
Sants i barris veins · 5.000 exemplars • distribuci6 gratuita· mensual · febrer 2007 · núm. 104 

Esuuerdes, també a Sants 
[ 

El ve'inat del carrer Sant ] 
. Antoni ha estat protagonista 
· de les ,esquerdes provoca

des pel TAV al barri 

[ 

Arnb l'últim accident laboral ] 
que succeí a Sants a principis 
d'any, ja son 11 els morts a 
les obres del TAV 

Les fortes i reiterades vibra
cions que es van produir la nit 
del passat 22 de gener han alar
mat el veinat del passeig Sant 
Antoni i deis carrers de l'ano
menat Triangle de Sants. Tot i 
fer mesos que aguanten les 
molesties causades per les obres 
de l'alta velocitat, la contunden
cia de les esmentades vibracions 
ha esquerdat, a més de les parets 
d' alguns edificis, la confian<;a 
deis veins i les veines cap a les 
administracions públiques. La 
gent esta espantada i pateix per 
les seves cases, moltes de les 
quals centenaries, i per aquesta 
raó s'han comen<;at a organitzar. 

D'altra banda, les obres al 
·voltant de l'estació també eren 
notícia a principis de mes per un 
tragic accident mortal. Un acci
dent que se suma a l'increment 
d'accidents laborals greus que 
es van produir durant 1' any 
2006. La subcontractació i la 
precarietat laboral són les prin
cipals causes d'aquest nou i ma
cabre record. lpiallla314l 

_ Obres del TAV al passeig Sant Antoni on va morir un treballador en accident laboral. 

última hora: l'Esbarzer, desalloUat i enderrocat 
Poc abans de les sis del matí del dimarts 30 de 
gener, un ampli dispositiu deis Mossos d'Es
quadra es plantava davant del número 88 del 

. carrer Constitució per desallo~ar la casa cone
guda com L'Esbarzer. 

Després d'adomar-se de la presencia poli
cial, tres de les persones que eren a !'interior de 
l'immoble es van encadenar a l'antena del ter
rat de l'edifici i una altra a un bidó de ciment, 
per tal de dificultar l'acció policial. Els Mossos 

·van necessitar una grua de grans dimensions 
per retirar 1' antena i deslligar els tres okupes 
que s'hi havien encadenat. 

Mentrestant, i malgrat l'hora intempestiva 
en que els Moss9s van iniciar el desallo~a
ment, gairebé una cinquantena de persones 
s'havien anat concentrant davant de L'Esbar
zer. Els veins van desplegar una pancarta amb 
el lema "Prou de violencia immobiliaria" tot 
tallant ei ·carrer. 

[ Jillla il 

Alejandro González 
liiarritu presenta: 

Cronlques del 6 1 altres retalla de la claveguera policial. 
Del cinema Princesa a l'absolució deis Tres de Gnllcla 

BBbBI (1996-2006) 

DarílllernilnlltJz 

Futur laboral 
sense empreses 
Treballadores de Braun, SEAT, La 
Vanguardia, Iberia, Pares i Jar
dins, Bocatta i Mercadona es ma
nifestaren el passat 21 de gener 
pels carrers de Barcelona. A més 
de les condicions laborals hi ha 
un altre punt altament preocu
pant: el constant tancament d'em-
preses. 1- 21 

SANTS 

l'escola Guinlló, 
reutaicada 
El despreniment d'una part del 
fals sostre de l'escola Guinbó ha 
accelerat el seu canvi d'em
pla(fament cap a la Torreta. 
Aqiest fet ha augmentat les pres
sions sobre I'Ajuntament, que no 
vol formalitzar el pacte amb els 
propietaris, !'Hotel Abba, mentre 
a la Torreta hi hagi llogattm;. 

EN MOVIMENT 

l'ahernatiVa 
empresarial 

1-*il 

La Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya, amb 
seu a Sants, ens parla deis 
avantatges d'un model que po
tencia el bé col·lectiu, alhora 
que estableix un procés de de
cisió democratic i que crea ocu
pació estable i de qualitat. 

ARRE U 

El delta del 
llobregat 

rllillatl 

El delta del Llobregat havia estat 
la segona zona deltaica més im
portaflt de Catalunya; avui, l'es
peculació i la hipocresja de la 
classe política estan aconse
guint destrossar aquest paratge 
natural. 

1-*Ul 
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editorials 

les cooperativas: una 
alternativa real 

L es cooperative·s de tre: 
hall ens presenten una 
alternativa real al �s�i�s�t�e�~� 

ma economic actual. Amb més 
de 3.500 cooperatives a Catalu
nya i amb una fácturaci6 del 6% 
del PIB Catahl, ens �p�r�o�p�o�s�e�~� el 
cooperativisme i l' autogestió 
com una forma de funciona
ment. Ens permete)l als ciuta
dañs tenir un control sobre ef 

opinió 

mercat que ens afecta, així com 
poder actuar_ sobre aquest de for
ma directa. També ens .ajuden a _ 
enfortir un teixit associatiu cada 
cop més important en el -nostre 
barri, alhora que ens permet bar
rejar-lo amb el món �l�a�b�o�r�~�l�.� Re
cordero que actualment les cóo
peratives de treball ofereixen 
uns 40.000 llocs de treballa Ca
talunya. 

El desastre de la indústria catalana 
EXTREBALLADOR DE PHILIPS sumava alguna, demana explica

cions a la Direcció d'Holanda sobre 
Que ens espera en el futtir7 Quin ti- les seves intencions de continui'tat, 
pus de precarietat laboral tindrem? pero no obtingué resposta. El 
Estan marxant totes les -empreses. col·lectiu de treballadors va decidir 
Que s'esta fent malament? Sens manifestar-se i exigir a la Generali
dubte, la mala política del país i la tat que intervingués en l'assumpte. 
manca d'un control per part deis go- Els rumors es confirmaren, es dei
vemants envers les multinacionals xaren al carrer les persones que du-
causen aquest caos emigratori. rant anys els aportaren molts bene-

Un 'deis casos és el de la multi- ficis i les activitats de la'tabrica van 
nacional"Philips. Per eliminar com- ser traslladades a Poloniá, país de 
petencia sobre els ptoductes, es va baix cost salarial. En la meva mo
anar apropiant fabriques diverses desta opinió, quan aquesta, devora
( com la molt antigament fundada . dora multinacional trobi un país 
Lámparas Z, de més barat, a 
Barcelona, Ex- Polonia correran 
cel BCN, Lám- el mateix destí 
.paras Dia BCN, que nosaltres. 
etc.). Totes, des- Aquestes empre-
prés de ser ab- ses no tenefl es-
sorbides i explo- crúpols i el go-
tades al maxim vern se'n renta 
durant anys per les mans justifi-

· ¡a .multiúacio- cant que si .treba-
nal, com a pre- lladors i empresa 
mi van ser tancades. acorden unes indemnitZacions_, no 

El 2005 Philips · decidí tancar hi ha problema. Els treballadors, si
l'última fabrica que tenia .activa . lenciats i el país, a fa merda! 
(Lámparas Z), tot i ser, segons ells, Catalunya havia tingut una in-
una de les millors en productivitat. dústria puntera i aquestes multina-
Durant anys aquesta fabrica havia cionals se l'estan carregant sense 
mantingut una rendibilitat alta a miraments. Haurem de viure passe
costa d'anar acomiadant personal, jant els turistes (feina.nomenys dig
modemitzant les maquilles i treba- na), ja que sembla que els nostres 
llant dia, tarda i nit en perjudici de la grans govemants no tenen cap al
saluf deis treballadors. Aixo no ens temativa per pal·liar el desastre. Co-
importava, perque, segons l' empre- brar sí, treballar no! N o sé perque els 
sa, tot anava en benefici de la conti- votem si són incompetents que no 
mütat de la próducció per poder saben buscar altematives per aques-
mantenir els llocs,de treball. · tes persones que ara estan al carrer 

Abans que aixo .passés, l' Ajun- sense possibilitat de trobar feina (ex-
tament havia acceptat requalificar ceptuant els més joves). Per la seva 
uns terrenys de la multinacional a edat no �~� pogut tenir la prejubila-
la pla.¡:a ·Cerda (embutxa<.{ant-se ció i no podran cobrar la jubilació 
Philips molts diners), a canvi del després d'anys ,de cotitzar, · perno 
seu compromís de construir una no- poder-ho fer en els últims. Aquestes 
va fabrica. Aquesta fou . qúa!ificada persones hauran de viure del subsidi 
en .aquells i:noments pel director que en áquell moment els inteHi
mundial de Philips com una de les gents govemants dé tom els Vulguin 
millors del món. Al cap de tres anys, · donar!! Tot plegat un desastre nado
el Comite d'Empresa, que se n' en- · nal que sembla no tenir fi. 
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·tes morts invisibles 
· . En aquest número de LA 

BVRXA recollim la mort 
d'un treballador a les 

obres del tren d'alta velocitat 
(TAV) a l'estació de Sants. Fa 
pocs mesos, en aquestes mateixes 
plan.es, parhlvem de les jomades 
de 12 hores i de la despreocupació 
d' ADIF per les condicions labo
rals deis treballadors. Ara tenim 
l'onzena víctima d'aquest projec
té faraonic, sense que cap autori
tat n'hagi ·de donar comptes. Les 

Ens ha deixat un déls nostres. 
L' Albert Puig, alies Putxi. Només 
21 anys. Fundador fa quatre anys 
del Casal Popular Boira Baixa, de 
Manlleu (Osona). El casal va en
davant i segurament es traslla
dara a un local més gran, pero el 
dia 15 de gener els seus membres 
van rebre una forta sotragada: 
una atac fulminant de cor s' en
duia una de les seves animes. 

De fet; l' Albert ho tenia mala
ment. Va néixer amb úna malaltia 
congeruta ql!e ja feia anys que 
l 'havia lligat a una cadira de ro
des, pero aixo no era cap obstacle 
per la seva obstinació en lh,litar 
per la independencia. Es movia 
amunt i avall torejant els cotxes 
sense por.' Ja formava part del 
paisatge urba de la vila osonenca. 
Era conegut i respectat per tot
hom. El respecte que es guafiyen 
els qui, amb la ruleta de la fortu- · 
pa de cul, no s' arronsen i espre
men la vida com una llimona. Els 
seus pares en-tot moment li van· 
fer costat i li van facilitar les co
ses . perque la seva vida, malgrat 

. tot, fes rica i plena. 
El vaig veure pocs dies abans 

de morir. a casa seva. Érem de la 

CARTES A LA BURXA 

polemiques obres del TAV han 
obert un altre front dé debat. El 
projecte, que· no1:11és beneficiara 
un 5% de la població, esta exhau
rint tota la despesa que s 'hauria de 
destinar a una xarxa de rodalia del ' 
tot ineficient. A més, el seu tra.¡:at, 
basat exclusivament en interessos 
especulatius, genera alarma vei-
nal per alla on passa. 1 finalment, 
i tal com hem pogut comprovar 
tragicament aquest mes,. s'haura 
construit sobre la precarietat i la 

-
SALT DE PLENS 

Putxi 
QUELNESS 

família. Estava en els seus domi
nis, el soterrani que li havien 
adaptat a la seva mida, per on en
trava i sortia de casa quan volia. 
El �d�~�e�i�:� Cap d' Any allí es van 
reunir més de trenta per la cele
bració. Un nou aqy, peró, que eH _ 
no veuria créixer. 

· El seu enterrament és el més 
emocionail.t i trist al qual jo mai 
he assistit. Emocionant perque el 
reretre va entrar a les espatlles 
deis seus companys i companyes 
i amb l'estelada cobrint-lo. L'es
glésia del batri manlleuenc de 
Gracia estava plena de gom a 
gom. Gent dreta pertot arreu. 
Tres oels seus van dir unes parau
les emotives. Trist perque molts i 

.moltes no paraven de plorar i en
comanaven les llagrimes als pre
sents. 

Un cop el taüt ja havia marxat 

sinistralitat laborals. Aquest acci
dent s'ha produit l'endema que es 
fessin públiqu!;!s les dades d'acci
dents laborals del 2006, on es 
plasma que un altre any continuen 
augmentant alarmantment les ta
xes de-morts i incapacitats. En la 
Barcelona de l'ordenan.¡:a del ci-

. visme i la tolerancia zero; és es
perpentic que la manca absoluta 
de mesures de seguretat en el tre
ball que practiquen molts empre
saris continui impune. 

cap al crematori. de Granollers, 
vaig ser testimoni d'una de les 
imatges de més bellesa que recor
do. Gairebé un centenar de �j�o�v�~�s�,� 

tots vestits amb colors foscos i 
amb una estetica que a mi em va 
reportu: als anys de l'MDT de fi
nals del 80, estaven apostats a 
banda i banda de l' entrada de 
l'església i pels voltants. Quiets, 
plorosos,- en silenci. Estic con
ven.¡:ut que Bertolucci o bé Ken 
Loach haurien �g�~�u�d�i�t� 'amb un pla 
seqüencia d'aquella serenor i be
Ilesa. Els familiars més propers 
vam allargar 1 'estada en aquell 
indret tant com vam poder, Els 
joves no ens coneixierr personal
ment, pero estic' conven.¡:Út que 
van notar que, potser sense ado
�n�a�r�~�n�o�s�-�e�n�,� . miravem de suplir 
l 'absencia dels pares camí de . 
Granollers. Els reiem costat en el 
seu dolor, que també era el 
nostre. · 

· Durant uns dies l'única imat
ge que hi vá ha ver al web del Ca
sal Boira Baixa era la de 1' Albert 
amb un preciós epitafi: "Sempre 
tindrem en ment la teva fuga.¡: 
pero intensa estada en aquest po
ble resistent!". 

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

. . 

Velnat angoixat per les obres del TAV VE"iNAT ANGOIXAT 

Des de faja uns quants mesas, els ve'ins i les · 
veines del carrer Premia, Riego, Eusebi 
Planas i rodalia patim les conseqüéncies de 
les obres provocades per !'arribada del tren 
d'alta velocitat al nostre barri. No és gens 
facil suportar el soroll ambiental, pero fins i 
tot t'hi acostumes. Tampoc és facil suportar la 
degradació de carrers i voreres, a més de la 
pols que diariament, durant les 24 hores del 
dia, entra a les nostres cases. El .pitjor de tot 

arriba amb els tremolors .¡ les vibracions deis 
edifids. Esglaonats, pero molestos, massa 
molestos. Més aviat fa por. La mateixa por 
que qualsevol pot imaginar quan sent que 'la 
seva casa es pot desvertebrar o esquerdar 
d'un moment a l'altre. Sense avis preví, en 
silenci, pas a pas. No és d'estranyar aquesta 
sensació, quan la majoria de les construc
cions que envolten 'les obres superen el segle
de Vida. Tota una vida. Fins ... quan? 

�l�a�B�u�r�x�~� 
Periodic de Comunicació 

Popular de Sants 

LA BURXA és una revista editada per un equip de redapció que 
es troba cada �~�i�l�l�u�n�s� al CSA Can Vi es. (c. Jocs Florals, 42) 
Periodicitat: mensual 

En aquesta Bulli hi han coHaborat: Roser Benavent, Toni Gonzaiez, Gemma Parera.Alvarez; 
Guillem Sanchez, Paú Canela, David Vazquez, Soto, Jordina, Laia i MeritxellSánchez-Amat, Mi
reia Pui,. Carme, Ester Rams, Añna Farré, Helena Olcina i Amigo, Isaac, Marc, Albert Alonso, Mi
quel Damés, Agus Giralt, Yol, Marc Faustino i Vidal, Álex, Laia S. M., Assemblea Can Vies, Co
operativa Germinal, Alex Tisminetzk:y, Ciutat Invisible, Federació de Cooperatives de Treba:ll de 
_Catalun,ra, Oriol i Raül. 

i barris ve"ins 
Telefon de contacte: 93 422'16 13 
Adreya electronica: laburxa@laburxa.org 

' LA BURXA no es fa responsable. deis articles d' opinió. 
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l'onzena víctima d'accidents laborals . .. 

-·en obres del TAV mor a.Sants 
[

Les xifres d'accidents laborals greus no para de pujar, empesa per ] 
la degraqació de les condicions laborals, i batent un nou macabre · 
récord de morts i iricapacitats el 2006 . �~� 

�~� �~� 

[ 
La primera . víctima del nou llistat del 2007 ha estat un jove ·]· 
treballador de !'empresa Dragados a les �o �~�r�e�s� del TAV al ·seu pas . 
per Sants · · . · . . 

ALEX TISMINETZKY • SANTS 

El passat 8 de gener, a tres quarts de 
tres de la tarda, rrioria Enrique M . 
. M., empleat de 1' empresa construc
tora Dragados, de 35· anys, als tú
neis situats sota la playa Joan Peiró, 
a !'entrada de l'estació de Sants. El 
tteballador realitzava tasques de 
descarrega d'un carnió ainb unes 
malles metaHiques quan el vehicle 
va bolear, fet. que li va causar la 
mort immediata per esclafament 
d'entre duesi tres tones. 

Aquest, pero, no és el primer · 
�~�c�i�d�e�n�t� IilQrtal de les ·obres· del 
polemic tren d'alta velocitat, ni tan. 
sols a les obres d'entrada a l'estació 
de Sants. El passat 3 de setembre va' 
morir al número 161 del carrer San
ta Eulalia de l'Hospitaletdé Llobre
gat un treballador natural de Guinea 
Bissau, en caure-li a so{?re trossos 
despreses d'una maquina. Anterior-

�f �~ �" �.� ·''-'"' '""'f.<i· �. �,�~�~ �: �'�8� •.'_<·, 

ment, a l'abril, va caure electrocutat 
a la Jonquera un treballador natural 
de Polonia, i poc abans mona a Su
birats un treballadot equatoria en 
cedir un apuntalament. 

La llista es va omplint amb ac
cidents en altres localitats catala
nes, com Vinaixa de les Garrfgues, 
Montblanc, Catllar, Castellet i el 
Gomal i Lleida, fins a arribar a un 
total.d' 11 treballadors que han mort 
en les obres del TAV des de la seva 
entrada a Catalunya, molts dels 
quals, irnmiwants i treballadors de 
subcontractes. 

2006, anv11iUic 
Les dades que ens ha deixat el 2006 · 
són alarmants, i signifiquen un nou 
creixement en.Ies taxes d'accidents 
laborals "greus i mortals, que sem
blen no párar d'atigmentar. Es cal-. 
cula que als Paisos Catalans hi ha 
hagut un 40% d'augment d'acci-

Les :xilres dels ·accidents 
.laborals del2006 

treballadórs moren cada tres dies als Pai'sos Catalans en accí-
dents · 

morts cada diaa I'Estat espanyol en accidenfs de treball 

�1�.�6�9�4 �~� 
�~�t�:� :·:·= �'�{�~�'� 

treballadors incapacítats per áccídents laborals als 
Pa¡$os Catalans,de genera �s�e�t�~�m�b�r�e� 

dents greus i molt greus. 
Segons dades del mateix Minis

teri de Treball, 1' any passat van m o-. 
rir en accidents Iaborals dos treba
Iladors cada tres díes als Paisos Ca
talans (205 morts .. de gener a 
setembre )r A escala estatal, pero, les 
xifres augmenten fins íil arribar a 
quasi quatre treballadors morts per 
día, amb un tragic número total de 
1.352. 

Pero les dades d'accidents 
greus i de ferits tampoc poden dej
xar indíferent a ningú. Segons les 
mateixes fonts, cada día hi ha més 
de sis treballadors víctirnes d'a<!éi
dents "greus" als Paisos Catalans, 
que rest_en incapacitats permanent
ment 6 parcial (1.694 degenera se
tembre ), m entre que a escala estatal 
més de 1.000 treballadors han d'a
gafar la baixa díariament per acci
dents de treball (1.033.157 en tot 
l'any), essent casi 2.500 els ferits 
díaris (900.000). 

Pracañetat immiUracló i ll'eball 
Cllllbiii8C{ó peñllosa 
Les mateixes dades de les institu
cions govemamentals i deis sindí
cats CCOO i UGT, signants de les 
successives reformes laborals" i so
cials, ens mostren un mercat laboral 
on el deteriorament de les condí
cions de treball esta marcant l'aug
ment de la sinistralitat i posant en 
perill la integritat fisica de. molts 

treballadors. "den tomar als seus paisos. 
Segons dades d'un darrer estudí Segons les dades ·oficials, l'Es-. 

de la UGT, la meitat deis treballa- tat espanyof supera en una tercera 
dors morts en accidents de treball part la taxa européa de mortalitat en 
treballaven amb contractes tempo- "" acciden!s de treball, comptarit amb 

· rais o precaris. 1 les dades del Mi- . 6,'3 morts de cada 1 00.000· treballa-
nisteri de Treball ens mostren que dors, mentre que a la resta d' estats 
299· de les víctirnes d'accidents la- europeus la mateixa taxa no arriba 
borals el 2006 eren treballadors es- als quatre treballadors. Alhora, 
trangers (més el 20% del total), irn-"' aquestes fonts destaquen que 1 'Es
migrants que ::van venir en busca tat espanyol és capdavanter en els 
d'un futur i que ara ni tan sois po- �~� contractes temporals i precaris. 

tes. empresas víofln const1mtmént 
· �!�f�l�~�p�a�c �i �t�a�~�s� amag,uén �~�1�'�\� �c�í�r�a�r�j�í�~� 10 la llei en aquest aspecte.Aquesta 

ma que'es �r�e�p�~�t�~�i�x�i� �a�u�g�m�~�n�~ �:� .... reantat se SUIJla, segonsfadvo.: 
... ariy rere any, Segóns.N¡tgUel8réEI' "cat, a .. uns4tocs de treball on els 

"'has; advocat .laoqratista dell'des- ;; ,¿ �t�r�e�h�a�U�~�d�o�t�s� roten' coostantment 
p.atx CQI:leeuu �R�&�n�d�~�;� les �c�a�~�;�~�§�é�s �<�>�'�.� de felna; riq'se'ts forma �s �u�f�i�e�i �~�m�t �i� 

'alta stnistralítata TEstat es; .. , ment i en molts casos es �t�:�J�l�f�t�m�1�i �~� 
· 't' na.. la responsabllitat em.presarial 

�&�s�;�&�J�J�#�F �~ �.� 
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A PEU DE CARRER 

Cap d'Anv al Barri 
deSants 

Era el cinqué any consecutiu 
que un grup d'andalusos autoa
nomenats So/ípotes celebra
vem el Cap d'Any en un lloc di-

• ferent. Un amic molt santénc 
ens va proposar passar el Cap 
d'Any a·la ciutat comtal. En arri
bar, vam sentir com l'univers 
Barcelona passava a ser de 
sobte-l'univers Sants. Ens vam 
amarar. del barri i de la seva 
historia, de Can Vies i de LA 
BuRXA. 

Arribada l'hora, vam co
�m�e�n�~�t�a�r� a pensar qué faríem 
per Cap d'Any, perqué érem un 
grup de 30 persones i. gestio
nar-lo no era senzill. L'amic 
santsenc ens va plantejar men
jar el ra"im a l'església de Sant 
Medir. Perqué no? La tempera
tura era exceHent per prendre 
el ra"im al carrer i aquest grup 
no sol fer moltes preguntes ni 
posar moltes pegues. 

En arribar ens vam trobar 
un ambient molt agradable i 
acollidor. Amb. la primera �c�a�n�~�t�ó�,� 

"La chica ye-ye", ens vam bar
rejar amb et ve"inat de la pla9a, 
davant de l'església. lla música 
va unir les persones alla pre- . 
sents, sense importar la seva 
procedencia o la data de naixe
ment. La gÉmt de Sants3 R_Mio 
va oferir coca i cava i una músi-

- ca formidable, amb els grans 
classics espanyols i catalans de 
sempre i amb congues intermi
nables que caragolejaven per 
tata la placeta. lnoblidable, 

Havíem parlat' molt d'on 
continuar la festa. · Descartats 
els · cotillons de ,50 euros i les 
macrofestes ·de milions de per
sones, el barri de Sants ens va 
tornar a proposar un lloc: la sa
la Bahía. Ja sabíem del seu 
passat coni a sala de testes 
peró no imaginavem el seu pre
sent. Un lloc enorme; on es 
respirava llibertat. Els preus po
pulars i la música perfecta cre
aven un ambient immillorable 
perqué la diversitat d'estils es 
fusionés en un amb l'únic ob
jectiu de celebrar el Cap d'Any. 
1 tot aixó observats per ra foto 
de Machín a dalt del escenari. · 

Així dones, Sants sera re
cordat sempre com ·el que és: 
'un barri acollidor, carismatic i, 

- en certa mesura, una utopía en · 
la Barcelona del segle XXI. 

Javi Campaña 

.. 
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Mes rere mes, les obres per fer arri
bar el tren d'alta velocitat (TAV) a 
Barcelona no deixen de ser noticia 
L'any comen9ava amb el Sínidc · 
renyant a l' Ajuntament per la seva 

'poca implicació a l'hora de verifi
car i controlar les molesties que les 
obres del TAV generen al vefuat .i, 
més en concret, els treballs que es 
fan als voltants del carrer Antoni 
Capmany. 

�L�~�s� esquerdes provocarles per les 
obres del TAV han arribat a Sants, 

. després de passar pel barri de Gor- • 
nal, a !'Hospitalet, i pel Prat de Llo
bregat. Durant aqm!sts dies s'ha ge
nerat una important alarma en 
aquesta ciutat, tot i que algunes de · 
les· esc¡uerdes fa un any i mig que 
van ser denunciarles, raó per la qual 
el· Pie Municipal del Prat ha acusat 
�A�D�~� d'haver reaccionat massa 
tárd. 

Pero el Sindic, no es va·.quedar 
aquí. Dies després afirmava · que 
Renfe hauria d'entregar descomp
tes o bitllets gratuits als viatgers 
víctimes de les constants mciden
cies de Rodalies, una xma· que va 
qualificar d"'instificient". Pero : 

A Sants, un centenar de vefus 
del Triangie es van reunir el passat 
30 degenera la seu de l'associació 
de vefus, preocupats per les fortes 
vibracions que els seus habitatges 

Assemblea ve'inal per tractar el tema de les esquerdes a I'AAW del Triangle. (H) 

. sembla que aquestes paraules no · · 
han fet gaire efecte sobre !'empresa 
pública.· El gener ha tomat a ser un .. 
.mes catastrofic per·als usuaris d'a- · 
quest servei, amb úna inCidencia 
greu cada tres. dies. 

estan patint.i que, a més d'ocasio- . cessari. ADIF s'ha· coinpromes a 
nar nombroses molesties; sembla revisar tots els ca8os afectats, pero 
·que tam:bé han provocat algunes es-, alguns del vefus consideren que 
querdes. La. primera accjó·que em- · "un tecnic pagat per ADIF no es 
prendran és 'un recllll deis habitat- posara mai contra deis interessos de 
ges afectats per valorar el perill 1' empresa" i, per tant, creuen neces-
d'aquest danys i reclamar res- sari exigir una auditoría indepen-
�p�o�n�s�~�b�i�l�i�t�a�t�s� en cas que sigui ne- dent. D'atra banda també reclamen 

que "1' Ajuntament defensi els inte
ressos deL vefuat enfrqnt de l' em
presa ·estatal". Amb aquesta acéió, 
els vefus comertcen ·una etapa de 
reunions per valorar les ·mesures 
que caldria prendre en cas que l' A
juntament i ADIF no responguessin 
a·les seves demandes. · 

Vintena edició de 
Pau Sense Treva ·. 

LAIA S .. M. • SINTS 

Del 27 de desembre del· i006 al 5 
de gener del 2007 es va celebrar a 
les Cotxeres de Sants la 20a edició 
de Pau Sense. Treva, amb entitats i 
voluntaris deis barris ·de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta 'amb mo
tiu de les festes nadalenqués. 

Rescat ·.celebra el se u sise . 
aniversari ai .-Casinat 

Un �c�o�n�j�u�n�t �. �d�'�e�s�p�~�c�t�a�c�l�e�s�,� una 
exposició de dibuix Í pintura, un 
recital poetic í una gran varietat 
d' activitats . com manualitats, ma- , 
quillatge, nidio, dansa, circuits de 
futbol, escalextric i jocs d'ordina
dors, entre d'altres, van convertir 
aquells dies les Cotxeres en un 
centre lúdic, on la iHusió, l' alegria 
i l' entreteniment van ser els grans 
protagonistes de la festa. Reclarñ de llibertat pér a les sis personés empresonades ara fa sis anys. 

No s'ha d'oblidar, pero, que 
conceptes com pau, amistat, 
companyerisme, respecte, ajuda 
als altres, solidaritat (per exemple, 
amb la recollida de joguines), ci
visme: .. tan importants i que sovint 
oblidem de transmetre a les futures 
i no tan futures generacions, són la 
base d'aquesta iniciativa. 

· És possible, dones, l'educació 
en base a la diversió i l' entreteni
ment de petits i grans. Pím Sense 

_ Treva n'és un bon,exemple. 

GUILLEM SÁNCHEZ • IIISTIFUIICS 

El coHectiu de solidaritat amb els 
presos i preses polítiques catalanes 
va celebrar un sopar i un acte polí
tic per recordar que ara fa sis anys 
una operació anomenada antiterro
rista va provocar la detenció de 14 
catalans i catalanesi l'empresona
ment de dos d'ells. 

El dissabte 20 de gener més de 
200 persones van omplir de gom a 

teteria malea s.c.c.l 
GSmor%ars i herenctrs, e<:'lsSOicms i ecologics 

c/riego, tb sc:mts(bcn), 
te!f 9'm12.0j0 

gom el Casinet d'Hostafrancs·per 
solidaritzar-se amb en Diego, en 
Zigor, na Lola,-en Juanra, na Laura 
i na Marina. Avui dia ja sumen sis 
els i les preses polítiques, fet que és 
una prova palpable, segons Rescat, 
que "la repressió _de 1 'Estat espa-. 
nyol contra els moViments socials 
catalans no para d'intensificar-se", 
pero a la vegada també ho és '!que· 
aquests moviments socials 'conti
nuen existinti desenvolupant-se". 

Durant la jornada va actuar él 
grup alcoia Verdee!,. es va gaudir 
d'un sopar preparat pel · mateix 
coHectiti i, després d'un breu par
laJi;lent, es va celebrar un brindis 
pels presos i es va fer una fotogra
fia col·lectiva per enviar-la· a les 
presons. La imatge de la fotografia 
era prou iHustrativa de com ha 
crescut el moviment de solidaritat . 
amb els presos durant aq':ests sis 
�~�y�s�.� 

-t.-
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Escola Bressol Guinbó: 
peregrinatge amiJ final , incert 

YOL • SAifJS 

"Els membres de l'Escola Bressol 
Guinbó van.tornar a la feina el 8 de 
gener, -al número 30 del carrer 01-
zinelles, sense imaginar que els es
perava un bon: ensurt: una porció 
de fals sostre d'un metre quadrat 
llarg s'havia despres, deixant al 
descobert una biga malalta i la sos
pita que n'hi podia haver d'altres. 
Els estudis han confirmat que la 
que va quedar a la vista era només 
una petita mostra d'un problema 
que el propietari, el Bisbat de Bar
celona,, haun't de solucionar ben 
aviat. . 

L'Iristitut Municipal d'Educa
ció de Barcelona, �o�r�g�a�n�i�~�m�e� muni
cipal del qual depenen les escoles' 
bressol de Barcelona, envü't nipida
ment un arquitecte, que en un pa:. 
rell de di es i després de fer algunés 
cates, confirrmila conveniencia de 
desallotjar immediatament els 
nens, per tal de poder obrir la resta 
de sostr:e per comproyar 1' estat de 
les altres bigues. Els infants van �~�e�r� 

reubicats, després de tres dies de 
tlesconcert, entre l'escola L'Esqui
rol (els més petits) i l'escola La 

, �P�a�~�,� on s'hi han encabit mentre els 

acaben.d'habilitar uns barracons. 

Els bimils de fAiuntament 
Aquests Jets han proyocat que to
tes les mirades es fixin ansioses en 
una operació que ja fa témps que 
s' esta va cuinant, .i és 'que no és d' a
ra que se sap �q�'�u�~� lá Guinbó anira a 
parar a La Torreta (Olzinelles, 47-
49), gracies a una d'aquestes ma
niobres que malgrat ser legals fan 
pudor de socarrim. 

El tracte és, basicament, una 
permuta: 1 'Ajuntament �r�e�q�u�a�l�i�f�i�~� 
cara el solar del costat de l'Hotel 
Abba (carrer Numancia) i una peti
ta porció del J<ifdí de Malaga (al 
darrere mateix) per fer.:los edifica
bies; així, l'hotel �p�o�d�r�~� créixer 
amb comoditat. Aquest,. a· canvi, 
cedira tres edificis de la seva pro
pietat: el conegut com La Torreta, 
l'edifici del Bahia i un altresolar al 
carrer Dalmau. L'atord esta condi
cionat al lliurament de La Torreta 
sense llogaters. 

El futur d'aquests infants pas
sa, dones, perque l'Hotel Abba i 
l'actualllogater de La Torreta arri
bin a un acord que fins ara ha estat 
impossib!_e. Dins el mal, sembla bo 
que, per una vegada, l'inquilí sigui 

la panera de-la Buau �-�~� 

'marxa' cap a Bo.rriol 

Finalment, després d'angoixants 
dies d'incertesa en que ningú re
clamava !'opulenta panera s.orteja
da:'J per · LA BURXA, el despistat 
comprador del número 034 va mi
rar-se la butlleta, que roniania obli
dada a la seva carter:a, per desco
brir · que havia estat tocat per la 

�~�.� . ... 

sort. El Ruben, que apareix a 1' es
querra de la imatge en el moment 
de recollir la panerá., va poder gau
dir ( amb retard, aixo sí) de les 
aportacions desinteressades de di
versos coHeétius i comeryos del 
barri, als quals LA BURXA agraeix 
efusivament la seva coHaboració. 

oM v-e, V'" ti 
· DISTRIBUCIO PRODJJCTES ECOLóGICS 

I DE COMER<;: JUST 
· COOPERATIVA AUTOGESTIONÁRIA 
· ECONOMIA SOCIAL ALTERNATIVA 

el. Avila, 71-75 atic 
08005 Barcelona 

Tel: 93.485.5596 Fax: 93.485.5609 
monverd@retemail.es 

La Pau, una de les escoles. on han estat reubicades les criatures de Guinbó. EL3:0RG 

qui tingui la paella pel manee i, 
sens dubte, la pressió que ara ina
teix els ciutadans afectats fan sobre 
l'Ajuntament (i que aquest segura
ment traslladara a 1' Abba) el podra · 
dur a obtenir una indemnització re
alment beneficiosa.· 

Si les parts s'entenen aviat, el 
Districte s'ha compi:omes a iniciar 
les reformes de La Torreta en sis 
mesos, amb la qual cosa la Guinbó 

, podria traslladar-se al nou espai 
(amb zona verda a !'interior enlloc 
de a 1' exterior, malgrat el recurs in
terposat pels veins) · per al curs 

2008-2009. 
L'altre ocupant d'Olzinelles, 

30, el_ Centre Social de Sants, que 
esta a la planta .baixa, creu que pot. 
estar tranquil, ja que el trasllat dels 
nens ha estat una mesura d'extre-

. ma seguretat i no té prevista cap 
reubicació immediata ni futura. El 
Bisbat els ha confirmat que no hi 
ha perill per als baixos, i que, si tot 
va bé, podran seguir desenvolu
pant la seva emblematica activitat 
allloc de sempre, malgrat les obres 
que abans o després s'hi hauran 
d'escometre. 

�F�i�r�a �~ �p�e�r �~ �l�a� 

transtormació social 

Una exposició fotografica i una sessió de videos va amenitzar la jornada. GEMMA 

GEMMA PA • . SANTS 

"Despertem consciericies i tei
xim xarxes de suport mutu" és el 
lema que aglutina diferents 
coHectius, entitats i xarxes el 

· dissabte 27 de gener a les Cotxe-
n!s de Sants. · 

L' objectiu de la fira va ser vi-

sibilitzar projectes de denúncia i 
transformacíó del sistema global 
imperant, tant des de les lluites 

-locals com de la cooperació amb 
lluites d'altres indrets. Es van 
obrir espais de debat sobre l;ocu
pació a Palestina, la lluita a Oa
xáca i el problema de l'habitatge 

. a Barcelona, .entre d'altres. 

�~� 

sa 

[}INZELLÁ.oESm- _ -mm J 
·l1sllaner, desalloUat 
El passat dimarts 30 de ' geñer 
L'Esbarzer, habitatge okupat si-· 
tuat á la carretera de Constitució, 
va ser desallotjat pels Mossos 
d'Esquadra. Cap a les 6 de la mac 
tinada, un ampli dispositiu policial 
va haver de ter front a la resisten
cia deis ocupants. Tres persones 
es van encadenar a .!'antena del 
terrat i una altra ¡:¡ U[l bidó de ci
ment, i els Mossos van necessitar 
una grua i tres hores per fer-los 
fora de casa seva. 

L'edifici era de finals del segle 
XIX, i formava part d'una serie' 
d'immobles de !'época al mateix 
carrer que de mica en mica han 

· estat enderrocats. En concret, 
aquesta casa estava okupada 
des de 2002. D'aquest grup d'edi
ficis encara en queda un que esta 
okupat Lque la policia no ha des
alloijat, ja que segueix un altre 
procés judiciaL 

· Més Sllllte llkU/IaCiiiRS 
L'immoble okupat del carrer Va
llespir._61 ja fa un any que va tor
nar a ser okupat i áviat reformara 
u'n espai que acollira el nou ZETA 
Can Punxes (zona d'estudi i tre
ball autogestionat). r 

-. D'altra banda, el 27 de gener 
es va okupar un edifici de les 
Corts per crear-hi un centre sociaL 
És el segon cop que s'okupa en 
aquest barri; la darrera vegada 
els Mossos van desalloljar il·legal
�m�e�n�t �~� 

Diada anliteDressifla 
El 5 de gener la CAJEI va celebrar 
una jornada antirepressiva: una 
xerrada, un sopar un 
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A diferencia d'altres ocasions en qué hem ressenyat !libres, 
avui ressenyem un acte sobre un llibre. Perqué a diferencia 
de molts llibres que es llegeixen a soles, el que ha escrit 
meravellosament en David és un llibre per llegir entre totes. 

Dijous al vespre, capella de Can Vies. La gent arriba a 
poca poc, una mica tard (com éshabitual). Salutacions, ini
cis de converses, somriures. La majoria som coneguts d'a-

. quests darrers deu anys (els nostres deu anys), d'altres es
coltaran histories inéditas que potser els esgarrifaran, o bé 
els faran cloure els punys, silenciosament i amb rabia. Per 
a totes nosaltres, en David desgrana retalls, desfila cab- · 
dells, esbossa episodis d'aquesta guerra sorda que ha in
tentat entrebancar sistématicament (unes vegades de for
ma intel-ligent, d'altres molt, molt maldestrament) els pro-

. jectes d'aquesta·altra societat que prenya els moviments 
socials. En David, i també en Jaume Asens, mil,itant i advo
cat, dibuixaren l'antologia de la impunitat. La impunitat d'u
na Justícia que no creu en la justiCia, d'una democracia que 
no exerceix com a tal. 1 de la genealogía de la repressió, 
passarem a l'actualitat de com afrontar-la. Gracias, David i 
Jaume, per la feina que feu i per la intel-ligéncia i el cor que 
hi poseu. 

La Ciutat Invisible 

( SI ) FEBRER 2007 
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Ben cert és que el panorama del rock combatiu en 
catala esta ben desert. Alguna cosa no funciona. Va
ja, aquesta és una de les premisas amb les quals els 
catalans Redbanner ens presenten el seu darrer tre
ball i, al mateix temps, es reivindiquen a si mateixos. 
·Raó no els en falta . i suposem que per aquest motiu 
s'han volgut lluir amb aquest llarga durada que ens 
presenta una banda madura i que barreja a la perfec
ció el punk i la música Oi!. Streetpunk seria una bona 
definició, esséncia punk, crits de lluita, estética ur
bana i missatge proletari. No ens aturaran ·esta ben 
dissenyat en �t�o�~�s� els sentit i segurament sera un deis 
discos de l'any en aquest estil a casa nostra. lnclou 
dues versions ben diferents: "Perfect Day", de Lou 
Reed ('día perfecte'), i "Quina Vida", deis mítics Pixa
mandúrries. En aquest cas, la versió deis de la Bisbal 
posa els péls de punta, al mateix temps que ens 
recorda una de les bandes que es van quedar en el 
camí de ser tota una institució en el genere que ac
tualmerit encapgalen, entre altres, Redbanner. 

David Vázquez 

e 1 �~ �n� m • 

AleJandro Gonz61ez lftarrltu 
2006 

Després d'haver .obtingut éxits notables amb els seus dos 
darrers treballs, Amores perros i 21 gramos, Alejandro Gon
zález lñarritu sembla voler tancar una trilogia amb Babel. . 

Igual com ambles seves anteriors pel-licules, el filar
gumental es basa en una série d'esdeveniments que mal-

. grat suéceir en llocs molt allunyats entre si (el Marroc, la 
frontera de Méxic amb els EUA i el Japó) s'interrelacionen 
a causa d'un seguit de circumstancies que, gracias a l'ha
bilitat del director i sobretot al guionista Guillermo Arriaga, 
queden molt ben entrellacades durant tot el metratge. 

La pel-lícula és dura i assoleix nivells de gran dramatis
me. Queda molt patent la diferencia entre les reaccions deis 
habitants deis pa"isos desenvolupats en comparació amb 
els del tercer món, que actuen de forma més solidaria, es
sent aquests últims els que sempre perden més com a con
seqüéncia deis fets que tenen lloc. 

Globalment la interpretació és molt bona, i, a banda de 
comptar amb actors tan coneguts com Brad Pitt, Cate Blan
chett i Gael Garcia Bemal, destaquen de forma molt brillant 
les actrius que encamen la cuidadora mexicana i la jove ja
ponesa. 

És molt possible que en la próxima edició deis Osear de 
Hollywood Babel guanyi algunes estatuetes. 

Lancelot 

C DEL SANT CRIST 23- BARCELONA 
TELF. 93 533 25 32 
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A Casa 

Els volem a casa, 
volem gaudir d'ells. 
Sí, les volem a casa, 
volem gaudir d'elles. 

No més viatges 
sense tornar. 
No més viatges 
d'angúnia amb els 
companys. 
No més botxins 
sense remordiments, 
sense justícia, 
infinita injustícia. 
Cap mare sense el 
seu flll, 
cap mare sense el 
seu fill . 

. Voldria trobar-te al 
m-atí amb un 
somriure, 
i acomiadar-te el dia 
desitjant-te boM nit. 

E_ls volem a casa, 
volem gaudi_r d'ells. 
Les volem a casa, 
volem gaudir d'elles. 

Avalots 

Als Evangelis hi ha un passatge en 
qué Jesús és portat a dalt d'una 
muntanya des d'on es veuen moltes 
ciutats i regnes. El dimoni, per 
temptar-lo, li diu: "Et donaré tot aixó 
si m'adores de genolls" (en llatí: "Tibi 
dabo haec omnia ... "). Al segle XVII un 
rei va visitar el cim de Collserola i va 
quedar esbala'it davant la panoramica 
que es dominava des d'aquell punt: la 

- ciutat de Barcelona, els pobles de la 
rodalia, el port i el mar ... Aquella visió 
li va recordar l'esmentat passatge 
evangélic, cosa que va comentar amb 
els que l'acompanyaven. Aixo va 
donar peu a denominar Tibidabo 
aquest indret. 

OC, VIl, 273 

r a e 6 hlatorl 

Els primers anys del segle XX el creixement de les 
línies i la configuració de Sants com un punt vital de .la 
xarxa ferroviaria suposava als industrials un gran 
benefici , pero per als vei'ns, cada cop més, era una 
font de problemas. En els últims anys d'independéncia 
del poble de Sants les inversions del seu ajuntáfu-knt .. 
en infraestructuras per minimitzar els talls de les obres 
foren enormes economicament parlant. Es feien ponts 
al carrer del Nord (actual Galileu) i al. �c�a�r�r�e�r �~ �A�i�c�o�l�e�a� 

per mantenir dues de les arees principáls def póble· 
comunicadas. Un cas ben diferent fou el del pont que 
els amos de Can Cata, úns deis terratinents del barri, 
van fer amb diners públics pera ús privat de la famj lia. 
Els santsencs recordaren molt bé aiXo qOan a. la 
revolució del 36 la seva finca fou una de les dues que 
va cremar al barri. - •' · • ' · ·..: 

Els voltants de les vies del tren, tal com constata la 
publicació · local de l'época El Eco de Sans,. es 
tornaren llocs inhospits i solitaris on �e�l�~� rob.atoris eren 
cada cop més freqüents. El tren també" �r�e �~ �r�e�s�e�n�Ú�i�v�a� 
un tall al tn3nsit. lliure de carruatges, de manera qúe· 
limitava el creixement deis principals eixos santsencs. 
1 els accidents seguient sent freqüents. 

Tot aixo va generar protestes i veus en favor del 
soterrament de les vies. Pero tot i que aquest es va 
acceptar en part el 1905, el contracta d'execució 

d'obre·s no es va · signar fins al 1923, acordant com a 
punt innegociable que en cap cas ni l'estació de Sants 
ni el servei de mercaderies quedarien tancats. 
EVidentment, els Muntades seguien exercint el seu 
poder des de ·la fabrica, com a amos, i des de, 
l'alcaldia, com a freqüents inquilins . 

Les obres de la nova estació i del cobriment de les 
vies es van eternitzar. De manera que les andanes 
d'aquesta no es van inaugurar fins al 1936, pero 
l'edifici no fou plenament acabat fins al 194.4. Durant 
tot aquest temps les protestes de vei'ns i �c�o�m�e�r�(�f�i�a�n�t�~� 

foren gairebé constants. _ 
Com veiem, la historia de Sants i la historia del 

tren han estat des de els seus inicis lligades. 
Tristament, en l'actualitat, podem constatar de nou 
com un cop més els interessos economics se situen 
per ·davant de .les problematiques socials i 

. urbanístiques que aquests generen. El barri seguira 
tallat (més encara que abans) i l'estació duplicara la 
seva mida actual amb franquícies de grans 
multinacionals per !'arribada d'un nou tren pensat per 
a les elits. 1 Sants tornara a ensopegar de nou, com ve 
fent des del final del segle XIX, amb les mateixes vies. 

Tradició 

Agus Giralt 

Poster la mort al 
garrot vil de 
Salvador Puig 
Antich (1974), 
va ser !'última; pero 
la de Francesc 
Vilaró (1874) no va 
ser .la primera. 
Durant el segle que 
les separa, no van 
ser les úniques, ja 
que ten im 
les de Granados i 
Delgado i la' deis · 
milers d'anonims 
_que van caure 
durant la llarga nit 
de la postguerra. 
El gravat de 
Gustave Doré ens 
mostra Vilaró 
en plena execució 
publica, tal com 
demanava 
aquesta llarga i 
fosca tradició deis 
governants. 

l'roduc:tes p.el cultiu d'extertor 1 f nhoi'Inr' 

·· . .e: 
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IMMIGRANTS 
en rimera ersona El valor ateuit de la cooperativa: 

Cap d'Anv xines a 
Barcelona l'autOgestió · 

El proper 18 de · tebrer co
men (fa el nou any xinés, 
I'Any del Porc, el 4705. El 
calendari xinés es basa en 
un calendari solar-lunar, dé 
manera que l'aoy comen9a 
amb la segona !luna plena 
després· del solstici d'hivern. 
Per aixó, el Cap ·d'Any xinés 
sol variar en el calendari gre
garia, el nostre. Normalment 
acostuma a caure entre el 21 
de gener i el 21 de tebrer. 

[ En la �n�o�s�t�r�~� societat sovint associem 'cooperació' a situacions 
de dificultat, a les relacions que establim amb altres més 
febles; · i �·�a�~�t�o�g�e�s�t�i�ó�'�,� a grups lnformals que defugen la norma. 
Des del cooperativisnie parlem de cooperaéió i d'autogestió 

vincuJats a l'enipresa, a !'empresa résponsable i de qualitat. Les ] 
cooperatives, a més a més; aporten un valor afegit: permeten 
als ciutadáns tenir una influencia directa en el mercat que els 
afecta. · 

Tradicionalment el Cap 
d'Any xinés dura nou dies i 

• és una de les testes més if11-
portants de la culturaxinesa. 

·Les tarriílies netegen en pro
tunditat les seves cases per 

. allunyar la mala sort. L'ob
jectiu de la testa és obtenir 
sort, salut i telicitat per al 
proper any. Al carrer, dracs i 
toes artiticials surten per 
allunyar els __mals esperits. 

A Barcelona, l'any passat 
la comunitat xinesa de la ciu
tat va celebrar !'entrada del 
nou any al poliesportiu de 
Montju'ic, al nostre districte. 
Alla es va reunir la comunitat 
xinesa de Barcelona per ce
lebrar en. urí sol dia (en 
comptes deis nou précep
tius) !'entrada d'any. 

Aquest cop ei'Cap d'Any 
xinés caura en diumenge, 
una sort que l'any passat no 
va tenir aquesta comunitat ja 
que, en caure en dimecres, 
la celebració es va·veure ai
gualida a causa de les obli
gacions laborals. 

'·, 

. . 

f ..• ·.·.·.··.·.· .. ·· .... · .. ·.· 
. ..., .. 

tt? .·" 
" '· .... �: �~ �·�. �~ �· �· �· �·� ' �'�- �c �,�~�'�\�r� • 

4705 
any del ,p·orc 

· FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE . 
TREBALL DE CATALUNYA 

Quan parlem del concepte c(Jo
peratíu pensem en term_es de 
grup, col·laboració, ajuda mú
tua, intercanvi, treball conjunt 
per assolir un mateix objectiu. 
Quan parlem d; autogestíópen
sem en la capacitat de les perso
nes de regular el seu marc .de re
lacions sociolaborals i de. presa 
de decisions. 

Una cooperativa de trebaH és 
una associació de persones que 
es proposen satisfer, en comú, la 
seva necessitat de treballar, or
ganitzant una empresa deniocni
ticá que produeix béns o que 
presta serveis. 

Podríem remarcar diferents 
aspectes. 
e La cooperativa és una asso
ciació de persones. S'estructúra 

· a través de persones i no a través 
de capital, i per aixo interessa 
més la idoneitat de la persona 
per dur a terme coHectivament 
l'objecte social de la cooperati
va que no pas la quantitaf de ca-
p,tal que aporta. · 
• Té un proposit. L'objectiu 
primer de la éooperativa és de
fensar les condicions personals 
de les' persones socies, pero no 
es l'únic, ja que també busca 
millorar .la vida de 1' entorn on 
desenvolupa la seva activitat 
económica. ' 
e És una empresa de base 
col·lectiva. La cooperativa dóna 
prioritat al bé coHectiu per da
munt deis interessos individuals de 

. cada un deis seus components. 
Els socis i les socies de les 

coope_ratives participen activa
ment en les decisións tecniques i 
ptoductives que configuren la 
manera com es realitza el treball 
que cal dur a terme. També pre
nen les decisions estrategiques 
de l'empresa, assumint conjun-

, tament els riscos economics i 
socials que comporta la titulari
tat. Aquesta participació reque
reix un alt nivell de motivació 
de les persones que en formen 
part. · 

EL TEU DENTISTA DEL BARRl' 

.Dr.Mar(,:al Solanas i 
Esquerra 

ODONTÓLEC Col. num. 2325 

Carrer d'Oizinelles, 96, lr. Tel. 93. 33204 19 
08014 BARCELONA 

c-maíl: �m�>�< �l �l �a�n�<�t�>�d�c �n�t�i �s�t �@�i �n�ü�m�t�e�d �.�~�'�S� 

Fa9ana de la seu de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya,-al carrer Premia de Sants. �A�N�N�~� 

Les cooperatives són empre
�~�e�s� gestionarles democraticament 
pels seus socis, per als quals, l'ad
hesió volí.mtaria a la cóoperativa 
implica un compromís de partici-

. paCió activa. Amb la Seva tasca es 
proposen crear riquesa de dues 
maneres diferents. La primera,. 
produint o distribuint béns i ser
veis socialment útils. La segona, 
creant un excedent que tindra una 
destinació triple: personal, so
cietaria i social. 
• �L�'�e�x�c�e�d�e�~�t� personal s'aclre9a 
a la satisfacció individual dels i 
les cooperativistes. Pot ser de ti-

. pus economic, pero també de ti
pus cultural, en foima d'autorea
Iització, formació i desenvolupa
ment del sentit social i comunitari 
dels cooperativistes. 
• l.!excedent soéietari s'adre9a 
a enfortir Iá cooperativa per tal 
d'assegurar-ne la se:va perma-!ltm
cia alllarg del temps, ja sigui �m�i�t�~� 

· jan9ant �i�n�v�~�r�s�i�o�n�s �,�'� millora de les 
condidons laborals, millora de 

l'habilitat professional dels coo
perativistes, .etc. . 
• L'excedent social s'adre9a a 

�m�i�l�l�o�r�~� la societat mitjan9ant el 
suport a iniciatives transformado
res i solidaries, la implantació de 

. polítiques actives de reciclatge, la 
difusió de valors democratics, 
igualitaris i solidaris, etc. 

Podem dir, dones, que les coo-· 
peratives aporten un yalor afegit 
al sistema económic: creen .ocu
pació estable i de qualitat, i per
meten als ciutadans tenir una in
fluencia directa en els assumptes 
de.l mercat que els afecten. 

L'any 2006 'tenien aetivitat a 
Catalunya aproximadameri.t 3.500 
cooperatives de treball, amb més 
de 40.000 llocs de treball i una 
facturació propera al 6% del PIB 
catahl. Só:r¡. empreses que actuen 
tant en sectors tradicionals de l 'e
conomia, com en sectors empre
sarials eniergents ( els serveis per
_sonals, les tecnologies de la infor
mació i la salut); un 60% 

s'emmarca en el sector dels ser
veis i el 40% restant en la produc
ció industrial, agrícola i la cons
trucció. 

La Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya és l'enti
tat representativa de les coopera
tives de treball de Catalunya, que 
té com a objectius prioritaris la 
defensa i la promoció. dels seus 
interessos, en tant que cooperati
ves, i del cooperiltivisme en gene
ral, i a més, de la contribució a la 
consolidació d'un teixit empresa
rial cooperatiu solid, tant des del 
punt de vista economic com so
cial. Així mateix, potencia i dóna 
suport �a�l�~� processos que incorpo
ren els valors deJa democracia a 
l'empresa i a l'economia . . 

Més informació: Federació de 
Cooperatives de Tre.balf de 
Catalutiya, telefon: 93 318 81 62 
i fax.93 302 18 85 
www: coopera ti vestreball. c<i_op 

ELLOKAL General crinstaHacions BQ\l1 .s.L 

ass9ciació �c�u�l�t�u�r�~�t�E�I� �R�a�\�f�~�l� 
�U�l�b�r�~� · ••.• . ,.,. · 
�t�9�1�1�@ �n �r�o�~�m�~�l�ó� �~�í�a�t�t�s� ··· 

d l iÚSicll bora.ri: 
., m!ltins,dedh!arts a 
�(�f�i�v�e�i�t�d�~�s� de 10.30 a14h 
· 4itde¡i, de dilluns a 

dlssabte de 17 a 21 h 

c/de fa Cera 1'bis·os001 Barcelona 
Te!: 93 329 06 43 Fax: 93 329 08 58 

ellokal@pangea.org 

AIGUA • LLUM GAS 

Instal•lacions i reformes 

Galileu 8 7 - 08028 . . . 

Tel: 935111234 
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Globalitzantla rebel·lió 
[ 

Coin_cidint �~�.�m�b� el �~� 3e aniversari de �l�'�a�i�x�~�c�a�m�e�n�t� del 'Ejército �Z�a�p�~�t�~�s�t�a� continents �d�i�f�~�r�e�n�~�.� �U�n�~�s� jomades en qué es tractava.la �g�l�o�b�~�l�i�t�z�a�c�i�ó�,� ] . 
de Lrberacron Nacronal' (EZLN) a les muntanyes del sud-est mexrca, a ·raltra globahtzacro. Srs taules de treball - amb temes drversos: 
les terres de Chiapas s'organitza un encontre amb més de 7.000 . globalització, educació, sall!t, art, cultura, dones i comunicació. Una 
representants deis pobles de Chiapas ! representants de quatre trobada que �~�e�r�v�í� per agafar torces perseguir treballant el proper any. 

JOU 
CHIAPAS, �M�~�I�C�'� 

Del dia 30 de desembre al 2 de ge-. 
. net es va celebrar el "Primer En
cuentro entre los Pueblos Zapatis
tas y los Pueblos del ·Mundo" al 
'Caracol II, corazón céntrico de 
l@s zapatistas delante del mundo', 
Oventik. A part de la logica as
sisténcia local deis nipresentants de 
les cinc juntes del bon govem 
(JBG), membres deis consells 
autonoms, promotors de salut i 
educació, habitants de comunitats i 
caps insurgents i bases de recolza-. 
ment de l'EZLN, -també es des
playaren fins a aquest territori alli
berat, recuperat i en resistencia, 
coHectius i persones.a títol indivi
dual de més de 4 7 paisos de quatré 
continents diferents. Una cosa que 
destaca és que en la presentació de 
la trobada, els i les zapatistes, de
·mostrant la seva sensibilitat cultu
ral, diferenciaren Catalunya i Eus
kal Herria deJa resta de l'Estat es
paúyol. 

Aquest encontre aconseguí 
reunir un total de 7.000 persones 
que, durant. quatre dies, van po
der compartir diferents formes 
d' organització i de lluita qmb 
l'objectiu de comenyar a finiqui 
tar el capitalisme i el neolibera
lisme del planeta Terra i .co
menyár a construir un món on els 
L les que govemin "manin 
obeint". 

Trabada de I'EZLN a les terres de Chiapas a comen<;aments d'any. 

tes i les experiéncies altematives Defensaren que per ser autoritat 
al sistema capitalista eri altres po- política o educativa només es ne
bles del món. Cada taula de tre- cessiten requisits com ser una 
hall es podia allargar fins a quatre persona lliure, saber pensar i tenir 
hores o més. Foren taules de tre- sentit' comú i, fins i tot, una re
hall ben interessants que servjren presentant d'una JBG va dir en to 
a les dues parts per comenyar a · ironic que no era· nécessari saber 
conéixer·diferents lluites social$ i llegir ni escriure. • 

Taules de treball . maneres d'estar al món. Molts 
Aquest Primer Encuentro va cops, la lluita zapatista: era ben 

estar organitzat en sis taules de diferent de la deis interhacionals, 
treball: El otro gobierno, La otra ja que aquesta tenia característi
edúcación, La otra salud, Muje- ques més occidentaloides. La 
res, La otra comunicación, arte, y cosmovisió del temps i la forya 
cultura, Otro comercio y la lucha del 'poder comunitari enfront del 
por la tierra y el territorio. Totes nostre individualisme va estar 
aquestes taules de treball sempre - present dé forma transversal en . 
foren organitzades de la mateixa. totes les taules. Passa una cosa si
manera: primer, parlaven els milar amb la saviesa popular. 
membres de les chic JBG i expli- Pels companys zapatistes, qúe 
caven les seves experiéncies, viuen ben lluny deis grans discur
punts de vista, dificultats i reptes; sos académics,- professionalitza
després, els i les intemacionals· dors i tecnicistes deis nostres 
tenien la possibilitat de fer pre- . dies, govemar o educar són tas
guntes als companys/es zapatis- . ques que pot fer qtialsevol perso
tes i, per últirn, els membres de na del poble, no cal tenir estudis 
les cinc JBG escolta ven les �H�u�i�~� universitaris. m cursos específics. 

·.· 

13 anvs �d�'�a�l�~�a�m�e�m� 
. A part d'aquestes taules de 

treball, la nit de Cap d' Ariy, amb 
molta boira i molt fred, es va 
commemorar l'aniversari de �l�'�a�i�~� 

xecament zapatista amb la 
�p�r�e�s�e�n�c�~�a� del Comité Clandestino 
Revolucionario Indígena-Coman
. dancia General (CCRI-CG). Fe
ren ús de la paraula la comandan
ta Yola,nda, la comandanta Hor-· 
tensia, el comandant David, el 
tinent coronel insurgent Moisés i, 
en llengua tsotsil, el subcoman
dant insurgent Marcos, davant de 
milers de bases de recolzament i 
tots els intemacionals partici
pants. El CCRI-CG va parlar de 

F;lr_ una gran 
�~�~� �¡�~� �3�f�i�i�j�l�!�j�~�1� 

�~�·� 
t' y 

ARXIU 

La otra campaña, de la necessitat 
de seguir forts i fortes en la lluita, 
de la historia del moviment zapa
tista i, per últim, sobre la propos
ta d'una trobada de fots els pobles 
indígenes de les Amériques ·,al 
mes d'octubre d'enguany. -

Dones sí, aquest Primer En
cuentro va servir; com va dir du
rant la clausura un representant de 
la IDG de Morelia, per arribar a 
un mar "de suefios, esperanzas, 
realidades" i "por, aunque no po
damo§ cambiar el mundo, luchar 
para que el mundo-no nos cam
bie". 1 segons diuen, malgrat tot, 
aixo no acaba aquí; noínés. ha fet 
que comenyar, és el primer pas . . 
Del 20 al 28 de julio! d'aquest 
any, es celebrara el Segundo En
cuentro, pero aquest cop hi haura 
taules de treball en. cada caracol 
amb el doble objectiu de donar 

. continuitat a .aquest procés de re
troalimentació i apropar més la 
realitat zapatista als moviments 
socials intemaciona!s. 

ESPAI DE TREBALL 

La nomina 111 
La nómina o rebut del salari és el 
justificant acreditatiu de la per
cepció de les prestacions econó
miques de la reladó laborai.'Mol
tes vegades es confonen els ter
mes i per exemple no cobres la e 

nóminá, sinó que l'únic que pots 
ter arnb la nómina es signar-la i 
rebre'n la cópia. 

L'empresari té l'obligació de 
facilitar a la persona treballado
ra, d'qcord amb l'article 29 de 
I'Estatut deis treballadors, ·Un re
but de salari que s'ajustara al 
model establert pel Ministeri de 
Treball i Afers Socials, o al que. 
en lloc seu estableixi él Conveni 
Col-lectiu. En el seu detecte, cal 
que, per acord entre !'empresa i 
la representació legal de la planc 
tilla, s'estableixi un altre model 
que contingui, amb la deguda 
claretat i separació, les diferents 
percepcions del treballador, així 
com les deduccions socials i fis
cals que legalment procedeixin. 
Es consideren ajustats al model 
oficial els rebuts de salari que, 
sense eliminar cap deis concep
tes continguts en el citat model ni 
alterar la seva denominació, 
continguin modifit:acions de 
caracter purament formal o inclo
guin e\ements addiciona\s d'in
formació a la persona treballado
ra sobre la retribució percebuda. 

. El �r�~�b�u �t� de salari es réferira . 
a ll)esos naturals. Les empreses 
que abonin als treballadors sala-

, ris per, períodes inferiors �h�a�~�:�~�r�a �n� 

de documentar-los col)l a bes; 
tretes a compte de la liquidació 
definitiva, que es facilitara en el 
�~�b�u�t� mensual de salari. 

El rebut de salari sera signat 
per ·la persona treballadora en 
fer-li el lliurament del duplicat 
d'aquest i abonar-li les quantitats . 

. resultants de la liquidació. La fir
ma del rebut donara fe de la per
cepció pel treballador de dites 
quantitats, sense que aixó �i�m�p�l�i�~� 

qui la seva conformitat. 
Quan-l'abonament es realitzi 

�m�i�l�j�a�n�~�a�n�t� transferencia banca
ria, l'empresari lliurara a la per
sona treballadora el dupliéat del 
rebut sense reclamar la seva 
signatura, que es donara per 
substitu'ida, als efectes previstos 
anteriorment, pel comprovant de . 
l'abonament lliurat per l'entitat 
bancaria . 

MARC FAUSTINO 1 VIDAL 
Consultes a 

laburxa@laburxa.org 

''PEIXOS NOf.LA" 

.'vlercnt de Sants, pararles 301 a 3()(, i 340-341. 

florísterJa 
vallesp fr,l6 . 
08014 b cn, 

Telf: 93-33'l-S5-57 
SANTS 

tel 93 490 29 83 
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5 anvs del Club Esportiu ·· Mediterrani 
AGUS • SAifiS 

El 3 de juliol de· 1931, al Poble
sec, va néixer un nou club espor
tiu amb la voluntat de portar la 

· natació i _els esports d' aigua al 
poble. Eren moments importants 
ep. 1' esport popular a tot Catalu
nya. Un cop presa la decisió de 
fundar el club es va voler buscar 
un nom, ja que no es va trobar· 
adient anomenar-lo Club Natacíó 
'Poble-sec. Així dones, finalment, 
va sorgir el nom de Club Espor
tiu Mediterrani. 

Pocs anys més tard t:l club es 
va afincar definitivament a 

Després d'estar molts anys en 
aquesta ubicació, el club va 
aconseguir unes noves instal-la
cions al carrer Regent Mendieta, 
piscina qJle encara manté. · 

Un moment clau en aquests 
75 anys d'historia fou la inaugu
ració de les instal: lacions del car
rer Begur. La casualitat i la histó
rica demanda veinal per aconse-

. guir espais per a la practica de 
l'esport al barrí, portada llavors 
per 1' Associació de Veins ge Ba-. 
dal, va propiciar que, de nou, el 
club tornés a trobar lá �~�e�v�a� ubi- , 
cació a !'interior d'una fabrica; 
en aquest cas la de Serra: i Valet. 

n* 

RIRecorda 
BARRISANTS.ORG • SAJI1S 

BarriSants.org, ha iniciat la caro
' panya "Recorda" amb l'objectiu 

de recuperar la memoria historica 
• deis nostres barris per �m�i�~� a de la 
recopilació deis testimonis perso
nals de les santse,nques i deis sant-' 
senes o d'aqÜells que en alguna 
ocasió han viscut o treballat en 
aquests barris. 

La cainpanya vol recuperar les 
vívencies personals coro a practica 
per ajudar a crear una vísió més 
amplia de les diverses etapes 
historiques i, d'aquesta manera, 
donar la veu á totes aquelles per
sones que fms ara semblaven sim
ples espectadore-s deis processos 
histories. La intenció és fer un ar
xiu d'aquesta historia personal 
que es publicara reguralment al 
portal BarriSants i del qual també 
s'entregara una copia a l'Arxiu . 
Historie de Sants"Montjuic. 

- Sants, tot i . que va canviar en di
verses ocasions la seva seu. En 
un .primer moment el club va sa- , 
ber-aprofitar part de les instal-la
cions de l'antiga fabrica del Va
por Vell, situant la seva primera 
piscina en el que antigament ha
vía estat una caldera. 

I és en aquest mateix recinte 
on el Mediterrani ha celebrat, 
aquest passat 2006, els 75 anys 
d'historia, competint cada cop en 
un nombre més alt de disciplines 
diferents, pero sobretot fent una 
tasca encara més important: 
apropant l'esport a la gent. La primera piscina Clel Club situada al carrer Galieu. MEDITERRANI 

Les coHaboracions es poden 
enviar a recorda@barrisants.org. 

/ 
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Un anv picant lort Blues santsenc ·a la sala Bikini 
RA(k • SAIITS 

El dissabte 13 de gener es feia a la 
sala Bikini la presentació de tres 
discs de blues. Els grups protago
nistys · són habituals del Honky 
Tonk, la llar del blues a:I nostre 
barrí. 

ming im like gang busters; dotze 
temes propis de west blues amb 
molt de ·ritme. Arnb la seva forya 
habitua:I i un look de ga:Ia impeca
ble, coro demanen les grans oca
sions, van aconseguir fer pujar la 
temperatura de la sala. 

Les postres ens Íes porta en 
Lluís Coloma i el seu septet, pre
sentant el seu darrer treball, Lo
nely Avenue. Temes de boggie
boogie, jazz, swing ... , un repertori 

forya ecU:ctic a carrec d' aquest 
mestre deis teclats, capay de sor
prendre amb el seu virtuosisme. 
Acompanyat, a més, per una ban
da de músics de llrte, amb mem
bres de reconegudes formacions 
.coro La Vella Dixieland i The Big 
�J�a�m�b�o�r�~�e�.� Ca:I destacar l'apoteo
sic final, i.pterpretat a:Ihora pels 
components · deis tres grups, amb 
15 músics �d�a�m�u�n�~� l'escenari, coro 
a perfecte fi de �f�e�~�t�a�.� 

La Colla Bastonera de Sants en la seva última actuació ¡¡1 sopar de Réscat. MARIA 

El primer plat van· ser The 
Suitcase Brothers. Temes pro pis i . 
classics de l'anomenat blues delta, 
inclosos en el seu darrer disc, Walk 
on. Un blues basic,· ancestral, a 
carrec d' aquest duet de germans, 
·en Pere i en Víctor Puertas. Amb . 
en Pere coro a veu i guitarra, la �i�m �.�~� 

pressionant mestria de Víctor amb 
l 'harrnonica i 1' acompanyament 
de percussió en algun deis temes, 
ens van deixar ben clar, per si ·ca
lü1, que allo anav.a de blues. 

MIREIA PUl • SAJI1S 

La Colla Bastónera de Sants ce
lebni el 13 de gener el seu primer 
aniversari a la Capella de Can Vies. 
La celebració comenya amb la pre
sentació del nou hall de la colla 

anomenat El patró foradat, reme
morant les lluites obreres que van· 
enfrontar els obrers dels . vapors 
'santsencs amb els pistolers de lapa
tronal. L' acte, al qua} van assis\ir 
una cinquantena de persones, conti
nua amb un sopar i festa. 

pe segon plat els Lazy Jum
pers, amb Blas Picón (veu i 
harrnonica), Mario Cobo (guitar
ra), Iván Kovacevíc (contrabaix) i 
Davíd Garcia (batería), qúe pre
sentaven el seu tercer disc, Co-

la -certificació ecolouica, 
. el CCPAE i l'.aval de confia 

privats molt Integres i d'altres I LA 
nascuts per validar com a ·..,.. 
ecológica la producció A 
industrial de !'empresa que el 'OICC. 
finan9a (com és el cas del �~� 
segell ecológic propi de t¡ 
Carrefour, el d'Starbuck's ... ) · u 
Aquesta situació genera una ::: 
creixent desinformació entre . :; 
els consuinidors. z: 

PROPUCCIÓ el �c�a�~� de Catalunya, on el. �D�e�~�a�r�t�a�m�e�n�t� 
d'Agncultura, Ramadena 1 Pesca 

�~� (DARP) pretenia imposar al Consell 
�- �~�~� Catala de la Producció Agraria 
::o Ecológica (CCPAE*) que assumís un 

La producció agraria ecológica és un sistema de 
producciq i elaboració de productes respectuós 
amb el medí .ambient. Pero aquest principi 
general pot tenir diferents concrecions, i cal. definir 
quins criteris ha de complir un producte perqué 
pugui ser anomimat ecológíc. 
. Diferents �o �r �g�a�n�i�s�m�~�s� i empreses en diferents 

pai'sos estableixen quins sóQ aquests criteris i 
certifiquen i inspeccionen que cada producte que 
té el seu segell (sempre visible a !'etiqueta) sigui 
ecológic segons la seva definició. Algunes 
certificadores són més estrictes que d'altres i no hi 
ha consens, de manera que una mateixa 
hortalissa . pot ser ecológica per un segell (o 

�~�~� 
certificadora) i no · ecolÓgica per un altre. Per 
exemple, un segell podria admetre un adob 
químic en molt baixa quantitat; l'altre, uña petita 
tralfél transgénica; l'altre, una aplicació puntual i 
localitzada d'un plaguicida ... 

A Europa cada país ha legislat de ·diferent 
manera. Uns pa·isos (Aiemanya i el Regne Unit) 
optaren pel model de certificadores privades per 
garantir-ne la independencia de l'estat. La 
perversió del sistema duu, peró, a una proliferació 
de segells amb criteris diferents; normalment, 
com més estricte és el criteri de respecte al medi 
ambient, més redui'da . pot ser la prooucciÓ i 
menys �r�e�n�~�i�b�l�e� resulta. Aixó fa que· hi hagi segells 

. >-0,9% de traga transgénica tot i la seva 
g: oposició. 
o D'altra banda, a les cooperatives de 
i), consum es prefereix tenir (almenys a 
!! més a més) un aval de confianga entre 
g productor i consumidors a través de la A I'Estat espanyol es . va 8 

optar per una certificació 
pública delegada a cad¡1 
comunitat autonoma, per evitar 

CCPAE 
compra directa i la mútua coneixenlfél. _ 
Així es pot treballar també en criteris de 
·producció sense haver-los de delegar a 

certificadores a expenses deis interessos 
· productivistes de les grans empreses privades. 

Així se'ls suposava imparcialitat i la vetlla per 
!'interés públic. El problema d'aquest model és 
que l'estat (o comunitat autónoma) pot imposar 
els seus criteris a la certificadora. Un exemple és 

·un segell, amb l'objectiu final de poder crear un 
aval que incideixi també en criteris de respecte 
social (a més del medí ambient). 

. * Més endavant farem un article específic del_ 
CCPAE i donarem detalls de !'estructura i els 
criteris de producció 

+ · -
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DE LES QUE NO SABEN ... 

* En aquest aparta! volem apropar-nos a la realitat del n'ostre passat immediat, de les problematiques actuals, tant socials 
país, des de Salses a Guardarmar i des de Fraga a Maó. Des com ecol6giques i económiques, i deis moviments populars 
de lA BuRXA volem contribuir a la coneixenga del nostre que ens fan avangar. 

30 anvs de lluita ·per salvar 
. el· delta delllobreUat .: · 

Carmen Escriva de Romaní, di
rectora gene(al de Gaudir, no 
sap res , sobre els pisos 
protegits de Can Batlló. 

[ 
E.l matí de 1'1 de gener d'enguany els _obrérs que treballaven �~�n� la construcció del nou mol! ?el Pra_ t, a la �z�o�n�a�d�'�a�m�p�l�i�~�c�i�ó� del 

· port de Barcelona, van haver de sort1r corrent davant el mov1ment de terra que va preced1r l'ensorrament del mol!: en pocs 
segons, tones de forrnigó van ser empassades pel mar. Aquest greu accidént és l'últim en la serie inacabable de despropósits 
que envolten la reconversió de la rica zona natural del delta deiU;>bregat en una gran infraestructura logística europea. , 

- . 

] Tomb iudicial 
als tets de Sant 
Pere més Baix 

MIREIA PUl • 8111 U.OBIEGAT 

El delta del Llobregat ocupa un 
espai d'uns 100 km2 entre Mont
juic i el Garraf, format a partir 
dels sediments aportats durant se
gles pel riu. En el seu territori s'hi 
troben, parcialment, les ciutats de 
Cornella, !'Hospitalet, Sant Boí, 
Viladecans, Gava i Castelldefels 
i, �t�o�t�a�l�m�~�n�t�,� la del Prat de Llobre
gat (govemada per Lluís Tejedor, 
d'Iniciativa-Verds ). L' execuciÓ 
del Pla Delta, signat el 1994, ha 
desfigurat · irreversiblement 
aquest espai. que es troba en una 
situació gravíssirna. 

Durant segles el delta va ser 
una zmia amb unes condicions dé 
yida molt dures, i els seus }J.abi
tants van anar dessecánt aigua
molls i maresmes per fer terres 
habitables i conreables. Els pro" 
jectes per transformar el delta del 
Llobregat es van iniciar el segle 
XIX i han estat una constant per 
la seva ubicació estrategjca. La 
futura Zona Franca s'aniria bas
tint durant el franquisme, pro
'duint la primera mutilació irrever
sible del delta. L' any 1965 les au
toritats portuaries plantejaren el 
primer projecte de desviament del 
riu per amplillr el port. La respos
ta del poble del Prat no es faria 
esperar i el setemQre del mateix 
any unes 25.000 persones sortiren 
als carrers contra el desviament i 

. a favor de la preservació del 
delta .. · 

Les olímpiades de Barcelona 
revifarien els projectes expansio
nistes del cónsistori barceloní í la 
Generalitat. En aquestá línia, es 
recuperaren els plans·sobre el des
viament i la nova pista de 1' aero
port amb l'excusa de. fer front a 
l'álta afluencia de turistes espera
da perles olimpíades i l'amenas;a 
d'una possible saturació. �L�'�o�c�t�u�~� 

Fes-te amic o amiga de 

bre dé 1984 la Corporació Metro
politana demana al Prat "sacrificis 
pel'bé comú", comens;antuna can
tarelia repetida durant tots aquests 
anys i que ha justificat qualsevol 
barbaritat sobre el delta. 

L'abril de 1994, signaven el 
Pla Delta del Llobregat Narcís 
Serra, Jordi Pujol, Josep Borrell, 
Josep M. Cullell, José �M�o�n�~�i�l�l�a�,� 
Pasqual Maragall i Lluís Tejedor. · 
El Pla Delta suposava la inversió 
inicial de 400.000 milions de pes
setes (deis diners públics); que 
després ha augmentat espectacu-

_larment, per fer diferents infraes
tructures com el port i la ZAL, 
amb accesos ferroviaris d'ample 
europeu, la tercera pista de 1' aero
port, �l�'�a�~�t�o �1�7 �i�a� del BaixLlobregat 
i la Pota Sud, la incineradora de 
residus solids i una macrode
puradora. Tot aixo en una zona 
n.atural. · 

Conseqüencies més eolia de 
í'ambitecolouic 
No seria fins a l'any-2004 que es 
finalitzarien les priqcipals obres i 
les que han suposat més impacte 
sobre el delta, com la tercera pista 
i el desviament del riu. 

Les · línies generals del Pla 
Delta han estat aplicarles i les pri
meres conseqüencies no )lan trigat 
en arribar, i no només en l'ambit 
ecólogic. La tercera pista suposa 
un malson per a milers de veins de 
cinc poblacions pels sorolJs cons
tants deis avions. El desviament 
del Llobregat i les constants obres 
han agreujat la contaminació deis 
aqüífers i ara s'inverteix en noves 
infraestructures per solucionar-ha. 
L' antiga llera, convertida en zona 
humida de primera qualitat, esta 
sent desseéada de forma il-légal. 
. L'ampliació del port ha fet désa
. pareixer bona part de les platges 
del Prat i la solució consisteix en 

Tanca d'entrada a la reserva natural dél Prat. ORIOL 

1' abocáment constant de tones de 
sorra·i, per tant, de diners. Lapa
geiia dóna les seves darreres ale
nades tancada en el pare tematic 
del pare agrari. i el patrirnoni cul
tural desapareix de Íóirna irrever
sible. El tancament d:indústries 
s'ha �a�c�c�~�l�e�r�a�t� en aquest procés de 
transformació cap a una ciutat de 
serveis deixant milers de persones 
al carrer. 

:La destrucció no s'ablra 
Les agressions sobre el delta no 
s'han acabat amb el Pla Delta. 
Noves amenaces s'estan �p�l�a�n�i�f�i�~� 

cant: 1' estació intermodal del TAV 
al Prat i Iá seva connexió amb el 
port i l'aeroport, la �d�e�s�s�a�l�i�n�i�t�z�a�d�o�~� 

.ra, una central termica de cicle 
combinat, dues linies de metro en-

�~�·� 

tre els aqüífers, la carretera de. 
connexió entre el port i l'aeroport, 
la previsible quarta pista, etc. Pla

. fons de disseny i una despesa mul
timiliom1ria �e�~�t�a�n� recreant zones 
naturals com si d'un pare tematic 
es tractés. Qualsevol que hagi co
negut el delta sabra el preu que 
hem pagat, i qui no el coneixia 
tindra una recreació artificial del 
que antigament havia estat la se
gorra ;1:ona humida de Catalunya i 
qúe actualment esta a punt de de
sapareixer per la saturació, 1' espe
culació i la hipocresía d'uns pólí
tics 'que es fan dir ecologistes i no 
ho són. 

Per a més informació: Coor
dinadora Salvem el Delta del Llo
bregat: http:/ /www.racocatala.
cat/salvemeldelta! 

El divendres 26 de febrer dos 
agents ¡;le la Guardia Urbana 
declaraven davanl la jutge 
d'lnstrucció número 18 de Bar
celona, acusats de maltractaments 
i tortures. Els agents van participar 
en la detenció deis tres joves 
empresonats arran deis fets de 
Sant Pere més Baix. el 4 de febrer 
de . l'any passat, en els incidents 
que es van produir al barri de la 
Ribera. Comenc;ava aquel! dia un 
cas pie · d'irregularitats i declara
cions contradictóries des de l'alcal
dia de la ciutat, 'que va acabar amb 
un guardia urba en coma i nou per
sones detingudes, tres de les quals 
fa gairebé un any que estan. en 
presó preventiva. Els tres joves 
asseguren que la-versió que e\s 
implica es va modificar per poder 
ocultar les tortures que van patir a 
comissaria i que ara la jutgessa ha 
decidit investigar .. un fragment de la 
denúncia presentada per un deis 
joves diu: "Em va arrossegar pels 
péls ( ... ), van comenc;ar a passar 
agents que · m'insúltaven i ·e m 
pegaven ( .. ). Un em va trepiljar les 
mans, que tenia emmanillades a 
l'esquena". Hi ha convocada una 
manifestació el próxim . 4 de febrer. 

... A LES QUE NO ELS 
IMPORTA 

M. del Mar Ruiz, d'ADIF, diu que 
no li importen les condicions deis 
.treballadors del TAV. Malaurada
ment, ja n'hem vist el resultat. 

�r�-�~�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�~�-�-�-�-�-�~�-�-�-�-�-�-�,� . 1 . . . DOMICILIACIÓ BANCARIA 

1 Nom· Caixa/Banc 
1 CdgnOI!JS, Adre(fa ---------,-----
1· Carrer 1 numero ' ' .. �-�-�-�-�-�-�~�-�-�-�-�,�-�-�-�-�-�-

1 Codi Postal Població �P�o�b�l�a�c �1�0 �-�-�~�-�-�-�-�'�-�-�-�-�-�-�-

. ' .• 
laBurxa 

Les subscripcions a LA BuRXA acompliran dos objectius: fer-Ia 
arribar alla on la seva distribu9ió no arriba i contribuir 

económicament al seu nianteniment. 
Es pot fer de diverses maneres: mitjangant correu·convencional, 

per domiciliació 6ancaria o manualment. 
Així queja saps! 

-. 

. 1 Teléfon DNI Nom del titular _________ _ 
• 1 Vull rebre LA BURXA a casa CODI ENTITAT r::-1 Do· D 

1 CODISUCURSAL �~� 
1 CODI SEGURETAT D D D D 
1 Amic amiga dé Col-laboració anual �A�p�o�~�~�c�i�o�n�s� NÚM DE COMPTE D D 
1 lA BuRXA amb voluntanes a lA DDDDDDDDDD l 3 euros/mes lA BuRXA BuRXA Es prega que entregueu fins a . . 
l . 5 euros/mes __ ._euros nova ordre els reguts que �p�r�e�s�e�n�t�~�r�a�'�L�A� �~�U�R�X�A� 
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HELENA OLCINA 1 AMIGO • SAITS 

D'on veniu;t 
Alguns som de Barcelona, ·amb certs vio
eles al barrí de Sants, n'hi ha d'altres· de 
fora de Catalunya, pero per unes o altres 
circumst<'mcies hem vingut a viur.e a 
Sants. Ja vivint al barrí, ens hem anat tro
bant, uns ja provenien de moviments so
cials i esta ven un poc farts de certes dina
miques i d' altres teníem cert neguit so
cial pero no acabavem de trobar els 
nostre lloc en altres coHectius. Pero tots 
teníem en comú que volíem fer alguna 
cosa. Un dia, un de nosaltres proposallo
gar un local i totes i tots ens engresca
rem. 

Quins són els obiectiusil 
Un deis objectius de l'ateneu és sortir 

. deis nostres melics. Crear un espai de 
trobada per a tothom. El que es pretén és 
recuperar una mica 1' esperit deis ateneus · 
llibertaris classics. Aquests no eren es
pais estrictament polítics: es feia alfabe
tització, activitats culturals al carrer, 
etc., conformant una altra manera de 
veure les relacions d'una societat dife
rent. Amb l'ateneu nosaltres volíem re-· 
cuperar aquesta idea, amplia, heteroge
nia i, al nostre párer, enriquidora. De fet 
totes les persones que formen el nucli 
inicial .de l'ateneu som molt diferents, 
pero ens reconeixem en la diferencia. 
Aquesta fa que les nostres activitats sur
tin millor. 

De fet hi ha molts tipus d'activitats 
diferents a l'ateneu, com diferent és la 
gent que les duu a terme, i cada persona 
pot triar en quina: activitat vol participar. 

-
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Membres de fAteneu Uibenañ de Sants 

"Pretenem recuperar 
l'esperit deis ateneos 
llibenaris classics" 
L'Ateneu Llibeitari de Sants va obrir les seves portes ara fa 
gairebé un any i s'ha caracteritzat per omplir la seva agenda 
d'activitats de tot tipus amb un ritme frenétic: debats, 
xerrades-i tallers (d'historia, filosofia, poesia, etc). ·A més, 
compta amb una aula d'informatica oberta i . un grup 
excursionista .. Amb moti u del seu aniversari i conjuntament 
amb el coHectiu Entropiactiva han organitzat unes jomades 
llibertaries cada cap de setmana del mes de febrer, sota el 
lema "Les coses ciares i el debat públic". 

FOTO: (H) 

També pretenem fomentar les responsá
bilitats individuals i col· lectiva, de ma
nera que si algú pro posa una _activitat, és 
aquesta persona qui s'encarrega de coor-

. dinar-la. 
La idea de sOcietat actual ens fa tre

ballar a casa, l'ordinador, la televisió, el 
futbol, pero sense sortir al carrer. A tot 
arreu s'ha creat un clima de descon
fians;a. Des de l'ateneu pretenem també 
trencar amb aixo. Fer que la gent recu
peri l'espai públic que, indubtablement, 
li pertany. 

Altrament, consideravem molt im
portant la recuperació de l'intercanvi ge
neracional: hi ha gent molt gran i d'altra 
molt jove; Quina millor manera d'enri
quÍr-se que amb }'experiencia dels al
tres? Per aixo férem un aposta en aquest 
sentit que, pensem, no és dóna en·la ma
joria de centres socials .. En definitiva, 
l'objectiu era crear un espai de con
vergencia en molts sentits. 

Al barri de Sants hi ha un seguit de lo
cals que es podrien considerar sem
blants IEntropiactiva, Espai Obert, Cen
tre Social, can ViesJ. No seria mlllor re
lort:ar un d'aquestos espais en comptes 
de crear-ne un de nou;t 
No trobem que sigui excloent que exis
teixin projectes' semblants, es poden 
complementar entre si a l'hora d'afron
tar un problema comú al barri amb la di
versitat de perspectives que hi poden ha
ver. La diversitat és positiva. A més, te- . 
nim interés en formar part d''aquest teixit 
associatiu. Com la resta d'entitats del 
barri, participem en activitats conjuntes i 
en fe·m d'altres propiament nostres. 

Tampoc ens tanquem, pero, jaque en di
verses ocasions el nostre espai ha donat 
cabuda a altres iniciatives que no naixien 
directament de l'ateneu. 

En una ciutat on el sol és tan car, com es 
manté un ateneo que ha de pagar llo
guer i tot un seuult de despeses;a 
Nosaltres· volíem proposar un model 
d'autogestió diferent. No volíem, d'en
trada, que la vida de l'ateneu girés en
torn d'una barra. Hi ha molts projectes 
que, atesa la dependencia economica que 
la barra genera, han acabat convertint-se 
en un bar, és a dir, focalitzant els seus es
foryos a mantenir la barra en detriment 
de les activitats del centre social. Novo
líem que ens passes aixo. Per aixo pensa
rem que la gent que vulgués formar part 
d'aquest projecte havia de fer també una 
aposta economica i, així, posarem els di
ners de les nostres butxaques. En aquest 
sentit, cadascú col·labora en funció de 
les seves possibilitats. 

Ara al lebrer leo un anv. Que tal un poc 
de valoraclóil 
Dones així, de cop, em fa pensar que en
cara hi ha molt per fer i que els ritmes 
personals i coHectius a vegades s'alen
teixen, s'acceleren ... Pero la valoració, 
en general, és positiva. La iniciativa i les 
activitats han estat rebudes amb interés 
per la gent, fins 1 tot dels projectes que 
encara no estan completament enllestits 
com, per exeniple, els tallers informa-. 
tics. Hi ha moltes coses a fer, pero amb 
el suport de la gent i el treball constant 
anirem envolucionant i fent més coses. 

ACTIVITATS 

�~� 

i 
�~� 
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, ........ di Cllllltlrl 
,,,,,,,' ,, llbllt 
22 h: a I'Espai Obert 

PrtSIIIICIIU dllll•res 
1111111 ',, llbtll 
1 g h: Los pies en la tierra, a 
carrec de Virus. Espai Obert. 
llrtlllltll B 111 1111111 
20 h: El gran pollo de la 
Alameda. La transformació 
urbanística deis barris. 
11m1111 11 ltllbflt 
18 h: Espai Obert 

fllll•lllllllñllllllll Cilla 111,.,, tfl, ,, 
22 h: CSA Can Vies, testa de la 
Brigada Catalana Venceremos. 

1.11 enes clareslel dlllat•llc 
Fe•rer Hlllertarla saats 
,,,.,,' ,, llbtll 
20 h: debat "Conflictivitat 
Laboral". A Entropiactiva. 
,,,.,, ',, lltlll 
19 h: debat. "Cultura 
Llibertaria". A Entropiactiva. 
20 h: concert de Folia Trois i 
altres. Can Vies. Alcohol free. 
llrtllftll. ,, llbtll 
20 h: debat "Té el veganisme 
alguna cosa a veure amb 
l'anarquisme?". A Entropiactiva. 
'1111111 1D di fi/JIIt 

19 h: debat "Del ser anarquista 
i no morir en l'intent". A 
I'Ateneu. 

,,,,,, , ,, ,,.,, 
20 h: xerrada "Okupació i 
habitatge", a carrec de !'Oficina 
d'Okupació. A I'Ateneu. 
,,,., t1 ,, llbtll 
20 h: xerrada "El próxim 
conflicte d'lran", amb Alfredo 
Embid. A Entropiactiva. 
1/rllftll 21 ,, llbtll 
20 h: xerrada "Historia social 
de Sants", a carrec de I'Ateneu 
Enciclopédic i gent de Sants. A 
I'Ateneu. 
lllllbll 21 ,, ,,,,, 
19 h: debat "Autodeterminació. 
Pera qué? Com?". A 
Entropiactiva. 

[ can Vles Jocs Rorals, 42 ) [ Centrl Social de Santa Olzinelles, 30 ] [ Caaallndependentl&ta Premia, 31 ] [ Espal Obert VKllant d'Hongria, 71 ] [ La Clutat lnvlalble Riego, 35 ] 
[ Terra d'escudella Premia, 20 ] [ Teteria Malea Riego, 16 ] [ Plm Pam Fllrns Vallérlolkl, 25 ] [ Castellers de Santa Vallespir, 28 VMW.borinots.org ] [ Dlables de Sants VMW.diablesdesants. org ] 
[ Ateneu Ulbertart Maria Vdória, 101 [ EJ1tn)plactlva Socors, 71 Sala Bahla Olzinelles, 27 ) [ Gennlnal Rossend /lM, 47 ] [Creación Positiva Sants, 2, 1r 1a} [ Can Punxes Vallespir, 61 ) 
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