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Detingudes 59 persones 
durantl'ocupació simbOiica 
del nou centre d'internament 

L'acció pretenia denunciar la construcció del centre .. ] 
d'intemament de Zona Franca, que sera el més gran de l'estat i 

[ substituirá l'actual al soterrani de la comissaria de la Vemeda 

Els életinguts i les detingudes van passar dues hores de cara a la pare! sota el sol. 

Un Jove s8haraui és 
agredil al Cash 
Converters· 
El Salma i el seu germa, d'origen saharaui, van entrar al Cash Con
verters de carretera de Collblanc per comprar un reproductor d~ vídeo. 
Un cop alla, van ser agredits pels membres de seguretat, mentre se'ls 
expulsava de la botiga. El fet de ser d'aspecte immigrant els feia sos
pitosos de voler robar. Segóns SOS Racisme, durant l'any 2005 s'han 
produit almenys 30 casos de disctiminació en serveis i 10 agressions 
a mans d'agents de seguretat privada, fet que converteix aquest sector 
'én un deis principals ambits on es duen a terme actes racistes, xeno
fobs i discriminatoris. 

[Pilll851 

[ 
/ Els i les detingud. es van ser p~rtades al centre d'intemament de ] 

la Vemeda, on la detenció es va allargar fins a tres dies en 
condicions deplorables 

Un total de 59 persones van ser de
tingudes el 24 de juny durant una 

. acció pacífica de denúncia de la 
construcció d'un nou centre d'in
temament per a immigrants a Bar
celona, que substituira !'actual, si
tuat a la comissaria de la Vemeda. 
L'acció es va desenvolupar en el 
marc de la II Caravana Europea 
per la Llibertat de Moviment, que 
tingué la seva primera cita a Ceuta 
arran de la mort de diverses perso
nes que intentaven creuar la tanca. 

Els i les detingudes van ser 
traslladats a !'actual centre d'inter-

• nament de la Vemeda, on van ha
ver de patir agressions, vexacions, 
humiliacions i privació de drets 
basics, de manera que van viure -en 
la propia pellla situació per la qual 
passen moltes de les persones im
migrants que són recloses pel sol 
fet de no tenir papers. 

[ ... 31 

Solstici d'estiu 2006 

Els diables actuen duran! la celebració a la pl119a Osea. FOTO: PERE [llillll•l 

la canallallels 
t:astellets lle Sants 

Okupació: la 
cantarella de 
·sempre 
Arran de la reacció al desallotja~ 
ment de La Fera, els miijans de 
comunicació criminalitzen de nou 
un moviment que qüestiona les re- • 
gles del joc· imposades pels po
ders polític i económic, i secunda
des pels intel1ectuals benpen
sants. 1_. 21 

Manilestació en 
supon a Can Vies 
davant l'amena(:a 
de desallotiament 
La manifestació forma part d'u
na amplia campanya per salvar 
el centre social okupat. 

[pilglaall 

EN MOVIMENT 

·eoovlelt': 
iniciativa política 
contra la 
privatiuació del 
saller 
Les !licencies que ens perme
ten cedir drets de les nostres 
obres, en contraposició als ex
cessos del Copyright. 

lllilll821 

ARRE U 

Una aproXimació a 
la realitat 
andorrana 
Els déficits de I'Estat de benes
tar a Andorra responen a· una 
tensió entre el desenvolupament 
de drets socials/civils i el mante
niment de l'statu quo. 
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editorials 

ElseuEsta•. Contra .els centres d'internament 
L 'aprovadó del nou Esta

tuí ha estat acollit per la 
classe política catalana 

que el va defensar com un gran exit 
per al país i per a la ciutadania.· Els 
partidaris del no, per la seva banda, 
han criticat en veu baixa tant el 
procés com el refer~ndum del18-J, 
més pendents ja de les properes 
eleccions autononiiques. El cert és 
que els nostres polítics no tenen 
tants mótius per estar contents: i és 
que un text aprovat amb una parti
cipació inferior al 50% no hauria 

opinió 

de ser valid, més encara si tením en 
compte que la mateixa UE va exi
gir aquest míním al referendum 
que va dur recentment Montenegro 
a la independencia. Obviar aquest 
dada (José Montilla va restar-ti im
portancia en afirmar qqe en zones 
com Galícia s'han aprovat estatuts 
amb menys d'un 30% de participa
ció) és respectar poc una ciutadania 
que ha acabat fartá de la patomirna 
d'un Estatut cuinat als despatxos 
dels mandataris catalans, lluny de · 
la crua realitat quotidiana. 

/La construcció d'un nou 
centre d'mtemament és 

· _ la resposta que d go-. 
vem dóna davant la creixent arri
bada de persmies irnmigrants. De 
fet, és un engranatge més de la lí
nia repressiva i de conte'nció que 
s'ha adoptat davant del fenomen 
migratori ( enviament de tropes a 
tercers. paYsos, repatriacions mas
sives, detencións ... ). És una e~
trategia que no solucionara el 
"problema" de la . irnmigració, 

pero que augrríentara el patirnent 
de les persones que decideixen 
emigrar il·legalment (lés~vies le
gals : són tan reduYdes, . que no 

· constitueixen una alternativa via
. ble). Ens sumem, per tant, a la 
protesta contra l'obertura d'un 
nou Centre d'Intemament á Bar
cel<:>na, i considerem despropor
cionades les detencions de 59 
persones que de forma pacífica 
okuparen el Centre d'intema
ment de Zona Franca en cons-

truc~ió. És completament injusti
ficat que per una acció simbóli
ca, on -no s'ha produYt cap dany 
material, 59 persones hagin res
tat detingudes durant tres dies al 
centre d'intemament de La Ver
neda en condicions deplorables. 
Com tan injustificat és que per-

. sones restin recloses dies i dies 
en aquests centres, sotmesos a 
múltiples vexacions, pel sol fet _ 
de no tenir un permís de residen
cia. 

L'hospitalitat hospitalaria Després d'uns quants mesos de 
relativa calma mediatica, el 
moviment okupa ha -tomat a 
sortir a les primeres planes deis 
mitjans de , (des)informació, 
amb moti u deis incidents que el 
passat 28 de juny volien recor
dar l'anunciat desallotjament 
per al di a següent de La F era de 
Gracia. 

·Parlem 
d.'okupacií ... 

sen se 
embuts 

classe política que veu com des 
d'aquest col-lectiu es posa en 
dubte la seva democrática ta'sca 
al capdavant de les administra
cions. JORDINA 

Normalment es descriuen com 
uns indrets freds, desagradables, 
amb una olor. enrarida... Hi ha 
qui di u que no pot entrar-hi, que 
li costa fer-hi visites. Com hem 
arribat a aquesta opinió genera-

1 itzada tan negativa envers els 
hospitals? Com podein dir que · 
un hospital és inhospit? No sona 
una mica a contradicció, aixo ... ? 
Peró tendim a dir-ho: hi ha certa 
temens;a a entrar-hi, es tractá 
d'un lloc sense comoditat, i poc 
acollidor. 

L'hospital dóna noma l'hos
pitalitat. Algú que acull un es
trany gratuYtament és hospitala
ri. De fet, el mot llatí hospitális , 
era, a l'edat mitjana, l'alberg de 
pobr.es i pelegrins, d'aquí potser 
el sentit positiu del terme. Qui 
no estava a casa seva, qui pere
grinav·a, sempre tenia algun Uoc 
on anar. De fet, es va, crear un 
orde, dels santjoanistes, per dur 
a t~rme aquesta t~sca d'acolli
ment dels pelegrins. 

Segurament, la causa radica 
en la nostra relació amb la ma
laltia, que associem a ·la mort. 
No ens agrada, ens fa por, i 
l'hospital és el temple de lama
laltia, i de la mort. Pero hi ha· 
qui diu que podríem reformular 
la visió que en tenim. Podria es
devenir un lloc de refl~xió, de 
reunió-i de preparació. 

Tal volta no caldria anar-hi 
amb lá cara llarga, no ens hauria 
de . fer por riure-hi, ni d' estar
nos-hi el teínps que calgui (so
bretot si s'hi va de visita). 1 pot
ser també canviarien les coses si 
no fos necessariament el Uoc on 
acaben les nostres vides. Per-
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que ... m' equivoco sj die que ben 
poca gent mor a casa seva? 

La gent d'altres generacions 
encara recorda en quin Hit va 
morir cada avantpassat seu. La 
vetlla reunia; a la mateixa casa, 
le-s persones properes a la difun
ta. Aquesta p1anera de fer enca
ra es conserva als pobles, i esta 
en procés de desaparició. En 
efecte, Sanitat esta comens;ant- • 
lo~ a obliga¡; que tots ells tin
guin el seu propi tanatori, per 

· qüestions de salubritat. 
S 'ha decidit que un no pas

·sara els darrers dies a casa, i que 
després anira directament al ta-

. natori. S 'ha compartimentat es
pacialment el ritual de la mort, 
fent-lo totalment alie a la vida 
quotidiana, a la vida en si. 1 ai

'<XÍ, l'hospital e·sdevé aquell lloc 
temible, que és preferible evitar 
per tots els mitjans. 

Tanmateix, !'hospital, com 
tots els espais, el fem les perso
nes. Així que si ens desagrada, 
hi tenim alguna cosa a veure. A 
vegades, qui hi duu més temps 
ingressada et mostra el somriure 
pacient de qui ha apres a espe
rar. 

1 és ciar que podem dir que 
el menjar és dolent, que el tr.ac

·te és ben anonim, que de fet la 
medicina que s'hi practica no és 
la ideal, i que, per mo\t que xer
rem, la mort i el patiment no són . 
tan fácilment assumibles ... Pero 
~n trobar aquell home que porta 
15 anys intentant trobar un ro
nyó amb qui conviure, que fa 
que anar a la vora de la finestra 
sigui entretingut, tot s 'esvaeix 
una mica. Ha aconseguit fer de 
la seva planta un Uoc ben hospi-
talari. · 

~ 

De nou hem sentit la cans;o
neta deis violents, d'okupes • 
sembrant el terror pertot arreu, 
deis veYns atemorits per unes 
besties sense anima. Ens han 
tomat a posar el ratllat disc de 
sempre, que presenta el movi
ment okupa com una colla de 
bretóls que, a part d'emborrat
xar-se i no treballar, no fan res 
més. 

Durant els més de dos anys 
d'·okupació del centre social La 
F era, han estat pocs (per no dir 
gairebé cap), els mltjans de co
municació que han parJat deis 
tallers, xerrades, jornades.~ de
bats ... que s'hi feien alla, o del 

Foc i sofre 
sofre i foc 

· banyes de diables 
apunten cap al cel. 
El sol, la lluna 
bállen abra9ats 
i'el foc els engronxa 
en el ball de l'amistat. 
Els tambors ressonen 
marcant el compas 
els ye'ins i les ve'ines 

-bailen al voltant 
del foc. 

ALBERT ALONSO 

perque de l'okupació d'un es
pai com aquest. Poca gent .s'ha 
parat davant del centre social a 
preguntar-se que aeu voler dir 
aquella pancarta que dominava 
la fas;ana de la casa: "Seguim 
creant autogestió". Resulta més 
facil pujar-se al carro de lama
nipulació i la desinformació 
entom uns incidents que ningú 
entenia com s'havien produYt a 
la Barcelona SA. 

L' okupació és un movimént 
que, diguem-ho sense embuts, 
incqmoda. Incomoda a una 

Tothom salta, tothom somriu 
fins i tot aquella 
noieta sevillana 
que mai hi havia estat. 
Aquesta és la gent, 
la gent que vull estimar. 
Ve'ins i ve'ines, 
gent del poble 
que no creuen en consignes 
de cap ·oficialitat. 
El cel s'il1umina 
aquesta nit de Sant Joan. 
Les taules parades, escalivada, 

Incomoda a una colla d'es
peculadors que tremolen cada 
cop que es diuim les coses pel • 
seu nom i s'obren nous espais 
que porten una o nada d' aire 

.frese a tanta foscor i oblit en 
. nom de l'especulació. · 

Incomoda a un grup d'in
fel·lectuaJs que es diuen pro
gressistes i que des de colum
nes d'opinió i programes tele
visius només saben vomitar un 
discurs que re corda més · els 
ideals co!ltra els que diuen opo
sar-se . . 

Incomoda, en definitiva, 
perque recorden a tothom · que 
no vivim en una societat idíl-li
ca, en que l'única finalitat del 
bon ciutada és treballar, pagar, 
i callar: 

Incomoda. Esperem que per 
molts anys més. 

"xurrasco", 
. vi, cava i coques de Sant Joan. 
Ni curta, nit magica 
els ulls brillen, 
els cors són una flama, 
i les veus xisclen 
al vo~ant de la ·foguera 
de Sant Joan. 
Alcen les veiJS, 
piquen de mans, 
canten i bailen 
i criden ben fort 
Vise~ el Mediterra! . 
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Desproporcionada actuacií policial 
contra l'accií de ·denúncia deis 

centres d'internament 
GEMMA P. A. • ZONA FRIIICA 

En el marc de la U Caravana Euro
pea pe.r; Út Llibertat de Moviment, 
més de 100 persones es van concen
trar el dissabte 24 de juny al matí da~ 
vant de les portes del que sera el nou 
centre d'intemament per a estran
gers, actualment en construcció, a la 
Zona Franca. Van entrar al recinte 
de forma pacífica, on van desplegar 
pancartes denunciant l'ús que tindni 
aquest centre. Malgrat que es va ne
gociar la sortida pacífica del recinté, 
vari ser detingudes 59 persones que 
participaven ·en l'acció, incloent-hi 
dos perj.odist~s, un d'Europa Press,i 
mi altre de TVE; i els advocats que 
acompanyaven els participants en 
concepte d'equip mediador. Els Üe

. tinguts i detingudes van ser víctirhes 
de múltiples agressions i fins i tot 
van destrossar una camera de TVE. 
Es van interposar habeas corpus per 
detenció il·legal. 

El dilluns 26 els i les detingudes 
van passar davant de les titulars deis 
Jutjats· d'Instrucció núm. 15 i 17 de 
Barcelona. El fiscal va ~emanar l'in
.grés apresó provisional, pero la pe
.tició va ser rebutjada per les jutges
s~s,1§.e'!~ .imputava danys (més CO!}

cretament, danys no ressenyables), 
desordres públics, usurpació i "al
tres" no especificats. Actualment 
resten pendents de citació judicial i 

de confirmació dels canees que 
se'ls imputen, un procés que pot du
rar dies, mesos i fins i tot anys. 

L'acció formava part de la II Ca
ravana Europea per lli Llibertat de 
Moviment, convocada a Barcelona 
per al c'ap de setmana del 24 ·i 25 de 
juny. La primera caravana es va rea
litzar a Ceuta a principis de novem
bre de 2005 arran de les morts pro-

dwdes a les tanques de Ceuta i Me
lilla. 

En el marc de la caravana, es va 
realitzar una manifestació el mateix 
dia 24 a la tarda, que va comptar 
amb la participació d'unes 500 per
sones d'uÍl ampli ventall de 'pro
cedencies, en denúncia deis disposi
tius de control i les mesures d'ex
pulsió de les persones immigrants. 

:V 

"lo tanle•111•. na eniftital'alni i 1110 
ttiuar llores ,a di'Rir-Raí 11111" 

':<:: 

Després de la manifestació, un 
grup es concentra davant el centre 
d'intemament de la Vemeda en su
port als detinguts i detingudes du- · 
rant l'acció del matí, acompanyats 
d'un concert al centre eívic Sant 
Mam. Les concentracioi:IS d~ suport 
es van repetir l' endema davant a la 
Vemeda i el dilluns davant deis jut
jats. 

:;.:¡~ 

L 'Helena i la Mireiasón dues de les 59per.sones quevanpdssar tres ment'a laZÓna Franca Al!&. vanpatir./J t~defiJ.flsió; 1ahumiliacíói 
dies detingudes al centrf! d'intemamept])$r a immigtants de la ~r- la vulnerctpió de drets de. que són víctimes habiÍ11a(s les p~sones , i'Jl:
r.Jedaper haver denunCiat la construcció d'un nou centre.d 1interna- migrants que són recloses ep aqu'ests centres per;;no ümir papers • . · 

~.. , .. ,., ·:.·-: · .. · · :.:;. tr =-~=': .,... ·=·= - ,..... · ,.,., ... ,. 

Qldns s6B 811 IIIOdUs • US • 11m' 8 ter posen de cata ala paret amó les mans Úigad~. 
- acci6P ... . I aquí comencen altra vegada a distribuir hOs-
Helena: Esplanteja ~m uná acció simb()!i9t, ., tie$. , !.' ... 
firis i t9t estet!ca, per denunciar m~aticaip.é~' , Mfreia: ,;No et pgdi~s girar,pe~q~ es~vap. posar 
la construcció d'un centre· d' intemamenf¡jer á' ··. mqlt durs. ~~tj:idsaven al costat der orella i et 
~tral!gers. Es penja'tma:Pancart:a í es des¡)l~a .deien'~o~p¡,úeVas"; i tuestilg~ta'rit:molf 
material de dins a fora del pati.'El missatge ba- ta .estona, all1P rampes, mal d~~s9Uena, etc. 
sic que volem donar és 1a·desconstruc.qió, no la Mentre~t, 1~ncara no t'han.Jlégint els te\IS 
desliucció'. Ho entenem com ~· desobediencia drets,Encara que no et ~es girilr, á\gú v:a po
civil, 'un'dret que podem eX:eFCtr per.d!tnunciar, .der veute•com els poli~ies es fº~~ ~?tos amb''' 
la situació dels immigra.nts 4u#. p;ltt¡ixén, la:fí;~ .... ''éls mobils .all1b ·ra .gent,que está.va a:esquenes 
pressió en Fanonimafmés.absoJut AC,;lligada Unpetit~u Graib. !;¡¡, ·?···'"' ., t 

" "" Jleleng: '~. entt<lf alscalabossos.el prnn~r qi}.e +,, 
senfui1 és qna ~perla plidÓt de pixuil). i aé',.; 
,podrit En§ pp~en en una 9yl~!~ .d;l:J1lS;;qllatl'C ,. 
metres quadiats: E~m sis noJesf EI tiiga r#av~{ 

.·.··••··•·••·· _ .••.•.• c. .•.• • •••• ·r4tnit 4tt:P~~.J t1ns t tot·hi ~lw~a:i.fiPª ·~~~.; 
4}eshores come~m~p~tar~,Mentrestant;yan' : .de sang en~~ deles parets; No ~ytljern:J!um níit. ' 
arribant efectius 'policial~: Cdrnence{i ~ ag~at., finesfta i finS que n<t ens van dd~aiguit V 

la gent bastant a lafo$'i a fer-p.o~ páSsar ~J8r .... w.passar hores~ J:ira· ~fud~t, qQ E;Jl~~y~I:aire. t 
part lateral del pati. Ens.tenen més &e dües ho- ... Ens vamposar a donnir ál te~ sebS~'eapma-· 
res sota el sol de cara a la paret i aguantant Ja talas IÚ .res. . .. 
pressió de la violencia absoluta de ''Ciena la Mirei{J: Vatl\ 9omen&:ar a 'dernarlar aigua i la 
puta boca'; i ''Como te mueva5 te arranPO el primeramane~ de donar7nos a:igua va ser ~p.~4 • ~--dilaí 
brazo1!:· ·· ttant ·una. ... JiUWguey¡:¡,tcoñt si.fóssim. ~Js:i Miteta: S>,ha 

Jqosilltres~.QS v~'~egara beÚ,fe aro. . . 
••........ rellll .... .r ..... ............ , V '! 

Helena: Un cop arri!Jem a la Vemeda ens dei
xen tres quarts d'hoiá a la furgoneta sota el sol 

"e1llnlaiíillades. Fa una calor increibl~. pesprés 
ens duen a tothom .. al nati de la'Y~ . 

.Helena: Jugaven a.tllb ellímit que ningú es des
liidratés completament PsicoJogicament tenen 
pocs limíts, ~~que com pots. demostrar que t'
han estat'donántmt,tracte ve~ori o '",,..,.,.. .. n_ 

tre esta 

L'obenura d'un 
nou centre 

d'internament 
GEMMA P. A. • · ZONA FUNCA 

Les instaHacions de la Zona 
Franca es coneixen com lama
crocomissaria, a causa de la 
seva grandaria. Arran· del des- . 
plegament deis Mossos d'Es
quadra, la seva funció ha anat 
perdent pes, pero encara avui 
acullla base de la unitat anti
distutbis, els artificiers de la 
policia, grups operatius. espe
cials i · els guies canins. En la 
part de darrere del recinte 
s'esta construiht el nóu centre 
d'intemament pera estrangers, 
que substituira l'ac~l que es 
troba al soterrani de la comis
saria de .la Vemeda. 

En aquests centres són re
closos els i les immigrants que 
són identificats sense permís 
de. residencia mentre se~.ls tra
mita tina 'ordre d'expulsió. Se
gons l'Observatori del Sistema 
Penal i del Drets Humans de la · 
UB, els procediments de deten
ció, intemament i expulsió vul
neren drets i llibertats de les 
persones estrangeres i generen 
un alt grau d'indefensió per tal 
de facilitar-ne l'expulsió. ' A 
més, consideren inconstitucio
nall'inteinament cautelar deis 
estrangers sotmesos a un expe
dient sancionador d'expulsió, 
ja que aquesta mesura només 
espot aplicar en casos de delic
te, i no de falta administrativa. 

-El centre d'intemament de 
la Vemeda ha estat denunciat 
per diversos moviments socials 

. i institucions de defensa dels 
drets humans, entre les quals el 

· Síndic de Greuges i l'Observa
tori del · Sistema Penal i del 
Drets Humans de la UB. Du
rant una visita del síndic fa dos 
anys va afirmar . que convenia 
tancar ·el centre i substituir-lo 
per unes instal·lacions més mo-. _ 
demes i amplíes. Mentre aixo 

_no fos possible, consideraven· 
necessari millorar l'estat higie
nic i la comoditat deis matalas
sos, situació que no ha millorat 
des d'aleshores. Des de l'Ob
servatori es viu amb inquietud 
la negativa de l' Administració 
a mostrar les dependencies po-

. licials, i temen que els intemats 
estiguin en condicions degra
dants i infrahúmanes, basant -se 
en declaracipns d'immigrants 
que hi han éstat reclosos. 
. A la r(l~ta de l'Estat espa
nyol també. s'han construil o 
s' estan . planificánt al tres · cen
tres d ' intemament pera estran
gers: Madrid, Valencia, Múr-

. cia, Balears i Galícia, fet que 
· consumeix gran part del pres
supost destinat a polítiques 
d'immigració, mentre que les 
mesures destinarles a la inte
gració continuen relegarles a 
un segon o tercer terme. El nou 
centre de la Zona Franca es va 
licitar l'any 2004 per la, via 
d'urgencia i va.ser adjl,tdicat a 
!'empresa hnaga Proyectos y 
Construcciones SA, per 

. 3.789.527,14 euros. Sera el 
centre d'intemament més gran 
de 1' estat, i un punt de referen
' cia per a la Po licia Nacional. 
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ReUObiiDBDI 
·.' di' la lCR ; 

Remember ·when... Així 
-· s'E:meapQáláva la crida ·que 

un grup d'exmilitant~ de la 
Lliga Comunista Reyoi\J
cionaria (LCR) va ter' arribar 
a tothom qui havíem tingut 
alguna relació amb l'esmen-

- tada organitz'ació' política , . 
. ·nascuda a principis deis· .. 1 ' 

~mys 70. L'objectiu: r~trópar- .·, • · , 
se amb !'excusa d'un dinar. . 
Així dones, 240. persones · 
ompl~en el dissabte 27 de 
maig l'auditori de Cotxeres. 
En un . ambient distes. i emo-
tiu, militants i simpatitzants 
de generacions diferents 
.s'anaren trobant; . alguns 
després d'anys i panys sen-
se veure's, d'altres que han 
continuat coincidint en dife-
rents lluites, alguns que fa 
anys es van cremar. Aixó sí, 
amb un ciar predomini deis i 
les més veteranas. 

Durant dues decades, 
per la LCR i les seves joven
tuts, les JCR, passaren cen
tenars de persones, moltes 
d'elles d'u'na alta qualitat hu
mana i combatent. Amb uns 
inicis forjats en !'ortodoxia 
marxista, obrera i trostquis
ta, als 80 va emmarcar la 
seva lluita en l'espectre deis 
naixents moviments socials 

. (feminisme, é!nti-Otan, alli
berament gai i lesbia, an
timilitarisme, internacionalis
me), assumint l'alliberament 
nacional com a propi. Lla
vors, deis partits que cónfor

. maven !'esquerra e.xtrapar
lamentaria, era, jur¡tament 
amb ei Moviment Comunista , 
de Catalunya (MCC), deis , 
que disposava de més pres
tigi i forQa. 1 justament va ser 
amb el MCC, antigament 
maoista, que al 1991 e~ va 
u.nificar, formant Revolta i 
Rauxa, la seva branca juve
nil. Les coses no ·van anar 
com volíem; i pocs anys 
despres es dissolia ·un pro
jacte que va il·lusionar rñolta 
gent. Ara-encara podem tro
bar l'anima de la LCR .en al
guns raconets, com Revolta · 
Global, al Principat, i Ca Re-: 
volta, a Valencia. 

Roger Sánchez Amat 

can·: .. v:¡.es ::~ies ,,;nníllilitza· . elnlta.t.:la 
delllanda·.·;dtfJMB 

-[ Des que va rebre lacdemanda, les .. accions eri] 
· defensa de Can Vies s'han multiplicat · · . · · 

. ·.•. . ' . ,._ ~ ' •. ·, . . ·., 

[ 
Gairebé un miler de persones surten al ] 
carrer per donar suport ai. centre 'social 

ALBERT ALONSO • SIIITS · 

Des que Can Vies va rebre la de-
. manda de TMB el passat 12 de 
maig per desallotjar l'immoble, el 
centre social va encetar un cam
panya de sensibilització i visibi
lització de la situació de l'historic 

l '.arxivament 
de la. deman
da. La ma.rXa, 
que_ estava en
capyalada per 
una pancarta ' 
en que es po-

· espai al barri, enganxant milers 
de cartells i adhesius i realitzánt 
nombroses pintarles i plantilles. 
Alhora, es van enviar més de 600 
faxos individuals i d'entitats exi
gint a les parts implicarles (Dis
tricte de Sants-Montju1c i Ajunta
ment de Barcelona, entre d'altres) 
que intercedeixin per tal d'aturar 
la demanda. També es van muntar 
paradetes al mercat i a la playa de 
Sants des d'on informar, recollir 
signatures i adhesions de suport i 
distribuir xapes, banderoles, car
tells i octavetes. 

dia llegir La manifestació recorre els carrers de 

El cplofó de la campanya en 
defensa de Can Vies va arribar el 
passat 1 O de juny, quan prop d '1,111 

miler de vei'nes es van manifestar 
pels carrers del barri per. exigir 

"Aturem la 
demanda, Can Vies és del barri", 
va comptar amb la participació de 
membres de diferents col-lectius 
que donen suport a la campanya, 

· com el Centre Social de Sants, 
Papers per a Tothom i la Platafor
ma pel Soterrament de les , Vies, 
entre d'altres. També algun~ 
coHectius culturals del barri com 
Bastoners de Sants, Diables de 
Sants i membres deis Castellers 
de Sants van participar en la mar
xa amb unes actuacions amb que 
van voler manifestar el seu suport 

da per la carretera de Sants. Els 
níegafons convidaven els mani
festants a cridar i es van realitzar 
un parell d'aturades per desplegar 
pancartes, com a la playa Espa
nya, on se'n van desplegar dues 
amb els lemes "+ Centres Socials, 
- Centres Comercials"· i "Can 
Vies es queda" en una de les 

. grues del futur Centre Comercial · 
Les Arenes. També es van corejar 
diversos lemes de suport al centre 
social i en contra de la política ur
banística de les administracions: 

al .centre social autogestionat. "Contra l;especulació, okupació", 
La manifestació va tenir un. ''Lesimmobiliaries·destrossen els 

ciar caracter reivindicatiu i va barris" i "Districte, tu tries pisos 
· transcórrer de forma molt anima- de luxe; nosaltres, Can vies!''. 

En l'aspecte legal, el judici 
contra Can Vies, previst pel 14 de 
juny, ha quedat ajomat fms que 
tots els col-lectius encausats en el 
procés tinguin advocat i la jutges
sa ordeni una altra data. 

Caldra estar atentes a les no
ves convocatories en defensa de 
l'espai. Com ~an explicat alguns 
membres del centre social a LA 
BURXA, esta prevista la celebració 
d'una cercavila de suport a Can 
Vies durant les Festes Majors Al
tematives de Sants, i cap a la tar

-dor es fara una gran jornada de 
· ~uport al centre social que culmi
nara amb la celebració d'un con
cert. 

l·a· -~~- a· . abstenc·l·o" .. 1. 0. s·a· d. ·e··.' sencs ·han donat el sí. a l_'aprovació treur~ vots a l~s Espanyes ~b el · - , · . . ·. del nou Estatut del.Pnnc1pat de Ca- seu discurs anticatala, el ~ert es .que. · 
· · • , . · · talunya, m entre que més del 60% la votació del no u Estatut· ha posat manllesl' el tracas de ·la· . ' c. delS<electors del barri han optat pel ' de manifest l'allunyament eada cop 

· . , _ . _ :·. .·.· · no, el voten blanco l'abstenció. més nítid de la classe política amb 

classe política ·catal·ana 
ALBERT ALONSO • SIIITS 

La classe política del Principat es 
. felicitava la nit del 18 de juny de la 
rotunda ;victoria del sí en la reforma 
de l 'Estatut regional de Catalunya, 
pero el cert és que el resultat supo~ _ 
sa un fracas estrepitós per a l'elit 
política de la comunitat autonoma. 
El nou text · va tenir un suport del 
73% deis :votants, pero va .quedar, 
totalment deslegitimat per una abs-

tenció que va superar el 50% de-l'e
lectorat. 

'Al districte ·de Sants~Mon~ui'c 
els resultats són molt explícits. Ai
xí, deis gairebé. 130.000 ciutadans 
amb dret de vot, només el 50,80% 
va anar a votar. En'tie els votants, el 
73,94% . van votar afirmativament, 
mentre .que el20,92% va votar no, i 
un 5,14% va votaren blanc. Tradui't 
als votants totals, els resultats diuen 
que poc més d'un de cada tres sant-

Mol tes són les interpretacions - una població que ha donat l' esque- · 
· .que s'han fet dels resultats: des deis na a la votació del no u text estatuta-

que han destacat la rotunda victoria _ ri. 1 és que aquest és un Estatut cui
, del sí i han passat de puntetes per nát als despatxos deis mandataris 
l'elevada abstenció (sobretot PSOE. · polítics, lluny de la ciua realitat 
i CiU, protagonistes del pacte Mas- quotidiana que la població viu als 
Zapatero), . als que reconeixen la seus respectius pobles, vil·les i bar
derrota i culpen de tots els mals a ris ·del territori. 
l'efecte mediatic deis favorables al ' Amb tot, caldra veure que fan 
sí (ERC),i els que diuen que l'Es- ara uns partits polítics catalans que 
tatut no s'hauria d'aplicar (el PP) el dia després delreferendumja es-
perqpe trenca el pacte constitucio- taven més· preocupats per les prope-
nal de 1978, Constitució que, per res eleccions. autonomiques i per 
cert, no van votar. saber amb quins carrecs es queda-

Més enlla de les interpretacions ran, que pel resultat d'un Estatut 
catastro tistes de la rancia_ dreta es- que ells van fabricar i del qual més 
panyola, que en el fons només vo- de la meitat de la població ha pai- . 
len erosionar el govem del PSOE i sat olímpicament. . ,:, . 
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'Presumpta~ auressií ·racista al eash 
eonverters de sants 

1 PINZELLADESm ___ m;m' m] 

TiftltJRtlallaRtla 
tlemantla tle la Csftll 
laRBtesta 

• 
'JORDINA SÁNCHEZ AMAT • l'IISPITilD 

El Salma és d'origen saharaui i fa 

passat, i llavors ens van dir que els 
altres havien trucat per dir que nos
altres havíein estat els que havíem 
agredit i que volíem robar. 

COsa • • .us hlvlel • en cap 
lllllneRt 

. sis ánys que és aquí. El dia 10 d'a
bril-va anar al Cash Converters de la . · 
carretera de Collblanc amb el seu 
germa per buscar .un reproductor de 
vídeo per enviar-lo a la seva família, 
que viu refugiada ·a Algeria d'enya . 
la marxa verda que·els ·expulsa del 
Sabara Occidental. En dirigir-se a la 
caixera per fer-li una pregunta, 
aquesta no els va aten9fe. Poc des-

. prés el vigilant els va cridar l'aten
ció, probablemerit avisat per la cai
xera, i els va agredir sense explica
cions. 

Entrada del Cash Converters de la carretera de Collblanc. ESTER 

Exacte. Els mossos ens van dir que . 
havien presentat la denúncia, i que 
nosaltres la podíem fer també. Fi
nalment vam acudir a SOS Racisme 
perque l'única explicació que tro- ' · 
bem és que com ens veuen amb as
pecte d'immigrant, ja sospiten que 
anavem a robar. Poden sospitar el 
que vulguin, pero no posar-se a la 
forya amh algú. D'acord que tenen 
dret d'admissió, pero la violencia 
perla violencia nó l'entenc. 

La Societat Coral La Floresta, 
una de les corals més antigues . 
de la ciutat, vá ser desnonada 
ara fa dos anys del local que ha
via estat la seva seu des·de l'any 
1921 (vegeu LA BuRXA núm. 77) . 
Els membres de l'entitat van sa
ber el passat 28 de juny que la 
denúncia que van presentar per 
demanar la nul1itat del procés 
de desnonament i reclamar una 
indemnització pels danys mate
rials soferts tira endavant. El 
proper 17 d'octubre se celebrara 
una vista amb els advocats de la 
Coral i els d'Abad Construccio
nes SL, empresa responsabÍe 
del desnonament. Des de la co
ral s'enfronten amb optimisme al 
procés jt¡dicial, ja que afinnen 
que hi ha centenars de testimo
nis que poden declarar que el 

SOS Racisme infórma que l'_any 
2005 es van registrar un total de 30 
casos de discriminació en serveis i 
10 agressions d'agents de segure~t 
privada, i que aqÜest sector conti
nua sent . un deis principals ambits 
on es duen a terme actes racistes, 
xenOfobs i discriminatoris. 

Ara, fins que no arribi l'aVís del 
·jutjat, poden pa8sar entre 3 i 6. mesos 
perque es resolgUi el cas. El Salma 
ens ho explica en pritnera persona. 

Com n anar bJiil 
· Estavem mirant coses, vaig anar a la 

caixera a . preguntar pel comanda
m~nt d'un réproductor de vídeo que 
ens.interessavá. Al cap d'una estqna 
va venir el vigilant, ens va indicar la 
porta i ens va fer sortir. Em vaig gi~ 
rar, preguntant per que, i de· sobte 
em va agafar pel cap i . em va tirar 
contra les barreres· de control, i em 
va partir e! llavi inferior. Després va 
venir l'encarregat, em va agafar de 
l' esquena, i el 4e seguretat va em-

Cotxeres dio· 'no' una· 
setmana abans· del 
referéndum 

MARC GARCIA • SM1'S 

· En principi seinblava que aquest 
cop cotxeres rio s'ompliria, jaque 
·l' aposta era arriscada. 

Finalment més de 150 perso
nes van acudir a la cita de la plata- · 
forma de suport a 'la . campanya 
Diguem, No a l'Estatut. La gent 
del Casal Independentista en pre
sentava l' acte i anomenava els 1 O 
punts basics contra l'Estatut de la 
Moncloa: perque som nació, pels 
drets socials, per l'autodetermina
ció ... 1 els uns rere els altres, es 
vañ 'anar succeint el professional 
vídeo de campanya, el parlament 
del militant vernal Jordi Soler anib 

· batalleta inclosa, els balls · dels 
membres de la comunitat panjab 
del barri, la xerrada de !'historia
dor mediatic Oriol Jonqueres i les 
seves dades numeriques de l'espo-

liació fiscal, els poemes musicats 
d'en Carles.Rabassa i el cant del 
temad'enRaimonDiguemno. Un 
acte com els que acostuma a fer la 
gent del ca8al, trebalJat i amb un 
missatge clar, amb una bona pre
sentació i un públic que aplaudeii 
el vídeo electoral, agraeix les bro-~ 
mes de !'historiador, descobreix 
la cultura dels seus vefus irnmi
grats, s'interessa pel discurs del H
der vernal i canta el segadors per 
cloure un acte de poc més d'una 

, hora. · 
Amb aquest acte (segur que un 

dels més multitudinaris del barri 
en la campanya de referendum) 

· els organitzadors podran assegu
rár que almenys aquests més de 
150 vots no són del PP; l'estelada 
de fons i els arguments sobiranis
tes i de justícia social ho v an dei
xar clar. 

bolicar-se repartint bufetades i pun
tades de peu al meugerma." 

aua•llr.IIMnP 
Vam sortir a fora, vam trucar a la 
policia, que ens va dir que l'únic 
que podíem fer era anar a la comis
saria més propera, la de l'estació de 
Sants. Alla ens van dir que sense el 
certificat medie no podíem fer cap 

· denúil.cia. Llavors vam trucar als 
Mossos d'Esquadra, i ens vam tro
bar anib ells. Ens van demanar els 
papers, vam explicar el que havia 

QlllllnB'.arP 
Vaig passar una setmana sense con~ 
ciliar el son. Realment, ser migrant 
és el pitjot que et pot passar. No ets 
res. Veig que aquí, al primer món, hi 
ha diners, pero hi ha molts nervis. 
En canvi allano hi ha res, pero hi ha 
tranquil ~ litat. Alla pots marxar du
rant setmanes · amb la porta obet:ta 
de casa, i no passa res. 

1.000 ve·ins deles 
Corts, venuts per la 
Caixa 

MIREIA PUl • lESCOm 

Des de fa uns mesos es veuen 
banderes okupes i pancartes als 
balcons de l'edifici Barcelona-2, 
situat al barri de les Corts. Aques
ta és Ía protesta del mi.ler de vefus 
i 'vefues d'aquest complex, que 
van veure com a . fmals del 2004 
comen9ava una operació especu
lativa amb les seves cases com a 
protagonistes. 

El complex Barcelona-2 cons
ta de 244 habitatges de lloguer, 
33.000 m2 d'oficines i locals co
mercials, 5.000 m2 de tallers i ma
gatzems i 1.100 places d 'aparca
ment. A mitjan octubre del 2004 la 
llavors propietaria del complex, la 
lmmobiliaria Colonial (de la qual 
La Caixa tenia el 48% de les ac
cions i 6 dels 9 vots del Consell 
d' Administració), decidia ven-

. dre'l per tal d'aprofitar el boom 
especulatiu del moment. 

Els llogaters afectats, majo
ritariament joves en situació 

. precari~ o persones grans, van 
veure perillar la seva situació. Per 
aixo es van posar d' acord i van 
comenyar un seguít d'ofertes a 
Colonial per tal d'aquirir els seus 
habitatges a uns preus raonabl~s, 
fins i tot van fer una oferta amb al
tres inversors per comprar la tota
litat del complex. Després que la 
propietaria ignorés els vefus i de
sestimés totes les seves ofertes, 
van decidir passar a l 'acció amb 
Uil seguit de mobilitzacions. Fi
nalment, pero, el complex es va· 
vendre a mitjan 2005 a Patrirent 
per un total de 207,5 milions. d' eu
ros. Actualment la sort dels vefus 
i vefues resta a mans d'aquesta so-
cietat. · · 

. número ·135 del carrer Jocs Flo
rals va ser durant més de 80 
anys la seu de l'entitat: 

.. EIBaftllilzBRIBS Blltes 
tl'IIRBtlint:i illtJJa/ 
Els veTns i veTnes del carrer /JJ
meria van celebrar una revetlla 
de Sant Pere reivindicativa. Cap 
a les 8 del vespre, entre coca i 
cava, es reclamava l'enderroca
ment de la finca il -legal constru'i
da al número 9. de l'esrrientat 
.carrer, que s'estava edificant per 
sobr.e de l'amplada pennesa, 
enavint l'espai de la vorera (ve
geu LA BuRXA núm. 90). Les 
mobilitzacions veTnals van acon
seguir paralitzar les obres, pero 
l'enderrocament encara no s'ha 
fet efectiu. Des del veTnat es la-· 
menta que sera I'Ajuntament, 
amb diners de tots els · ciuta
dans, qui haura de ·pagar 
l'enderrocament i indemnitzar 

· els constructors. 

Tretai/ÍitllteS IIB 
Men:atltlna es 
manilesten a Sants 
El divendres 23 de juny, es va 
realitzar una manifestació a fa
vor de la vaga de Mercadona, 
tot reclamant la readmissió deis 
tres acomiadats després que 
aquests comuniquessin a !'em
presa la creació de la secció sin
dical de la CNT, en tant que· el 
Com~é d'Empresa és de la UGT 
i fonnat per cimecs gerencials. 

Gen~ral ·d'InstaHacions BCN. s.l a · 
HERBOLJS1T:.lllA DE SANTS 

!\OTIGA; CiOIZLNf\l .. LES, 12 'l'ol. 9.! 4Jl !\3 Tl 

~ET SOBREN ALGUNS QUILETS?_ 
•ET TROBES CANSAT, FATIGAT? 

Truc<~ ' ns o ¡¡costara consultar-nos 
~¡ te'U problema. 

T'aju{l¡¡tetn .a posar-hir.emeL 

AIGUA .. LLl:JM • GAS 

-InstaHacions i reformes 

Galileu 8 7 ·- 08028 

'-- • Tel: 93 51112 34 
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.loan Fern8nclez 1 Myrlaln Moya 
diciones El rtJé.n :c. nr~aro 

Pocs llibres aconsegueixen actualment submerg[r 
el lector en un món paral·lel al visible i arrencar-lo 
de la rutina quotidiana. Pocs llibres fets a quatre 

- mans generen una sensació de simbiosi sense 
anul·lar cap deis seus creadors. Hedonia és així: 
un projecte interdisciplinari que combina la il·lus
tració i la narrativa per a adults, defugint els ca
nons habituals. La primera particularitat és que 
són les il·lustracions les que donen peu als contes 
i . nq a l'inrevés, com acostuma a succeir. Unes 
il·lustracions terriblement expressives on els per
sonatges i els trac;os parlen per ells mateixos. Les 
i"-lustracions guanyen forc;a amb l'ús d'una redu"i
da gammá de colors entre els quals predominen 
el vermell i el negre, combinats amb el blanc i el 
gris. 
, Les cites inspiradores (algunes, extretes de 

canc;ons inoblidables) serveixen, juntament amb 
els dibuixos, perdonar el tret de sortida als textos. 
Són textos on la realitat es pot palpar, on les rela
cions humanes i l'explosió de sentiments són 
transmesos al lector/a de forma directa, a voltes 
Qrutal. És necessari assenyalar que la música per
met i facilita aquesta tasca. No és difícil seguir el 
rastre de la banda sonora d' Hedonia, si pare m 
atenció a les referencias musicals que trobarem 
als contes. · 

Potser és la presencia obsessiva del"jazz, jun
tament amb l'aire retro de les il·lustracions, el que 
ajuda el lector/a a transportar-se en el temps i re
viure un món magic que a algunas ens queda 
1\unya, encara que no ens és del tot alíe ... Us aco
riello que llegiu el llibre i us deixeu portar, potser 
acompanyades per un bon disc de Billy Holiday i 
una copa de vi, potser en una habitació en pe
nombra, il·luminada només per la llum sinuosa 
d'uns ulls propers. 

Elba Mansilla · La Ciutat Invisible 

(par e si ) JULH)L 2006 
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Sovint extrem, sovint cru, sovint accelerat... en 
definitva, hardcore sense més etiquetes. Així de 
precís Ems arriba el treball de consolidació deis 
bascos Fly Shit. Bizitza ... baina no/a bizi? és el tí
tol que recupera el nom d'un deis grans del hard 
core europeu, els noruecs Uve ... but how to live · 
it? o, el que és el mateix, Vida ... pero com vi u re- • 
la?. Curiós nom i curiós títol pera, també, una cu
riosa·banda. Sense practicar un estil proper a les 
masses, els de Bergara (Guipuzkoa) ens 
demostren una vegada més el potencial base en 
materia musical. 

Així, ja sabem que en trobarem pera tots els 
gustos. Deu temes lineals, tots en eukera, versió 
de Poison Idea i disseny vitalista inspirat en el 
cómic de la ma del dibuixant Txori. 

www. flyshit.org 

David Vázquez 
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La canalla deis Castellers de Sants 
passar-ho bé, ... 
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Guionitzada per Zac Penn i Simon Kinberg, ens 
trobem davant el tercer lliurament d'una serie, 
carrega que sol resultar feixuga. Aquest, pero, no és 
el cas, malgrat els canvis en la direcció, ja que el 
resultat manté el nivell del segon lliurament, que va 
ser superior al del primer. 

En un món habitat per una majoria d'humans i una 
minoria de mutants en constant conflicte, els homes 
han trobat la vacuna per a la mutació. Qui ho desitgi 
podra renunciar als seus poders i cor)vertir-se en 
huma. Entre els mutants hi ha diferents reaccions; 
Charles Xavier i els seus alumnas recólzen la lliure 
elecció, mentre que Magneto, que es nega a ser 
tractat com un malalt i a perdre poder, declara la 
guerra als homes. El conflicte esta servit. 

El pitjor és la superficialitat i el desaprofitament 
deis personatges de Marvel. Els amants del cómic els 
hi trabaran gairebé tots, pero sobretot en aparicions 
molt breus i sovint mal adaptats. Lobezno (Hugh 
Jackman) -assumeix de nou un relatiu protagonisme, 
seguit per . Tormenta (Halle Berry), Xavier (Pátrick 
Stewart) i Magneto (Jan Mackellen). 
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El millor és la coherencia i la 
credibilitat del desenvolupament 
de la trama. 1 la sensació, quan 
t'aixeques de la butaca, d'haver
te divertit amb una bona 
pel-lícula d'entreteniment. El 
missatge és, com sempre, que 
cal assumir i administrar bé la 
responsabilitat que dóna el 
poder. Son cinema d'aventures, 
amb ambició i qualitat en just 
equilibri, que des d'aquí us 
volem recomanar. 

Yol 

Formar part de la canalla deis Borinots no només 
significa ser castellar i fer castells. Ser de la canalla deis 
Castellers de Sants significa formar part d'un gran grup, 
viatjar amunt i avall per tota la geografía catalana, veure 
pa"isos estrangers, fer colonias un cop l'any, fer sortides 
ludíques al Tibidabo ... 

Ser Borinot i formar part de la canalla de Sants és, 
. dones, una manera diferent d'eillprar el temps lliure, una 
manera diferent d'encarrilar les tardes deis dimarts, els 
vespres deis divendres i els matins deis diumenges. 

Formar part d'aquest grup, de la canalla deis 
Borinots, representa veure als amics de fora -de l'escola, 
representa jugar, aprendre, ensenyar, pujar, baixar, 
cantar, ter teatre, bailar, saltar, viatjar, fer nous amics i 
amigues, coneixer gent nova, ter castells de sorra, 
parlar, dormir lluny de casa, banyar-te al mar i a la 
piscina, riure, divertir-se, compartir, anar a la platja, 

Ser Borinot és una nova forma de vida, un nou estil, 
una nova ma-nera d~ fer i de ser, una nova manera de 
vi u re. No t'he pensis ni .un segon, apropa't i gaudeix deis 
castells borinots!! Ens trabaras al pati de l'escola 
Practiques 1 (Comtes de Bell-lloc, 84) cada dimarts de 
les 18.30 a les 20 hores i cada divendres de les 21.30 a 
les 24 hores. També pots passar per Cal Borinot 
(Vallespir, 28), el nostre local social. 

diÑciQa 
Ja a la venda 

Necesslt:em 'f500 subscrlpclans!!! 

sultsaripcio@sel;manaridirecta.info 

www.setmanaridirecta.info 

c ; ·7i'l .. l .. ~ ··~- _. -· ;:-y~~ 

NO TANQUEM AL MIGDIA 
PlaQS D'Osca 7:11 Local4- 08014 BARCELONA 

Tel. 93 298 83 35 
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En la línea del frente 
Alllesta és 11a CII\:Ó mftlca qae acau de 
COmlllr 20 aiiVSI Sin • el disc Qlela IOC ha 
uet Fenní1 MIIII'IZI 1 Qle es titUla Elida/ 
lllltriB IBIIIBID Clasll. 

Siempre me ha interesado esa 
jerga que emplean los rastas, 
hablan de batallas que no 
puedes encontrar en los mapas. 

Ten cuidado al pasar a mi lado 
porque soy una cuchilla andante 
otro dice vivir en la línea del frente. 
A alguien se le oye quedar 
en la barricada a las tres. 
A las fuerzas de la victoria quisiera conocer! 

Si escuchas esto prepara tu mente 
para encontrarnos en la lína del frente, 
salta una valla, dobla una esquina, 
en cualquier adoqu ín está la primera línea. 

Es el rock de la línea del frente 
que se note que estás presente. 

Y ahora me estoy coonvírtiendo 
en una chuchilla andante 
es duro vivir en la líriea del frente. 
Te quierp y quedamos 
en la barricada a las tres 
con las fuerzas de la victoria al amanecer! 

.?" -~ ... _:~ 

Es el rock de la línea del frente, 
Que se note que estás presente. 

" 

El boicot és l'acord que duu a terme 
un grup de persones de no tenir 
relacions comercials, o de qualsevol 
altra mena, amb algú, en senyal de 
protesta per algun comportament que 
consideren inacceptable. El nom ens 
ve d'un senyor, el capita Charles 
Cunningham Boycott, un irlandés a qui 
un comte va encarregar el cobrament 
d'impostos als pagesos del seu . 
territori. Els camperols trobaven que 
aquells tributs eren un abús i van 
convenir de no pagar-los. D'aixo fa uns 
cent cinquanta anys. El fet es va 
comentar molt als mitjans escrits i el 
nom del recaptador va passar a formar 
parts deis diccionaris generals. 

"'-' 
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Un barrí és, a banda de la gent que en forma 
part, ·una suma d'espais. Espais que són, que 
han estat, que seran i fins i tot espais que 
podrien haver estat. Qualsevol barrí que tingui la 
historia suficient segur_ que té espais de tots 
aquests . tipus, i Sants, és ciar, no n'és una 
e:x:cepció. 

Deis éspais qye hi ha actua1ment avui, 
almenys, no perdré temps (ni caracters) parlant
ne, ja que el millar que es pot fer per coneixer el 

. barrí és veure'l directament, passejar-s'hi abans 
que algun pla urbanístic se'n megi un tros. Deis 
espais que han estat n'hi ha tants (antiga 
església, antiga estació ... ) que segurament ja 
tindré temps de parlar~ne un altre dia amb més 
calma. 

Pero, com deia, també hi han hagut espais 
que no han arribat a existir ·mai (tret, potser, en 
la ment d'algun alcalde aficionat al ciment). En 
concret vull parlar del pla comarcal, que als anys 
70 la gent dél Centre Social, amb la campanya 
"Salvem Sants dia a dia", junt amb la gent de 
I'Associació de Ve"ins de Badal , Brasil ·i la 
Bordeta, amb el lema "Badal a 30 metres", en 
part, van aconseguir aturar. 

Aquest pla era pie de perles que sens dubte, 
si s'haguessin aplicat, haurien acabat amb la 
vida associativa, la vida de barri. Als nostres u lis 
se'ns faria impossible reconeixer el Sants que 
ara coneixem. Per comenQar, a Cotxeres, en lloc 

d'un centre cívic tindríem un museu del 
ferrocarril. PlaQa de Sants i el passeig de Sant 
Antoni haurien desaparegut sota una via rapida . 
elevada (el que a l'epoca es coneixia com la 
Sca/extrie) i, com aquestes, unes quantes més. 

Desafortunadament no tot el pla es va poder 
aturar, i seguramevt Badal en va viure les pitjors 
conseqüencies, veient com la bogeria 
constructora d'en Porcioles obria un cinturó a 
escassos metres de les cases. Les mobi
litzacions ve"inals, en aquest cas, només van 
salvar alguns édificis situats entre carretera de 
Sants i el carrer Pavía, aquells que a Badal 
actualment es traben uns metres cap endavant, 
pero el cinturó es va fer, torturant les o"ides de 
milers de vé"ins durant gairebé 30 anys, i fent 
desapareixer espa:is tan emblematícs per al barrí 
com ia plaQa de Víctor Balaguer, on hi havía 
l'ajuntament santsenc i !'estatua del ninyu, ara a 
Can Mantega. 

Tot i aixo, el fet d'aconseguir una victoria, 
encara que parcial, ens hauria de servir com a 
estímul per ·seguir lluitant per aquest barrí, per 
aquells espaís que les santsenques i els 
santsencs realment volem. Especialment en un 
moment com l'actual, en que sembla que els 
projectes urban·ísics, com el de l'estació, el 
calaix i le_s Arenes, ens ploguín sense que 
nosaltres p9guem fer.,.j;:}i res. · 

Agus Giralt 

El pop de la centralització 
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El pop de la 
centralització. 
Així satirizava 
La Tramontana 
un deis pitjors 
mals de l'época 
monarquica. 
El que no 
sospitaven és 
que un segle 
després el pop 
encara faria de 
les seves. 
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IMMIGRANTS 
en rimera ersona 

/ Meniar turc 
directament del 

Pállistan 
Soc de Lalamusa, una ciu
tat del Panjab (regió a l'est 
de Pakistan, a prop de la 
frontera amb l'lndia). Els 
meus pares eren els pro
pi'etaris d'un estanc, pero 

.. després de 64 anys treba
llant els ha arribat l'hora de 
descansar i ara el porten 
els meus germans. 

Vaig estudiar fins a se
cundaria i en acabar els 
estudis, amb uns diners 
que tenia est¡:¡lviats, vaig 
muntar un locutori. El ne
·goci no ana gaire bé, així 
que el vaig posar a la ven
da i amb els diners que em 
donaren vaig venir a viure 
a Barcelona. En arribar, el 
meu cosí, que duia ja anys 
vivint aquí, em va ajudar a 
trobar una feina a Rente. 
Vaig passar set anys nete
jant Talgos fins que he 
aconseguit · ~stalviar prou 
per poder muntar el meu 
restaurant turc al carrer 
Canalejas (Naba Doner .. 
Bar). lot i tenir negoci pro.
pi, no guanye molts diners, 
mantenir un'restaurant sü
posa moltes despeses: he 
de pagar lloguer, aigua, 
llum, etc. . 

El menjar pakistanés 
és molt diferent del d'aquí, 
és· laboriós i picant. Per 
aixo, no li agrada a gaire 
gent. Així que vaig decidir 
ter .menjar turc, que és -
molt facil r rapid de ter i li . 
agrada a tothom. 

Soc l'únic de la meua 
familia propera que vi u ací. 
Als meus pares no els 
agrada que visqui aquí. Tot 
i que vaig cada any a visi~ 
tar-los, em troben .molt a 
faltar i em fan trucar a casa 
dues vegades per setma
na, si no ho faig, s'enfa-
den. _ 

Després de viure set 
anys aquí, he fet molts 
amics, molts d'ells del Pa
kistan (hi ha 20 o 30 mil 
pakistanesos només a 
Barcelona!) i fins i tot cins 
o sis que sóo amics del 
mell poble al Pakistan. 

RAMZAM 
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El 'coovleU' explicar 
als intants 

[ 

Els !libres del col ~ectiu Wu Mlng són publicats sota la 
següent nota: "Esta permesa.la reproducció total o parcial 

. d'aquesta obra i la seva difusió telematica sempre que sigui 
pera ús personal deis leétors i no amb finalitats comercials". 

Aquesta nota esta basada en el concepte de 'copyleft', ] 
inventat als 80 pel'moviment pel programan lliure' i ara s'IÍa 
aplicat a molts sectors de la comunicació i la creativitat, de 
la divulgació científica i de les.arts. • 

- . 

COL -LECTIU WU MING 

"Pero ... Si q1:1alsevol pot copiar 
els vostres llibres, de que men
geu?" Aquesta pregunta ens la 
fan sovint seguida de l' observa
ció següent: "El copyright és 
necessari, ·cal protegir els au
tors!". ~questes afirmacions re-
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. velen quant fum han llens:at la 
cultura dominant (basada en el 
principi de propietat) i la indús
tria de l'entreteniment. Només 
als parasits convé fer creure que 
copyright i "dret d' autor" són el 
mateix_. 

Copyleft és una filosofia 
que es tradueix en diversos ti- _ 
pu5 de llicencies comercials, la 
primera de les quals va ser la 
GPL (GNU Public License) del · 
programari lliure. • 

Si el programari lliure hagués es
tat simplement de domini públic, 
abans o després hauria caígut sota el 
control dels voltors de la indústria. La 
solució ·va ser revertir el copyright 
fent que passés de serun obstacle a la 
lliure reproducció a ser l_a garantia su
prema d'aquesta. En paraules plane
res, si jo poso copyleft sobre la meva 
obra, jo en sóc el propietari, i aquest 
fetm'atorga prou poder per dir-te que 
amb l'esmentada óbra pots fer el que 
vullgues: copiar-la, difondre-la, modi
ficar-la, etc. El que no t'esta permes 
fer és prohibir que un altre faci el ma
teix; és a dir, no po):s apropiar-te'n i 
impedir la seva lliure circulació. 

En resum, qualsevol eiutada pot 
tranquil·lament copiar un llibre de Wu 
Ming per llegir-lo (fotocopiar-lo, es- . 
cann~jar-lo o descarregar-lo gratis a la 
nostra web: wufuingfoundation.com). 
Aquesta reproducció no és amb anim 

de lucre, i per tant estlt autoritzada per 
nosaltres. Ara bé, si un editor estran
ger vol fer-Io traduir i comercialitzar
lo al seu país, o si un productor cine
matogratic vol traslladar-lo a la gran 
pantalla, aixo és una reproducdó amb 
anim de lucre, i per tant aquests se
nyors hauran de posar-se en contacte 
amb nosaltres i pagar-nos una quanti-. 
tat, perque és just que 'ens lucrem nos
altres també,ja que e\ llibre l'hem es
crit nosaltres. 

Tornant a la pregunta inicial: no 
· estem perdent dinei:s? La resposta és, 
simplement, no. Cada vegada més 
experiencies editorials demostren que 
la logica copia pirata = cop'ia no ve
nuda no té res de logica. En realitat, 
com més circula una obr1;1, més ·ven. 
N'hi ha prou ainb explicar el que esta 
passant amb els nostres llibres. Un 
uSuari x; es connecta a la nostra web 
i descarrega un llibre. X elllegeix, i li 
agrada. Li agrada de tal manera que 

decideix regalar-lo, i sens dubte 
no pot presentar-se a la festa d'a
niversari amb un totxo de fulls . 
Pertant, s'encamina a la llibreria 
i el compra. Una copia piratéjada 
= una copia venuda. Hi ha qui ha 
descarregat el nostre llibre i, des
prés de llegir-lo, l'ha regalat siso 
set vegades. Una copia pírateja
da = diverses copies venudes. 
Fins i tot aquells que no tenen di
ners per a regals comenten a d' al
tres que han ll~git el llibre i .que 
els ha agradat, amb la qual cosa 
tárd o d'hora algú el comprara o 
seguira el procés anteriorment 
descrit. Si hi ha algú a qui ellli- 
bre no li agrada, almenys no 
s'haura gastat res. 

D'aquesta manera, es recon-
cilia l'exigencia d'una justa re

compensa pel treball realitzat per un 
autor· amb la salvagUarda de la repro
ductibilitat de l'obra (ésa dir, del seu 
ús social). S'exalta el dret d'autor re
primint el copyright, a la cara deis 
que 'creuen que són la mateixa cosa. 
Si la majoria de. les editorials no s'
han adonat encara d'aquesta realitat i 
són conservadores és per qüestlons 
més ideologiques que mercantils. 

Quan s'mventa el copyright, fa 
tres segles, rio existia cap possibilitat 
de copia privada o de reproducció 
sense anim de lucre, ja que només un 
_editor tenia accés a la maquinaria ti
pogratica. El copyright no era antiso
cial, era l'arma d'un empresari contra 
un altre, no d'un empresari contra el 
públic. Avui la situació ha canviat 
drasticament, el públic ja no esta obli
gat a comprar, té accés a la maquina- · 

· ria (per exemple, els ordinadors) i el 
copyright és una arma que dispara 
contra la multitud. 

. * 
JULIOL2006 B 

l; 

EL RACÓ DEL CASAL 

Marauall pleua 
El president de la Gene
ralitat, Pasqual Maragall, 
ha dit qúe plega. Se'n va -
perqué a can _ PSC fa 
molt temps que no el su-

-porten. 1 és que en Ma
ragall sempre ha anat al 
seu aire. Ell sempre- ha 
vist les coses a la seva 
manera i el món maraga
·ma queda molt lluny, de 
la disciplina del PSC i 
el~ seus capitans. Ell, . 
que és deis únics del 
seu partit que creu en el 
federalisme, s'ha trobat 
que Zapatero ha preferit 
seguir amb I'Espanya 
autonómica i pactar la 
rebaixa de I'Estatut amb 
la dreta catalana (CiU). 
Aixo ha deixat descol ·lo
cats Maragall i ERC. 1 en 
aquest escenari el PSC 
és més PSOE que mai, i 
la dreta catalana exer
ceix només de dreta i el 
que vcil és recuperar el 
poder i que perduri la 
Catalunya del peatge 
que tan bé li va: escoles 
concertades, sanitat pri
vada i La Caix\forever. 
Maragall no podia ter res 
en aquest context. Er.a 
una nosa. El/ era la veu 
imprevisible i incontrolá
da d'un tripartit suposa
dament catalanista i 
d'esquerres, i..., ara torna 
la sociovergénc1a, que té 
actors diferents <;.om 
Mas i Montilla. Els po
ders economics i el 
PSOE volen aixo i, si el 
PSC ha de sacrificar el 
projecte de reeditar el 
tripartit, ho tara. Pero la 
política catalana ja no 
sera la mateixa sense 
Maragall. En contrast 
amb un Montilla incapac; 
de sortir del guió i ama- , 
tent a obeir les ordres 
del PSOE; en Maragall 

·tenia un punt d'indiscipli
na kd'imprevisió que et 
deixaven bocabadat, 
com quan va defensar el 
director d' Egunkaria o 
qi.lan va dir que el pacte 
Mas-Zapatero era dUb
tós. 

CASAL 
INDEPENDENTISTA 

DE SANTS 

EL TEU DENTISTA DEL BARRl LA TETE ELL.OKAL 
~

~ Dr_Maryal Solanas 1 
· Esquerra 
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ESPAI DE TREBALL 

Noum•uillatae 
.laboral ·. · 

S'han conegut els primers 
(;9ntinguts de la nova refor
ma laboral · pactada pel Go
vem espanyol, la patronal i 
els sindicats estatals CCOO i' 
UGT. Un cop més, s'ha 
menystingut l'opinió deis tre
l)~llacjors i treba~ladores, que 
no hem comptat per res pera 
aquestes organitzacions a 
l'hora de modificar substan
cialmént les nostres rela
cions .laborals. Es consolida 
yn1 abaratiment de l'acomia
dament a canvi d'unes· ambi
gües propostes de reducció . 
de la temporal~at. 

Aquesta modalitat de 
contractació permet convertir 
en indefinides contractacions 
temporals, majoritiuiament 
fraudulentes, a canvi de bo
nificacicins de les cotitza
cions de Seguretat Social i 
una indemnització per aco
miadament improéedent més 
baixa 

Aquesta rebaixa no va 
en benefici d'una major ocu
pació s¡nó que permet perdo
nar les áctuacions fraudulen
tes empresarials. D'altra ban-

. da, sembla que !'única 
manera de fomentar la con
tractació indefinida sigui l'a
baratiment de l'acomiada
ment, quan la solució és•un 
bona política economica. 

La lógica d'aquesta nova 
reforma és reduir les despe-

. ' ·· ses economiques de les em
preses, sigui tant en l'aspec
te salarial (menors' indemnit
·zacions) com.social (menors 
cotitzacion.s) .. De·· poc ·o· de · 
res serviran les mesures 

· · contra la temporalitat si no hi. 
há un control severde Ja·se- · 
va aplicació. 

Només amb l'increment 
real i exponencial d'efectius 
de la lnspecdó de Treball per 
fer-Ies complir, es pot aturar 
l'incompliment de les normes 
laborals i socials. ·l en aquest' 
sentit també és · necessana 
una actuació decidida i so
lidaria del sindicalisme, com 
a instrument de lluita i orgé!-

~ nltzació de la classe treballa
dora. 

MARC FAUSTINO 1 VIDAL 
Cof'lsultes: 

laburxa@laburxa·.org , . 
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·La línia d'investigació i cooperació d'immigrants i 
.. treballadores sexuals (LICIT) ha· estat un deis 

col iectius que ha format la Plataforma Comunitaria 

. . . ,• . .• .. ] .. 
Trebaii .Sexual i Convivencia: Aqu~ta s'ha·oposat · · 

· a l'ord.ena~ga ~~l .civisme,Ls'hamanifestat~ .fa.vor: 
de la l~ahtzacro,del treball -del s~xe. · .e .: : . . 

' '· ' ••• '' 1 > • '-1' :1. ; 

J. S. AMAT 

· Licit va néixer a principis del 2000 
.quan diverses dones (antropolo-

. gues, educadores socials, treballa
:<dores sexuals, etc.) s'organitzaren 
cQm a grup d'investigació i coope
ració per treballar el· tema de· les 
immigrants prostitutes. Tot i que 
les condicions de vida de les treba
lladores sexuals a vegades no faci
litin la continuYtat, des del principi 
han treballant totes plegades. Pero 
és un procés dificil pel rebuig a 
que s' enfronten, cosa que fa que · 
moltes coHaborin. en silenci, i per 
la intermitencia que suposa aquest 
treball. · · 

' ' 

Amb el temps, LICIT ha viseut 
un procés de transformació: ha 
passat de ser un grup d'investiga
ció a esdevenir un grup d'acció po
lítica. La culminació d'aquest pro
cés va ser el congrés internacional 
del juny de 2002 sobre Drets Hu
mans i Treball Sexual. · Fou una' 
setmana de treball conjunt i oci 

Manifestació contra l'ordenanr,:a municipal, Barcelona 2005 . INTERNET 

· compartit entre persones d'arreu 
del món, i es va celebrar la prime

"f' ra ~manifestació ,ludicofestiva de 
treballadores sexuals. Aixo va de

. . terminar el canvi d'orientació del 
· treball de LICIT, que actualment té 
diverses línies de treball obertes, 
pero·sobretot se centren en l'elabo
ració d'un discurs que permeti una 
denúncia més. elaborada, i una .lí~ 
nía·. de suport a .f~s· treballa~ores. 

tir, trenca la solidaritat entre dones, 
etc. 

Així, l'objectiu de LICIT es 
desvía de l' estudi tradicional deis 
sectors economic · i sanitari (les 
prostitutes globalment tenen un ni
vell -d'ingressos mitja superior al 
salari mínim i no estan especial
ment afectarles per problemes . de 
salut), i se centra en ·el tractament 
de la seva estigmatizáció i · segre
gació social, tot trencarit barreres, 
recuperant el dhlleg amb les pros
titutes i la. comunicació ·amb els 
.nistants coUectius de 'dones ... 

El contacte . entre dones de les 
l'estigmalilzaci.ó de' les,r,eball• ·' dues bandes·.de la barrera no-és no

~dQres seuals,. . més necessari. per .entendre millot 
El caracterespecial del treball rau. les co~truccions de .ge~ere, jaque 
.en l'estigmatització que acompa- . s'entra en un .rnón ric amb uria vi2 
. nya aquest camp, per la qual cosa ·sió crítica de les relacions socials 
cal tenir presents. els models de va- existents, sobretot les de genere; 
loració social, tot analitzant els sinó que aquest contacte també és 
suposits de partida; necessari pera les treballadores se-

De fet, aquests suposits també xuals. -
estan arrelats en certs sectors del 
feminisme, que referint-se. ·a la 
prostitució parlen d'esclavitud se
xual femenina. Les dones que tre'
ballen .en el camp de la ·.sexualitat 
s'interpreta que són prostítutes, i 
aixo esdevé tota la seva identitat. A 
més, aquest estigma també actua 
com úna forma de control• de les 
dones: cataloga quines són bones i 
quines dolentes, les formes de ves-

El reconeixemem de drets 
LICIT defensa el reconeixement 
de drets a través de 1' ambit laboral, 
ja que l'estatut de treballador/a és 
allo que· ·permet actualment tenir 
l'estatus de la ciutadania. És per 
aixo que defensa que es reconegui 
l'exercici del treball sexual com 
una opció laboral, i que· es regula
ritzi. Pero . sobretot ho exigeixen 

-perque és la reivindicació que fan 
les mateixes treoalladores sexuals. 

L'onlenant:a del civisme 
Arran de la gestació i aprovació de 
l'ordenans:a, nombroses entitats 

. s 'uniren per a formar la Platafonna 
pels Drets de les Persones Treba
lladores del Sexe. LICIT es troba 
entre aquestes, i hán presentat un 
recurs d'inconstitucionalitat de 
1' ordenan~a. 

Denuncien la manca de proto
col eri. l'aplicació de l'ordenans:a, 
1<!- ' petsec'ució de leS: treballa<J,ores. 
autonomes i que, en defirutiva, 'no 
respon als veritables ·interessos de
-les· dues · parts. A· més; el Tribunal 

. Europeu de Luxemburg va :decla
:rar el 2001 q'ue la prostitució és 
una activitat económica legítima. 

Aquesta ordenan~a ·incrementa 
la seva vulnerabilitat. D'ens:a la 
seva aprovació, 300 treballadores 
han estat detingudes. Aquest fet ha 
estat .denunciat per diversos 
coHectius, . així com també s'ha 

" posat de manifest- que no es · va 
consultar-cap dels grups que trae- · 
ten· el tema: per 1' elaboració · de 
1' ordenans:a, i les mesures que 
s'han promogut pera la reinserció, 
·dirigirles a dones . que ja havien 
deixat .el-treball del sexe o estaven 
en vies de fer"ho. 

LA BORDETA, MON AMOUR 

.. . can BaUió: 
··. ·¡ervenió IDUDiCiPal 

"Quan surts content d'una reunió 
a I'Ajuntament ·és que fhan en
ganyat peró (mcárá no te n'has 

· ·adonar. Pep Ribas Centre SoCial 
· · de-Sants · . , 

Tots sabeu qüe des de.·la CO' 
, 1]1issió de Ve'ins ·i eL Centre. Social 
estem lluMnt des deJa més de 1 O · 

· · an9s per recuperar Can B~tlló. La 
··. nostrá estrategia fins ·ará ha estat · 

intentar pactar un paquet impor- .~ 
·· '- tarit d'equipamentS, limitar al· ma

xim el nombre de pisos que hi fa
cin (més tenint en compte que el 
Pla Metmpolita no eh preveia 
cap). Dones bé, en una 1a fase 
van fer un tripijoc per portar edifi- ' 
cabilitat per 600 pisos ·des d'E
duard Aunós, a la Zona Franca. 

· En una 23 fase, i per acontentar a . 
· la · immobiliaria, es van incremen

tar els pisos fins a· 1.400 (recor
dem: on abans només es planeja
ven equipaments i zones ver
des).Després d'empassar-nos 
aquests dos rosegons (que Deu 
n'hi do) i d'haver pactat EXPLÍCI
TAMENT que no es faria ni un sol 
pis més, a la reunió dé juny 2006 
l'ajuntament s'ha despenjat que 
n'arribara afer fins a 1.656. Afegint 
200 deis anomenats pisos dota
cionals (per joves).Cal explicar 
que l'ajuntament, en una modifi
cació del PGM de 5 de juny de 
2001 es va auto-autori~r a cons- · 
truir pisos sobre solars d'equipa
ments, tot pervertint la norma ur
banística i efs seus mecanismes 
de cotnpensació · d'espais i · vo
·lums. A més, la nostra estimada 
regidora (on estaríem sense ella!!) 
ens va· acusar de mentider5 (per 
dir que fan més pisos quan en re-

. alitat són. equipaments )· i · ens ·va 
· .·.tractar d~insolidaris per no voler' pi- · 

sos per joves. Guauuuuu! 
. ·. Els socialistes (i la Moraleda 
n'és una alumna·de'lesmés juste- · 
tes) han desenvolupat una incre'i-

. ble CARA.DURA per enganyar la 
gent i per corrompre el significat · 
de les paraules, a banda d'envol
tar-se d'una cort de pilotes i llepa
culs. Sap greu teriir la convicció 
de qué Can Batlló, amb tot el que 

. hem treballat, també acabara ma
lament. Pero no podem arriscar" 
nos que la única i darrera reserva 
de La-Bordeta se la vagin raspa
llant:(cepillando) mica en mica da
vant deis nostres ulls. · 

Prepareu-vos per· una nova 
batalla. 

COMISSIÓ DE VE'iNS 
DE LA BORDETA 

Fes-te .uico aniga-.de . 
¡-----------------~--~ ~---·----ñoM:iCii.iACió BAÑc'LüA---- j 
1 Nom Caixa/Banc 1 

la.:.BUrxC: 
Les subscripcions a LA BuRXA acompliran dos objectius: fer-Ia 
. arribar alla on la seva distribució no arriba i contribuir 

: economicament afseu manteniment. . 
Es poi fer de diverses maneres:mitjanl(ant correu convencional, 

per dbmiciliacio bancaria o manualment. 
Així queja saps! 

"' 

1 Cognom~ . . . .. · · ·Ad . · ,. . ,.; .,. .• · ·' ·· · 1 Carrer i número : · • . :-- ·· rer,:a · · · · l. ; · · ·· '· ~ 
1 Codi Postal . · Població · · ·• · · · · Població · . :, .. - ' ~ ' ··- .. ' · : 1 

. . 1: Téléfon .. . : , . · DNI • ·: ·. · · · · Nom del titulár ··· ~ .1 
.. ' ·: ·• Vu'll rebre LA BuRXA a casa · • · · · : CODI ENTITAT · O O DO : 

1 CODI SUCURSAL D D D D . 1 
1 · Amic amiga de Col ~aboració anual Aportacions CODI SEGURETAT O D 1 
1 . LA BuRXA amb voluntaries a LA NÚM DE COMPTE O O DO O O O O O O 1 
l 3 euros/mes ~ . LA BURXA BuRXA Es prega que entregueu fins a nova ordre els rebuts que presentara lA 1 5 euros/mes __ euros BuRXA · 
1 (36 euros l'any) ,· (60 euros l'any) • (escriure amb claretat) Data Signat~ra 1 
1 ' . ' 1 
~---------~-------------~---------~-----------~ 
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la sala de testes Babia, recuperada per la cultura . Festa i lluita en 
la revetlla 

Pancarta a la fa~ana del carrer Olzinelles, 31. BARRISANTS.ORG 

la cultura popular celebra 
·la 3a Fes-te al Carrer 

ESTER DE PABLO • SAifiS 

La tercera edició de la Fes-te al Ca
rrer s'han celebrat -aquest any als 
barris de la Marina, en el marc de la 
seva festa major. Aquesta trobada 
de cultura poptllar, que va néixer de 
la ma deis Castellers, els Geganters 
i els Diables de Sants, es va iniciar 
el día ~ Sant Joan amb dos corte
focs. A mitja tarda de dissabte les 
Espumes de Port eren-les amfitrio
nes d'un correfoc infantil que va 
aplegar nombroses colles. 1 ja en-

. trada la nit, els Diables de Port van 
celebrar el seu dese aniversari el\ un 

gran correfoc amb 10 colles convi
dades, entre les quals hi havia els 
Diables de Sants. 

Diumenge va ser el tom deis 
Gegants, que des de primera hora 
del matí es trobaven plantats a la 
playa de la Marina i que van realit
zar una cercavila amenitzada per 
grallers. La mostra de puntes de 
coixí, una activitat sempre present a 
la Fes-te al Carrer, va reunir gairebé 
200 puntaires que, com molta de la 
gent que omplia els jardins de Can 
Farrero, van poder gaudir de les 
danses de la Colla Bastonera de 
Sants i de l'Esbart Barkeno. 

JORDINA 1 MIREIA • SAifiS 

L' antiga sala de festes Bahía, i pos
terior discoteca Rainbow, del carrer 
Olzinelles, 31, acull des del passat 
día 16 l'Espai Alliberat perla Cul
tura. Amb aquesta acció es continua 
'el que s'inicia al -teatre Amau del 
Paral·lel per trencar .amb la mer
cantilització de la cultura i la preca
rització de tot el sector. Al vespre, 
s'obrí la sala després de 10 anys 
sense música, i la bola gegant del 
sostre va tomar a brillar tot i la pols 
aclll11ulada. Després del passi de la 
peHícula El Taxista Fu/, La Troba 
Kung Fu va comen¡;:ar el concert, 
seguida de Jalea' Real, els Pirat's 
Sound Sistema i DJ diversos. En di-

1 un cop entrat el migdia; una 
trobada castellera, amb els Caste
llers de Sants i del Pobie Sec i la 
Colla Jove dels Xiquets de Tarrago
na, va posar punt i final a aquesta 
festa de la cultura popular. Els Cas
tellers de Sartts van tomar contents 
cap al barrí, després de descarregar 
el tercer 4 de 8 de la temporada, a 
més de fer un 5 de 7j un 3 de 7, que 
els donen forces per afrontar reptes 
superiors. 

Després d' aquesta tercera edició 
es pot dir que la Fes-te al Carrer és 
una activitat plenament consolidada 
en el calendari festiu i cultural deis 
nbstres barris. Alhora, el fet d'agru
par diferents activitats de cultura po
pular en una mateixa festa dóna més 
for¡;:a a l'hora de reivindicar la cul
tura com un acte gratui't, participatiu · 
i de carrer; un dels_principals objec
tius dels organitzadors. 

ferents moments es va recordar la 
situació actual de Can Vies. El dis
sabte va donar pas a tallers, passis 
de vídeo i l'actuacií de diveresos ar
tistes. 

Ara per ru;a a la casa hi viuen 
una quinzena de persones. L'as
semblea es reuneix cada dirnecres a 
les vuit i ja estan previstes diverses 
activitats com l'organització de di
versos tallers i els diumenges dedi
cats a la música d'abans deis 60. 

L' edifici pertany, segotis fonts 
veihals, a una empresa hotelera. Su
posadáment aquesta va . ádquirir 
l'imrnoble,juntament ambla Torre
ta, per utilitzar-lo com a moneda de 
canvi en una operació urbanistica 
amb 1' Ajuntament. 

Quatre de vuit de Sants. BORINOTS.O~G 

Sopar a la pla~a Osea. PERE 

PERE • SUTS 
Ja ha arribat l'estiu i arreu deis 
Pa'isos Catalans es dóna la 
benvinguda a aquesta nova 
estació amb la revetlla de Sant 
Joan. Sants no n'és una excepció; . 
la revetlla,_ com és tradició en els 
últims anys, va comenc;ar a la 
plac;a d'Osca amb un sopar amb 
l'assisténcia de prop de ·150 
persones. Amb la panxa plena, les 
assistents van gaudir de l'actuació 
musical qe Safanória, i després 
del concert va arribar el foc de la 
ma de les Guspires de Sants i els 
Diables de Sants, que van 
finalitzar el seu espectacle , 
encenent la foguera de la plac;a. 

. Per cloure la revetlla a la plac;a, el 
PO Barrut va fer bailar el públic 
amb éxits de tots els temps de 
música de festa en catalá La testa 
va incloure la lectura del manifest 
del 2n aniversari de I'Assemblea 
de Jo9es de Sants i l'explicació de 
!'actual ~ituació del CSA Can Vies, 
on va acabar la revetll¡3 del-barrí 
solidaritzant-se amb el CSO La 
Gabia de Lleida. 

Consuuiót amb ci h a n ~ alternativa (petita, sí, pero real). Aixó sí, tenen un per d'altres, la seva historia; per d'altres, les dues 
coses. Pero no només les cireres tenen el privilegi 
de ten ir un passat, també el tenen els carbassons. 
1 les mongetes, els alls i tots els attres fruits de la 
terra. Només que per poder saber el seu passat, 
ens hi hem de poder acostar i conéixe'l . 

Després de tanta· teoria, un xic de reálitat. 1 el 
trosset de món que us expliquem avui, és el de 
I'Anna i el Jaume. 

Pagesos de Torrelles de Llobregat, han vist 
com la seva professió amiva a la baixa, a causa 
de l'especulació que els deixa sense terres i de la 
globalització alimentaria que els deixa sense 
mercat. Fins fa uns anys, venien les cireres a 
Mercabama, i cada any veien com s'emportaven 
tata la seva producció per quatre duros. Aquest 
any han apostat per la venda directa i per les 
organitzacions de consumidors, i estan molt 
satisfets amb el resultat. 

1 així és com a Germinal, Espai Obert, etc. hi 

"PEIXOS NOLLA" 

Mcrcat de Sants, paredes 301 u 306 í 340-341. 

Telf; 93-.339-.55-57 
SANTS 

cireres ecológiques que estan 
molt bones, que rio han fet mil 
voltes pel món, que els 
beneficis de les quals no són 
peral llest de tom (sinó per a 
aquelles persones q~e les 
han cuidat i cojlit), que tenim 

· la garantia personal que no 
se'ls ha llenc;at cap producte 
químic xungo ... 

... 

En resum, són unes cireres que 
han sortit de la lógica boja del mercat i 

unes preu. 
D'altra banda, a les persones que 
mengeu a Terra d'escudella us 

arriba un xic d'aquests tipus 
de , productes, ja que 

compren uns carbassons 
que són produ'its per dos 
urbanites que . valen ser 
pagesos i que s'han 
associat amb el Jaume. 

que, encara millar, perrneten construir una realitat 

La .que ens ocupa, 
pero, és la histOria d'unes 

cireres d'un temps, d'un 
espai i d'una voluntat. Cada 

espai, cada temps, cada .intenció 
té llurs cireres; cada cirera, la seva 

historia. Per uns, el més important són les cireres; 

Com passa amb els amics, és quan hi sóm a 
prop quan ens expliquen retalls d~ seu record i 
horitzons del seu caminar. Llavors podem afegir 
referéncies i notes a peu de pagina, i comencem 
a conéixe'ls fins que finalment podem entendre'ls 
com a éssers complexos. Per aixó pot ser bonica 
la curta distancia i la relació directa. Per a les 
persones i per a les cebes, per als amics o per al 
pagés i l'enciam que t'alimenten i et conserven 
l'entom. Perqué el que es veu no ho és tot, només 
pot ser-ho tot quan no coneixem. Deu ser per aixó 
que volem tocar tot alió que ens agrada veure', .. 
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* En aquest aparta! volem apropar-nos a la realitat del nostre 
país, des de Salses a Guardarmar í des de Fr.aga a Maó. Des 
de LA BuRXA volem .contribuir a la coneixenca del nostre 

passat immediat, de les problematiques actuals, tant socials 
com ecolbgiques í economiques, i deis moviments populars 
_que ens fan avancar. 

BON VENT. .. 

una aproximació a Andorra 
Maragall s'acomiada amb una 
prejubilació fon;:ada. 

Andorra es reconeix com a Qaís el 1278-1288, 
gracies a l'acord feudal entre el Bisbe de I'Urgell i el 
Comte de Foix (que amb el temps.esdevindra el cap 
de I'Estat francés) i pel qual els dos es converteixen 
en cosobirans. Fins a la primera meitat del segle XX 

l'economia del país es basa en l'activitat agraria i 
ramadera. Durant la guerra civil espanyola i la 
repress.ió de la postguerra, Andorra acull nombrosos 
exiliats, alguns deis quals van de camí cap.a Franc;a i 
d'altres que es quedaran a viure al país. 

.Presos del4 -F: 
vaaadeFam 
indefinida 

SILVIA PUENTE • INDDIRI 

A partir deis anys cinquanta, 
Andorra comenya a viure una trans
formació, grades en bona part a la 
creació de noves infraestructures 
(forces hidroeU:ctriques i comuni
cacions), i a l'inici del desenvo
lupament del sector serveis, grades 
a l'activitat comercial (i contraban
dista). La pÜblació comenya a in
crementar-se cap als . anys 60-70, 
passant de 6.170 habitants (1950Y a 
28.000 (1977). No és fins al 1993, 
amb 1 'aprovació de la Constitució, 
que es reconeix com a Estat sobira, 
en regim polític de coprincipat par
lamentari ( els dos senyors feudals 
esdevenen els caps d'Estat). Aquell 
mateix any Andorra esdevé estat 
_dins les Nacions Unirles--. Eli--vtvinil 
Encara s' esta en im procés de des-
envolupament legislatiu i institu
cional. Hi' ha poca tradició d'Estat · 
de pie dret i social, i ex.isteix certa 
te_nsió entre el desenvolupament de 
drets socials/civils i el manteniment 
de l'statu quo. 

· Aquest fet és palpable no no
més · en la possibilitat d' ex ere ir 
drets polítics (restricció de la llei de 
la nacionalitat a 20 anys de r~siden
cia al país i la renúncia de la nacio
nalitat d'origen), sit¡ó també d'e
xercir drets economics i socials: els 
residents estrangers només tenen 
autoritzat un únic establiment co
mercial, o han de residir durant més 
de 20 anys (des de 2001, 10 anys 
per a espanyols/es i francesos) per 
poder participar del capital d'una 
societat mercantil, que obligatoria
ment ha de . ser formada per dos 
teryos d'andorrans_. El model mi- · 
gratori esta centrat en la forya de 
treball i amb un restrictiu accés a la 
nacionalitat: són imprescindibles 
~O anys de residencia i qn examen 

.............. 
ll"' 

fl o r. i s te ri 
val l espi r ,16 
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de conéixements (val a dir qu~ no
més una de cada tres. persones· que 
podrien tenir accés a la tla&ionalitat · 
la sol·liciten). 

El fenomen migratori al país té 
una altra dimensió: el 38,27% té la . 

·nacionalitat espanyola; el 36,65%, 
andorrana, i elll,49%, portuguesa .. 
Pero si ens fixem en !'estructura 
poblacional per nacionalitats, i so
bretot fent ernfasi en les persones 

~.: H' 
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sidencia i treball s'estableix per 
contingents teinporals i altres per
misos renovables. Per accedir-hi, 
en tot cas, cal haver superat un exa
men medie .que vetlla perque els 
treballadors/es no pateixin malal
ties infeccioses o croniques deter~ 
minades. 

Manca de dr8ts IÍIIM'als • 
Des dc::.I punt de vista laboral, An~ 

~· .. {,)' 

assalariades, veiem que el 49,43% dorranof orma part de la OIT (i, per 
de la població és espanyola; el tant, no té ratificat cap deis seus 
18,91%, portuguesa, i, per últim, el · acords) i no existeix l'Estatut del 
15,52%, andorrana. · Treballador (a,ctualment esta entra-

Existeixen nombrosos tipus de mits parlamenums la proposta de 
permisos, pero se'n poden destacar llei). No es reconeix el dret de ne-
tres grans tipus: residencies actives, gociació col·lectiva, de vaga ni l'a-
passives i frontereres. Dins les re- tur. Es reconeix el contracte verbal, · 
sidencies actives es troben els per~ excepte si é~ de prova o temporal. 
misos de residencia i treball,. que En els contractes indefinits '(si no 
s'atorguen per un periode inicial s'especifica: tots els contractes te-
d'tm any, renovable tres vegades nen caracter indefinit) poden res-
per dos anys, i a partir del moment . cindir-te, amb una notificació amb 
en que es renova, cada 1 O anys. · 15 di es durant els sis primers mesos 
'L'atorgament del permís de re- (o amb una compensació amb _el 

pagament d'aquests), o amb el sis
tema de ~ompensació previst .a la 
llei. El salari mínim esta al voltant 
deis 900 euros, i el salari miua al 
voltant dels 1.500 (en el sector ti
nancer el salari miua és de 3.600, 
enfront dels 1.000 del personal de 
servei domestic). · 

L' atenció medica primaria i se
cundaria esta convinguda amb la 
Segureta( Social andorrana, a la 
qual contribueixen assalariats i pa
trons. L'afiliació només és obli
gatoria actualment per als treballa
dors/es. Els centres d'atenció 
primaria compten amb professio
nals d'infeimeria i treball social, i 
es disposa d'un centre hospitalari 
(de 189 llits) molt confortable. La 
sanitat no té caracter universal, i la 
Seguretat Social cobreix el 75% 
deis serveis (també oftalmologia i 
odontologia), i el90% per hospita
lització per a les persones assegura
des i els seus benefiqiaris (el conju- . 

· ge i fills/es menors d'edat o estu
diants flll.S als 25 anys ). .. 
Múhillés Sistemas 8dUca1lus 
Hi ha tres sistemes educatius, més o 
menys equilibrats en nombre d'a
lunmes: un de frances, un d'espa
nyol (en que s'inclouen coHegis 
confessionals), i un d'andorra. La 

·població escolar és d'uns 10.000 
infants; i la universitaria, d'uns 
1.300 estudiants. L' educació no és 
universal, ja que la llei d'educació 
no en dóna el dret a fills/es de resi
dents temporals ni a les que no tin
guin una situa:ció regularitzada. Per 
a la resta, les escoles són gratuYtes 
(públiques o concertarles). . 

Hi ha una baixa fiscalitat i esta 
basada en la imposició indirecta (de 
mercaderies, prestació de · serveis, 
producció interna, canons i taxes ... ), 
a més d'un sistema fináncer poc 
transparent, raó per la qual Andorra 
és considerada paradís fiscal. 

· El 19 de juny, els tres joves 
empresoríats arran ·deis incidentS 
al carrer Sant Pere més Baix van 
iniciar una vaga, de fam indefinida 

· per reivindicar la seva innocéncia i 
demanar la llibertat. En el moment 

· de tancar l'edició, la vaga dura 15 
dies ! els joves es comencen a 
.trobar cansats i febles. La mare · 
d'un deis nois s'ha un~ a la vaga de · 

. fam i s'han realitzat diversos actes 
de solidaritat. 

Alex, Rodrigo i ·Juan van 'ser 
detinguts amb sis persones més el 
febrer d'enguany, després d'una 
intervenció policial poc clara al 
barri de 1~ Ribera. Els tres joves es 
troben empresonats sota les 
acusacions de lesions i atemptat á 
l'autoritat. Pero el motiu que els ha 
empes · ha prendre aquesta 
drastica" mesura és qÜe ef 9 de juny 
es va tancar la instrucció del cas, i .· 
els joves.hauran d'estar a la presó 
fins a la celebració .del judici {que 

• pot ser d'aquí a 4 anys). L'objectiu 
és evitar el tancament d'aquesta 
fase. i denunciar les irregularitats 
que s'hi han prÓdu'it, ja que s'han 
rebuijat moltes de les preves de la 
defensa; fins i tot els informes fo
renses que proven ,la seva 
innocéncia. 

... 1 BARCA NOVA? 

El col-leccionista de carrecs 
públics desitja tenir l'únic que li 
falta. 
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JORDINA SÁNCHEZ AMAT • SUJS 

Com veus la siluació de les persones bo
mose•ls;l 
Cal diferenciar les persones homosexuals 
que viuen a Catalunya o a l'Estat Espanyol 
de les de la resta del món. És diferent perque 
les persones que estem vivint aquí tenim 
una serie de drets reconeguts que a la resta 
del món no tenen. Encara hi ha paYsos en 
que pel sol fet de ser homosexual et maten, 
et posen a la presó, igual com passava aquí 
fa 35 anys. No es pot oblidar que paisos 
com Polonia no reconeixen els drets de les 
persones homosexuals. 

Tot i que aquí encara hi ha b'eball per ter_ 
En el mateix sentit d'abans, ser lesbiana a 
Sallent pot ser molt més dur que ser-ho a 
Barcelona. El que et dóna l'associacionisme 
és semblant al que et dóna .el concepte de 
ciutadailla, que és una referencia a una iden
titat, pertanyer a algun lloc, que és el que ne
cessites per créixer. A molts llocs· no pots 
pertanyer a cap lloc, perque a part que el re
ferent no hi és, hi ha una pressió social per
que aixo no aparegui. 

Quins creusque són elscamils percanviar 
~dru~m;. · 
La base és el reconeixement de drets i pro
tegir-los. Pero el problema ha estat que ens 
hagim hagut de centrar en aquest treball. Per 
tiencar amb el tema de l'homorobia.cal una 
transformació. Si no, és un peda9. El que cal 
és canviar les societats, que són homorobi
ques. Hem d'entendre que si s'ban crimina
litzat determinats col·lectius, s'han silenciat 
i invisibilitzat, és' perque significa un altre 
model de sexualitat. 1 la sexualitat és una' de 
les potes del patríarcat. És impossible ser 
lliure si no ets lliure en la teva sexualitat, 
perque esta lligada a la teva identitat. El mo-

~ 

entrevista JULIOL 2008 K" 

Mo·ntse Pineda 
Membre de Creación Posiliva 

Centre social 

"EIIIoc que se'ns esta deixant 
. a les persones homosexuals 
és un lloc consuu·ll per una 
societat perversa" 

COP D'ULL A SANTS 

FOTO: JORDINA 

o 
Amb moti u del dia de I'Orgull gai i lesbia del 28 de jwiy, hem volgut 
parlar amb la Montse, que des de Creación Positiva defensa els 
drets de les persones seropositivies, intentant desconstruir tot el 
tema del genere i lluitant pels drets de les persones homosexui:lls. 
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viment homosexual, una de les coses que ha 
tractat és aquesta identitat, el tema de l'or
gull, el ')o sóc així, i vull ser així". 

trult per una societat perversa', que genera 
discursos en que necessitem confrontar. 

,,... CENTRE SOCIAL DE SANTS • Olzln.llet, 30 

En aquesta lransformacm. com veus el pa-
per deis moviments soeials;l • 
Tots. els moviments que estan englobats en 
allo anomenat alternatiu formen part d'a
quest intentar canviar la societat. Pero de
terminarles qüestions no s'han incorporat, 
com la del dret a decidir la nostra sexualitat. 
Per mi és molt paral-lel a la lluita per la 
igualtat des de la diferencia que estem fent 
les dones. Sense aquesta igualtat no es pot 
fer una revolució. 1 jo cree que el moviment 
no s'ha plantejat aixo. No és nou. A la Guer
ra Civil espanyola determinats moviments 
van incorporar la dona pero en un lloc molt 
determinat, tampoc van fer una revolució 
respecte els drets sexuals de les persones. 
No aprenem de la historia, del que ha passat. 

Ho tenim moh arrelat 
L'homosexualitat és una categoría generada 
·pel patriarcat, igual que l'heterosexualitat. 
Aixo et condiciona, perque en8 hem d'iden
tificar, d'assenyalar. Aixo, d'una banda, és 
logic; pero, d'altra banda, aquesta logica fa 
que no puguem sortir d'aquestes categories, 
de l'estigma. Un dels problemes basics és 
que els col-lectius homosexuals han agafat 
aquesta idea de la diversitat, i és erronia. Es 
construeix el discurs que allo altre és allo di
vers, mentre que allo dívers és el tot. 

Ablí. els diversos collecdus reprodueixen 
laSOCietal 
Erigir-se coma l'altre com una forma d'au
todefmició esta bé, pero el problema és que 
el que estem fent és reproduir elllenguatge. 
Si t' erigeixes com a coHectiu homosexual 
és perque no t'han deixat cap altra possibili
tat. El que se'ns esta deixant és un lloc cons-

PerO aquestfuncionamentbinari és la base 
del oensament_ 
Llavors cal revisar la historia, per veure que 
aquest pensament ens fa persones esclaves 
d'un tipus de societat, de sexualitat, és com 
una barrera. La necessitat és conStruir 1' altre 
no en contraposició. És com el tema del ma
trimoni: hi ha dues visions entre les dife
rents associacons. Uns que advocaven pels 
drets, un altre sector diu que reconeixer 
aquest dret és legitimar una societat en que 
el centre és la família, a que mai no hauríem 
d'haver estat sotmesos. Són phintejamets 
complementaris, ja que als dos els falta una 
visió global, que és la visió de la necessitat 
creada de contraposició. 

1 a sams. com veus el tema;. 
El que passa amb el barrí és l'expressió del 
que esta passant en general. La defensa deis 
drets sexuals no esta a les agendes de la gent 
que s'esta movent al barrí. Realmentno hi 
ha un treball intem profund del que signifi
quen els drets sexuals i 1 'homosexualitat. La 
gent al batri es continua relacionant de la 
mateixa manera, els homes i les dones.Ens 
hem quedat en els discursos Un exemple és 
la lluita feminista al barrí, seguim sent les 
dones. És molt dificil que el treball respecte 
els drets sexuals sigui sincer si no es genera 
un debat sobre allo de dir maricón al poli de 
tom. Les nostres relacions no són igualita
ríes. Necessitem donar més canya. No-n'hi 
ha prou amb que es faci ,una festa de dis
fresses i els ti os es disfressin de ties, posant · 
tots els estereotips de feminitat al maxim. És · 
com una lupa gegant de les pors que tenen, 
la defensa de la seva masculinitat a base de 
posar en ridículla feminitat, quan allo ridí
cul és com ens han construit. 
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19.30 h: La Cíutat Invisible 
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Malhstacií celtrl Mercadtu 
,.,,, 5 ,, /11111 
18.00 h: pla~a Espanya 

Passl de c1ns. 1ns.-c16 del Ullln 1 coacen 
D/111111111114 1 tllllltl116111 /11111 

PnSIIIICI6 diiiiiiHI AIIIIIIIIIBieln. 
lfrlmiiiBiellla ctrnc de ra.w 
1/11116 t/1/11111 
19.30 h: La Cíutat Invisible 

Tilla ndlll ,nii1CC611 flllllllatl8" 
BlrtJillrilltll /11111 . 
19.30 h: Entropía Activa 

Pnseltaclí deiiUIIn 111111,. a ctrnc deis 
IIIDn 
BUOIS 13 111/111111 

Tot el día: Espaí Allíberat per la Cultura 

IUIIICI6 ullrlllllllbiS nlllls 111111 
........ ., la Plllllll'lll ... llllrrllllll 111 
1111111 
Rll 11 11 111/11111 
Terra d'escudella 

Jtnaü de nc•~tracltllela••••nallllt•ncaa 
ctrnc de la liT 111111• Cesta 
BIUIIIII 22111/111111 
Tot el dia: Espai Obert 
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