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les lluites 
contra · . 
l'especulació 
ompleli el 
BCN Meeting 
Point 
Una manifestació pel tancament 
de la Fira Immobiliaria de Bar
celona va ser el punt i final d'u
na setmana de mobilitzacions 
en contra de l, especulació, per 
la defensa del territori i el dret a 
un habitatge digne. La protesta, 
molt participativa i plena de co
lor i accions, va aplegar més de 

2.000 persones i ha servit per
que els diferents col·lectius 
creYn un espai de éoordinació de 
les seve_s lluites. 

La playa dels PaYsos Cata
lans va acollir el mateix dia una 
trobada de plataform~s i col·lec
tius, que van exposar les seves 
reivindicaeions. [ ... 31 

Milers d'euros. de 
multa per un mural 
per C.an Vies 
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L'habitatge ja és la principal preocupació de la població de Barcelona. 

SANTS 

El caos de Rente 
estava previst la -
mésd'unanv 
El malestar generat pels col
lapses deis serveis de rodalies 
de Rente comenc;a a prendre 
forma: unes 200 persones van 
manifestar-se el passat ?9 de 
novembre. 
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EN MOVIMENT 

10 anvs construint 
xarxa social 
al barri 
L'Assemblea de Barri de Sants 
celebrara el seu desé aniversari 
el 2007. Durant aquesta década 
la xarxa social que aglutina s'ha 
anat transformant i desenvolu
pant. 

·[ piglaa 8 l 

lliCt:iiiRBti 
IIBillatil-catalil 

INDYMEDIA 

ARRE U 

Ciment sense tre 
aGava 

L'Ajuntament d'aquest municipi 
del Baix Llobregat pretén reaiit
zar una maniobra especulativa 
que suposara l'aillamerit biolo
gic del Pare Natural del Garraf. 
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editorials 

L'.habitatue com, a: dret 
No calia que vingués un 

relator de l'ONU a ex-
. plicar les dificultats de 

l'habitatge. Pero tllai.esta de més 
que una instancia internacional 
digui el que la gent del carrer 
constata cada dia. Sembla, pero, 
qut< les contundents declaracions 
de Miloon Kothari ("Espanya és 
un dels pais9s amb l'accés a l'ha
bitatge més dificil" i "S' esta sub
vencionant els promotors amb di
ners públics") no faran canviar les 
polítiques públiques. El tímid in
tent de Salvador Mila de frenar 

opinió 

l'especuladó li va costar el car
rec, i José Montilla afirmava, des
prés de ser nomenat president, 
que "el preu dels pisos no bai
xara". L'habitatge és un problema 
estructural, per al qual cap partit 
polític té respostes. 1 és que men
tre continui sent una font de nego-

. ci molt important, sera dificil que 
.tinguem garan~it aquest dret. Cal, 
dones, que el reivindiquem de for
ma col·lectiva. Les mobilitzacions 
convocarles per l' Assemblea Po
pular per un Habitatge Digne són 
un exemple encoratjador. 

L'actuacií policial 
lo el ·show' del proxeneta] 

ANNA COLL 

El primer acte comens;a la matina
da del 15 de novembré: la Policia 
Nacional practica 109 detencions 
al Raval. Unes hores després, a tra
vés de tots els mi1jans coneguts, 
som espectadores passives d'una 
quantitat de material grafic tan 
abundant que ens fa pensar que el 

. veinat del Raval ha · · 

resta del .públic, la ciutadania divi
dida entre moralistes i hipücrites 
que prefereixen amagar allo que els 
molesta. 1, per últirn, lá tribuna 
d'J10nor: els empresaris dels prostí
buls' encantats que la Po licia Nacio
nal é:!-Cabi amb 1a.competencia. 

Pero darrere del teló 1' obra con
tinua i, dos dies ,de1?,Prés del gran 
acte, les pobres víctimes de la terri

estat testimoni de ¡r-.-. "''''"*e""*"'''' ...,.."',..,. ,ra¡;-,, ----:--<....-;;-~ _,.,., 

ble xarxa de proxe
netes, que per des
comptat també han 
.estat detingudes, , 
presenten una de
núncia. 

la gravació de la 
segona part 
d' Starsky & Hutch 
i no de ·"la inés . 
gran operació poli~ 
cial europea" con
tra xárxes de pros
titució. 

El segon acte: 
la roda de premsa 
de la Policia Na
cional. El . sergent 
de torn ens parla 
delll<ll"g treball de quatre mesos per 
desarticular "una xarxa de proxe-

1 • . 

netes romaqesos que tenien tres 
clans que explotaven dones sense 
papers a les quals obliga ven a pros
tituir-se sota amenaces i coac~ 

· ciqns". A través de la camera de te
levisió (de totes les cadenes corie
gudes) quasi podem veure la 
llagrirneta que s' amaga rere els ulls 
del portaveu de la policia quan co
menta que "flils i tot hi havia me
nors". 

I en aquest punt, · fmal felis; 
inclós, 1 'espectacle conclou i cau el 
téló.. El prim¡;:r en aplaJ dir: el se-. 
nyor alcalde, pletoric pel desenllas; 
que fa evident el desig del consis
tori d'acabar d'una végada amb la 
prostitució al carrer (no fa gaire que 
demanava una llei), i que li fara su
inar vots. Tot seguit, l'ovació de la 

,• 

En una roda de 
premsa que, evi
dentment, no sortí 
a la portada de cap 
diari ni aparegué 
en cap noticiari de 
televisió, l.es treba
lladores· del sexe, · 

· recolzades pel col
lectiu LICIT ( Línia d'Investigació 
i Cooperació amb Iminigrants Tre
balladores Sexuals), juntament 
amb les entitats Genera, Lloc de la 
Dona i Ámbit Prevenció-Ámbit 
Dona, a més d' al tres persones i ins-

. titucions vincularles a la defensa 
dels Drets de les persones, ens con
taren la seva versió .. 

Resulta que per salvar-les, els 
superherois de la peHícula les es
pentáren, sacsejaren, maltractaren i 
insultaren, les amuntegaren. dins 
d'una ceHa sense matalassos ni 
niantes ni ¡)ossib,ilitat d.' anar al 
bany. Si aixo no era poc, éom que 
estaven "explotades en situació 
iHegal", les forces de l'Estat es de
dicaren a emetre ordres d'expulsió 
contra les detingudes. Un moment! 
M'he perdut o no entenc el guió ... 
pero, no eren elles les víctirnes? 
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un tutor .esperan~a·dor 

El passat dissabte 18 de 
novembre, · l'Espai 
Obert va· acollir una 

. assemblea extraordinaria ·en la 
qual van participar fins a una 
quarantena de persones del barri. 
L' objectiu: actualitzar el projec-. 
te de 1' Assemblea de Bmi de 
.Sants (ABS) i debatre el futur 
d'aquesta iniciativa en la qmil 
participen molts col·lectius de 
base de Sants com, per exemple, 
LABURXA. 

El resultat de l'intens debat 

Trobem a faltar la teva mala llet, 
1~ teva lucidesa antipoder i la teva 
vitalitat. Fa cinc anys vas dpixar 
aquest orinal quadribarrat. Segu
rament en el moment del traspas i 
coneixent-te una mica devies 
pensar "Ja us ho fareu". 1 tant que 

no pot ser més esperans;ador, i el 
cert. és que -1' ABS encara el seu 
dese aniversari de vida ambles . 
piles carregades i amb la segure- ' 
tat que dóna __ el treball fet en 
aquesta decada, en que ha parti
cipat én multitud de campanyes .i 
ha organitzat, cada any amb més 
exit, la Festa Major Alternativa 
de Sants. 

Aquest projeCte és un exem
ple de com els i les veines del 
barri podem autoorganitzar-nos i 
construir altt;rnatives a les ter-

5ALT DE PLENS 

Ramon 
· _QUELNESS 

sí, Ramon, tenim una bona mer-. • 
derada damunt, un tripartit que 
més que un govern sembla un 
consell d'administració dels je
suites ... Que ningú no es mogui, 
que ningú no es passi, la ma de 
ferro amb guant de seda de Pepe
ho engrapa tot. En Carod Poltro-

"Perque aleshores, com avui, 
hi ha moltes possibilitats que els 
boigs són precisament els qui no 
els cal anar al psiquiatre. Admetre 
aquest tipus de defensa hauria es
tat col-laborar en la delirant con- ~ 
fusió que anomenen norrnalitat." 

na i en Saura-tomaquet amb gust . 
de tomaquét faran d'escolanets 
aplicats. La grisor més absoluta 
ens ensopira durant quatre llargís
sims anys. Finaes Catalonia? 

Aixo que acabeu de llegir no 
és res més que una trista irnitació 
d'un estil únic, irrepetible d'es
criure. Era en Ramon Barnils, · 
mestre i far que il-luminava el 
trist panorama de la premsa cata-
l~na. Gaudiu-ne. · 

CARTES A LA BURXA 

"El nombre deis imbecils és 
infinit", La Bíblia. 

"És definir-se segons la seva 
defmició, és convertir-se en vícti
ma voluntaria del botxí conegut." 

"Anotem amb satisfacció que 
de vegades sí, que llops amb llops 
es mosseguen i que de tant en tant 
es fa una · esquerda al sistema. 
Que en faci profit." 

"La invencible ignorancia que 
els fa invencibles." 

r-ies directrius municipals des de 
l'assernbleaiisnie, la horitzontac 
litat j la solidaritat entre nosal
tres. 

Des de LA BmxA., felicitem 
l'Assemblea de Batri perla seva 
trájectoria i ped'il-lusionant fu
tur que té per davant, i animem a 
tots i totes les veines de Sants a 
participar en aquest projecte que 
no és sinó un reflex de la tradició 
associativa i combativa qut¡ .dó
na: raó de ser al nostre barri. 

''No hi poden fer res, com res 
no hi poden fer els líuns, ni els as
siris, ni el sete de cavalleria, ni els 
espartanS, tot allo que toquen o 
trenquen. És la barbarie coin a 
caracter definidor, sense la qual 
deixarien de ser el que són, de la 
qual no poden prescindir si s'en
tossudeixen a tenir un lloc al sol, 
lloc que no saben tenir si no és 
fent fora els altres i sol que no sa
ben prendre si no és prenent-lo 
als al tres." 

"Per una organització nacio
nalista, és a dir, internacionalis
ta." 

''No vo~ia. tenir fe en res si 
abans no · ho veia: tenia, dones, 
una enorme bona fe. Abominava 
de la tendresa perque era tendre." 

"Deia Eugeni d'Ors que tot el 
que no és tradició és plagi o que, 
de tot el que hi ha al món, només 
el millor passa a ser tradició." 

Bé, dones, heu llegit' iln tastet 
del que jo en die barnilades Que 
vagi de gust. 

Envia'ns el teu escrita laburxa@laburxa.org o a Can Vies (c. Jocs Florals, 42. BCN 08014). 
-----------------~ 

Cap a on ens movemil · 
La nova 9rdenan9a ·municipal de bicicletes se
gueix la política de I'Administració d'aquesta ciu

- tat: sancionar abans de solucionar. 
Mesures com aquestes l'únic que fan és do

nar un pas enrere en elllarg camí cap a una ciu
tat més respectuosa amb el medi ambient i, en 
definitiva, més agradable per a tothom. 

Pocs dies després que sortís 'l'ordenan9a 
vaig· anar a visitar una amiga a Gant (Bélgica). 1 
vaig quedar meraveHada perqué em va semblar 
el paradís de les bicis. Tothom va en bicicleta i .els 
carrils bici estan pertot arreu, hi ha grans zones 
d'estacionarnent on tranquil iament podien ha
ver-hi lligades unes 200 bicis. Fins i tot els carters 

NEUS BRAÑAS V. 

i els policies van en bici. Per qué aixo que a Gant · 
(i a moltes altres ciutats europees) sembla tan 
facil aquí, a Barcelona, és gairebé impensable? 

És com si a I'Ajuntament, per algun motiu, no 
li interessés ~<mar suport a aquest milja de trans
port. ·Anar en bici no és ncimés una fQfma salu
dable i divertida de moure's. És un compromís 
amb el medi ambient, ens permet assolir les nos
tres necessitats sense que aixo comporti un dany 
al ñostre entorn, perqué no generen dioxid de 
carboni, ni contaminació acústica, ni consurnei
xen combustible fossil. Són coses que I'Ajunta
ment hauria de tenir en compte a l'hora de fer 
una ordenan9a. 

1 . ·8 Jt. LA BURXA és una revista editada per un equip de redacció que a urxa . es troba cada dilluns al CSA Can Vies (c. Jocs Florals, 42) 
En aquestll BURXA hi han coHaborat: Roser Benavent, Toni Gonzalez, Gemma Parera 
Álvarez, Pau ·canela, David Vázquéz, Sóto, Jordina; Laia i Meritxell Sánchez Amat, Mi
reia Pui, Carme, Ester Rams, Aima Farré, Helena Olcina i Amigo, Isaac, Marc, Albert 
Alonso, Miquel Darnés, Agus Giralt, Yol, Marc Faustino i Vidal, Álex C., Casallnde
pendentist~, Comissió de Veins de la Bordeta, Germinal, Anna Coll, Lluís Miró, Luringa 

PeriOdic de Comunicació 
Popular de Sants 

i barris ve"ins 

Periodicitat: mensual 

Telefon-decontacte: 93 422 -1613 

Adre~a electronica: laburxa@laburxa.org 
LA BURXA no es fa responsable deis articles.d'opinió. i Marc Amigó Pelfort. 
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Cinc casos d'asseuament 
immobiliari a la setmana 

A PEU DE CARRER 

No tindré casa en 
la puta vida 

llins uuan ho 
permetremitl 

[ 
-L'oficina Accions per I'Habitatge del districte de Sants-Monlju'ic 
calcula que atén 20 consultes mensuals de persones que pateixen 
pressions per abandonár_ casa seva . · . 

- -
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.. LAIA S. A. 1 ESTER RAMS • SINTS 

La seu de l'oficinade l'Ajuntament 
Barcelona Accions per l'Habitatge 
de Sants-Monumc.calcula que des 
de la seva obertura el febrer del · 
2006 ha rebut \mes 20 consultes 
meÍlsuals per problemes reÚtcionats 
amb l'asse~ament immobiliari: Tot 
i que la fundó d'aquest organisme 
es limita a la recollida de sol·lici
tuds per a les convocatories d'habi
tatges protegits, augmenta cada cop 
més el nombre de visites que bus
·quen assessorament i ajuda per re
soldre problemes relacionats amb 

. l'habitatge. Aquest fet constata la 
manca de resposta oficial a un pro
blema basic que cada cop . afecta 
més sectors de la població: la im
possibilitat 'de··· pagar el~ llogtÍers i 
les hipoteques davant -l'augment 
del pr.eu dels pisos. i les maniobres 

criminals d'algúns propietaris per 
expulsar els llogaters. 

En l'elaboració d'a:quest article 
s'ha püsat de manifest la inexisten
cia d'estudis oficials publicats so
bre el problema de l'habitatge, amb 
dadés aproximarles, parcials i anti-. 
gues ( els últims 4úormes daten del 
2001) i el desinteres de les 'adminis
tracions per trobar solucions a 
aquesta nova plaga (l_'OficinaAnti
mobbing s'ha revelat completa
ment inefica<;, com va posar de ma
nifest el vídeo elaborat per 1' As
semblea per l'Habitatge Digne). 

Panorama desolador 
La visita del relator especial de . 
l'ONU . sobre l'Habitatge' Adequat, 
Miloon Kothari, que s 'ha endarrerit 
dos anys per latardan9a dyl Gqvern 
espanyol a convidar-lo a veure el 
panorama,. ha posat encara. més de 

[ 
-El relator especiªl d.e I'ON~ sobre. I'Habitatge fl.dequat, Miloon ] 
K-othari, assegura que no ha vist "situacions tan greus com les 
d'aquest país en cap altra part del món desenvolupqt" 

relleu la magnitud del problemá: 
l'Estat espanyol suspen clarament 
en hapitatge. Afirma que les admi
nistracions semblen no haver-se 
preocupat fins ara de l'accés a·l'ha- . 
bitatge i que, en canvi, han estat 
més atentes a les demandes dels 
propietaris i les promotores. 

El fet_ és que les poques dades 
recents de que es disposa parlen per 
si soles: la Conselleria de Medi 
Ambient i Habitatge estima en 
10.000. els afectats per assetjament 
immobiliari a Catalunya, mentre 
que !'Oficina Municipal d'Infor
maéió al Consumidor de l' Ajunta
ment ha recollit 62.433 consultes 
per aquest mateix tema nomé.s á 
Barcelona. 

Pero els casos d'assetjament 
sónnomés un dels yessants del-pro• 
blema de l'habitatge. També cal 

. p_arlar dels desnonaments per impac 

gament del lloguer (només l'ariy 
2002 se'n van dura terme 3.675, 10 
diaris), de les dificultats per accedir 
a una cása (un 25% de la població 
de l'Estat espanyol no esta en con
dicions de pagar-un pis a preu de 
mercat, sigui de lloguer o de com-, 
pra) i de l'endeutament de les farní
lies (1 'Associació de Promotors de 
Barcelona indica que el 2005 les 
farnílies de rendamitjana de la ciu
tat de Barcelona van destinar el 
71% dels ingressos a pagar el seu 
pis de propietat). 

El preu de rhabilatue 

Marxar de casa és tot un somni 
per a qualsevol adolescent. Qui 
no- recorda aquellas converses 
al pati de l'institut dibuixant la 
llar on pódríem ter lotes les dro
peries imaginables amb els col- · 
legues i les amigues de torn? 
Vaig creixent . í' somiant el mO:. 
ment que podré donar el pas de 
marxar de casa. Quan per fi -
arriba el dia desitjat, em desper
to del somni i diviso la crua rea
litat.-La pel iícula és la de sem
pre. 

"Bon dia, truco p~l pis del 
carrer Cónstitució". "Sí, miri, 
són tres habitacions, cuina, . 
menjador, és un quart sense 
ascensor. Costa 800 euros al 
mes més tres mesos de fian~a", 
responen. Alguna · immobiliana 
s'ha llegit l'article número 47 de 
la Constitució espanyola? Ho 

· · dubto. Llegeixo: "Tots els es
panyols (sic) tenen dret a gaudir 
d'un habitatge digne i adequat". 
Una merda! 

Protestes en el Barcelona Meeting Po.int 
--·-----' , __ ,__, -- ~ . -

Tot aqut<st problema deriva del que 
s'.anomena la bambolla immobilia
ria, un eufemisme per no parlar di-
rectament d'especulació. A aques
tes al<;ades esta clar que l'habitatge· 
no depende la llei de !'oferta i la 
demanda, c.om ho mostra el fet 
que, segons dades del2001, a Bar
celona hi havia 757.928 habitatges, 
deis quals 100.771 estaven buits i 
en perfecte estat (a Sants eren 
3.118 · els habitatges desocupats 
d'.un total de 34.186)/ I si .a aíxó 1i 
sumem els 2,3 pisos·percada 1.000 
habitants acabats de .construir a 
principis del 2006 a Barcelona, es 
pot concloure que l'al<;a deis preus 
no . es deu a la manca de pisos. 
L' al<;a deis preus de 1 'habitatge es 
deu al fet que, segons l'antié go
vernador del'Banc d'Espanya Jai
me Caruan~, els pisos estan sobre
valorats entre un 24% i un 35%. 
Un bé basic com és l'habitatge esta 
sent utilitzat per a Penriquiment de 
tot tipus d'inversors, tant' privats 
(immobiliaries, conStructores, prq
motores, particulars, caixes i 
bancs) com públi'cs ( esp~cialment 
els ajuntaments). 

El-procés es repeteix diver
sas vegades, r en cada intent 
sorgeix un contratemps dite
rent: lloguer abusiu, fian~a es
tratostérica, pis en péssimes . 
condicions, l'habitació que més 
aviat recorda un zulo en els que 
ETA amagava els segrestats ... 

La setmana del6 al' 12 de novem
bre va ser una setmana d'accions 
gairebé diaries contra !á celebració 
del Meeting Point, una frra on es 

reuneixen les principals immobila
ries i constructores espanyoles i 
europees. A la fotografia; membres 
de 1 'As~emblea Popular per ún Ha-· 

~· 

Podem parlar q~ desnonament de la Nieve$ 
Fernández, una penslc>nlsta que no podja pa
g~r ellloguer, .i qu~ avujL gairebédos apys 
q~ptés, viu a casa d'uns óenegut5 en espe-
ra que se 11 oferehd un¡,¡ sotució des de l~Ad
minisfració. .·.. N • • 

'també podem parlar d{!ll1assetJ<i!rlÉ!nt!m: 
J!)p~liªri goqtl'<:lla. . cente9<\fi~ Co~ ..... ~~ FJ9· 
~ta. q¡.¡~ va ··~~r amb el des~~a~~t 
déi .seu,. lbc~thlstórib~.~. de_q :Mvs <ies-1 

, J!entitélt ene~ra no; di§po~ d~;~y'i'bi .. ha;i . art• Contra . .. ... . 
~/:.,.,.:.:-.-;-:;;¿:·~iru 

Davant d'aquest fenomen, les 
administracions han optat per inhi
bir-se l , en comptes d~impulsar po
lítiques públiques per frenar l'estra- · 
tosferic encarünent de l'habitatge, 
han iniciát tímids, i clarament insu
ficients, programes d'ajuts econo

Després d'una angoixant 
cursa de visites a pisos; molts . ·
en lamentable estat, acabo en-

. certant-la i em decideixo pel pis 
menys dolent que he trobat El 
preu, millor no us el die; la teina 
que a partir d'ara caldra ter per . 
acondicionar-lo, tampoc. 

bitatge Digne van· clausurar simbO- , mies dirigits hipocritament a com-

Bancs, iínmobiliaries... els 
rics! Per qué la gent ja no s~p 
assenyalar-los com els culpa
bles de la precaria situació en 
qué vivim? Nosaltr~s, treballa
dores i tr.eballadors deis bar:ris. .. 
populars, per qué· permetem 
que ells visquin com a reis men
tre nosaltres ims tirem tota la vi
da pér pagar una hipoteca o 
ens apretem el cinturó per abo
nar ellloguer d'una penosa llar? 
Per molts estatuts de pa sucat 
amb oli, radicáis sense rostre i 
Salsa Rosa que intentin desviar 
.l'atenció, aquesta és la nostra 
totuda realitat quotidianá. licament la Fira per vulnerar l'arti- pensar els sobrepreus i destinats en 

Si jo l'estiro tort per aquí ... ele· 4 7 de la Constitució, que· ga- la seva majoria als sectors més des-
ranteix el dret.a l'habitatge. áfavorits. · 

ALBERT ALONSO 

.• 
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riors recolfits per LA Buru<A són nom~s la pun~ . 2,25% <!el total de persones necessi~ades. 
la de l'lcet>erg d't,m. problema que afecta cada~ ~íkí dones cada cop és més freqüent l'as-
cóp més person~s. El matelx Ajuntl.unent re- seijament immobiliarj, que-la gent marxi a vru.. 

' coQeixja que a lá Ciutat hJ ha 450:000 perso~ re a més de 50 qui!Oliletros del seu pai'Ji, que 
nes qúe hecessiten un habitatge asséquible famíJies senceres esNegin obllgades a can.-
(tot _i que no definefxen qué vol dir assequi- viar la seya casa per una habitaói6 rellaga.da 
b(f1), l els dif~rents agents social$ ql{e treba- el). un pis cqmpartlt que els joves no s'eman:: 
lfeuaquest tema cortsta!en la 'manc9 d'efi¡. , W<)ipin fins ben .. entrada la trentena, que es faciJ;l 
eaqi~ía de les soJU<:iQf1á' d~ I'Adtninist,raciQ. ,;';.1w .. nqres .~~s perpagarnipoteques que no pa:· * 

·· iS qOe J91S ''els pisos proQJSOS en ~!~.¡;, · · req ge·pujar, que les··eptitats hagin d'abaQdo
'tfhabitat{1El· P,ql)liC'.~ ~PllJ~in¡ ·~;y nar~ ~y~ seus pefoo poder ~r fr()nt a les ... ~:.::~,l~:~ .. ~gli:~Q,;,'il;¡:f~t~:~e.l~!~ .. ~!~ .~~!~a . 

........ 
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Aturar la demanda de 
Can· -Vi es és viable 

. [ Can Vies no esta afectat per la construcció del calaix, sinó ] 
per un projecte especulatiu de remodelació urbanísti.ca 

[ 
Una . concentració frustra l'intent de desallotjament :de _] . ' 
l'hab1tatge okupat conegut com L'Esbarzer 

' . 

.... J:odd .,adNs.dl•••lll •• ,.~~-·••• 
i! p~a cinquente~a d~ per$&~ ésyan manif~faf di~~ 30de novembre 
1 'per carretera d~ Sants per prytesú¡r contra les multes imí>osades .. fi sis per

- ~··· ?sones el dissabte anterioc per repinlélr l'en:tblernatic mural de la :p~ de r :~~ts amb Joan Güell, en el mar;q; d'~n~ joql~~ . .r~íVindícati~~ organitZada 
~ . pét·CSA Can Vtes: Una patrúU¡¡ deis Mossos a'l;squadra ·va 'ideJitificar·les 
¡ pen;OI)es.que estaven pintant i els va interposar una oenúncia administrativa 
;, . q!H! comporfaJfna muna c:te,.t175 euros per persona, ';:.OQO euros entotat ... ~ 
~ ._ · ''Les mobilitiácjóhs nos~~ fét esperar:'ja s'estan recollint fi~ per ·1 

•iaturar elprpcés í s'ha ~manat ~1 Djstpcte qj.tt) fa()i ~n ~ritper p~E}fl~r a ·:i 
les ál regaclgns, pétició á.lii quál ~há:l~!39at 'f~qridamént diént;~:N(>Saltres ; 

hi ,~ per fe[ .. escrits\Eis f!lUI~Cómpten'amb el supotitotalá'lél vei~ ~ 
· ·~~rléantat arrib la .Pintada del· mural" 

'<' .:~:;, •.. ;~:::::: 
::<!V;;:·· 

:~:::.;:::::: 

can Batlló ia esia a la venda 
ROSER BENAVENT • I.IBIRDOI 

:Si algú mira la pitgina web de la 1m
mobiliaria Gaudir podra·veure dins 
el capítol de ''Noves promocions" 
els pisps a la venda de Can Batlló. 
Aquest projecte, llarg~ent reivin
dicat pels vefus de 1' entorn, sembla 
convertir-se en una simple promo
ció irnmobiliaria, En la presentació 
de la primera fase de pisos, la direc
tora general del Grup G~udir, Car
men Escriba, coneguPa com la gua
pa entre els treballadors del polígon 
pel seu posat madrileny i xulesc, va 
arribar a dir ·que s'havia fet un gran 

esfor9 per ajudar els industrials que 
seran desnonats. En realitat, la im
mobíliaria porta anys fent mobbing 
als tallers amb contractes de lloguer 
a Can.Batlló. La guapa, que, recor
dem-ho, és la neta del conegut fei~ 
xista i especulador Muñoz Ramo
net, va posar data d'entrega deis pri
mers pisos per a l'any 2007. Els 
vefus s'han adre9at a 1' Ajuntament 
per demanar explicacions, ates que 
el pacte havia estat que els pisos, els 
equipaments i les zortes verdes es 
desenvoluparien.en una única fase i 
al mateix temps per evitar _riscos. 

La sorprenent resposta de 1' A-

REDACCIÓ • SINTS,l~ BORDOA 

La forta campanya iniciada per atu
rar la demanda de desallotjament 
del Centre Social Autogestionat 
Can Vies esta en el seu punt algid. 
El mes de maig el CSA Can Vies va . 
rebre una demanda de desnonament 
per precari de mans de !'empresa 
pública Ferrocarrils Metropolitans 
de Barcelona, Ia· qual pertany a 
TI0B, que té l'Ajuntament coma. 
principal accionista. Des d'-alesho
res s'han fet múltiples mobilitza
cions per aturar -el procés. Cal des
tacar la manifestació que va tenir 
lloc el dissabte 1 O de juny on més 
de 1.000 persones van exigir la re
tirada de la demanda pels carrers de . 
Sants. Pel que fa al· procés judicial, 
s'han personat coma demandats 14 
col-lectius que fan ús del centre so
cial o es senten l'espai coma propi; 
com és el cas de la CGT, el sindicat 
majoritari de TMR 

En aquest moment s'esta-a l'es-
- pen~ de .resposta del recurs que ha 

interposat un· deis col-lectius al·le
gant que el procés no esta anant per 
la via judicial que.li pertocaria. Pa
ral-lelament, continuen les mobilit
zacions per exigir la retirada de la 
demanda. Cal tenir en compte que 
revisats els _planols de les obres del 
tren d'alta velocitat (TAV) queda 
dar que Can Vies no esta afecta:t 
per la construcció del calaix, sinó 
per una remodelació urbanística de 
1' entorn, amb una clara intenció es-

. peculativa que pretén no només eli
. ~ar espais generadors _de contra

poder, com és el cas de Can Vies, 
sinó que afecta un gran nombre de 
vefus i vefues de la zona que en 

juntament va ser .que ells no sabien 
res, _que el que di u Gaudir és impos
síble i que no pensen fer un des
mentiment, ja que "ells van a 1' A
juntament a treballar, no a fer des
mentiments". El vefuatge tem que 
la irnmobiliaria construeoo tots els 
pisos del pla (la majoria deis quals 
esta sobre solars lliures o semilliu
res) i que deixi empantanegada la 
resta per secula secl/lorum. 

Hom té la sensació que a 1' A
juntament de Creu Coberta ningú 
els explica la pel-lícula i que les im- ' 
mo~iliaries pacten amb algú de més 
amunt. 

Desallotjament de L'Esbarzer. 

breu hauran d'abandonar les seves 
cases deiXant enrere la seva historia 
perdonar pas a la construcció de pi
sos de luxe que no _ seran assequi
bles pera la majoria de gent del bar-
ri. 

Per tant, des del centre social es 
veu viable que la. demanda es retiri 
i que Can Vies continui sent un es
pai d'ús <:ol-lectiu, mantenint la se
va llarga · trajt:ctoria com a equipa
ment del -barri. 1, per descomptat, 
cal evitar que es dugui a terme 1' o~ 
peració de remodelació urbanística, 
que supos~ la perdua del teixit so
cial del barri i donara.lloc a un en
tom deshuffianitzat. 

Aturat el desalloUament de . 
t'Esbarzer 
Mentre Can Vies lluita per retirar la 
demanda, l'habitatge okupat L'Es
barzer, al carrer Constitució, 88, se
gueix en peu després d'enfrontar-se 
a una segona data per fer efectiva 
l'or<lre de desallotjament. Si bé 
1' antérior vegada va ser un i'ecurs el 

_que paralitza el desallotjament, en 

ALBERT GARCIA 

aquesta ocasió ha estat la mobilitza
ció vernal. L'Esbarzer; que esta 
okupat des de l'any 2001, va rebre 
el desembre del 2005 una primera 
ordre de desallotjament despFés 
d'un judici de desnonament per 
precari. Aleshores es ·va presentar 
un recurs per_ aturar-lo, que en ser 
resolt negativament va donar lloc á 
una segona data de desallotjament 
el 15 de novembre. Aquell dia una 
cipquantena de persones es . van 
concetrar a les 8 del matí davant de 
l'irnriloble per mostrar la seva opo- · 
sició a la ''violencia inmobiliaria" i 
en solidaritat amb L'Esbarzer. 

La policia no va apareixer, tot i 
. gue un helico_pter deis Mossos 
d'Esquadra va sobrevolar el barri a 
primera hora del matí, i alguns poli

. éies de paisa van fer acte de presen
cia a les inmediacions de la concen
tració. 

El dia anterior els Mossos d'Es
quadra van muntar un desmesurat · 
desplegament policial ~r tapiar les . 
parets de La Rossenda, habitatge 
okupat el2004. 

~*;¿··_·· '!}0:1f'·" ,.,, _,.':""''"Wflf"'*'"""''w .· ~"'""'=--""-'-"'"""!?"':~ 
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Lt~~~~~~ 
pla general metropolitá .En poques paratiles, Hoteles'de Navarra vol amplíar 

~ l'hOtel ~- sants al carrer Numancia edificant damunt d'una zona verda 
~ coqtigua, A'cartVJ~ Qfereix a I'Ajuntament permutar l'espaipels edificis de la 
~· TatTeta i etBahía, ambdós al carrer Olzinelles~ .de SantS·(i'els dos amb una 
1' hl$tóda lfokl!Paoió a l'esquena), propietat de lá ·cadena hoteleca i que eedi
~ tia a.I'Ajuntament amb qualificacions urbanístiques de,zona verda i equfpa
[ menta. Abans de co~yar a ter calculs sobre que pot represéntar aíxo per 

PI barri ¡~,~ ~ ~~ ~uiparnet)~ cal preguntar-se a quina tne-
' .. na de .situaoo ens há (JOitat lá·disl)auxa urbanistica. on ·tóthom s'atreveix ~ 
l, ;, tOten a&uest ~a<Íí$ deis é$péeuládor$ en qué s"ha convertit Batcelona, " 
• w • :;~~1 . ······ ¡¡¡i]], !¡p *\{¡¡¡ J• :. A ' 
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Protestes contra Rente t: 

... . ' •' . 

· [ .El col·lapse de rodalies es va pre~eure fa un any i mig ] 

ESTER RAMS • SIIITS 

Unes 200 persones es van aple
. gar a la playa del Paisos Cata-

. lans per protestar contra el mal 
servei de les Rodalies de Renfe. 
La concentraciÓ va tenir lloc el 
29 de novembre i reclamava que 
es prioritzessinles inversions en 
l'esmentada xarxa·i no en el tren 
d'alta velocitat (TAV), que des 
de fa dos anys s'emporta el 97% 
deis diners destinats a les infra
estructures i els serveis ferro
viaris, tot i que- només sera uti
litzat pel 5% deis usuaris. 

Els organitzadors d~ la pro
testa responsabilitzen el Minis
teri de foment del desastre en 
que s'han convertit les Roda
líes, ja que des de 1992, malgrilt 
doblar-se el nombre d'usuaris, 
gairebé no han crescut les inver
sions. Pero aquesta no és l'única 
causa, tal i com assenyalava el 
setmanari Directa: l' actual 

col-lapse del servei ja e~ va pre
veure fa un any i niig. Un Í[!for
me de l' Associació per a la Pro-

·• 

m oció del Transport Públic ad- polítics, ni Renfe, ni. el Ministe
vertia deis problemes si el TAV ri· de Foment van proposar cap 
entrava pel corredor sud. Ni els . mesura concre~a. 

Manifestació als voltans de I'Estació de Sants en protesta del mal funcionament de Rodalies de Renfe. ALEXC. 

Recorregut pels nva_ps ·del calaix El netit comer~¡ 
també es queixa 
. de les obres· 

MERITXELL SANCHEZ AMAT • SANTS 

Sota un sol radiant, una seixante
na de persones van seguir el diu
menge 19 de novembre la Ruta 
deis Nyaps proposada per la Pla
taforma contra el Pla de l'Estació 
i pel Soterrament de les Vies. 
Membres de· la plataforma van 
fer de guíes per les desastroses 
realitats urbánístiqut!S provoca
des pel pas deJes vies pel barri, i 
van explicar que les substituira 
amb l'ar:ribacla del tren d'alta ve
locitat a l'estació .de Sants (ve-

. geu LA BURXA núm.lOl). 
L'itinerari va comepyar a la 

~ playa Joan Peiró i vá seguir pel 
calaix del passeig de Sant Anto
ni. A Can Vi es, membres del cen~ 
tre social autogestionat van ofe
rir als assistents un suculent pis
colabis. El recorregÍlt va seguir 
pel carrer Burgos, que és on dó
na la part de la Bordeta de les 
vies i on s'ha comenyat a cons
truir el mur sud del calaix, que 
arribara a . 13 metres d'alyada. 
Creuant el túnel de Badal, es va 
passar a la banda oord . de ies 
vies. A Antoni de Capmany, els 

· ESTER RAMS • SAIITS · 

Els problemes derivats de !'ar
ribada del tren d'alta velocitat 
al barrí són notícia mes rere 

· mes: Ara és el tom deis establi
ments de l'entom de les vies .. 

Una trentena de negocis 
s'han unit per reclamar ·una 
compensació económica que 
pal-lii la crisi de vendes (un 60 
o 70% inferiors de .l'habitual). 
La raó: les dificultats per acce
dir a la zona amb motiu de les 
obres. Aquesta situació, que va 
en augment, há prÓvocat el tan~ 
cament d' algunt?s botigues, i 
els propietaris, malgrat haver
se adreyat a diferents instancies 
de l' Administració, no han re
but cap resposta. 

Pas del metro al costal deis balcons de les cases del Carrer Badal. ALEXC. D' altra banda, s '·esta gene- ' 
rant un nou focus d'indigna
ció a l'altre costat de les vies. 
Les obres que aixecaran el . 
pásseig . de Sant Antoni van 
comenyar el passat 29 de no
vembre, sense. haver avisat ni 
els veins ni elscomer~or-d'a
qÚest carter. · 

· assistents van poder. veure les fi" 
nestres que . tindran la paret del . 
calaix á menys de dos metres. La 
ru~a va acabar a la. pla~a de 
Sants, on l'organització va agrair 
lá participació i va fer una crida 
a seguir lluitant. 

A l'original convocatoria van 
acudir veins i veines, part .de les· 
quals es van anar apuntant durant 
el recorregut, i nombrosos peri~
distes de mitjans de comunicació 

· d'abast nacional, que l'endema 
van rec·ollir la notícia. « 

' 4'-~.~-ll,... 
f 1 o r i s t ·' e 

vallesp ír,16 
08014 .bi:n .. 
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BCIIIfiiS 
Uo gran nombre de-persones va 
assistifa la xerrada que es va re
alitzar el passat 17 de novembre 
a la capella de Can Vies sobre la 

· revolta d'Oaxaca. L~acte va cO" 
men9<3r amb la projecció d'un do
cumental sobre el conflicte polític 
que afecta aquella regió de Mé
xic, i després dos membres del 
col·lectiu Barricada Zapatista van 
explicar de primera ma la revolta 
que ha situat al mapa mundial Ja 
regió .d'Oaxaca. La xerrada va fi
nalitzar amb l'himne de.I'EZLN, i 
va donar pas a una cafeta farcida 
de meníar típic mexicá 

liiS IIBIIIIS 11111 lliSitiCIIJ 
/IBIIIIR 1111 lliBIIJIICiB 

L'Escletxa ha editat elllibret Veus. 
de dones; en qué mostra el resul· 
tat de 1' Estudi qualitatiu sobre les 
violencies vers les dones en el 
districte de Sants-Monljuic. L'ob
jectiu de l ~estudi , !'informe del qual 
esta pendent de publicació, era 
recollir les vivéncies, les idees i 
les emocions de les dones del 
districte respecte les violéncies 
vers les dones. Per fer"ho, L'Es- · 
cletxa, durant l'any 2006, ha pas
sat qüestionaris i ha fet entrevis
tes en profunditat a dones que 
viuen al districte, a dones vincula
des al moviment associatiu d'a
quest i a dones que treballen en 
organismes públics que atenen 
dones que pateixen violencia. Se
gons membres de l'associació, 
!'experiencia ha estat molt enriqui
dora i palesat que les dones 
veuen i viuen les conseqüéncies 
de la desigualtat amb els homes 
en tots els ambits (personal, labo
ral, institucional) malgrat el dis
curs de superació de les discrimi
nacions que es vol imposar. 

Amb el llibret, L'Escletxa vol 
fer d'amplificador de les veus de 
les dones i així moure a lá reflexió 
a les persones que el llegeixin. 
Hao volgut fer visibles les neces
sitats i demandes de les dones i 
mostrar també les eines de qué 
aquestes disposen davant de les 
violéncies que viuen en el dia a · 
dia. L'estudi ha estat possible gra
ciés al premi 25 de Novembre, 
concedit a L'Escletxa . el 2005. 
Aquest premi, que atorga la Regi~ 
doria de Drets Civils de I'Ajunta
ment de Barcelona, reconeix enti
tats que trebaiHn per una Barcelo
na lliure de violéncies vers 'les 
dones . . 

"-



l 

.. 
a s s . a 1 g 

91P.JI!Jil1l'll,tflla 
. . 

.lean Pierre Gamier 
Editorial Virus, 2006 

Recopilació de textos de !'investigador social francés q~ue 
permet aproximar-nos a la seva analisi sobre el contror 
soCial i l'espai públic a les ciutats franceses. En la llengua 
origin-al de l'escrit, precarietat rima amb flexibilitat, que a 
la vegada rima amb comp~titivitat, i finalment amb bene
ficis. Aquesta equació consonan! resumeix, segons l'au
tor, la dinamica del capitalisme "glocalitzaf' actual, i té 
com a conseqüéncia directa l'esquarterament del vincle 
social que es vi u a Franga, amb l'augment generalitzat de 
la precarietat de les condicions de vida de les capes po
pulars o els coneguts avalots als suburbis. Si abans l'e
nemic de la ciutat benestant era identifica! com a quel
com exterior, ara l'amenaga ve de dlns; si abans el con
flicte social podía explotar, ara implosiona. Les 
condicions socials marquen i produeixen l'espai urba, on 
lés empresas manen i les deixalles de I'Estat-providéncia 
tan sois fan d'apagafocs d'una situació insostenible. L'op
tica securitaria regeix les polítiques urbanas, i la guerra 
contra el pobre s'innova cada dia amb arr.Q,ament nou: eli
tització de barris, disseny d'espais de{eñsables i a'illa
ment de les famílies més ·miserables. 

Marc Invisible 
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Vallespir 23 · 08014 · BCN 
tel. 934 911 946 
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. Mtlnfjiic lltllByll'll 
1be Kin~. Coo Coo's 

. LJquidator Music 

Els Kinky Coo Coo's són una banda de rocksteady 
amb pinzellades d'ska i reggae .proceden! de diferents 
ciutats de la rodalia de Barcelona. Acaben de treure el · 
seu. p'rimer llarga durada, pero són una banda amb un 
munt ·de rodatge i amb molts trets donats. La formació 
basica ha estat més o menys estable, pero encara recor
dem l'época de Lord Kaya and The Kinky Coo Coo's, amb 
un cantant al capdavant. 

Actualment, ens presenten 19 cangons, totes ba
Ilables i molt treballades. El ball tranquil s'imposa a les 
seves composicions. Arriba el moment de la relaxació, el 
moment de la base rítmica a ritme de rocksteady, la 
dansa d'origen jamaica surt al descobert. És l'hora 
d'escoltar temes propis d'una banda d'estil classic acom
panyada en aquest treball d'artistes i veus com les del ja
maica Dave Barker i Rubén López (Malari~ms i Peeping 
Toms). · 

·Contacte: www.myspace.com/thekinkycoocoos 

David Vázquez 

t r .a e o m e 

8 
Guillermo del Toro 

2006 

Amb el seu darrer film, Guillermo del Toro ens ofereix 
una visió·molt diferent deis anys que van seguir la guer
ra civil espanyola. A través deis ulls d'una nena recrea 
en les seves imatges aquells anys de postguerra en qué 
la crueltat deis feixistes assolia nivells inimaginables, 
així com l'univers que aquesta nena necessita crear per 
evadir-sé d'aquesta realitat. Amb gran mestria el direc
tor barreja aquests dos móns donant com a resultat un 
film de visió obligada, malgrat la crueltat d'algunes imat
ges. Molt bons els afectes especials presents en. el món 
creat per la nena i que, en aquesta ocasió, no són 
gratu'its, ja que tenen una gran importancia en la 
historia. Menció especial als excel-lents treballs de Ser
gi lópez, encarnan! un criminal oficial feixista, i d'una 
també magnífica Maribel Verdú donant vida a una dona 
del poble que reacciona davant la barbarie feixista: 

Lancelot -
ti 
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D'acord, d'acord 

Hi ha vesprades que sonen com revólvers 
en mans de policies i ministres 
de sanitat, educació i justícia. 

Hi ha ministres que saben a cadavers 
suculents i cofois quan es passegen 
pel pare pulcríssim diumenge 'a la vesprada. 

D'acord. Les vesprades no sonen. 
D'acord, d'acord. Els ministres no saben a res. 
D'acord, d'acord, d'acord. 
Els policies són sagrats i naixen 
del ventre immaculat de la innocencia. 

Qui vulga dir mentidas 
que abriga la finestra . 
i mire 
i cante el que hi veu . 
perqué el que hi veu 
no passa. 

Hi ha revólvers que !lepen com els dits 
savis i eterns de la puta més cara del borden 
el forat ferit del cul de cada somni. 

(del poema de Marc Granel! 
George Grosz) 

Feliu Ventura 

Tal i com us varem anunciar el mes passat, 
us oferim algunes de les paraules que 
podreu trobar a Lo diccionari 1/eidata-catala 
(www.tremendos.net/lodiccionari.htm.) 

Aunar: 1) Renyar, ex: "No vaijos al bancal 
quan plou que ta m are te runara". 
2) Renegar en veu baixa, ex: "No runis que 
te sinto, eh?". 

Txiribec: Cicatriu al cap teta per uná .. 
pedrada, ex. "Los paios aquells de Bslianes 
li van fotre un txiribec al cap que fa 
asfarair". 

Alego: De seguida, en un futur molt 
immediat, d'aquí a poca estona, ex: "No 
tardos eh? Tranquil que alego vindré". 

r e 6 h 1 1 t o r · l 

Actualment si algú volgués destacar una activitat 
económica a Sants segurament l'escollida seria la 
comercial. Qui deis que som santsencs nó hem hagut 
de patir la conyeta que ens cantin alió de "Sants, 
Sants, Sants, carrer de Sants, el que no tr.obis aquí 
enlloc no ho trobaras"? Qui no ha escoltat !'eslogan 
"El carrer comercial més llarg d'Europa"? 

Sí, podríem dir que el comer<; és tan important al 
barrí que, vendre per vendre, els comerciants que no 
han pogut resistir les pressions de les grans superfí~ 
cíes fins i tot s'han venut les botigues i ara tot són 
franqu ícies de multinacionals. 

Pero quan va comen¡;ar el comer<; a Sants? Histori
cament Sants havia estat. una població dedicada a !'a
gricultura. Es cultivava majoritariament blat i d'altres 
cereals, ' tot i que també es podien trobar oliveres i 
vinya (a Hostafrancs i als límits amb Collblanc) i indi
anas i fruiters (a la Marina de Sants). 

A meitat del segle XIX, pero, l'activitat agrícola de
cau i comencen a apareixer grans fabriques en sol 
santsenc. Els empresaris més poderosos de Catalu
nya amb negocis toscos a América (molts deis quals 
enriquits amb !'esclavitud} han ugmentat el patrimoni i 
volen obrir fabriques textils. Es troben, pero, amb una 
Barcelona atape'ida, sense espais i amb la impossibi" 
litat'de construir a la gran plana que esdevindria I'Eix
ample. Opten, dones, per buscar llocs propers, on a 

més a més no hagin de pagar els impostos que 
paguen a Barcelona. Sants és un lloc ideal per·a la in
dústria, que comen¡;a a créixer i porta centenars de 
nous habitants al barri. Així, el 1840 s'inaugura el Va
por Güell, el 1849 I'Espanya Industrial i el 1880 Can 
Batlló. 

1 és justament en aquest moment, i motivat pel 
mateix creixement de població, que ap¡:¡reix el comer¡;. 
Sants compleix unes condicions ideals. Esta ben co
municat amb dues ca:rreteres importants, la Carretera 
Reial de Barcelona a Madrid (carretera de Sants) i la 
carretera del Prat. El poble és proper al port, disposa 
de quatre hostals (a Hostafrancs) i de magatzems de 
blat. 

A tot aixo cal afegir-hi la campanya deis industrials 
• per tal que el tren s'aturés a Sants, al costat de les 
seves fabriques (es veu que hi ha coses que no can
vien), i la menor pressió fiscal al territori santsec. 

Així dones, es va produir un boom en el sector co
mercial santsenc, que va veure com molts barcelonins 
baixaven a Sants a fer les seves compres. 1 fou llavors 
quan a la próxima Barcelona es va popularitzar una 
frase que podem considerar com a ¡;>ionera als eslo

. gans del barri: "Sants és Andorra" 

Agus Giralt 

Patetic 

L'any 1855, un consell de guerra va condemnar a mort al coronel Blai Durana per cometre un crim passi
onal. El militar, que volia ser afusellat, no suportava !'ofensa de morir públicamént al garrot vil i es va su'i
cidar a la presó de la Ciutadella. El capita general Juan Zapatero va ordenar de totes for~es executar 
amb el garrot vil el cadaver de Durana. 
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EL RACÓ DEL CASAL 

El dia .1181 soci 
Ja fa tres anys vam celebrar 
per primera vegada el dia 
del· soci i des de llavors UIL 
cop a l'any seguim organit- -
zant aquest acte. r és que 
s'ha de tenir (ln compte que 
en qualsevol col·lectiu o en
tita! els socis que la formen 
són una part importan!, per 
no dir la méseimportant. Tot i 
que de persones n'hi ha de 
molts tipus, totes juguen un 
páper que, com a mínim, un 
cop . a l'any se'ls ha de re
conéixer . . Conéretament en 
la nostra entitat hi ha aquec 
lles que són molt actives i a 
parl de participar a la Gesto
ra participen . en d'altres 
col ~ectius, principalment del 
barri. Després hi ha aqllelles 
persones que participen dé 
. forma continuada a la Ges
tora, altres que hi vénen de 
tant en tant i s'assebenten 
del que s'esta coent. Des
prés aquelles que apareixen 
a!s actes que organitzem, i 
per últim aquelles que no- . 
més paguen una quota, pero 
qu12 no són les menys impor
tants. Amb lotes elles ·es 
conforma l'imaginari del Ca
sal ·Independentista . de 
Sants i gracies a elles 
aquest proper mes de mar9 
ja organitzarem la vintena 
calyotada al barri. 

En aquests moments el 
Casal esta format per més 
d'un centenar de socis i sO
eles pero creiernque tu tam
bé n'hauries de formar part. 
. La nostra entitat realitzá un 

· treball de barri per l'emanci
pació nacional · i social del 
poble catala, per recolzar to
tes aquelles formes d'ex
pressió i de lluita social de la 
nostra vila, per viure en un 
barri on no,~e'ns mengi l'es
peculaéió, i tanmateix esta 
obert a aquelles qüestions 
que ens pugueu plantejar. 

Aquest any hem cele
bra! un sopar al Centre So
cial de Sants el dissabte 2 
de desembre per a tots els 
socis. 1 després al CSA Can 
Vies es va fer una festeta 
oberta a tothom i on vam 

· gaudir d'una g~ Wlllada. 

-~' CAsAL 
INDEPENl8ft'ISTA 

.DefWHS . 

' -~ 

sn morimsnt • 
Jt 

DESEMBRE 2006 R ' 

10 anvs transtor11antla realitt~l' del 
nostre· barri 

Aquest proper any 2007 ja en fara deu de !'existencia de 
I'Assemblea de Barri de Sant$. Un espai de confluencia deis 
moviments socials del bar'ri que durant aquesta década s'ha anat 
amplfant, autotransformant i ha anat evolucionan!. Un espai unitari 

ASSEMBLEA DE BARRI DE SANTS 1 
LABURXA 

A fmals del96, principis del97, UQ 

grup de gent es comen<¡:a a reunir a 
causa d'un seguit de desallotja
merits . de cases okupades ·al barri, 
o.p. desenes de persones van ser 
identificades i detingudes. Calia . 
una resposta i· aque~ta havia de ser 
col·lectiva i organitzada. Eer tant, 
en uns inicis, aquest espaf podia ha-

• ver estat una assemblea d'okupes, 
pero mai es delimita així perque ~S 
tenia consciencia que al barri exis
-tien -altres probleinatiques. 1 així va 
ser: més tard, des de Í' Assemblea 
de Barri es van realitzar campa,nyes 
contra les ETT i la precarietat labo
ral i es va treballar en les lluites an
tifeixistes contra el 12 d'Octubre i 
per aturar els diferents processos ur
banístics que destrueixenJa compo
sició territorial i humana del barri. 

L'evolució· 

que aplega diverses formes de resistencia, un instrument de treball .] 
i aprenentatge, de lluita i de suport mutu qu~ ofereix noves formes 
·de participáció popular i que vol esdevenir· un · contrapoder a 
I'Administració Municipal. . · 

Amb el temps l' Assemblea de Barri 
de Sants (ABS) ha anat aplegant 
persones vinculades a diferents 
coHectius i associacions, i també 
les que no estan organitzades pero 
que aposten per la trarisformació · 
social des de l' ambit local i quotidiá 
de Sants. Acull un ampli ventáll de 
sensibilitats crítiques · amb el siste
ma de partits i l'economiade mer
cat, amb voluntat de ser un referent · 
de lluita assemblearia al barri i un 
element dinamitzador d'iniciatives, 
ar marge d'adscripcions ideologi
ques o formes d'actuació concretes. 
Exemples de la capacitat d'autoor
ganització de l' ABS han ~stat cam
panyes locals com "ContraJ 'Euro
pa del Capital" (2002) i la mateixa 
Festa Major Alternativa, viva des de 
fa 12 anys. 

Mapa del barri de Sants amb els locals vinculats a I'ABS .. A la següent pléima teniu la llegenda amb una petita ex~licació de cada local. 

Pniactas en mana 
L' Assemblea de Barri ha acom
panyat diferents iniciatives, com 
LA BURXA, que ja fa més de vuit 
anys que es manté. Altres projec
tes. són el Col-lectiu de Migra
cions de 1' ABS ( continuYtat del 
Punt d'lnformació que funciona 
al Centre Social de Sants durant el 
procés extraordinari_ de regularit~ 

zació d'immigrants i'també de les 
tancades i vagues de fam que els 
migrants van realitzar al nostre 
barri) i BarriSants.org (portal de 
comunicació popular a la xarxa, 
que agrup,a desenes d'entitats veY
nals, polítiques i socials). 

1 a pardr d'ara;t 
El passat 18 de novembre l' ABS va 
organitzar, a l'Espai Obert, una tro
bada general de totes les persones i 
coHectius vinculats al projecte. Al 
llarg de tot el dia van participar-hi 
.una cinquantena de persones, i amb 
l'ajuda de dinamiques i grups de 
discussió es repassa la trajectoria 
de 1' ABS, les seves moltes man
cances i algunes fortaleses, i es va~ 
lora la situació actual del barri: els 
problemes socials, sí, pero també la 

complicitat entre la creixent xarxa . · a alguna activitat que desenvolupi 
d'espais i coHectius existents a el ,seu coHectiu o entitat. 
Sants. 

Es van tra<¡:ar les línies per tre- LA 1110 diRS dei'IBS 
hallar durant el proper 2007: habi- El periOdic de c_omunicació po-
tatge, urbanisme i municipalisme: pular LA BURXA és una eina que 
La trobada es valora molt positiva• va sortir de l 'AB S i, tal com ha 
ment,jaquehadonatunanovaem- fet aquesta, ha evoluoionát tant , 
penta a la feina que s' esta duent a en continguts com en forffia. Eh 
terme ejes de fa 1 O anys. Es seguira l' actualitat és un col-lectiu . de 
amb latascad'obrir-se cada-vegada gent que funciona de forma con-
més al barri per donar · cabuda a tiriu~da i independent.de l' ABS 
aquells vei'ns i veihes que fins ara pero tanmateix segueix sent, 
no hi han participat. També s'a- sempre que és oportú 1 necessari, 
corda mantenir el plenari .de l'ABS la veu d'aquesta. Gracies, en 
el segon dijous de cada mes a les part, al' ABS aquest J)eriodic pot , 
vuit del vespre al Centre Social de gaudir d'uns continguts plurals i 
Sánts, obert a tothom que hi vulgui sense cap tipus de restricció ni 
participar, ja sigui de forma perma- censura. 1 ha aconseguit un' deis. 
nent o bé puntualment per denun- seus principals proposits: ser una 
ciar quelcom, anwciar o convidar ,·,, eina de i peral barri. 

la Burxa: subscripció (36 €), DVD (3 €), samarreta (12 €), xapa BS' (1 €), encenedor (1 €) • Clutatlnvisible: un !libre i una samarreta• Casal Independentista de Sants Jaume Compte: estelada • Teterla Malea: val per 1 
berenar-sopar pera 2 persones • Pím Pam Films: el documental L'Argentina ," lndymedia and the Questions of Communicaüon • Diablas de Sants: samarreta • Peces d'art: mirall de Mireia Ribas- joia de Miquel 

• Terra d'escudella: val per 1 sopar pera 2 persones • Col•lectiil de Consum Crltlc Espal Obert: un rest d'alls d'agricultura ecológica- crema de garrotes d'Artesania Pagesa Agroecológica- néctar de préssec amb ra\m 
d'Artesania'PagesaAgroecológica • Cooperativa de Consum Germinal: timnatge semicurat de llet.de vaca Mas Claperol (la Garrotxa) d'agricultura ecológica- ampolla de cava Azimút Brut Nature d'agricultura ecológica -1 suc de 

\ poma Cal Valls (Urgell) d'agricultura ecológica, xocolata negra amb 73% de cacau d'agricultura ecológica' i carnerc; jusi pe la Xarxa de Consum Solidari • Tavema !,.a Bauma: Dos fuets idos ampolles rioja 
'Taverna popular La Ratafía: ampolla de Gran Civet Hill, crian<;a de 2002 D. O. Penedés- ampolla de Gran Toe Hill, reserva 2001- ampolla de Civet Hill, 1999 -ampolla de vinagre balsamic de Módena- poi de bitxos en vinagre 

Ropri- poi de banderillas picants Agrumac • Perruqueria Lliure: producte peral cabell' Talls i Tallats: paquet de café d'1 kg i un esprai per als cabells • Propaganda pel Fet: CD de Xerrarnequ Tiquis Miquis Obrador 
_ • Pirat's Sound Sistema:CD Sants Sistema • Dijpus Paella: CD Dijous Paella • Resistencia.cat: dessuadora amb caputxa • La lluna en unCove: planta de Nadal' Setmanarl de Comunicaci6 Directa: subscripció 

' L'Accent: subscripció' Lluíta Intima: ¡>e9a de roba interior revolucionaria ' Cansaladeria Alsina {Canalejas, 29): val per un paquet dé botifarres artesanes (d'escalivada, d'espinacs amt> pan ses i-pinyons, de rovellons amb all i 
julivert, de formatge amb bacó, de tardo! i deis· Castellers -amb xampin'yó, ceba i alls tenders- i d'alls i ceba) i pa¡és naturals (de rovellons, d'escalivada i de la Cerdanya).' Editorial Virus: dos llibr~ .· Castellers de Sants: 2 

· videoreportatges- deis Castellers-- CD d'imatges-- gorra-· bossa-d'esquena-- banderola-o penó -llibre-10 anys de-Castellersde-Sants-• Dentista-Dr.Mar~al Solanas· i Esquemr. equip de-n~eja-dental -
_, • Festes Alternativas als Bous (Borriol, la Plana Alta): CD recopilatori FAB Forte • Creación Positiva: equip de condons-lubricanjs i llibre 'Centre Social de Sants: !libre La Historia del Centre·Social'de Sants 

'lntersindicai·CSC: lot ,de llibrets amb informació laborals +un calendari de taula ... i_més a raciéS el t0th0m !. . . 

f 

• 



... 

1 CENTRE SÚC!AL DE 
SANTS 
Olzinelles, 30 

Entitat vernal degana als hostres 
barris i la ciutat q~e treballa des de 
diferents ambits (urbanisme, rei~ 
vindicacions · socials i activitats 
culturals), en favor del vei"nat. 
També ofereix el seu espai a npm-

_,brosos coHectius, tant per reunir
s'hi com per organitzar 'activitats. 
Acull: 21 associacions, entitats i 
coHectius, entre els quals hi ha la 
Plataforma pel Soterrament de les' 
Vies, L'Esclet:x:a i la Comissió de 
Vei"ns de la Bordeta. 
Obertura: 1972 
Horaris: de dl. a dv. de 18 a 21 
hores · 

2 CENTRE SOCIAL · 
AUTOGEST!ONAT CAN 

V!ES 
Jocs Forals, 42 

www.barrisants.org/canvies/ 

Edifici okupat perjoves del barrí 
de Sants en resposta a la manca 
d'espais on poder realitzar activi
tats tant de caire lúdic com polític. 
L' edifici té tres espais diferenciats 
(l'habitatge, la cafeta i la capella) i 
s'hi realitzen nombroses activitats; 
tallers i assemblees de coHectius. 
Acull: de forma penhanent LA 
BURXA, 1' Assemblea de Joves de 
Sants, Negres Tempestes, Barri
Sants.org, CoHectiu .de Cinema, 
CoHectiu de Teatre, Víctimes del 
Civisme, Colla Bastonera de 
Sants. Cedeix l'espai a a,quells 
coHectius que volen organitzar 
activitats. 
Obertura: maig de 1997 
HorariS: de dl. adj. de 19 a23, dv. 
de 19 a 2 hores i ds. en funció de 

. .1' activitat 

A TETER!A MALEA W Riego,16 

. O SALA BAI-i!A 
Olzinelles, 27 

. www.salabahia.net 

• , 

Antiga sala · de festes okupada per 
1' Assemblea d'Espais Alliberats 
perla Cultura amb l'objectiu d'a
propar la cultura a tothom. Per 
aquesta raó organitzen nombroses 
activitats: concerts, dansa, teatre, 
conferenéies, cinema i baH la tarda 
deis diumenges. 
Acull: coHectius que demapen or
ganitzar activitats a l'espai. 
Obertura: mar¡; 2006 
Horaris: deperí de la programació. 
Dg. de 17 a 22 hores, ball 

. A TERRA D'ESCUDELLÁ 
WPremia,20 

Bar · restaurant nascut de l'antiga 
ACArran que vol donar a coneixer 
la rica_ cultUra gastronomica dels 
Pai"sos Catalans alhora que ofereix 
un espai per a la trobada i.la difu
sió de les iniciatives socials i polí
tiques que tenen lloc al barrí, amb 
la vocació d'unir oci amb. cultura i 
reivindicació social, i fer-Ies visi
bles al maxirn de gent. 
Obertura: desembre de 2005 
Horaris: de dl. adj . de 9 a 24, dj. 
de 9 a 1 i ds. de 17 a 1 hores 

-

GERMINAL 
Rossend Arús, 47 

www.cooperativager
minal.org · 

Cooperativa que promou el con-
. ·sum ecologic, crític i responsable 

de manera autogestionaria. Vol ser 
una eina de· trar¡sformació social i 
personal a través del consum per 
fer possibles experiencies d'eco
nomia a petita escala. Els produc
tes que ofereixen són de tempora
da, de cultiu ecologic, . correcta
ment etiquetats i elábQrats en llocs 
propers i per productórs amb crite
ris etics, socials i solidaris afins a 
la cooperativa. 
Obertura: 1993 
Horaris: dj. de 18 a 22 hores 

PIM PAM FILMS 
.Valladolid, 25 
www.pimpamfilms.com 

La teteria santsenca és un pro
~ecte laboral i social format per 
persones del barrí vinculades als 
mov~ments socials; a través del 
qua! volen posar de manifest 
que 1' autoorganització es pot 
dur a terme des de qualsevol 
ambit de la vida. El cooperati~ 
visme i la creació d'un espai que 

··faci visible a tot ti pus de · gent Projecte cooperatiu de . videoclub 
una altra manera de veure la re- que té per objectiu difondre peHí-
alitat són els seus dos grans cules i documentals de cinema in-
eixos. dependent i que organitza cinero-
Obertura: julio! de 2005 - rums un cop al mes. 
Horaris: de dt. a dv. de 8.30 a Obertura: setembre de 2004 
22, ds. i dg. de 17 a 22 hores · Horaris: de 1 7a 22 hores 

·o· ENTROP!ACT!VA 
• Socors, 7 

www.nodo50.org/entro-
piactiva 

Centre cqltural anarquista · que 
acull el projecte Acdó Cultural: 
el qua! pretén ser la via de mate
rialitiació i difusió deis . treballs 
que es r:ealitziri en aquest espai.· 
També pretén difondre material 
crítíc que no circula pels mitjans 
comercials. · 
Aculf: projecte Acció ·Cultural 
Llibreria Associativa. 
Obertura: 2005 
HorariS: dt., de. i dv. de 18.30 a 21 
hores e .. 

CASAL !NDEPENDEN· 
TISTA DE SANTS JAUME 

• COMPTE 
www.barrisants.org/web/jcompte 

El Casal aglutina les persones in
dependentistes i. d'esquerres del 
barrí i té com a objectiu ser una ei
na en la lluita per la llibertat dels 
Pai"sos Catalans des d'una perspec
.tiva d'esquerres i emmarcada en la 
realitat dé la vila de Sants. 

. . Acull: Endavant-Sants, Maulets
S~nts, Assemblea de Joves de 
Sants . 

• 1 

Obertura: 1990 
Horaris': c,le dg. adj. 19 a 23, dv. 
i ds. 19 a 24 hores 

.. 

-

CREAC!ÓNPCSITIVA 
Sants 2-41r 1a 

' ' 
. www.creacionpositiva.net 

Associació que treballa en el camp 
del Vlli/SIDA des d'una perspecti~ 
va de genere. Té com a objectius 
promoure . accions que contribuei
xiri a la qualitat de vida de les per
sones afectarles ·pel VIH, a elimi
nar q1,1alsevol disciminació i estig
matització que puguin patir, i oferir 
serveis i activitats en un marc de 
calidesa, confidencialitat i respecte 
a la diversitat. 

A CANPUNXES W Vallespir, 61 

Casa okÚpada que actualment té la 
funció d'habitatge. De cara a l'any 
que ve s 'obrira com a ZETA (Zona 
d'Estüdi i Treball Autogestionada) 
amb l'objectiu d'oferir al barri un 
espai dedicat a la forrnació en tots 
els ambits. De cara al 2007 aco
llira: sala d' estuai,' . laboratori fo
tografic, seminaris i conferencies i 
tallers diversos. 
Obertura: 2006 

EL TEU DENTISTA DEL BARRI 

a M v~~A. 
· DISTÍUBUCIO PRODUCTES ECOLOGICS 

1 DE COMERc; JUST 
·COOPERATIVA AUTOGESTIONÁRIA · 
·ECONOMIA SOCIAL ALTERNATIVA 

~ 
Dr.Man;:al Solanas í 
Esquerra 

. ODO)'iTÓLEG CoL num. 2325 

.. . ~- . C!~TAT !NV!S!BLE 
~ Rlego,35 ·. • 

. 
Cooperativa autogestionaria que té 
coma objectiu la recercá d'alterna
tives economiques al trebáll ass~la
riat i l'irnpuls d'experiencies políti
ques autonomes. 
Ac-ull: llibreria-distribui"dora .de 
material, taller de serigrafia, espai 
de treball multimedia i centre de 
docillnentació. 
Obertura: 2005 
iloraris: de dl. a ds. de 1 O a 14 i de 
17 a21 hores e CAL BOR!NOT · 

Vallespir, 28 
www.borinots.cat 

La Colla Castellera de Sants va es~ 
trenar local fa dÓs anys.Després de 
molt de temps buscant-ne un, ida
vant la urgencia de comptar amb uq 
espai de trobl;tda, van haver de ren
dir-se a la realitat irnmobiliaria, i 
optar per un que no reunía les con
dicions-d'espai necessaries per po
der-hi assajar. Es troba afectat per 
les obres del pla de l'estació. 
Obertura: novembre 2004 
Horaris: dt. i dv. de 18 a 21, i des
prés de l'assaig; dj. de 20 a21 hores 

4D ESPAI OBERT 
Violant d'Hongria, 71 
www.sindominio.net/es

paiobert 
Projecte en que coHectius i indivi
dualitats es doten d'una infraes
tructura que els permet treballar en 
diferents .ambits de transformació 
social i que intenta respondre a les 
necessitats actuals de comunica
ció, reunió, accions socials artísti
ques ... 
Acull: Associació Tecnics de l'Es
pectacle de Catalunya, Zitzania
Contrainfos, Revista Polémica, Li
mes, Espais per a la Recerca Ac
ció, Centre de Documentació 
Musical, CoHectiu de ~onsum 
Crític Espai Obert. · 
Obertura: 2004 (a Sants) 
Horaris: de dl. a dv. de 18 a 22 
hores e ATENEU LUBERTAR! 

Maria Victoria, 1 O 
.. www.lateneu.revolt.org 

Espai de trobada que pretén fo
mentar el debat i la controversia, a 
més de realitzar talle¡s de filoso
tia, poesía i historia. 
Acull: un espai on s'hi poden or
ganitzar activitats i una aula ober
ta d'informatica. 
Obertura: febrer de 2006 
Horaris: depenent de l'activitat 

el. Avila. 71-75 átic 
08005 Barcelona 

Carrer d'Oiziaelles, %, tr. Tel. 93. 332,04 19 
08014 BARCELONA 

"PEIXOS NOLLA" 

Mcrcatde $(1!11$, parades .101 a 306·i 340-341. 

Tel: 93.485.5596 Fax: 93.485.5609 
monverd@retemail.es 

e..¡nail: msolanasdentisi.~??infom~.~ Telf: 93-339-55-57 
SANTS 

LA BORDETA, MON AMOUR 

Una pla~a maior 
a Sant Medir 

Fa pocs dies la ~Comissió de 
Ve'ins de la Bordeta i el Cen
tre Social van ser convocats · 
pel Districte pér parlar ge la 
remodelació de la carretera 
(Gava, Constitució). També 
hi van a~sistir gent de I'AM
.PA de l'escola de Sant Medir 
i el mossem de la parroquia 

La qüestió és que en el · 
tram ara en obres, de Sant 
Medir a. Moianés, es modifi
cara el disseny previst. S'hi 
han incorporat novetats al 
nostre parer positivas (algu
na de les quals llargament 
reivindicada). Per exemple, 
fer uo carril bici segregat, 
traslladar les zones de car
rega al costat mar i convertir 
el carrer en un únic carril .de 
circulació direcció Barcelo
na, cosa que permet eixam
plar les voreres tot i deixar 
un carril de serveis. Els 
ve'ins no vam estar d'acord 
que a la vorera mar nohiha-· 
guessin arbres. El problema: 
una canalització. de fibra óp
tica. Vam demanar que es 
desplacés aquesta canalit
zació i es va quedar que 
s'ho mirarien amb carinyo. 
Vam demanar que no es de:
morés la remodelació del 
tram entre Sant Medir i Rie- · 
ra Blanca i que s'executés el 
planejament en. la cantona
da Gava-Moianés de trans
formació a zona verda 
(17/6). 

Aquestes modificacions 
permeten · també que a la 
playa de Sant Medir . s'ei
xampli la vorera fins a aline
ar-la amb el carrer Constitu
Ció, amb una amplada d'uns 
15 metres .. En aquest punt 
vam demanar que es fes un 
esfory d'iQ1aginació i pressu
post per tal de convertir l'es
pai en la playa major de la 
Bordeta. 

A banda de reservar
nos el dret d'informar els 
ve'ins a través deis · nostres · 
butlletins i assemblees, vam 
donar . el nostra vistiplau a 

· les modificacions. 
Perqué després diguin 

que sempre estem a la 
contra... ' 

. COMISSIÓ DE 
YE'iNS DE LA BORDETA 
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Rabia-P.ositiva aterra a Sao_ Paulo . 

[ 
El passat 3 de novembre, Rabia Positiva va 
aterrar a l'aeroport de Guarulhos, Sao Paulo, 
iniciant el que ha esdevingut Una gira histórica per 

a la banda santsenca. En menys d'una setmana el ] 
_grup va descobrir una escemr musical totalment 
diferent. Ens ho explica el seu cantant 

DAVID VÁZQUEZ • SANTS 

• 
Els contrastos han estat la tonica 
dominant d'aquesta gira. D'en
trada, Brasil és un país atípic pel 
que fa a incursió 'de grups estran
gers. No coneixen cap artista ca
tala ni espanyol. Tampoc és habi~ 
tual que els grups d' aquí que 

- arriben a America ho facin aBra
sil. L' idioma esdevé barr~ra, són 
l'únic país lusOfon del continent. · 
La seva extensió fa que funcioni 
com si fos ún contirient, amb ·el · 

seu ci.r:cuit i amb els seus canals 
de comunicació i distribució . 
Aquest és el primer contrast. 
L'altre c·ontrast el trobem allloc 
on ·ens ·ubiquem i que es conver
teix en la nostra base d'opera
cions, el barri de Pedro Nunes 
(Zona Lesta~SP), al centre ·de la 
peri:feria. Aixo si que és·autentic! 
Els nens juguen descalyos al fut
bol a qualsevol hora del dia, els . 
diumenges molts s'arreglen per 
anar a missa i la músie.a del mo
nient no para de. sonar perles fi-

Nou plats, nou can(:ons 
J. PUl . • SANTS 

La vesprada del dijous 23 es van 
reunir en un mateix escenari mú
sica i gastronomía, peÍ' celeQrar el· 
primer aniversari de Terra d'Es-

va fer-ho impossible: tots els sen~ 
tits van esdevenir-ne im de sol, tot 
assaborint música i menjar. · 

. cudella. Amb l'arribada de cada 
un dels no u plats que se serviren, 
Carles B,elda irtterpreta en directe 
unacanyó amb elseuacordió.La 
fórmula · va resultar ben satis
factoria. Els plats eren uri recorre
gut per la cuirta catalana, que van -

· fer degustar als comensals des de 
torradetes de paté fins. a conill 
amb bolets, passant pels ;tideus 
negres, torradetes de salmó ... Si 

· bé !'experimentes prestava a 1~
clipsi del menjar per la música-o 
viceversa, la perfecta combirtació Belda tocan! duran! el sopar. . M.S.A 

. 
la petiada ecQiouica 
La peljada ecológica no és l'empremta qLie deixa 
un peu o la roda d'una bici al fang. La peljada 
ecológica és un concepte una mica més 
complex,és un instrument que ens ajuda a veure 
i quantificar que el món és cada dia més petit, 
insostenible i interdependent. 

-manera planera d'enten
dre el concepte de 
petjada • ecológica és 
posar-ne· u~ exemple 
concret. Catalunya (any 
2003): 3,92 ha per cada 
habitant. Aquesta· super
fície inclou, per exemple, 
l'area· que cal destinar a 

nestres. Aquí és on el .president 
· Lula ha tret la gran diferencia de 
vots~ No hi ha dubte. Els joves, 
que ens acompanyen en tot mo
ment ho tenen ciar. Abans de vo
tar a la dreta, Lula. 

Hem estat sis tardes tocant i 
coneixent l'escena mus.ical més 
underground. Més contrastos, 
desenes de conc_erts alhora i en poc temps. La rebuda ha estat 
horari becaina. lnsolit. Segura- meravellosa, igual que el comiat. 
ment no es tract~va d'una moda, Hi ha coses difícils d'oblidar, i 
pero mai havia vist tocar ümts pera Íni una és aquesta. A l'altra 
grups de punk i hardcore en tant banda, del món hi ha persones 

Exit del XXVIII eros 
Popular de Sants 

AGUS • SAIITS bé han batut records, 
arribant als 60. · 

La cursa es va fer 
sense irtcidents desta
cables tot i els proble-

que .en el fons senten el mateix 
que tu i a més ho expressen de la 
mateixa manera. Ens diuen que 
tornarem. Ja veurem .. : tot és pos
sible. 

El Cros Popular de Sants ha batut 
enguany els seus records més re
cents de participació. Des deis irti
cis dels anys 90, moment en el qual 
el eros · va arribaJ' als 2.000 corre
dors, la participació s 'havia estan- 
cat en uns 800 o 900. Enguany el 
nombre de participants ha arribat · 
als 1.200, límit establert per l'orga-

mes que va generar el . . 
.- d t Part1c1pants a punt de comen¡;:ar. can.vL e recorregu per . 

LLUIS MIRÓ 

. nització. 
També s'ha consolidat la cursa 

de tres quilometres per als joves de 
7 a 14 anys amo una participació 
d'UilS 200 nois i noies. Els més pe
tits de tots, d'entre O i 6 aflys, tam-

les obres de l'estació. També es va 
donar una abundant presencia d' es
pectadors, tant a Badal, lloc de sor
tida i d'arribada, com al carrer Al
colea, on la comissió de festes va 
muntar un punt d'animació. 

· Els organitzadors, el Club Ca
mins Esportius de Sants, valoren 
molt positivament el c;ros, així com 
les novetats d'aquesta edició com, 

per exemple, el control def temps 
amb el sistema dels xips, que ha 
perm_es tenii- els · resultats i els 
temps de forma automatica a irtter-
net. · . 

Els guanyadors del eros van ser 
Federico Alejan, amb un temps de 
32 mirtuts i 16 segons, i Núria Mi
ró, amb un temps de 40 minuts i 7 
segons. 
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usa, l'extensió de 
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- conseqüéncies 
ambientals del sabó . 
que utilitza quan es 
dutxa, la fabricació de 
la seva camera de 
fotos ... 

A primer cop d'ull, 
es veu com les. 
e o n e entra· e ion s 
elevades d'habitants 

La peljada ecológica es defineix com l'area 
ecologicanient productiva que es requereix per 
satisfer el nostre estil de vida actual; el resultat es 
dóna en hectarees per habitant (ha/hab) i té en 
compte cinc categories: alimentació, habitatge, 
transport; béns de consum .i serveis. lnclou en el 
calcul l'extensió necessana tant per crear els 

. recursos com per absorbir els residus. Una· 

produir el blat per fer la farina del pa que cada 
habitant . menja, l'area d'hort que ocupen les 
patates que )ngereix¿ la superfície d'arbres 
necessana per depurar'les.emissions de carboni 
que produeix· el seu· cotxe o perferel paperque 

demanen extensions immenses de territori per 
fer i red u ir els recursos que · consumeixen. Dit 
d'una altra manera, immens~s extensions de 
territori estan esclavitzades per les ciutats, 
perqué hán de proveir-la de recursos i netejar-ne 

Curiosament, a més, hi ha una relació directa 
entre la riquesa . d'un territori i la seva petjada 
ecológica, a més de la .relació obvia del número 
d'habitants. Nonnalment els pa'isos rics i poblats 
te'nen una superficie de petjada ecológica molt 
superior a la seva superfide total. Aixo vol dir que 
els pa'isos més rics consumeixen els recursos 
deis territoris més pobres. A escala global, la 
superficie de petjada ecológica del món és quatre · 
vegades superior a la superficie total del planeta; 
és a dir, que el consum de recursos de la terya és 
quatre vegades superior .a un consum sostenible. 
El més greu, pero, és que la peljada ecológica en . 
lloc .de reduir-se creix · constantment: la insos
tenibilitat ecológica del planeta s'accentua. 

. Algú m'acompanya_a peu atrepiljar el fango 
a deixar-hi marcada la roda de la bici?· 

General d'InstaHacion.s BCN, s.l. 

AIGUA • LLUM • GAS 

Instal-lacions i reformes 

Galileu 87-08028 
Tel: 93 51112 34 . 

EL.LOKAL 
assoctació cultural El Raval 
Bibnl 
COOitllilfoon.KIO JWfsttt 
m!Í~ 
nllll!l'l!tO$ 
pR~ · 

tmrari: 
malins, de dinarts a 

diveodres de 10..30 a14h 
tardes, de dilluns a 

dlssabte de 17 a 21h : 

cfde la CeráJtbis 08001 Barcelona 
Tel: 93 329 06 43 Fax: 93 329-08 58 

eltokal@pangea.org 
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* En aquest aparta! volem apropar-nos a la realitat del nostre 
país, des de Salses á Guardarmar i des de Fraga a Maó. Des 
de LA BURXA volem contribuir a la . cóneixenya del nostre 
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passat immediat, de l~s problematiques actuals, tan! socials 
com ecológiques i económiques, i deis moviments populars 
que ens fan avanyar. 
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~ 

ECOPOLICIA ... 

Nli al·ala de Ponent 
[ 

Amb !'excusa d'actuar davant la demanda d'habitatge, rAjuntament 

de Gava ha donat el vistiplau a aquesta maniobra especulativa i 

agressiva amb l'entorn, Qlle no assegura en absolut el cobr~ment de] . · 

totes les ,necessitats del nou vol u m de població 
' . -

Per sorpresa de tothom, Saura 
rE~IIeva la dura Montserrat Tura 
al capdavant d'lnterior. 

MARC AMIGÓ PELFORT • Ull-sAITS 
JORDINA S. AMAT 

El 1988 es va presentar la ma
queta del projecte urbanístic del 
pla de Carat, que finalment es va 
paralitzar el 1993 quan ja estava 
totalment aprovat perque ·Vertix, 
la ·promotora:· d'aquell pla' (i de 
l'actual), no tenia el60% del ter
ritori en propietat. L' oposició 
vei'nal i de propietaris era forta, i 
hauria fet invertir a . l' empresa 
massa diners per tirar-lo enda
vant. 

Vuit anys després es. va recu
perar el pla, reconvertit en el pla 
de Ponent, .pero en aquesta oca
sió Vertix havia anat comprant 
terrenys, i · ja comptava amb el 
percehtatge necessari per enge
gar-lo. Durant uns anys ha estat 
forc;:a aturat per assumptes legals, 
pero, ara que ja esta aprovat per 

- totes les instancies necessaries, 
només queda per elaborad' estu
di ambiental i ja es podría execu, 
tar. 

Creixement de la població .. 
El pla pretén urbanitzar 200 no
ves hectarees, que significarien 
17.000 nous habitants, segons el 
mateix pla. L' Ajuntament de 
Gava ja ha comenc;:at la campa
nya de propaganda, amb l '.emis
sió de paperetes ql'\e presenten el 
pla urbanístic com la resposta a 
una necessitat. S'hi afirma que 
els quatre nous barris a la zona 
"permetran atendre le's necessi-

. tats d'habitatge ( ... ) i un cteixe
ment coliesionat i equilibrat". 
És, "atesa la necessitat d;habitat

. ge", una "solució amable amb el 
territorí'.'. 

Segons rulfim cens hi ha . 
1.800 habitatges buits a Gava: 
Del conjuÍJ.t de noves cases que 
es construirien, él 60% seria a 
pre11s de mercat. L' oposició al 
pla, articulada en una . coordina
dora i una plataforma "No al Pla 

Fas-ta-* o-. da 

de Ponent", den11ficia la hipocre
sía d'aquestes mesures per com
batre la manc!l d'habitatge, i el 
creixement désproporcionat en 
relació a tots els serveis que ne
cessita aquest increment de vo
lum de població. 

Sanais Píblics 
La línia de metro del Baix 'Llo
bregat R-3 es diu que arribara el 
Z012, tot i que la data probable
ment S' endarrereÍXÍ perque enca
ra s'ha de fer el projecte, dotar-lo 
de partides pressupostaries i exe
cutar l'obra. Aixo vol.dir que les 
autopistes, ja col-lapsades i que 
no es poden e.ngrandir més, tarrí
poc podran ábsorbir aquest aug
ment d'usuaris de l'automobil. 

Quant a d:altres infraestruc
tures, no se sap quan es construi
.ria una nova escola púbFca ni un 
institut nou (cal dir que els dos 
instituís de Gava estan saturats). 
No es preveuen -éscoles bressol 
(ara se'n construira una a Gava 
després de molts anys de deman
des), que .ara deixen cada any 
unes 400 persones fora. L'hospi
tal de Sant Llorenc;:, el punt d'a
tenció de _Viladecans, Gava i 
Castelldefels, no s'amplia ni se'n 
preveu fer cap de nou. Es preveu 
la construcció d'un CAP, pero en 
detriment dell;Jarri de les Bóbi
les, a qui se li havia adjudicat el 
centre a causa- del fort creixe
ment que tamM ha tingut en els 
úl~ims temps. 

La 'ciutat verda' 
• El que l'ajuntament presenta 

com "el nou eixample verd ·de 
Gava" sup.osa la urbanització dé 
la zona de la Riera dels Cányars, · 
runic corredor biologic que que~ 
da entre el Pare Natural del Gar
raf i el mar, Pare Agrari, cosa que 
afectaría unes 1 O especies prote
·gides per la DE. De fet, en un in
forme sobre el pla emes aquest . 
any pel Departament de Medí 

Ambient i Habitatge, es presen- , 
. ten una serie de reserves des del 
punt de vista ambiental. S 'afirma 
que "l'entorn, altament urbanit
zat i ple. d'infraestructures vía
ríes, · fa q\le aquesta capacitat na
tural de connexió mar-muntanya 
estig1;ii . nio~t restringida, de ma
nera que els pocs sectors on es 
mantenen 'es país lliures de la ur
banització adquireixen una re
llevancia rríolt especial: Per 

· aquest moti u, tota la correa de la 
riera de Cany~s presenta un es
pecial interes natural". L'interes 
per mantenir una anella ve'rda 
(de que s'havia parlat tant fa un 

temps) al voltant de Barcelona 
sembla que ha perdu! vigencia. 

Paniclpllcií ciutadana 
Aquest pla, que és presentat per 
l' ajuntament com el pla dels pro
pers 10 ahys que regira en l'am
bit de 1;habitatge, ha estat fet a 
esquenes de la població. S 'ha 
elaborat stmse comptar amb la 
participació ciutadana, i ni tan 
sols no s'han estudiat propostes 
alternatives, com les presentarles 
per grups com Depana i" Quercus. 
. Més informació: www.salve
melcalamot.org i coordinadora
noal pladeponent. com · 

En negré la zona que al pla éonsta que sera urbanitzada. COORDINADORA 

Agressions 
leixistes 
iDIPII8S 
L'Audiéncia de Barcelona ha con
demnat a 11 anys de presó per 
homicidi el neonazi Aitor Dáliila. El 
jurat popular el va declarar culpable 
.d'ap.unyalar mortalment Roger 
Albert .durant les testes dé Gracia 
del 2004. Emilio. C. P., acusat de 
lliurar a Aitor el gariivet per cometre 
l'assassinat, va ser excufpat pel 
jurat i absa~. 

La sentencia· no ha estat ben 
rebuda pels familiars de Rdger; 
entre d'altres coses, per la seva 
laxitud i perqué els obliga a pagar la 
meitat de les costes de l'acusació 
particular, Tant des de la Fiscalia · 
com des de l'acusació popular 
recorreran la decisió del jurat. Els 
col·lectius que han denunciat 
l'assassinat del · Roger destaquen 
les nombrases . irregularitats pro
du'ides atllarg del cas, ja des de la 
fase d'instrucció, quan es van 
"perdre!' . proves que inculpaven els 
acusats.. Assenyalen també el 
dobre varem que té la justicia, que 

. sovint dicta sentencies desme
surades co'ntra membres deis 
moviments socials mentre -que · 

" absol o sentencia amb penes 
mínimes nombrases agressions 
feixistes. 

... 0 ELS HOMES DE 
SÁURON? 

1 la conya s'estén per tota la 
Terra · ~tjana: portaran els 
Uruk.Hai d'Esquadra ca~ots en· 
comptes;de porres? 

r---~~-----------~---------~------------------, . ,. _ , · , · . DOMICILIACIÓ BAN6ÁRIA . · 1 

Noní .. Caixa/Banc . · 1 L 

Ia·Burx.; Cogno~s. Adre<;a . • 1 
Carrer 1 numero •.. ·. 1· 
Codi Postal Població Poblaclo 1 
Teléfon . DNI Nom del titular 1 
Vull rebre LA BuRXA a casa CODI ENTITAT O O O O 1 --

Les subscripcions a lA BuRXA acompliran dos objectius: 1er-la 
arribar.alla on la seva distribució no arriba i contribuir 

económicament al seu manténiment. 
Es pot fer de diverses maneres:mitjanyant correu convencional, 

per domiciliació banéaria o manualment. · 
' Així queja saps! 

-
1 
l. 
1 

Amic amiga de 
I.A 8URXA 

3 euros/mes 

{36 euros l'any) 

Col iaboració anual 
amb · 

LA8URXA 
5eurbs/mes 

{60 e1:1ros l'any) 

Aportacions 
voluntaries a LA 

BURXA 
___ euros 

(escriure amb claretat) 

CODISUCURSAL 1 
CODI SEGURETAT 0 0 0 0 · 1 
NÚM DE COMPTE 0 0 1 
Es prega que entregueu fins a ·O O O O O O O O O O l 

·' 1 nova ordre els rebuts que presentara LA BuRXA . 11 
Data Signatura 
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JORDINA S. A. • SANTS 

El local deis Amics és a sams. aiXí que co
nBixn festat de la bici al banL 
L' entitat ha estat sempre vinculada a Sants. 
Al carrer Demostenes tenim el local, que en 
una epoca va ser ocupat. Aparegué una per
sona que en reclaroava la propietat. 1 coro 
que ha estat i segueix sent un punt de re
ferencia de la bicicleta, varo fer els possi
bles per conservar el iocal, evitant que s'hi 
especulés. 

Sants és un lloc for9a simbólic, a més. 
Tenim la Unió Esportiva de Sants, aquí va 
néixer la Volta Catalunya, és per aixo que hi 
ha el monument a la bici a la pliwa de Sants. 
És un barri obrer de tota la vida, barri de bi
cicletes. Pero no n'hi ha gaires. Les cases 
són baixes, no hi ha facilitat per aparcar. Hi 
hauria d'haver més espais on aparcar les bi
cis, a costa de places per als cotxes, si cal. 

Com veieu la nova ordenan~=-
Les ordenances es fan quan hi ha un gran 
problema o quan hi ha una gran solució, per 
a quelcom que no consta a les normatives, 
coro és el cas de la bicicleta, en una llei de 
transit feta des de Madrid, on la bicicleta és 
un ovni. Pero 1' Ajuntament no ha mirat en 
positiu. _ 

Nosaltres volíem una normativa pro
gressista, pero no ha pogut ser. S 'han sentit 
pressionats per 1' oposició, per aquesta me
na de lobby de l'automobil, i han anata to
car er crostó als més facils. És igual si hi ha 
cotxes contarninant, per les voreres. Aixo és 
igual, aixo és el progrés. 

Albert oarcla Burriel -
Membre d'Amics de ta Bici 

.. Hauria d'exisUr una llei de persones 
a la qual s'incorporessin els cotxes" 

Co'm que el temps ho permet, decidim anar a xerrar a I'Espanya Industrial, 
perestar una mica més "a la natura, envoltats de verd"; com diu I'Aibert, amb 
un somriure que manté durant tota la conversa. Anava per corredor 
professional, pero una lesió el va apartar de la competició. Ara bé, aixo no 
el va separar en absolut de la bicicleta. Es va reincorporar al moviment social 
_per la bicicleta, amb qué ja havia estat en contacte, tot i que poc, pel temps 
que li treien entrenament, estudis i feina. D'aques~á manera va acabar als 

_ Amics de la Bici, ón esta des deis inicis de l'entitat. Ara fa 25 anys tres 
persones provinents de moviments ecologistes i sindicalistes van fundar 
l'entitat per defensar l'usuari i la usuaria de la bicicleta. Una de les primeres 
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, lluites q_ue van reeixir va ser reclamar l'estatus de vehicle de la bicicleta, • 
perdut formalment durant el franquisme. El nou entrebanc que suposa la 
nova ordenanc;:a per a l'ús de la bicicleta ens ha dut a parlar amb aquest 
col iectii.J. 

TOTHOM DAVANT DE 
LA C.N. VANDELLOS..I 

PEA UNA NOVA 
CULTURA DE l!AIGUA FOTO: JORDINA 

Quina relaeió té renmat amb fAiuntamentil Mons vianants no veuen amb bons ulls les 
D'uns anys en9a hem estat en contacte arob bicicletes. · 
els ajuntaments pera arribar a acords, pero Se'ns ha acostumat al cotxe. De fet, tots els 
sempre manlenint els nostres criteris. Així vianants estero legislats per la llei de transit. 
ha estat arob l'ordenan<¡:a: l'Ajuntament ens Hauria de ser al revés, hauria d'existir una 

~ 
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va preguntar que volíem, i varo demanar co- llei de persones a la qual s'incorporessin els ~ 

ses per equiparar-nos a la resta de paYsos cotxes. 1 aquí ténim una llei de cotxes que 
europeus. Coro passa en totes les coses en les persones estero obligarles a complir. 
aquest país, els polítics van fer-ho tot a mit- El futur ·de la ciutat és que els barris tor-
ges. Va costar que· consideressin la bicicleta nin a ser barris, que la gent pugui tomar a 
coro a vehicle, i ara, per no preocupar-se, caminar pel carrer. Barcelona esta prepara-
l'han equiparat totalment al vehicle motorit- daper ser pacificada. Per que el carrer Gui-
zat. Ara tenim un problema, que és que tart té cotxes a banda i banda, té tanta infra-
aquesta equiparació provoca unes sancions estruc~a de cotxes i els ve'ins no es poden 
elevadíssimes: moure pel mig? Aquesta ordenan<¡:a, pero, 

Ningú s'ha preocupat per fer un varem considera que hi ha aglomeracjó quan una 
realista. A més, es tracta d'una ordenan<¡:a bicicleta no pot -fer cinc metres en línia rec-
sancionadora. Diu que no es podra ayatcar - ta ... D'aquesta manera, exclouen les bici
en una s~rie d'equiparoents. Pero ara mateix cletes de tots aquest espais que s'estan ere
estero en un banc, arob dues bicicletes a la ant per al vianant, els carrers de maxim 30, 
vora, i hi podria seure tothom. En comptes de prioritat invertida ... 
de dir que no es podra aparcar quan no es 
pugui utilitzar 1' equiparoent, es di u que no Pñoñtat invertida;l 
es podra fer i ja esta. Un cartell gran, blau, en que hi ha uns nens 

jugant. Els vianant tenen prioritat en aquell 
L'onlenam,;a inhiboix el sendt corniL 
1 s' oblida d' educar. Perque si tu dius que no 
es pot aparcar, ja no et planteges per que no 
ho pots fer. No pensaré que potser puc mo
lestar a algú. Els arbres ... ens van donar una 
explicació que, com que Amics de la Bici 
veilim d'un sector de l'ecologisme, d'a
cord, és un ésser vi u, no hi lliguem res... -
Pero a semafors, senyals i fanals, és iHogic. 
El que han d'entendre les autoritats és que 
no és igual que un automobil. És més facil 
de robar, i a més, trem:e aquest factor posi
tiu de ser un mitja porta a porta no té sentit. 

espai. 

b que no linc camet de conduir_ 
1 no fa falta, a Barcelona. Aquí la majoria 
de la població no en té, en canvi és una ciu
tat que esta pensada per al cotxe. S 'hauria 
de partir de la base d'una normativa cap a 
les persones, coro als pa'isos nordics, on el 
més feble té la prioritat sempre. Si tu parles 
arob gent de pa'isos europeus, i els expli
ques aixo de 1' ordenan<¡:a, et diuen: "Quina 
tonteria, una ordenan9a pera aixo? Si no és 

. " necessan .... 

Prelecte Sida a Guinea Eauatañal 
21 .30 h: Marisa Planells presenta el projecte al 
Vapor Vell 

DIIIIIIMI I:J lllllllllllllft 
caneen J&r can Mlrela 
Fins a les 6 hores a Can Vies 

1/SIItll 1,-IIIIIIHIIIllte 
Jornada contra l'ardenant¡a cívica 
18 h: teatre, bastoners 1 PD, organitzada per 
I'Assemblea de Joves, Sala Bahia 

Olssabte 15 d'octubre de 2005 

MANIFESTACIÓ 
PEA UNA NOVA CULTURA ENERGÉTICA 

NOALAMAT 
17:00h Pusaeig de Gr8cla~Arag6 (BCN) 
l.ec:tlna del ma1111est a la Pla~a Sant Jmnne 

Con\lflff4.1er>: 

1/fiiiHfrtS 21 11 11111. 
Manlleslacló uer Regar Albert. assasslnal a Gracia 
Tarda: plac;:a Urquinaona. 
Estigueu atentes a la convocatoria! 

fesla Ragga-JIBIII 
Can Vies 

,,, ... , 211 ,, ,,,, •• ,. 
concen l&r l'all8geSUí de Can Vles 
22h: actuació deis Antiherois, Can Vies 

Dl11llllllllll11/1 111111m11tt 
Concen de ca1 d'anv , 
Organitzat pel Casal, a Can Vies 

[ Can vtes Jocs Fiarais, 42 ) {Centre Social do Santa Olzinelles, 30 1 [ Casal Independentista Premia, 31 ) [ Espai Qbert VK>Iant d'Hongria, 71 ] [la Clutat Invisible Riego, 35 ] [ Terra d'escudella Premia, 20 ) 
[ Teteria Malea Riego, 16 } [ Plm Pam Fllms VaJiadolid, 25 ] [ Castellers de Sants VaJiespir, 28 VMW:borinots.org ] [ Dlables de sants VMW.dialresdesanls. org ] [ Ateneu Uibertari Maria VdOria, 10 ] [ Entropiactiva Socors, 7} 

(Sala Bahia Olzinelles, 27 ) [ Gennlnal Rossend Anís, 47 ] (Creación Positiva Sants, 2, 1r 1a) [Can Punxes Vallespir, 61 ] "'; 
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