argentina de Mendoza 
pe)" dirigir-se al Refugio Peniten
tes (2.600 m), i seguir la ruta per 

L' Alex- Rodríguez- i la: Mireia: llo¡r al cim: del: volea Sairecabur: A. RODRÍGUEZ 

L'acte, organitzat conjuntament 
amb Rescat en suport deis 
presos i les preses politique~ 
catalanes, va comen9aramó un 
recital poétic i musical 'a carrec 
de Caries Rebassa i Jony 
Rodon, en record de Miquel 

. Confluencia a 3.200 m, el camp 
base Plaza de Mulas (a 4.250 m), 
el cámp 1 Nido de Cóndores _(a 
5.365 m), el camp 2 Berlín (a 

5.780 m) i, des d'aquest últim 
camp, atacar el cim, de 6.962 m. 

El finanr;:ament de 1' expedició 
s'esta fent ambla venda desamar-

retes i demanant la col·lab0ració 
d' empreses i comerr;:os tant a l'ho
ra de facilitar material com amb 
col·laboració economica. 

"Un bon vi és 
comuna bona 
pel·lícula: dura 
mí instant i et 

Tast de vins i cine -al Pim Pam Films un ampli fons 
dedicat al cine
·ma · · indepen-

· Bau9á AqJJest poeta mallorqui 
va morir al-seu-pis-de les Corts
el febrer de 2005, deixant una 
obra literaria molt personal, 
reconeg.uda com una de les 
més interessants del panorama 
catala actual. Els darrers anys 
va viure sol i apartat de familia i 
amics, dedicat a escriure. 

MIREIA PUl • SIIITS 
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deixa a la boca un gust d~ gloria; 
és nou a cada glop i, com passa 
amb les pel·lícules, neix i reneix 
en cada degustador". Aiilb aques
ta citá de Federico Féllini el Pim 
Pam Filnis convídava els vei.11~ i 
les veiiles del barri a participar en 
un tast de vins el passat 22 de de
sembre. 

El tast, a carrec de Mirem, va 
comenr;:ar ámb l'educació de l'ol
facte dels participants a partir d'u-

na · maleta d' essencies especial
ment feta per aprendre a distingir 

. les . aromes de cada vi; Tot seguit 
els participants .van fer el tast ·de 
tres varietats de vi, un de blanc, mi 
de rosat i mi de negre. Per acabar 
es va projectar un muntatge d' ese 
cenes de pel·lícules en les quals 
els vins són protagonistes. Es van 
passar escenes dels fihns Entre 
copas, El festín de Babette i Sexo 
por compasión, eñtre d'altres. 

. ~· · -- .u..;.. .... l- s.o'n -·el 

Durant la projecció de les escenes , 
la trentena d' assistents al tast van 
anar debatent el tractament de la 
degustació dels vins en cada obra. 

· Aquest tast de _vins és una de 
les activitats que es porten a terme 
des del Pím Pam Fihns. Aquesta 
cooperativa que es va instal·hir al 
barri 1' agost del 2004 va néixér 
amb l'interes d'oferir alguna cosa 
més enlla dellloguer de pel·lícu
les i docilmentals. A més de tenir 

~ / • ~ ~ '<!811P"IIIJI~ . . 
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dent, al cinema 
classic i als · documentals, ha anat 
oferint up seguit.d'activitats sem-

. pre amb el rerefohs del cinema. 
En 1' any i mig que porta al barri 
s'ha fet des de la projecció de 
curtrnetratges de cinema mut amb 
un P.ianista aportant la música · en 
directe fms a la projecció de do
cumentals amb rerefons social 

· amb un debat posterior on han 
participat diversos directors deis 
fihns prójectats. 

El cantautor de Sant Pere 
de Riudebitlles (Penedés), 
acompanyat pels Altres 
Bandais, va presentar els onze 

· temes del seu disc, molts amb 
contingut social i polític pero 
també alguns de. caire intimista. 
Les versions d'artistes catalans 
que va oferir (Ovidi Montllor, 
Feliu Ventura i lnadaptats, entre 
d'altres) són una mostra clara 
de les fonts on ha begut. 

quals hi podem comptar alcaldes de 
Barcelona i de !'Hospitalet. Bartomeu Pi i 
Serra i Arola també ens remeten a·industrials 
téxtils, com . Gros, .cognom d'Emili eros, 
alcalde de Sants al 1884 (i de familia 
industrial). · 

Dones ja veieu, davant la pregunta del .. 
Heu pensat algun cop qué o a qui ens 
recorden els noms deis carrers del barri? Per 
qué Badal es diu áixi? Qui era Joan Güell? 
Per qué de la. mateixa pla9a uns en diuen 
Malaga i d'altres Bonet i Moixi? Per qué 
alguns avis encara n'hf diuen Salvador 
Anglada a la pla9a de Sants? Els noms no 
són maí neutres. Pretenen destacar coses o 
persones que algun personatge de 
I'Ajuntament de lorn ha cregut que eren 
dignes del nostre record. 

Autonomía. Conegut en · origen com a 
· Llibertat, fou anomenat Autonomía a partir 
de la guerra de Cub~ i Unidad durant el 
p_eríode franquista. L'actual nom nq el va 
recuperar fins a la mort del dictador. · En 
d'altres casos foren noms de personatges 
els que s'anaren .substituint, com el carrer 
Riego; Isabel 11 per als monarquics i 
Zumalacárregui per als franquistes. Aixi, 
'trobem un Salvador Anglada, responsable de, 
.la mort de sindicalistes, o un Bonet i Moixi, 
un . eclesiastic qu·e va acabar amb carrecs a 

polítics, han mantingut els seus noms. 
Carrers com Serra . i Aro la, Joan Güell, 
Muntadas, Gros, Dalmau, Bartomeu Pi i 
.Badal. Tots aquests no són altra cosa que 
els noms deis amos de les fabriques i deis 
terratinents del barri. Al segle XIX alguns 
propietaris del sol cediren terrenys per 
urbanitzar els carrers, amb la condició que el 
seus cognoms quedessin perpetuats. Joan . 
Güell, el ccinegut mecenes de Gaudi, fou un 

títol "De qui són els car'rers?" un no pot · • 
respondre "Deis veins", com seria de desitjar. 

.Ir' 
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Depenent des d'on bufessin els vents 
polítics, molts noms de carrers han anat 
canviant. Un cas clar és el del carrer 

RÓma. · · 
Pera hi ha carrers que, tót i els can~is· 

· important industrial textil, propietari del 
Vapor Vell, que va fer fortuna amb el trafic 
d'esc!aus. Muntádas ens remeta la nissaga _ 
d'amos· de _I'Espany~ Industrial, entre els 

EL 'fEU DENTISTA DEL .BARRJ 

' Dr .Mar~al Solanas i 
Esquerra 

ODONTÓLF.G Cül. n•': 1315 

. Carrer d'Ob:ioelles, 96, Jer. Te]. 93.332 04 19 
08014 BA]lCELONA 

. ~.¡nail: mwlanasdentist@ínlimted.es 

Els carrers són deis ihdustrials que es van 
enriquir a costa del treball deis santsencs. Es 
'recorden els amos, pero qui recorda el no"m 
de!s qui van ter moure els vapors? Qui 
recorda els ateneus? Qui realment ha fet 
historia al barri resta a l'anonimat. No es 
recorden treballadors, liders sindicals, ve'inals 
ni lluitadors p¡;¡r la llibertat. Amb aquestes 
plaques els Güell, els Muntadas i companyia 
no només van voler perpetuar els seus noms, 
sínó que no oblidéssim mai ·de qui eren 
aquens·carrers, ~e qui era aquell barrL 
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* En aquest ~parta! volem apropar-nos -a la realitat de[ nostre passat immediat, de les problematiques actuals, tan! socials 
pais, des de Salses a Guardarmar i des de Fraga a Maó. Des com ecologiques i economiques, i deis moviments populars 
de LA BuRXA volem contribuir a la coneixén9a del nostre que ens fan avan9ar. 

Benvinguts irbenvingudes ·a. la 
mercalltilizació de l'educació 

[ La Declaració de Bolonya signada el1999 fomentava la creació de l'espai europeu d'ensenyament 1 
superior (EEES), un objectiu que es proposava assumir l'any 2010. Les reformes necessaries per 
crear I'E!:ES signifquen un profund canvi en el món univers1tari catala · · . 

CEPC • BIICRIIIA. 

Facilitar la mobilitat dels estu
diants i dels professors a través 
dels estats .europeus. Promoure la 
cooperació europea. Homoge
nei:tzar les titulacions. Establir un 
sistema comú de credits europeus 
(ECTS). Preparar l'estudiant per 
al món pr9fessiona. Aquests són 
els eixos principals de la Declara
ció de Bolonyá, firmada per 29 
ministres d'educació el 
1999, que fonamenta la 
construcció d'un espai 
europeu d' ensenya
ment superior (EEES). 
Uns objectius seduc
tors, uns eslogans gran
diloqüents, que ama
guen mía reaihai no tan 
idH·lica. 

L'EEES es basa en 
uns principis evidents 
de lliure mercat. La de
claració s'inscriu en un 
context de construcció 
de l'Europa del capital 

nacionals i els seus lobbies en 
l'OMC. Els grups de pressió en el 
sector educatiu aposten per la li
beralització del mercat educatiu i 
tenen la pretensió d'incidir en els 
continguts dels sistemes educa
tius . . 

L'espai europeu d'educació 
superior s'_ha d'entendre comuna 
estrategia per augmentar la com
petivitat de 1' educació universita
ria européa en l'ambit munidal. 

que s'han de cursar 60 credits per 
any, la qual cosa equival a una 
carrega de treball per alurnne de 
40 hores a la setmana. El nou mo" 
del de credits, que s'inspira en .el 
model universitari anglosaxó, 
consagra la dedicació de 1' alum
ne a témps complet i dificulta la 
compaginació entre estudis i fei
na. Un desavantage clar per als 
alurnnes amb menys recursos a la· 
universitat. 

on el neoliberalisme Manifestació d'estuidants a Barcelona el 19 de novembre del-2005. 
funciona com a ideología 
predominant. La connexió entre Es tracta de convertir-la en· un 
la (ormació de l'EEES i 1' Acord 
general sobre ~1 comer~ de · ser
veis (AGCS) de -l'Organització 
Mundial del Comer~ és · clara. 
L' AGCS té com a objectiu la cre
ació i l'expansió de mercats pri
vats. 1 1' ensenyament representa 
un mercat d'un potencial molt 
important: mou uns 2 bilions de 
dolars. Així, amb l' AGCS, l'edu
cació no es considera més com un 
bép~blic sinó com una emprl,'!sa, 
en la qual es pot invertir i els ser
veis de la qual es poden comer
cialitzar en el mercat global. · 

S 'ha -de -destacar la.influencia 
exercida per les empreses multi-

mercat atractiu per a les émpreses 
transnacionals, acostant -la a 1' é
ducació universitaria nord-ameri-
cana. 

La nova economía necessita 
sobretot treballadores ' amb baix 
nivell de qualificació en el sector 
dels serveis. La majoria de les 
universitats dels Pa!sos Catalans 
s'han decantat per un primer grau 
de tres anys en la nova arquitec
tura de tiÚilacions. Un primer 
grau generalista i uniforrnitzat 
destinat a formar treballadores 
adaptables a un mercat laboral 
flexible. 

El sistema ECTS estableix 

El procés de Bolonya suposa 
la retallada de molts ensenya
ments, com les ciencies humanes 
i socials, que no ·són rendibles en 
termes de mercat. També repre
senta un perill evident per a la 
llengua catalana.a les universitats 
dels Pa!sos Catalans. El catala no 
és oficial a Europa i els empresa
ris no la perceben com a llengua 
competitiva. . 

El 2010 és l'horitzó temporal 
que han fixat els estats signants 
de la Declaració de Bolonya per
que tots els estats hagin realitzat _ 
les reformes pertinents per a la· 
creació de l'EEES. -L'Estat 
frances, segon exportador de ser-

veis educatius, acaba d'adaptar 
les seves universitats i s'ataca ara 
a la recerca. Anib la llei LOPRI, 
la inv~stigació es veu supeditada 
a les lleis del mercat, amena~ant 
les' petites universitats, com la de 
Perpinya. A l'Estat espanyol, la 
LOU representa un pas més cap a 
la mercantilització de l'educació. 

La Coordinadora d'Estu
diants dels Pai'sos Catalans 
(CEPC) denuncia, des de fa més 

de quatre anys; el rizo
del educatiu que se'ns 
vol imposar amb el 
procés de Bolonya. La 
CEPC treballa des d'u
na doble logica, com a 
organització nacional i 
anticapitalista. 

Arreu deis Palsos 
Catalans, els militants 
de la CEPC han anat 
organitzant xerrades 
informatives, · accions 
de protesta, han penjat 
pancartes, cartells, han 
publicat articles ... per 
tal de conscientitzar 

1' estudiantat sobre l'EE
ES i les seves conseqüencies. El 
18 de maig de 2005, la Coordina
dora va ·realitzar una mobilització 
d'ambit nacional en el marc de la 
jornada contra la privatització. 

Més recentment, el passat 17 
de novembre, va reivindicar, 
arreu del territori, que "estudiar 
és un dret, no una mercadería". 
Malgrat 1' exit de la mobilització 
estudiantil, els estats frances i 
espanyol s'obstinen. Des de la 
CEPC, volem deixar clar que 
continuarem lluitant contra el 
procés de Bolonya, i per una edu
cació pública, popular, catalana, 
no sexista i -de -qualitat. . 

D'UNAMALA 
IMITACIÓ ... 

lrl 

lmma Moraleda convoca 
reunions per informar de Can 
Batlló i les desconvoca per falta 
d'informació. 

13anvs anvs 
d'impunitat 
policial 

1 

Unes 300 persones provinents de 
diferents col ~ectius socials i amics 
de la família · Álvarez es van ma
nifestar dijous dia 15 pels carrers 
de !'Hospitalet, per exigir que 
s'aclareixin - els fets que van 
provocar la mort del jove Pedro 
Álvarez ara faja 13 anys. En Pedro 
va rebre un tret al cap després 
d'una discussió de trarisit per part 
d'un desconegut. A les poques 
hores un home va ser detingut i se'l 
va identificar com un agent de la 
Brigada de Seguretat Ciutadana i 
passats set dies va ser posat en 
llibertat. Des de llavors la família 
Álvarez a patit tot tipus de 
pressions perqué desisteixin en les 
seves reivindicacions. . Juanjo 
Álvarez, pare d'en Pedro, ha estat 
imputat amb diversos carrecs. En 
cas de sentencia condemnatoria, 
en Juanjo podria haver d'afrontar 
penes de. presó i sancions 
economiques desorbitadas, mentre 
l'assassí del seu fill queda impune. 

... AL VERTADER 
CROMO 

Joan Clos ni assisteix a 
!'Audiencia Pública- sobre el 
civisme. 

_, 
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No hl ha 1aire posslllllltats d'a1ar a 
classes de quítxua a Barcelona. D'ol va 
soralr la ldea;a 
Arran d'una conferencia que vaig fer 
1' abril passat, que tractava sobre el pro
blema de la llengua quítxua al món andí. 
Va despertar molt d'interes, i se'm va 
acudir proposar aquest projecte. Inicial
ment estava dirigit principalment a per
sones quítxuaparlants, ja que n' hi ha 
moltes que el saben parlar pero no 1' es
criuen ni coneixen la gramatica. Firial
ment ha englobat un ventall més gran de 
persones. 

com 6s la sbuació del quítxuail 
El que va ser la llengua de 1' Imperi inca, 
el runa sirni [llengua de la gent, literal
ment], es parla encara a regions de l'E
quador, el Perú, Bolivia, Xile, Argentina 
i el Brasil. Al Perú esta prenent im
portancia. · Ja és una llengua oficial, 
abans era com si no existís. L' estat 1' esta 
rescatant, ja que la migració cap a la 
costa ha causat un despoblament a les 
regions andines molt acusat (i un xoc de 
cultures a la costa). Ho fa basicament a 
través de programes de retoro de mi
grants, afavorint que reprenguin les ter
res i els modes de vida. 

entrevista 
Freddv Chalco -
PJI)feSSOr de quílxua a la bibliOteca de VaJGr Vell 

··l'indi sent menvspreu cap 
·a ell mateix, esta subiuoat" 

Fa 12 anys que esta aquí. Va venir invitat, per formar part d'un 
grup de música. 1 a partir de llavors va anar combinant 
temporades per lberoamérica amb estades prolongades a 
Barcelona. Fill d'indígena i de mestissa, provinent de Puquio, una 
població de la sierra peruana, la seva llengua materna és el 
quítxua, i des d'aquí esta intentant donar a conéixer tant la seva 
llengua com la seva cultura, sobretot a través de la música i el 
teatre. El mes d'octubre comenc;a amb les classes de quítxua a 
la biblioteca de Vapor Vell. 

JORDINA 

deixen sobre aquest problema. 

l'oHcialltat dala IIB11ua 6s palpallle;t 
No gaire. Ens explicava una noia del 
curs que vivía a l'Equador que alla no 
havia trobat cap curs com el que oferíem 
aquí. Hi ha altres necessifats primanes, i 
no es dedica gaire a aquest ambit. Per 
exemple, jo he demanat ajuda al conso
lat, em feliciten per la iniCiativa, pero ja 
esta. 

Quina visió taos de uaunoameñcail 
He visitat Xile, Bolívia, l'Equador. Es
tan en una situació delicada. Alla es pre
nen mesures a curt termini, com 1' afavo
riment de la inversió estrangera. 1 si bé 
les privatitzacions permeten obtenir di
ners frescos, la inversió només arriba 
per a 1' explotació de primeres materies,' 
No és com aquí, que hi ha un estat de be
nestar, que fins i tot un immigrant pot 
gaudir-ne. 

Com veas la sbuacló de la 1111 milra
da;t 
Quan vaig arribar, només les persones 
regularitzades tenien dret a 1' assistencia 
sanitaria, i ara ja no és així. Cree que la 
situació ha millorat. Ara bé, si fins a,ra 
l'immigrant tenia possibilitats d'obtenir 
papers, a partir d'araja no sera així. 

la recent Blecció d'Evo Morales ha estat 
1111r. 
A Bolívia existeix una diferenciació 
molt gran entre la massa camperola i 
1' obrera. 1 potser, pel seu origen, el pre
sident electe té unes prioritats que no sa
tisfaran a tothom. Per exemple, els diri
gents socials de 1' Alto de la Paz, extra
radi de la ciutat amb greus mancances, li 
han donat 90 dies per arreglar-ho tot. 
Tinc les meves reserves. 

Té una posició clara quant a la coca. 
La coca té un valor molt important. S'u- , 
tilitza des de sempre a les nostres terres 
per a múltiples coses. El Perú és deis 
primers productors d'Iberoamerica (i 
del món, jaque només es produeix alla). 
No entenc l'obsessió d'eradicar la pro
ducció de la coca. Així que si és per als 
usos que anuncia Evo Morales, em sem
bla una bona idea legalitzar-ne la pro
ducció. 

QuiiS lrDiBCIBS IBIS JBr al flllril 
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Perit tu com a 'serrano· qua n'oplnas· Pel que fa a llleroameñca. quin creus 

A curt termini, tinc pensat formar un 
grup qe rimanakuy [conversa], trobades 
de conversa en quítxua, quinzenals o 
setmanals. També vull organitzar una 
activitat cada tres mesos enfocat al món 
andí. Per exemple, de representacions 
d'escenes teatrals andines. De fet, exis
teix un teatre andí molt important. Que
den tea tres de l' epoca incaica que m os
tren com n' eren d' importants per a 
aquesta cultura. 

d'aquestes mesuresil 1 que és el camí a se1uiril 
A la sierra hi ha classes sopials n¡tolt di
ferenciarles. Hi ha els terratinents, i cmp 
més proper s'esta d'ells, millor.VL'indi 
(serrano, andino o campesino) sent 1 

menyspreu cap a ell mateix, esta subju
gat. Existeix el mot cholo, que és la ma
nera despectiva d'anomenar-lo, s'utilit
za com a insult. No s'ha extermiriat 
aquesta idea. Aquestes mesures no inci-

DUIIIIS 12 dB ,,., 

CHC8111'8CI6 81 S .... als 4 d814 

9 h: Jutjats del Passeig Lluís 
Companys. 

Cree que s'ha d'avan~ar cap a una unió 
deis pai:sos sudamericans. Hi ha pactes 
entre regions div.erses que ja apunten 
cap a una gran unió, com ara el Pacto 
Andino (al principi amb finalitats so
cials, i ara també economiques), 1' AL
CA ... S'esta avan~ant cap a la idea de 
fer un front comú en tots els sentits, tant 
economic com social. 

Dlsulllll14 dlllllllll 

1 a liara terminl;t 
Estic estudiant Educació social, i m'a
gradaria dedicar-me a la investigació al
hora que <;ontinuo amb aquests projectes 
i d ' altres que puguin sorgir. Trobo que 
és irnportant aquest intercanvi de cultu
res. 
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158111v8rsarl del Gasalllll81181deldlsta 10.30 h: sortida-presentació de 
l'activitat de reflexió i recerca a Sants 
del Col-lectiu de Migracions de I'ABS. 

Can Vies Jocs Florals, 42 · 
Centre Social de Sants 
Olzinelles, 30 ·Casal Indepen
dentista Premia, 31 · Espai 
Obert Violant d'Hongria, 71 · 
La Ciutat Invisible Riego, 35 · 
Terra d'escuaella Premia, 20 · 
Teteria Malea Riego, 16 · Pim 
Pam Films Valladolid, 25 · 
Castellers de Sants Vallespir, 
28 www.borinots.org · Diables 
de Sants www. diables 
desants. org 

20 h: parlaments del Casal, passi de 
vídeo, teca i ballaruca. Contacte: 
935331568. 

DIJ/tlllllllll 20 di IIBBf 

19 h: xerrada sobre 1' Alternativa Estel 

51111 lleRescat 

A partir de les 18 h: Casinet 
d'Hostafrancs. Sopar, parlaments i 
actuacions de Fehu Ventura i Rambla 
Amunt, Rambla Avall. 




