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una tliita de gas se suma a un 
col·lapse que es va preveure la 
dosanvs 

-

[ 

Govem central, Generalitat i Ajun- ] 
tament van aprovar !'entrada del 
TAV per Sants, tot i conéixer l:ele-
vat risc de col1apsar Rodalies 

[ 

Els experts assenyalen com a cau- ] 
sants deis incidents les presses 
amb qué s'estan executant les 
obres i la fragilitat de l'entom 

El vefuat que viu a prop de les vies ha vist 
com darrerament se'ls han omplert les ca
ses d' esquerdes. La més greu va apareixer 
al número 50 del carrer Tinent Flomesta i 
va ser segellada rapidament per Adif 
(1' Administrador d'Infraestructures Fer
rovianes) sense cap estudi preví, pero les 
obres per cimentar-ne les bases van oca
sionar el passat dissabte 3 de novembre 
una important fiúta de gas. 

L'incident es va produir quan una pi
conadora va perforar una canalització de 
transport d' alta capacitat de Gas Natural i, 
tot i els intents d'Adif de minimitzar els 
fets, la forta olor de gas va fer que els 
bombers ordenessin l'acordonament de la 
zona i la confinació dels vefus a casa se
va fins que es normalitzés la situació. 

Properament els tecnics de Sacyr, 
l'empresa encarregada de les obres en 
aquest tram, han de deicidir com es repa
ra l'avaria, que presenta greus complica
cions pel perill d'afectació dels pilars dels 
edifics esquerdats de l'entom. 
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Els interrouants de les noves 
lleis de Serveis Socials 
L¡¡ nova llei de Serveis Socials va ser 
aprovada per la Generalitat el passat 
3 d' octubre. Aquesta llei pretén ga
rantir l'accés al sistema públic de 
Serveis Socials a totes les persones 
amb necessitats, independentrnent de 
la seva renda. Tanmateix, per assolir 

- aquest objectiu al districte de Sants
Mon~uYc caldria triplicar el nombre 
d' educadores i educadors socials i 
augmentar en 1 O les treballadores i 

els treballadors socials. Malgrat que 
la llei de dependencia compleix un 
any al desembre, presenta molte,s li
rnitacions i els requisits per accedir a 
aquestes prestacions impedeixen 
l'accés a inoltes persones. 

Al districte gairebé una quarta 
part de la població té més de 65 anys, 
coHectiu que té el major risc de patir 
depepdencia en algun moment de la 
seva vida [ Pi!llll 31 

la telicitat 
consumista 
"S' ha_ invertit l'ordre de !'escala 
de valors i el que sempre ha es
tat evident (l'esforr;: i el sacrifici 
previs a la felicitat) ja no és una 
veritat palpable, sinó que ara 
s'anteposa la felicitat a l'esforr;: 
que cal per aconseguir-la." 

lllillll!l 

SANTS 

S'aiorna el 
· iudici a Can Vies 

La notícia es va donar a conéi
xer en la manifestació convoca
da per aquest centre social el 
passat dissabte 20 d'octubre. 
En l'acte de suport a Can Vies 
hi participaren més de 900 per
sones, a més de diverses enti
tats culturals del barrí. 

[ ... il 

EN MOVIMENT 

l'abolició de la 
tonura 
L'ACAT (Acció deis Cristians per 
I'Abolició de la Tortura) celebra el 
seu 20é aniversari amb unes jor
nades al Palau de la Virreina. A 
través d'una entrevista concedida 
a LA BuRXA, la vicepresidenta d'a
questa associació, Montse Son
hora, ens parla de la tortura i del 
treball d'ACAT. ¡ !lillllll 

CULTURA 

eros popular de 
Sants 
El passat 4 de novembre tingué 
lloc una de les curses amb més 
historia de la ciutat de Barcelo
na: el XXIX Cros Popular de 
Sants. Aquesta cursa, amb més 
de 1.000 corredors, recull una 
practica que cada cop esta més 
arrelada a Sants, l'atletisme. 
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editorials 

Assumiran alguna 
· responsabilitatil 

Ciments lebles per construir un dret universal 
L a nova llei de serveis que es tracta d'una llei que posa com ara la construcció. D'altra 

banda, les persones amb de
pendencia lleu no podran exigir 
les prestacions com a dret. La 
nova llei especifica que la carte
ra de serveis· prioritzara els d'a
tenéió a la dependencia. Aquests 
són uns serveis molt necessaris, 
pero no han de servir de coartada 
per oblidar altres prestacions, 
com aquelles dirigirles a la infan
cia, que no queda recollida en la 
llei de la dependencia, o a perso
nes amb problemes d'habitatge, 
formatius, laborals o socials. 

El desastre del TAV ja és 
indescriptible. Ni valla 
pena enumerar la conti-

nua serie d'incompetencies. En 
canvi ens podem centrar en un 
petit ca.lcul matematic: si per anar 
a Madrid ens estalviarem tres ho
res, i suposem que hi anirem, per 
exemple, 1 O vegades a la vida, el 
TAV ens· estalviani 30 hores de 
vida. En els dos anys i mig d'o
bres, _ els usuaris de rodalies han 
perdut, siguem generosos, un 

opinió 

promig de mitja hora diaria, mul
tiplicada per 800 di es ... Resultat: 
el TAV ens ha significat un retard 
de 370 hores. Sort que és "d'alta 
velocitat"! 

Pero és que n'hi ha més. Les 
actes del Congrés espanyol recu
llen que el 22 de febrer del 2005 
tots els partits alla representats 
van assumir la "interacció obliga
da" de les obres del TAV ambles 
Rodalies. Dones que l'assumei
xin i pleguin d'una vegada. 

socials posa sobre la les b~ses peral d~senvolu~~ment 
taula moltes de les - del s1stema catala d'atenc10 a la 

mancances historiques dels ser
veis socials. Si bé els nous enun
ciats són positius ( drefs subjec
tius, universalitat; participació), 
hi ha certs elements ( copaga
ment, inespecificació dels drets i 
grau d' exigibilitat, inconcreció 
del sistema de coordinació amb 
al tres branques) que fan preveu
re que dificilment s'equipararan 
els serveis socials amb !'educa
ció i la sanitat. Cal tenir present 

dependencia, pero sense resoldre 
algunes de les seves febleses. Per 
una banda, 1' exclusió de les per
sones immigrants, un 17% dels 
habitants de Sants, és preo~upant 
per motius de justicia social i pel 
fet que recauen sobre aquest 
col-lectiu elevats riscos d'acci
dents laborals que poden donar 
lloc a situacions de dependencia, 
ja que ocupen feines més preca
ries i en sectors de major risc, 

la cultura i la telicitat No Logo, el poder de les marques, 
és un best-seller de l'autora cana
denca Naomi Klein. Ve a dir que 
el marqueting d'avui dia ja no se 
centra en els productes, sinó en la 
marca. Aixi dones, els Marlboro, 
Nike, Disney, Starbucks, Pepsi i 

5ALT DE PLENS actuen a cara descoberta sense que 
ningú gosi parar-los els peus. · 

MERCE ESTEBAN 

Els artistes de !'epoca modernis
ta, tal com la historia ens narra, 
buscaven un refugi a través de la 
vivencia de l'art coma única for
ma de vida valida en una societat 
capitalista burgesa. Els joves de 
l'epoca franquista reivindicaven 

pulsiu per part de la publicitat, el 
missatge dé la individualitat i la 
competencia que roman ocult da
rrere els programes televisiu, etc. 
ens mostren que s'ha invertit 
l'ordre de !'escala de valors i el 
que sempre ha estat evident (l'es
fon; i el sacrifici previs a la feli
citat) ja no és una vertitat palpa

ble, sinó que ara 
s'anteposa la felici
tat a l'esfon; que 
cal per aconseguir
Ia. 

· McDonald's venen marca i més 
marca. Apugen els preus dels pro
ductes de marca i abaixen els sous 
dels pobres infelic;:os del tercer 
món que els fabriquen. Aquests, o 
fan la feina mal pagada o no en 
fan cap. Com es diu avui dia e o 
ke nía. 1 com sempre hi ha perso
natges, tipus Sala Martín, que 
amb retorica llefiscosa i america
nes ridícules, ho defensen amb 
1' argurnent que val més aixo que 
res. Els drets dels ciutadans del 
primer món on, suposad~ent (i 
cada cop és més suposar), quan 
algú explota de forma ignominio
sa, pot ser denunciat per l'explo
tat, a les fabriques de Bangla 
Desh o als tallers de Thailandia 
senzillament no existeixen. 

Dones la senyora canadenca 

No capitalisme 
QUEL NESS 

torna a la carrega amb un nou lli
bre La doctrina del xoc~ en el qual 
afirma que neoliberalisme i de
mocracia són incompatibles. Diu 
que "la democracia sempre hi surt 
perdent, quan topa amb 1' econo
mía de lliure mercat". Bé, tot aixo 
a nosaltres no ens ve de nou. No 
cree que als lectors de LA BURXA 
se'ls hagi d'explicar que el capita-

- lisme, disfressat durant temps amb 
mil i una caretes (liberalisme, so
cialdemocracia, . Estat del benes
tar ... ) no ha estat mai gaire entu
siasta dels avenc;:os democratics. I 
no ha dubtat ni un sol moment de 
tallar-los de soca-rel quan han po
sat en perilll'statu quo imperant. 
Recordem Xile, Portugal, Nicara
gua ... I ara ja no els cal la careta, 

Pero a mi el que més em 
sorpren de tot plegat és que 
aquests llibres esdevingum best
sellers mundials. I de fet ho cele-

. bro. M'estimo més que ho siguin 
aquests que no pas coses com el 
Codi da Vznci i La catedral del 
mar, pero hi ha un no sé que que 
em fa maliciar. Pel que sembla, ja 
que de moment no hi prevista cap 
revolució mundial que jo-sapiga, 
el 99,9% dels rnilions de lectors, 

. un cop llegits els llibres, continuen 
la seva vida com sempre. No die 
que algú després de llegir-los no 
pugui cremar les Nike o negar-se a 
entrar a un McDonald's, pero no 
estic parlant d'aixo. No sera tot 
plegat l'enesima enredada dels ne
oliberals ( els camins del marque
ting modem són insondables) que 
ens fan gastar els doblers, que 
diuen a Mallorca, perque llegim, 
ens indignem, després recomanem 
els llibres als ami cs .. .i ens quedem 
tan amples? 

ONSUMEiX! 

Aixi dones, po
dem arribar a la 
conclusió que l'ob
jectiu latent de la 
societat consumista 
actual és imposar 
uns valors i uns cri
teris de vida total
ment individualis
tes, immediats i de 
facil accés que 
aconsegueixen mit
janc;:ant les seves 
estrategies de mar
queting basarles en 
la publicitat, el 
consumisme, les 
ofertes bancaries, 
etc. 

Aquest fet fa 
que la població 
s' immergeixi en un 

El coll _d'ampolla de Sants 
El caos ferroviari que estem vivint és un afegit 
més a la brutal afectació que les obres estan 

JORDI SOLÉR, CENTRE SOCIAL DE SANTS 

d'aprofitar !'arribada del TAV per desdoblar en 
un segon corredor !'entrada de treos a la ciutat, 
fins i tot evitant l'estació ja saturada de Sants. 
Proposta que va estavellar-se contra un pacte 
entre totes les administracions que apostava 
per la solució més barata, sobre el paper, pero 
que deixava compromesa la futura expansió de 
rodalies, limitada pel coll d'ampolla de Sants i 
que a més ara ha provocat el desgavell que 
estem vivint per fer coincidir les obres amb 
l'únic corredor ferroviari del sud de la ciutat. -

KÁDI["f 
. suposant per als ve'ins i ve'ines del barrí de 
Sants. lnundacions, passadissos foscos i sovint 
plens de fang, sorolls, carrers tallats, camions 
entrant i sortint a totes hores ... 

la recuperació de la identitat ca
talana per damunt de les cir
cumstancies historiques adverses 
en que es trobaven. Aquests fets i 
d'altres de semblants ens porten 
a qüestionar-nos si és compara
-ble 1'-esforc;: d'aquestes genera
cions amb el de la societat actual. 

La pressió que actualment les 
entitats bancaries fan perque· els 
ciutadans puguin obtenir hipote
ques que financ;:aran en un futur, 
la imposició del consumisme im-

laBurx~ 
Periodic de Comunicació 

Popular de Sants 
· i barris ve'ins 

,. 

entom consumista 
i, per tant, es fa dificil que adop
ti un model de vida difeúmt al 
que constantrnent la societat inci
ta a dur. 

A més, sembla que els impul
sos primaris (menjar, sexe, pos
seir ... ) han passat per -davant -del 
plaer de la cultura que tantes ge
neracions anteiiors han lluitat per 
fer .seva i del pensament racional 
(reflexions, dialeg, aprenentat
ges, etc.) imprescindible per a 
aquesta reivindicació. 

El pitjor és_ que des del Centre Social de 
Sants vam advertir als senyors Xavier Casas i 
J. A. Acebillo, quan era el moment, que la 
decisió d'embotir totes les vies del país pel 
corredor de Sants era una mala opció: no tan 
sois feia impossible soterrar totes les vies, com 
nosaltres . volíem, sinó que deixava tota la 
infraestructura ferroviaria amb un coll d'ampolla 
estret i envoltat d'habitatges. 

Vam proposar, per activa i per passiva, 

Sol passar que els polítics deixen, per 
estranys interessos, d'aplicar el sentit comú i 
acaben prenent decisions errónies i fora de tota 
lógica. Decisions que acabem pagant els ve'ins 
deis barris i els usuaris deis serveis públics. 

LA BURXA és una revista· editada per un equip de redacció que En aquesta BURXA hi han coHaborat: Ro ser Benavent, Toni Gonzalez, Gemma Parera, 
es troba cada dilluns al CSA Can Vies (c. Jocs Florals, 42) Pau Canela, David Vazquez, Yolanda, Soto, Laia Sánchez Amat, Mireia Pui, Carme, Es-
Periodicitat: mensual .ter Rams, Anna Farré, Helena Oleína i Amigo, Isaac, Marc, Miquel Darnés, Agus Giralt, 
Telefon de contacte: 93 422 16 13 Lancelot, Alex C., Albert Garcia, Natalia Ramos, Irene, Amia Violeta, Karles, Assemblea 
Adreya electrimica: laburxa@laburx.a.org de Can Vies, Cooperativa Germinal, Marta Devesa, Guillem Sane hez i Barrull, Maria Co-
LA BURXA no es fa responsable deis articles d'opinió. lell - Guerrilla Travolaka, Laila, Marc Faustino i Vida!, Alba Danes i Idoia Calabuig. 
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La nova llei de SerVeis Socials presenta 
molts interrogants 

socials d'atenció primaria, els 
quals per manca de recursos es 
veuen obligats a prioritzar aque
lles persones en situació de major 
necessitat social. 

Durant l'any 2007 són les per
sones arnb gran dependencia les 
que s'han pogut acollir al sistema, 
mol tes d' elles ja previarnent ateses 
en centres residencials. Durant els 
anys 2008 i 2009 s'ha d'atendre 
aquelles persones arnb dependen
cia severa, i no sera fins 1' any 20 11 
que s' atendra les persones arnb de
pendencia moderada. 

[ 
Segons la riova llei de Serveis Socials aprovada el passat 3 ] 
d'octubre caldra triplicar el nombre d'educadors/es soc1als al 
districte i augmentar en 1 O els treballadors/es socials . ' 

GEMMA P. A. • SIIITS-IIIITJIIC 

La nova llei de Serveis Socials va 
ser aprovada pel Govem de la Ge- · 
neralitat el passat 3 d' octubre, arnb 
l'objectiu de garantirl'accés al sis
tema públic de serveis socials ato
tes les persones arnb necessitats, 
independentment de la seva renda. 
No obstant aixo, segons la Taula 
d'Entitats del Tercer Sector (plata
forma de 2.000 entitats), l'efectivi
tat de la un~versalitat dependn\;-en 
darrer terme, deis recursos que 
s' esmercin. 

La universalitat d'accés no im~ 
plica la gratui"tat. El copagarnent és 
un factor fortament criticat per en
titats del sector, ja que desincenti
va l'ús de la xarxa pública per part 
de les classes mitjanes, fet que re
percuteix negativarnent en la qua
litat del servei públic i pot generar 
.estigffiatització deis seus usuaris. 

Un altre deis aspectes a consi
derar és la condició de dret subjec
tiu dels serveis socials. Cal tenir en 
compte que up dret subjectiu ha de 
descriure de forma precisa la pres
tació i els requisits d'accés. No 
obstant aixo, la llei no especifica el 
contingut ni la intensitat deis ser
veis, deixant en mans del desple
garnent normatiu la seva determi
nació. Tenim, dones, dret al con
junt de serveis socials, pero sense 
saber exactarnent quin servei po
dem rebre i quins requisits hem de 
complir per accedir-hi. 

Segons la nova llei, l'any 
2009 s'ha d'arribar a una dotació 
de tres diplomats en treball social 
i dos en educació social per cada 
15.000 habitants. Amb aquesta 
nova ratio al districte caldrien 36 
treballadors/res i 24 educa
dors/res socials. Actualmeni ni 
tan sols s'arriba a la ratio fixada 

Centre de Serveis Socials a Sants. 

-per l'anterior normativa; es comp
ta només amb 22 treballadors i 7 
educadors socials. 

l'atenció a les persones 
amb dependencia 
Segons la nova llei, la cartera de 
serveis socials que el Govern 
aprovi inicialment ha de prioritzar · 
els serveis que permetin a les per
sones amb dependencia gaudir de 
la major autonomía personal pos
sible. D'aquesta manera es posen 
les bases pel desenvolupament a 
Catalunya de la llei de Promoció 
de l'autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de de
pendencia, aprovada el gener 
d'enguany. A Sants-Montjui"c gai-

[ 
Un deis serveis que més impuls rebra és el d'atenció a domicili, ] 
que només cobreix un 2% de la població santsenca, pero 
s'obr~n interrogants sobre la cobertura a la dependencia lleu 

rebé una quarta part de la pobla
ció té més de 65 anys, la qual 
constitueix el coHectiu arnb ma
jor risc de patir dependencia en 
algun moment de la seva vida. 

Cal fer referencia a les dues 
eondicions . necessaries per poder . 
ser benefician o beneficiaria del 
sistema d'atenció, a la dependen
cia. La primera és residir al terri
tori espanyol i haver-ho fet durant 
cinc anys, deis quals dos hauran 
de ser immediatament anteriors a 
la data de presentació de la sol· li
citud. D'aquesta manera, queda 
limitat l'accés a les persones es
trangeres arnb menys de cinc anys 
de residencia. Les que portin més 
de cinc anys i no siguin nacionals 

ESTERRAMS 

seran acollides en funció del que 
determini la legislació d'estrange
ria, fet que pot donar lloc a inesta
bilitat en la situació de protecció, 
causada per les possibles varia
cions de la llei d'estrangeria. 

La segona condició d'accés és 
ser valorat com a persona depen
dent en un deis graus que deter
mina la llei. Cal tenir en compte 
que la llei només cobreix aquelles 
persones arnb un cert nivell de de
pendencia, el que s' ano mena de
pendencia moderada, és a dir, 
-quan la persona necessita ajuda 
almenys una vegada al dia. Les 
persones arnb dependencia lleu 
comptaran amb l'atenció que fins 
ara han rebut per part deis serveis 

Pel que fa als serveis prestats, 
la llei de la dependencia inclou la 
prevenció de la dependencia; els 
serveis de teleassistencia i d'ajuda 
a domicili; els serveis de centre de 
dia i d'atenció residencial. El ser
vei. d'atenció a domicili (SAD) 
sera un deis principals oferts, ja 
que l'objectiu és que les persones 
arnb dependencia puguin viure al 
seu domicili el maxim de temps 
possible i promovent la seva auto-

. nomia. Un deis compromisos as
senyalats pel Departarnent d' Ac
ció Social i Ciutadania és arribar al 
4% de cobertura de la població 
major de 65 anys en el SAD l'any 
2009. A Sants-Montjui"c la cober
tura de les persones majors de -65 
anys (que són els principals usua
ris de SAD) és només d'un 1,9% 
(segons dades de l'any 2006), de 
manera que es requeriran impor
tants esfors;os per arribar al nivell 
previst per la llei. 

D'altra banda, es parteix d'una 
situació feble en places residen
dais públiques per a persones 
grans i per a persones discapacita
des, tanta Sants-Montjui"c com al 
conjunt de la ciutat. La cobertura 
de les persones majors de 65 anys 
no arriba a 1' 1% en el cas de les re
sidencies i al 0,5% en els centres 
de día (arnb darles del 2006). Cal 
esmentar també que a Sants-Mont
jui"c no hi ha places públiques en 
residencies per a persones discapa
citades. Davant d'aixo, i malgrat 
que el SAD sera i ha de ser el ser
vei protagonista, cal no oblidar la 
necessitat d'un important incre
ment ·de places residencials públi
ques, tenint en compte que la nova 
llei de serveis socials estipula que 
han de créixer un 20% per al2009. 

SERVEIS D'ATENCIÓ A PERSONES AMB DEPENDENCIA .. la informació és molt escassa 
i I'Aiuntament encara no la té" SERVEIS BARCELONA SANTS·MONT JUIC 

Cobertura del servei d'atenció a domicili {> 65 anys) 1,8% 1,9% 

Cobertura del servei de teleassisténcia {> 65 anys) 3,9% 3,8% 

Cobertura del servei de neteja de la llar {> 65 anys) 0,5% 0,6% 

Participants en activitats de dinamització de gent gran {> 65 anys) 8,9~o 10,8% 

Places en residencies públiques {% de població > de 65 anys amb plaga) 0,46% 0,94% 

Places en residencies privadas* {% de població > de 65 anys amb plaga) 3,24% 0,05% 

Places en centres de dia públics {% de població > de 65 anys amb plaga) 0,20% 0,41% 

Places en centres de dia privats* {%de població > de·65 anys·amb plaga) 0,59% 0,23% 

Places en residencies o llars residencia públiques per a persones 
18,80% 0% discapacitadas {% de població discapacitada amb plaga) 

Places en residencies o llars residencia privadas* pera persones 
38% 47,20% discapacitadas {% de població discapacitada amb plaga) 

*Les places privadas inclouen les d'iniciativa social i mercantil. La majoria de residencies privadas per a gen! gran són d'entitats 
lucrativas, mentre que les de_ persones discapacitadas pertanyen majoritariament a entitats no lucrativas. 
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Gloria xancó Ribot 
Ella i la seva mare cuiden el seu pare, que s'ha 

quedat sense poder caminar després d'una 
operació al geno!! 

Com ha canviat la teva vida des que et fas carrec del teu pare? 
Vaig haver de traslladar-me a viure amb els meus pares i agafar la baixa de 
la feina durant tres mesos després de l'operació. Ara está tot més estable, 
peró hem hagut d'aprendre-ho tot molt a poc a poc r sense gaire ajuda ni 
orientació. És una situació que no determina peró sí que condiciona: no pots 
marxar un cap de setmana, has de planificar-ha tot molt bé ... 
Compteu amb algun tipus de suport de les administracions públiques? 
Al principi venia una persona de Serveis Socials tres cops per setmana a cu
rar-lo i netejar-lo, peró pagant 12 euros l'hora perqué van ter el comput amb 
base el total d'ingressos de la familia i no només deis meus pares. Ara ne
cessitaríem algú que vingués quatre vegades al dia per aixecar-lo i posar-lo al 
llit, peró ens cobren l'hora completa {serien 48 euros diaris). De moment ens 
hem espavilat per una altra banda. 
Que n'espereu de la llei de dependencia? 
Se suposa que garenteix uns serveis i uns ajuts económics, peró la informa
ció és molt escassa i I'Administració encara no la té. Pel que ens han dit, es 
troben que no tindran prou gent per cobrir tots els serveis que oferiran. _) 
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11 sants 

Plans 
d'actuacions 

exprés 

Els cicles electorals repro
.dueixen el mite de l'etern re
torn que tant impressionava 
els egipcis deis faraons. 
Aquí, en lloc de riuades hi 
ha eleccions, les quals vé
nen precedides per · uns 
quants mesos d'inactivitat i 
també vénen seguits d'uns 
quants mesos de desorien
tació. Si hi ha canvi de go
v~rn. la desorientació pot 
durar fins a un any. · 

Després de la desorien
tació, els polítics han de co
mengar a córrer per tal d'e
laborar el Pla d'actuació mu
nicipal, i després el PAD, Pla 
d'actuació de districte. Com 
en altres legislatures es té 
poc més d'un mes per fer-Io 
i aprovar-lo. 
· En aquest context, les 

grans declaracions de parti
cipació ciutadana no són 
inés que brindis al sol, ja 
que els processos participa
tius realment democratics · 
requereixen un temps i te
nen uns ritmes propis i ben 

· diferents. Així el resultat so
len ser uns quants pedagos 
per quedar bé. 

Enguany, el Districte ha 
obert un Blog PAM a la seva 
web on la gent pot demanar 

. el que vulgui, seguint la vella 
teoria Alcoveriana de saltar
se les entitats. Només cal 
mirar la web per veure que 
són peticions puntuals, pro
pies de qui les escriu, peró 
que no responen, com ja és 
de suposar, a una visió glo
bal d~l model de barri i de 
ciutat. També el Secretariat 
ha engegat un procés amb 
les entitats per recollir sug
geriments. De moment, · el 
resultat ha estat pobre i no 
gaire encoratjador. 

D'altra banda, altres en
titats com el Centre Social 
de Sants i grups del' seu en
torn han obert una via direc
ta de negociació amb el Dis
tricte tot presentant una pla
taforma de model de· 
districte, de gestió i d'es
pais. No cal ser gaire opti
mistas, peró caldra esperar 
a veure qué en surt. 

JORDI SOLER 
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Perill:obres delTAV 
[ 

Els incidents produ'its alllarg del mes d'octubre posen de manifest ] 
- el queja s'anunciava el2005: !'entrada del TAV per Sants és la piljor 

de les opcions pel risc de col iapse i la fragilitat de l'entom 

LAIA SÁNC.HEZ AMAT • SAIITS 

Després del desesperant desgavell 
viscut des del 2005 al servei de Ro
dalies de Renfe fruit de les obres 
del TAV (tren d'alta velocitat), pero 
tarnbé d'un deticit historie d'inver
sions en el servei per part del Go
vem central, el penúltim acte d' a
quest drama és la cadena d'inciden
cies que han · provocat el tall de 
diverses línies de rodalies. 

[ 
El TAV s'endú un 80% deis pressupostos destinats al ferrocarril, i ] 
esta generant greus molésties i riscos als ve'ins i als usuaris de 
Rodalies, mentre que els seus clients representaran només un 5% 

L'aparició de nombrosos esvo
rancs (es calcula que 13 almenys en 
l'últim mes) va fer saltar totes les 
alarmes fms al punt que el dissabte 
20 d' octubre es va decidir tallar la 
circulació de dues línies de Roda
lies-Renfe i una d'FGC i s'ha dei
xat sense servei directe unes 
160.000 persones. Cal destacar que 
els responsables de les obres van 
atribuir els esfondraments a les for
tes pluges dels darrers dies, pero no 
esta de més preguntar-se que hauria 
passat si la pluja no hagués posat al 
descobert aquests defectes de cons- · 
trucció abans que es donessin per 
acabades les actuacions. 

Vista de les obres de l'estació de Sants per la banda de la pla¡;a deis Pa'isos Catalans. NA TALlA RAMOS 

D'altra banda, el passat 25 
d'octubre es va tancar la sortida de 
la línia 5 del metro (que connecta 
amb la línia 3 i amb l' estació de 
Sants) per l'aparició d'una esquer
da de dos centirnetres i un petit es
voranc, tarnbé conseqüencia de les 

· intenses obres que s'estan duent a 
terme a l'estació. 

Les cases deis voltants, en perill 
Pero no són només les infraestrué
tures del tren les que comencen a 
patir les conseqüencies de _la pressa 
i la mala execució de les obres. En 
t:<ls darrers di es, s 'ha tingut notícia 

de l'aparició d'esquerdes al Polígon 
Gomal Gust al costat d'on es van 
produir el gruix dels esvorancs) i en 
un edifici del carrer Tinent Flomes-

. ta. La relació amb les obres del 
TAV, que ens els segon cas ja estan 
acabades, no deixa lloc a dubte, tal 
com han reconegut tecnics d' Adif. 

El collapse era previsibllf 
Els partits a I' oposició en el Consis
tori barceloní, PP_ i CiU, han posat 
el crit al cel davant d'aquest fet, i 
comencen a qüestionar la idonei'tat 
que el TAV entri pel corredor de 
Sants. No es pot obli'dar, pero, que 
fou el Govem central, sota mandat 
del PP, qui decidí aquest tra<;at amb 

, ...... octuore entre la comissió de. control de les, 
obres, d'una banda, i el Districte i tecnics de les empreses,ent:artegades 
de les dif~rents obres que s'estan executant, de l'altra, els.velns van po· 
der treu[e'q una cosa E!.fl c!ar: ·les actuacions al barrt de Sants no finalit* 

''Zaran flnsa! 4012,:cpmª mínim. 
La prepcupació s'ha estés entre' el velnat pel fat que la,sítuació Vis

cuda fifJ? ~!f.l .. no estaprevist que acabi en un termini curt: §Orolls les 24 
hore~, bpJ~ícia, contaminació ambiental i, sobretot, sensacíó dllnsegure
tat perles condicions en que s'estan duent a terme les a9tuacions (so
bretot~~spres ile!s últím~esdeveniments) . En aqpe~t sen~it: . els,veTns del 
Tríartalé ,encara esperer¡ !a resposta per partd'Adif sobre !;analisi feta ª .. 

erdes aparegu~es en ur¡ immoble gel carrer P!limia ara fa sis ~ 

~~-
11~ 

florister1a 
va ll espir,16 
0 6 014 bcn . 

t e l 93 490 29 83 , 

l'aprovació ~e la Generalitat i 1' A
juntament de Barcelona. I tarnpoc 
que es desoi'ren les preguntes parla
mentaries que féu el 2005 Joan 
Herrera (ICV) alertant dels perills 
de coHapse i de la fragilitat de la 
zona, amb base a la informació que 
li proporcionaren diverses entitats 
ciutadanes. , 

El fet és que, responent més a 
imperatius economicistes i especu
latius, es va aprovar l'entrada del 
TAV per Sants, quan en realitat hi 
havia almenys cinc opcions més da
munt la taula que irnplicaven una 
execució menys complicada, una 
afectació pera l'entom bastant me
nor i for<;a més garanties de segure-

tat. A més, es va fer coincidir en el 
temps el cobriment de les vies amb 
les obres de l'alta velocitat, posant ·. 
com excusa pel no soterrament el 
fet que s'hauria d'interrompre el 
transit ferroviari, fet que s'ha acabat 
irnposant com a inevitable. · 

Les gravíssirnes molesties que 
les obres ocasionen .als veiils, 1' es
piral especulativa en que esta irn
mers el barri, les extremes dificul
tats per moure's·en tren i el perill re
al que amena<¡:a els immobles ' 
propers a les obres fan preguntar-se 
si valen la pena tants patiments i 
tants riscos per un tren que la irn
mensa majoria de la població no 
utilitzara mai. 

ALTA SINISTRALITAT LABORAL 
Des que van comengar les obres de l'alta velocitat en terres catalanes el 
2005, ja són 14 els treballadors morts en accident laboral només al Prin
cipat. Aquesta xifra escandalosa no ha rebut la importancia que es mereix 
per part deis mitjans de comunicació i les administracions competents. 

Només els últims incidents del mes d'octubre han donat un cert ressó 
a aquestes dades, amb la denúncia per part deis sindicats i les declara
cions de la consellera de Treball, Mar Serna, segons les quals es va or
denar la paralització de diversos .trams de les obres per "risc imminent" 
per als empleats d'aquestes. Fins i tot el portaveu parlamentar! de CiU , 
Felip Puig, va relacionar les presses per fer arribar el TAV a Barcelona 
amb els accidents. Tot sembla indicar que les causes d'aquesta alta si
nistralitat són les subcontractacions, la manca d'inversions en seguretat i 
les !largues jornades laborals a qué estan sotmesos els treballadors. 

NO TANQUEM AL MIGDIA 
Plas:a d'O~ca 7-11, WCAJ:, 4 

08014 S~~~tt.~~ Baré(!I(Jna 
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Més de 800 persones es 
manitesten pe·r Can Vies 

IRENE • SANTS 

Dissabte 20. d' octubre es duia a 
terme la manifestació en defensa 
del Centre Social Autogestionat 
Can Vies convocada a les 12 del 
migdia a pla<;:a de Sants. Una gran 
traca i un posterior ball de la Colla 
Bastonera de Sants donaven el tret 
de sortida a la marxa que va recór
rer carretera de Sants i va fer la se
va primera aturada davant la seu 
del districte, on es va llegir un ma
nifest. A la marxa ( on també hi va
ren participar els Diables i els Ta
balers de Sants) . també es varen 
sentir crits i consignes en favor del 
CSA i en contra d'alguns macro
projectes com la Torre Malaia i el 
centre comercial de Les Arenes. A 
la Jl1anifestació tampoc no es va 
oblidar el desallo~ament de Ruina 
Amalia i la situació actual de La 
Farga (també en perill de desallot
jament). 

Les prop de 900 persones que 
varen donar suporta la manifesta
ció varen arribar, finalment, a Can 
Vies on es va llegir el manifest fi
nal i es va donar a coneixer la no
tícia més esperada: el judici que 
s 'havia de dur a terme els di es 25 i 
26 d'octubre ha estat ajomat final~ 
ment fins als dies 23 i 24 de gener. Un moment de la manifestació. 

El Correllenuua '·01 
passa per Sants. 

IRENE • SANTS 

Dissabte 20 d' octubre es va cele
brar el Correllengua organitzat per 
la CAL (Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta) sota el lema de "Parla'm". 
Al matí es va fer la campanya pel 
catala als establiments públics i, se
guidament, es va donar suport a la 

manifestació en defensa de Can 
Vies. Després de dinar es van dur a 
terme diverses activitats, pero el 
plat fort arribaria a les sis de l'hora
baixa .amb l'inici de la cercavila 
que va recót'rer carretera de Sants i 
on varen estar ptesents colles sant
senques com la deis Castellers, els 
Diables, els Tabalers, els Gegants i 

ALBERT GARCIA 

els Bastoners i Bastoneres. Una ve
garla fet el recorregut i arribats i 
arribades a la pla<;a Bonet i Muixí, 
es va donar pas a Uegir el manifest 
infantil i, posteriorment, es va do
nar pas a una xocolatada popular 
que va fer les delícies deis infants. 
Més tard, es va fer un sopar en el 
qual les parelles lingüístiques del 
projecte "Parlem" varen dur plats 
típics de la seva terra d'origen i, a 
part, no hi va faltar el pa amb oli 
amb embotits i el . manifest final. 
També hi varen estar presents grups 
amazighs, quítxe~ i panjabis i la 
Colla Bastonera de Sants. 

"%,, 

orrelléngua ~ c4L· 
Sfin,fs,'Hostafrancs; la Bordeta 

sants 11 

j EN LLACA AMB BARRISAtif-iÓRG J _ 
Resum de les activítats í els actes celebrats als nostres barrís í que han 
estat recol/íts al portal de notícíes www.barrísants.org. Per ampliar la ín
Jormacíó podeu consultar aquesta web, que forma part del mateíx projec
te comunícatíu que LA BuRXA. 

Acle aqtimonilrtluic al casinet 105.10.011 
Unes 200 persones van participar en l'acte de la campanya solidaria amb les 
persones encausades per !'Audiencia Nacional per cremar fotografies reials. 
En finalitzar es va produir una nova crema d'imatges. Tres dies abans, una 
concentració espontania responia a la visita fuga<;: de l'hereu de la Corona es-

. panyola a Sants per inaugurar la Fira del Llibre. 

Les Alternatires i Can llies a I'Autliencia Púlllica . 
110.10.011 
La manca de mediació que fa el Djstricte entre ve'ins i responsables de les 
obres del TAV, les tremolors que aquestes van provocar al passeig de Sant 
Antoni i per qué el soterrament de les vies és possible a !'Hospitalet i no a 
Sants van ser algunes de les preguntes que els ve'ins van fer a lmma Mora
leda. Les Festes altematives i el procés de desalloijament del CSA Can Vies 
també Van ser temes presents, pero la regidora va respondre que aquell no 
era l'espai per parlar-ne. 

ts 1/elicte 1/esoeniar la llantlera esoanJBia!' 
111/10/011 

. El passat 25 d'abril, en el marc d'una jornada de lluita convocadá perla cam
panya "300 anys d'ocupació, 300 anys de resistencia", dos_joves van canviar 
la bandera espanyola del castell de Montju'ic per una estelada. Els joves es
tan acusats d'ultratge a la bandera, i s'han organitzat dversos actes perdonar 
a conéixer el cas. El primer d'aquests va tenir lloc a les Corts, amb la presen
cia, entre d'altres, d'Arcadi Oliveras, president de Justicia i Pau. 

L 'extrema tireta es continua manitestant a Monliulc 
112.10.011 
Diverses entitats de caire feixista i xenófob, agrupades en la "Plataforma Ade
lante Catalufia", van convocar un actea la pla<;:a de Sant Jordi. L'acte va ser 
autoritzat perla Delegació de Govern tot i la moció presentada per tots els par
tits polítics del districte, com es fa des de 1994. L'Assemblea de Barri de 
Sants, a més de manifestar-se en contra l'acte, va denunciar la hipocresía de 
I'Ajuntament i de la Delegació de Govem que, autoritzen aquest tipus d'actes. 

Al legacions Cllnlta elllrllieCIB IIB Can Ball/ó 
115.10.011 
Les al1egacions presentadas pel Centre Social giren entom la primera fase 
del projecte: l'habitatge. Demanen, entre d'altres aspectes, que almenys un 
50% del pisos de protecció oficial siguin de lloguer i que un 50% vagi destinat 
a joves del barri. Una altre motiu al1egat són els jardins privats que es volen 
contruir entre el carrer Parserissa i el camí de la Cadena. 

Moriments al rollant 1/e la To11e Malaia 
115 i 25.10.011 
El grup de ve'ins i ve'ines que s'oposen a la construcció de l'anomenada Torre 
Malaía (l'edifici d'11 plantes del passeig SantAntoni) s'han constitu'it legalment 
com a associació. ~·entitat ha interposat una demanda contenciós-adminis
trativa i posara el cas en mans de la Fisca~a perqué investigui si les irregula
ritats que envolten la construcció constitueixen un delicte. També han pre
sentat 50 caries adre<;:ades a !'alcalde, en qué li demanen que anul1i la llicén
cia de l'obra i que inici'i una investigació interna per aclarir si hi ha hagut 
actuacions deslleials per part de funcionaris municipals. 

10 an1s 1/e Sants 3 HiltliO 12l10.011 
El passat dissabte 27 d'octubre, Sants 3 Radio celebra el seu 10é aniversari 
a la placeta de Sant Medir. L'acte compta amb tots els exponents de la cultu
ra popular de Sants, amb actuacions de Castellers, Diables, Colla Bastonera 
i Gegants de Sants, a més de la Societat Coral la Floresta, entre d'altres. 

Creación Positiva orooosa reflexionar sollre gestió 
IIBiítica i exclusió 131.10.011 
L'associació santsenca de lluita contra la SIDA Creación Positiva convoca al 
Centre Cívic del Pati Llimona (Ciutat Vella) les seves segones jomades, que 
enguany es fan sota el títol "La gestió política: un factor de vulnerabilitat?''. , 

AUQO 13b..COQ. 6 .CP. 
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El motiu original 
.Jaume Barrull 

Proa,2007 

En quina serie de televisió el protagonista és un mes
tre torner? En quin best-seller surten els problemes 
amb el lloguer? En quina peHícula de Hollywood l'ac
triu s'assembla a nosaltres? La producció mediatica 
és un mirall deformat que ens torna una imatge falsa 
de la realitat. La gent de la vida real no. som metges 
sexualment desaforats, ni estem rodejats de glamur i, 
ni molt menys, hi ha policies bons. 

La gent de la vida real som com els personatges 
d'EI motiu original, als qui la Barcelona fashion ens 
queda tan lluny com Beverly Hills {les distancies no es 
compten en quilómetres sinó en euros) i sobretot ens 
preocupa mantenir unida la parella, arribar a final de 
mes sense que ens facin tora de casa i superar un 
mal record que ens persegueix. -

Aquest és un llibre més sobre persones que sobre 
personatges, un llibre que reflecteix la vida real. La 
resta, ja ho sabem, són Second Lite. 

Guillem Sanchez i Barrull 

F 

8 /lrlltiUCtl.~ 111111111 i BlllltiB 

Ben entrada la tardor, els carrers de la ciutat s'omplen de 
paradetes de castanyes i moniatos, i si els dies són gelids, 
no hi ha res millor que comprar una paperina de castanyes 
acabades de torrar, calentes i delicioses, que ens escalfa
ran les mans i ens taran entrar en calor, a part d'ajudar-nos 
a matar la gana d'una manera ben i ben sana.l és que tant 
les castanyes com els moniatos són molt nutritius, un pre
sent de la natura que ens aporta energía extra i ens va pre
parant el cos per resistir les temperatures hivernals. 

Les castanyes ens aporten hidrats de carboni i pocs 
greixos, per aixó es diu que s'assemblen més a un cereal 
que no pas a un fruit sec. Els moniatos són ríes en f~cula, 

m ú s 1 e a 

EBPBranSaharaui 
25granBta dB sorra 

Dlversosautors 

Sota aquest innocent títol, s'amaga una de les moltes 
inciatives que des de diferents fronts tracten de digni
ficar el poble sahrauí en la seva particular lluita per la 
llibertat. Ens trobem davant d'una recopilació musical 
amb el Sahara i la seva gent com a centre d'interes. 
Segurament no és, ni sera, la primera. Com bé indica 
el subtítol, són uns quants grans de sorra més: fins a 
un total de 25, les mateixes cancons que apareixen al 
compilat. Grups de diversos estils i llunyanes pro
cedencies, cancons composades per a l'ocasió i rare
ses inedites de fons. No hi falten els santsencs Rabia 
Positiva i Pirat's Sound Sistema. 

Tampoc no falten a la cita Obrint Pas, Ayvala, el 
Belda i .el conjunt Badabadoc, Nour i Che Sudaka, 
aquests darrers, impulsors també del projecte. A la 
web www.esperansaharaui.org trobareu tota mena 
d'informació complementaria, així com els punts de 
venda. Endavant sahrau_ís! 

David Vázquez 

o n s d e t e m p o r 

sucres i carote. Tots dos productes s'empren en rebosteria, 
i són la base de nombrosos pastissos, mousses i confitu
res. Les castanyes són més versatils, ja que també consti
tueixen un ingredient fonamental en plats de carn, aus, i 
fins i tot peix. 

''' ,,,,,,,. .. patat11 trBgit•• lpurí 

Per aportar una mica de varietat a la cuina de diari, aquí us 
proposo dues senzilles receptes per substituir dues classi
ques guarnicions: les patates fregides i el puré de patata. 

Peleu i talleu els moniatos en bastonets de mig centí
metre, com si fossin patates fregides, i fregiu-los en oli 
abundant. Senzillament deliciós. Si teniu mandolina i podeu 

Productes pel cultiu d'exterior 1 interior 

horaris 

de tO:)oh a 14h 
de t7h a 20:3oh 

; 
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Carrer Guadiana 30 
horte tdesJnts no trJlcom tel. 68¡ 4.:;8 422 

Sopar -concert á aniversari 

dijous 15 de novembre 
amb el grup stramp 

reserva la teva pla~a 

&!:~20~:!~9.!-1~~!1~ 
www.tdk.cat 

e 1 n e m a 

la carta ~!!!!f«rlbe 
007 

Les novel·les d'Arturo Pérez-Reverte sembla quepo
den ser una bona pedrera per ser traslladades a la 
pantalla. Després d'Aiatriste li ha tocat el torn a La 
carta esférica amb una correcta adaptació de la no
vel·la, que no passa de ser una trama d'aventures 
que gira al voltant de la recerca d'un tresor que es 
troba en una galera enfonsada des de fa 300 anys 
davant de les costes de Cadis. A partir d'aquí les llui
tes entre diferents personatges per aconseguir el bo
tí tan del film un bon entreteniment, Hi contribueix 
també la química que existeix entre els seus protago
nistes, Carmelo Gómez i Aitana Sánchez-Gijón, 
aquesta última en un paper de dona fatal que li per
met exhibir la seva madura bellesa. 

Lancelot 

tallar els moniatos ben finament, feu chips de moniato i uti
litzeu-los per decorar una crema de carbassa, un hummus, 
etc. 

Escaldeu les castanyes uns minuts en aigua tebia per 
poder-les pelar. Coeu-les en aigua salada, i un cop cuites, 
feu-ne un puré, afegint una mica de llet i mantega per sua
vitzar la textura. 

Marta Devesa 

1 
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Marrameu 

Marrameu torra castanyes 
a la vareta del foc; 
ja n'hi peta una als morros, 
ja en tenim Marrameu mort. 

Pica ben fort, 
pica ben fort, 
que piques fusta, 
pica ben fort. 

Marrameu i Marrameua, 
s'embolica amb un llenc;:ol 
feia veure que era un home 
i era una tulla de col. 

Pica ben fort, 
pica ben fort, 
que piques fusta, 
pica ben fort. 

Marrameu ja no s'enfila 
per terrats ni per balcons, 
que té una gateta a casa 
que li cus tots els mitjons. 

Pica ben fort, 
pica ben fort, 
que piques fusta, 
pica ben fort. 

Popular catalana 

"" 

n 

El treball i 
la jubilació 

Hi ha paraules referides a la feina que 
ens donen una visió negativa de tota 
activitat obligatoria, idea, per cert, 
bastant estesa en l'actualitat. La paraula 
treba/1 ve de trepalium, que era un 
instrument de tortura compost de tres 
pals al qual eren lligats els reus o 
presoners i que hi quedaven subjectes 
com un cep. Del concepte de patir es va 
passar al d'esforc;:ar-se i, {inalment, al 
de treballar. 

Jubilació ve del verb jubilare (llanc;:ar 
crits de gran goig , en !latí) i suposa que 
deixar de treballar per obligació és una 
auténtica testa. 

lA-:s~ 

Vallespir 23 · 08014 · BCN 
te l. 934 911 946 

r a e 6 hi s torie 

l mala rna lsBuona partl 
L'any 1912 Barcelona bullia amb la notici~ de la 

desaparició d'una nena de cinc anys, la Teresita Guitart. Ja 
feia dues setmanes que els diaris n'anaven plens i que la 
policía cercava la nena de forma infructuosa. La ~sualitat 
va ter que fos una ve"ina del carrer Ponent (avui Joaquim 
Costa) la que resolés, en part, el misteri. 

La dona va veure la nena a través d'una finestra i 
sospitant que ·fos ella va fer córrer el rumor, que vá arribar a 
oYdes de la policía. Aquests entraren al pis, i van trabar la 
Teresita i una nena anomenada Angeli~. L'Enriqueta, queja 
tenia antecedents per corrupció de menors, fou detinguda. 

A mesura que va avanc;:ar la investigació es descobriren 
fets iritrigants, com, per exemple, que I'Enriqueta demanés 
als matins a les parróquies i que durant les nits freqüentés 
ambients elitistes de la burgessia catalana, vestida 
elegantment. Quan entrevistaren les nenes descobriren que 
elles havient estat testimonis de la mort d'un nen. Pero el 
moment en qué tot va esclatar fou en l'escorcoll de la casa. 
Enmig d'un mobiliari luxós hi trobaren vestits i ossos de 
criatures, · alguns exposats al toe per extreure'n el grei>c 
Posteriorment també es trabaren pots amb greix, sang, 
pocions i un llibre de fetilleria. 

Finalment I'Enriqueta va reconéixer els crims amb una 
amenac;:a: "Que escorcollin el pis, que piquin bé les parets. 
Ja que pujaré al patíbul, vull que pugin amb mi tots els 
culpables". La psicosi es va desfermar, i es van registrar els 
seus antics domicilis: al carrerTallers, al carrer Picalqués i a 
Sant feliu de Llobregat, on apareixeren més ossos i !libres 
amb receptes. Peró I'Enriqueta també havia viscut al carrer 
Jocs Florals, on es va guanyar el malnom de la Mala Dona. 
Alla hi trabaren el crani d'un nen de tres anys i d'altres 
restes. 

1 

Pero aquest historia no fou, exdusivament, una crónica 
negra. La dau de tot es traba en un paquet de cartes 
xifrades que va aparéixer amb una llista de noms i adreces 
de gent influent, que segons sembla eren clients de les 
macabras feines de I'Enriqueta. Eren els encarrecs de 
metges, advocats, comerciants, escriptors i polítics els que 
li perrnetien viure amb luxes. 

Peró alió era excessiu per a la premsa barcelonina que, 
ternent una nova setmana tragica, ho va tallar tot. 
Casualment durant els mateixos dies es va enfonsar el 
Tdanic i tothom oblida la historia de la vampira. L'Enriqueta 
va anar a presó sense que la !lista transcendís. 1 al cap 
d'uns dies va morir, oficialment d'un cancer, tot i que també 
van córrer rumors sobre si havia estat linxada perles preses 
o enverinada. 

AgusGiralt 

Casa de I'Enriqueta Martí a Jocs Florals. 

Primer calaix 

Vista parcial de les obres 
de semisoterrament del 
tren al carrer Sant Antoni, 
cap als anys 60. 

En segon terme, es pot 
apreciar el carrer Riego i 
les' naus de I'Espanya 
Industrial. A més del que 
van suposar la 
irrespectuosa fractura 
urbana i les expropiacions 
"para el bien común de la 
sociedad", el segon calaix, 
mes vergonyós que el 
primer, esta servint 
d'excusa per bescanviar 
uns espais de titularitat 
pública a unes butxaques 
del tot privades. 

VlNS. CAVES 1 APATS 
C. Da SANT CRIST 23 - BARCELONA 

TElF. 93 533 25 32 
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en rimera ersona 

El_ Ramada en 
·un altre país 
El 12 d'octubre passat es va 
poder celebrar el final del Ra
mada a les Cotxeres de Sants; 
en un acte organitzat pel Cen
tre Cultural lslamic de Sants i · 
que aplega centenars de mu
sulmans i musulmanes que -es 
van- reunir per ter una oració 
especial i oferir el zakah, una 
part deis seus béns destinada 
a les persones pobres. 

Amb aquest acte vam do
nar per acabat el Ramada, un 
deis cinc pilars de !'Islam. 
Consisteix en un mes de deju
ni -durant el qual no pode m 
beure ni menjar durant les he
res de sol i amb qué els mu
sulmans volem purificar-nos· i 
intentem passar temporalment 
per les incomoditats del món. 
Cal dir, pero, que les persones 
que estan malaltes, la gent 
gran, les criatures i les dones 
embarassades no tenen l'obli
gació de practicar aquest deju
ni. Aquest mes és un bon mo
ment per aprofundir en l'amor 
a Al·lá i a totes les persones 
que ens envolten. 

Fer aquest mes de dejuni a 
Catalunya és ben diferent de 
fer-Io al Marree. Alla els hora
ris s'adapten a les necessitats 
d'aquest període, les jornades 
laborals i d'estudi es fan de 
manera intensiva, i tot l'entorn 
acompanya la realització d'a
quest precepte. Alla aquesta 
testa és com el Nadal aquí: el 
celebra gairebé tothom, ja que · 
no es només una festivitat reli
giosa. Treballar o estudiar al 
mateix nivel! que la resta de 
l'any amb l'estómac buít no és 
facil,- pero compartir aquesta 
experiencia amb resta de la 
comunitat ho compensa. 

Els vespres són el moment 
pera la trabada amb la familia 
i els amics, compartint tots 
junts un apat que fa oblidar la 
gana del dia. Aquí, peró, molta 
gent concentra les trobades en 
el cap de setmana, ja que e~ 
ritme de vida que portem entre 
setmana fa molt difícil fer-ho 
d'una altra manera. 1 és que el 
Ramada és un precepte reli
giós, peró també és una testa, 
una tradició, que se celebra en 
cómunifat. 

.LAILA 

"PEIXOS NOLIX' 

--~- - ------ -------- ------ ----- --- ---+ 
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La Guerrilla TravaiOka 
[ 

La Guerrilla Travolaka és un grup que lluita contra 
les pressions de genere. Al llarg de les nostres 
vides, totes i tots rebem aquestes pressions en 

MARIA COLELL 
GUERRILLA TRAVOLAKA 

Les persones amb identitats de ge
nere no nonnatives, és a dir, que 
no compleixen el rol de genere im
posat d'home o dona (transse- -
xuals, tninsgeneres, trans, etc.) són 
simplement la punta de l'iceberg 
de totes aquestes pressions; són la 
cara visible del fet que aquesta di
cotomia de generes s'allunya com
pletament de la realitat diaria de 
les persones. 

És per aixo que la Guerrilla 
Travolaka es defineix com un grup 
multiidentitari: allo que ens uneix 
no és una identitat c.oncreta o una 
etiqueta,· sinó uns objectius com
partits i una lluita en comú. 

forma de normes (implícites o explícites) que 
d'alguna manera ens acompanyen tot_marcant
nos els límits de les nostres identitats. 

~DLS 
' 

IAIA&A 
llStiA Un deis principals objectius de 

la Guerrilla se centra en la lluita 
contra el concepte de disforia de 
genere o trastorn de la identitat de 
genere, és a dir, contra el fet que 
les identitats de genere no nonna
tives, com ara el transgenerisme o 
la transsexualitat, continuin apa
reixent catalogarles com a malal
ties mentals a les classificacions 
mediques internacionals. Cartell vist a la manifestació del 7 d'octubre. HTIP://GUERRILLA-TRAVOLAKA.BLOGSPOT.COMI 

llei d'indentitat de genere 
En aquesta mateixa línia, fa Guer
rilla Travolaka és un deis pocs 
grups trans que ha al¡¡:at pública
ment la veu per denunciar les man
cances de la recentment aprovada 
Llei d'identitat de genere (sense 
anim d'invisibilitzar l'aven¡¡: que 
suposa), segons la qual les perso
nes trans necessiten obtenir un 
diagnostic de disforia de genere i 
séguir un tractament medie dtrrant 
un mínim de dos anys per tal de 
poder accedir a un canvi de nom i 
sexe al DNI. 

Nosaltres ens preguntem per 
que l'Estat i la medicina necessiten 
exercir un control tan aferrissat so-

-bre els nostres cossos i les nostres 
identitats. Volem fer visible i de
nunciar aquesta vigilancia penna
nent comuna de les principals for
mes d'opressió i de control social, 
com una de les múltiples estrate
gies de manteniment de l'ordre se
xista i heteropatriarcal establert. 

El passat mes de juny, la 
Guerrilla organitza a Barcelona 
una concentració davant de 
l'Hospital Clínic per denunciar 
la psiquiatrització de -les perso
nes trans, i l' Assemblea · Trans 
Internacional que va ser un gran 
exit i va donar 'Uoc a la creació 
d'una xarxa activista internacio
nal, a partir de la qual va néixer 
la proposta de coordinar les nos
tres accions. Així dones, el pas
sat cap de setmana deis dies 6 i 7 
d'octubre, els activistes de Bar
celona, Madrid i París· vam al¡¡:ar 
plegats les nostres veus contra el 
diagnostic de disforia de genere 
mitjan¡¡:ant l'organització · si
multania de manifestacions a les 
nostres respectives ciutats. A 

-Barcelona, la manifestació va ser 
promoguda per activistes inde
pendents de la ciutat, conjunta
ment amb la Guerrilla Travolaka, 
i va aplegar al voltant de 400 per
sones sota el lema "Prou disforia 

- de genere! Manifestació per la 
~Lluita Transge'nere, Transsexual i 
Intersexual". La iniciativa · va 
comptar també amb l'adhesió de 
nombrosos grups i activistes 
d'arreu del món i de · sectors so
cials ben diferents. 

La manifestació del dia 7 
d'octubre no és de cap manera 
una acció aillada, sinó que s' en- · 
globa dins un moviment interna
cional a favor de la despsiquia
trització de les nostres identitats 
que esperem que continui crei
xent alllarg deis proxims mesos. 

Moviment obert 
Aquest moviment no inclou 

exclusivament les persones i ac
tivistes trans, sinó també la co
munitat medica, les administra
cions públiques, els partits polí
tics i, és ciar, totes aquelles 
persones que vulguin sumar-se a 
la lluita contra les pressions de 
genere. Tots els nostres posicio-

una gran pin~ 

-"' 

naments són essencials per tal 
que el trastorn de la identitat de 
genere sigui retirat de la llista de 
malalties mentals de l'Organitza
ció Mundial de la Salut (tal com 
ja se'n va retirar l'homosexuali
tat al principi deis anys 90). 

Una lluita amplia 
Així dones, a la Guerrilla 

Travolaka pensem que la lluita 
contra les pressions de genere és 
summament amplia, i que impli
ca totes aquelles persones que 
vulguin-anar més enlla de 1' ordre 
patriarcal: gais, lesbianes, bise
xuals, trans, intersexuals, femi
nistes, queers, heterosexuals 
cansats/des deis límits nonnatius 
que ·pretenen convertir-los en 
simples perpetuadors/es de 
l'especie ... Aquesta lluita és pera 
tots/es aquells/es que volem treu
re'ns, d'una vegada per totes, la 
camisa de for¡¡:a de la nonnativi
tat de genere. 

PROJECTES LISKAMM SL 

\lcrcat de Sants, paraJes }()1 " 306 i 340-341. .. Tdf: 93-.139-5)-57 

SANTS disseny d'equips electronics 
Tel. 93 162 44 23 
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''Darrere de cada cas de· tortura ·hi ha 
moltes persones implicad es·~ 

[ 
L'ACAT és una associació que treballa per l'abolició de la tortura 
reunint eristians de totes les confessions. Va néixer a Fran9a el 
197 4 de la m a de dues dones protestants trasbalsades pels 

ESTER RAMS 

Per que una associació de 
cristians contra la tortura ;a 
La nostra finalitat principal és . 
sensibilitzar quanta més gent mi
llor,' persones cristianes i no cris
tianes, contra la tortura. Encara 
avui es pensa que a Europa aixo 
no passa, i no és veritat. En tot 
cas, creiem que és important que 
des del cristi'!tlÍsme es toqui el te
ma dels drets humans. 

Pero que és la tortura;a 
Nosaltres entenem per tortura 
qualsevol acte que agredeixi el 
cos o la ment d'un ésser huma re-

alitzat per funcionaris de l'estat. 
Darrere cada cas de tortures 

hi ha moltes persones implicarles: 
el govem, és clar, pero també hi 
ha els advocats d'ofici que accep
ten no tenir cap contacte arnb les 
persones detingudes, els. J'lttges 
que no obren investigacions, els 
metges forenses que fan la vista 
grossa... fins i tot les persones 
que no en volen saber res. 

Quin suport necessita una per
sona que ha patit maltracta
ments;t 
Jo no sóc experta en el tema, que 
és moh complex. Només et puc 
dir que una monja guatemalenca 

relats de les tortures al Vietnam i actualment podem trobar ] 
l'associació a 37 paisos (sota la FIACTA). Celebra els seus 20 
anys amb unesjornades al Palau de la Virreina. 

Montse Bonhora 
Vicepresidenia de I'ACAT lAccló deis Cristians per I'Abolició de la 
Tortural · 

que va ser torturada durant.un dia 
va trigar 11 anys pa refer-se'n. 

Les persones que han estat 
torturarles pateixen un fort dolor 
d'anima, se senten culpables del 
que han patit. La destrucció de la 
propia imatge és molt gran i cos
ta mo1t reconstruir-la. Per aques
ta raó, m'emociona saber que hi 
ha persones ho han patit, que 
s'han refet i que continuen llui
tant. 

1 que feo des de I'ACAT;t 
Editem un butlletí, organitzem 
actes púb1ics i fem intervencions 
als mitjans de comunicació. Tam
bé hem fet una carpeta pedagógi
ca per treballar el tema dels drets 
humans amb infants i joves, que 
des d' escoles o esplais poden ve
nir a buscar a la seu de l'associa
ció, i participem' en campanyes 
amb d'altres organitzacions. 

Quina repercussió tenen 
els vostres informes;a 
Elaborem inform·es sobre la si
tuació dels drets humans a l'Estat 
espanyol o sobre casos concrets, 
coro els que es van fer en recol-

zament a les denúncies presenta
des pels independentistes detin
guts el 92, el cas del jove de Tora, 
la situació a les presons o en els 
centres d'intemament d'immi
grants. 

Difonem aquests informes a 
totes les instancies nacionals, es
tatals i intemacionals relaciona
des amb el tema i, gracies al fet 
d'estar federats en la FIACAT, 
una de les poques organitzacions· 
no govemamentals amb caracter 
consultiu per a les Nacions Uní
des .i el Consell d'Europa, les in
formacions que recollim són es
tudiarles per aquests organisines. 

Com valoreo aquests 20 anvs;a 
Malauradament, encara hi ha ca
sos de tortures. Tot i aixo, podem 
dir que se'n parla més i es denun
cia més. Estero contents dque hi 
hagi gent que ha anat obrint els 
ulls. Hem anat fent camí, pero en
cara en queda molt per recórrer. 

Podeu llegir !'entrevista sencera 
a www.barrisants.org i podeu tro
bar més informació sobre l'enti
tat a: http://acat.pangea.org/. 
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PROCESSATS 13 fUNCION 
.OEJlUAIRE~CAM!~S."'eE•R~IORIU:RES;:~=~·"'·-="'*·=· 

P Vf DE LA POUOIA 
:UIJAI.,iER.~IORIURES.~ .. "''"ú=,~·w-·~,W&~" 

La j~tg;"&~;t~ccló,,~Úme~"3 'de ,Gr,;~Ít;~ ha process;;I ' 1'3fu~~~l~~;;¡~ · de la ! 
presó de la Roca del Valles pels maltractaments que van infligir a díversos pre- ! 
sos, com a represalia per un motí. Entre els processats hl ha rexdirector i l'ex- ! 
sotsdirector médic. , 

Sls agents de la Brigada Provincial d'lnformació de l.a' Policía Nacional, 
el que es coneix com a Grup VI, especialitzat en movlments socials, han 
estat imputats per un delicte de tortures pel Jutjat d'lnstrucci6 número 13 
de Barcelona. El proper 18 de desembre el cap de la unltat (colíeguf com 
a Jordi} i cinc agents s'enfrontaran a una petició de quatre anys i mig de Els fets van passar la matinada def1 de maig del2004., hores després que 

es produís un moti en el módu11 ,. en qué va resultarferitgreu e.l sotscjirectorde 
régim intem. Molts deis íntems van sertraslladats a altres presons i va ser llavors 
quan vuit presos han denunciat que van ser apallisats amb pals i pooes: 

La Conselleria de Justícía va obrir una lnvestjgació íntema i va expedientar 
cautelarment un grup de funcionaris, considerant que es podien haver produ'it 
maltractaments, ja que les agresslon~ estan confirmCI<fes per informes medies. 

lñaki Rivera, director de I'Observatori del Sistema Penall Drets Humans de 
la Universitat de Barcelona, que esta fent un seguiment del cas, afirma haverre
but amenaces de mort per havar posat els funcionaris en el punt de mira. 

ELLOKAL 
associació cultural El Raval 
líbrts ' 
tMirainlotm~~eló ~~Mst• 
música 
tamamtos 
pedqos •• 

horari: 
' matioo, de dimarts a 

dtiendres de 10.30 a14h 
taRJes, de diUuns a 

dlssabte de 17a 21 h 

presó per part de l'9cusació particular. Cal destacar que aquestés él pri
mer cop que una denúncla contra aquest gnJp arriba a judici. 

~ Els fets es remunte~ a la matinada,del4 d'octubre de 2004, quan tres 
~ joves van ser detinguts una estona després que uns des~ol]eguts Ha11r 
' cessin una ampolla de benzina a la c~;>missaria de Sants. Malgrat qu~ en ~ 
! ser jutjats e.ls tre~ joves van ser absolt~, dos d:eus yan s7~ e.m~C?sóq~t~.\1: 
" de forro~ preV'entrva durant dos me sos. ~1 tercer detm.gu.~;' en Da m, va,sér 
l durameht interrogat, i va rebre forts cops que li van caúsar la perforació 

del timpa {vegeu LA SURXA número 80). ··· 

u'i, 
_ . AJUDA'NS! 

en moviment 11 

ESPAI DE TREBALL 

El permísde 
maternitat IIJ 
La consideració de la matemitat 
en el món del treball ha evolucio-. 
nat molt des de les époques 
fabrils del segle XIX. En l'inici de 
la societat industrial, l'empresariat 
no feia distinció en el treball entre 
nens, dones, homes i vells. Era 
una cruel explotació, que no ente
nia ni de drets ni de garanties en 
cap situació de la vida d'aquelles 
persones, que si no treballaven 
no cobraven el salari necessari 
perla seva manutenció. 

Un deis primers canvis que 
podem considerar en l'evolució 
de matemitat de les dones en el. 
món del treball va ser l'anomena~ 
da Llei de les Cadires. Aquesta 
llei el que feia era simplement ga
rantir que les dones embarassa
des tinguessin una cadira al seu 
abast en ellloc de treball durant el 
procés d'embaras perqué po
guessin s~ure en situacions de 
fatiga. No cal dir que aquesta me
sura esta totalment superada en 
el nostre entom, peró · potser no 
és aixi en molts altres pa'isos del 
planeta. 

El permís de maternitat 
reconegut en l'ordenament jurídic 
laboral de I'Estat espanyol és el 
dret al descans de les dones a 
partir del moment del part i que té 
una durada de 16 setmanes. Les 
sis setmanes immediatament 
posteriors són obligatóries per a 
la mare i la resta, fins a les 16, 
poden ser cedides per la mare al 
pare. 

Una de les novetats més 
recents en la conciliació entre la 
vida laboral i familiar ha estat 
l'aprovació de la Llei d'igualtat en
tre homes i dones el passat 28 de 
mary. Aquesta llei organica intro
dueix per primera vegada i de 
forma autónoma a .la mare el 
permís de patemitat de -13 dies 
per al pare i que, d'acord amb la 
mateixa, arribara progressiva
ment a un mes l'any 2010. 

. Una de les critiques més. al 
ter:nps del permis dé matemitat és 
la seva curta durada, si compa

. rem ·les 16 setmanes de I'Estat 
· esparwol amb les 96 de Suecia, 
l~s 52 de Nóruega, les 40 del. 
Regne Unit i les 30 de Fran<;:a i 
Dinamarca: Una dada que. deixa 
I'Estat espanyol a la cua 'de la 
Unió Européa en materia de pro~ 

· fecció social. · 

MARC i=AUSTINO 1 VIDAL 

c/de la Cera 1 bís 08001 Barcelona 
Te!: 93 329 06 43 Fax: 93 329 08 58 

ellokal@pangea.org 
Vine qualsevol ~illuns 

a Can Vies üocs florals,42) a les 20h i et direm com! 

..... 
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l'atletisme,-un ·eso.ort en plena 
marxa a Sants 

antics pitralls. 
A banda del Cros, que ja ha 

afian¡;:at una xifra de 1.000 corre
dors anuals, val a dir que la prac
tica de l'atletisme. a Sants es troba 
cada cop més arrelada. Són molts 
els corredors que, de forma ama
teur, entrenen pels carrers del nos
tre barrí i participen de les múlti- · 
ples -curses popul~s que tenen 
lloc cada cap de setmana. 

lmatge de la capGalera de sortida de la -XXIX Cros Popular de Sants. AGUS 

Desde fa un temps hi ha un pa
rell d'iniciatives diferents de gent 
que vol compa¡:tir aquests mo
ments d'entrenament i les J?OSte
riors curses amb els amics. Es per 
aixo que han creat dos clubs ama
teurs per córrer i participar en al
guna de les lligues que funcionen 
per intemet. Per una banda, tenim 
el Club Atletic Dolors, que té una 
Higa propia per als seus socis i 
esta inidant el proces per federar
se. Per una altra banda, tenim el 
club anomenat Sants Xino Xano, 
que, com els primers, participen 
en curses de 1 O quilometres, ma
ratons i mitges maratons. 

AGUS • SANTS 

El passat 4 de novembre a les 1 O 
del matí tingué lloc el XXIX Cros 
Popular de Sants, una de les cur
ses amb més historia de la ciutat. 
La cursa gran, de 1 O quilometres, 
es veura completada amb una cur
sa de tres quilometres pe~ als cor
redors de 7 a 14 anys i una Cll{Sa 

de 600 metres per a1s menors de. 
set. Els organitzadors, el Club Ca
mins Esportius de Sants, ens con
taren que, després de la introduc
ció, l'any passat, del xip per con
trolar el temps, aquest any hi 
hagué alguna .novetat destacada, 
com el fet que els corredors van 
tenir una samarreta d'atletisme 
personalitza_da que substituí els 

les Corts celebra un anv més que testa 1 barri són . 
molt bons velos 

ALBA DAN ES • LIS CORTS 

Que aquest any no ha plogut o que 
la pla¡;:a Sol de Baix ha vist passar 
gent de totes les edats i amb inte
ressos ben diferents són alguns 
dels records que queden de la Fes
ta Major Jove, celebrada del 8 al 
14 d'octubre. Ara bé, l'organitza
ció, la Plataforma Infantil i Juve
nil, que sempre ha reivindicat la 
pla¡;:a Sol de Baix per celebrar els 
actes, té present 1' antmci del dis
tricte de traslladar .les activitats 
nocturnes del 2008 a una zona pe
riférica del barrí. 

Amb dues xetrades i un cine 
forurn s'inaugurava la setmana de 
festes ·que també comptava amb 
activitats del Correllengua. Una 
de les xerrades va posar sobre la 
taula les llicencies lliures Creative 

L'assem 

Nit del ball folk amb el grup Set de Folk. 

Commons, ja que una nit de con
certs va estar dedicada a dos grups 
que hi editen: Pullover i Orxata 
Sotind Sistema. La pla¡;:a Sol de 
Baix va rebre les activitats el día 
11 amb el popular hall folk. El tor
neig de futbol, la matinal infantil i · 
el vermut swing van tomar a ser 

arisrn 
' 

ALBADANES 

les activitats dels matins, mentre 
que a les tardes la pla¡;:a s'ocupava 
de l'Atabala'm (correbars) i la 
Cercavida. En Belda i el conjunt 
Badabadoc van tomar a visitar el 
barrí i també ho van fer Igitaia i 
Sin Papeles, en unes nits que ja 
són consolidades a les Corts: 

Rodona XV Dia•a deis 
Borinots 

Vano de pilars al final de la Diada. 

MIREIA PUl • WTS 
Els Borinots van celebrar la 
seva xy Diada a la pla¡;:a Bo
net i Muixí i acompanyats dels 
Castellers de Sant Cugat i la 
Colla Jove dels Castellers de 
Sitges, en una jornada marcada 
per la varietat i la solidesa de 
les construccions i en la qual 
cap castell va fer llenya. 

La Diada comen¡;:a amb les 
matinades, que despertaren el 
barrí al so de gralles i tabals . 
Ja a la pla¡;:a, els de Sants co
men¡;:aren l'actuació amb la 
tradicional entrada d'un pilar 
'de quatre caminat. En la pri
mera ronda carregaren i desca
rregaren el 3 de 8; en la sego
na, després d'un intent de torre 
de vuit que es va desmuntar, es 
decantaren pel 4 de 8, que 
també van carregar i descarre
gar sense problemes. En la ter
cera i última ronda, els Bori
nots sí que van aconseguir ca-

BORINOTS 

rregar i descarregar la torre de 
vuit amb folre, i finalitzaren 
l'actuaéió amb un vano de pi
lars . . 

Després d'haver consolidat 
ja la tripleta de vuit en més 
d'una ocasió, els de ¡:;ants en
caren amb optimisme els cas
tells de nou. Fins i tot al final 
de l'actuació de la D_iada van 
convocar un assaig de tronc 
per al 3 de 9 amb folre . 

Per la seva banda, les altres 
colles van completar una ac
tuació que tot i que es ve cen
trar en castells de set va oferir 
una gran varieta:t. Els de Sant 
Cugat van pujar el 5 de 7, el 3 
de 7 aixecat per sota, el 4 de 7 
amb agulla i van finalitzar amb 
un vano de 5 aixecat per sota. 
Perla seva banda, la Colla Jo
ve dels Castellers de Sitges 
van pujar el 5 de 7, el 4 de 7 
amb agulla, el 4 de 7 i van fi
nalitzar amb un pilar de 5. 

Gairebé per definició, les assoc1ac1ons 
esdevenen regides per les seves as~emblees . 
Aquest sistema de funcionament, peró, no és 
perfecte (segurament cap no ho és) i sorgeixen 
importants disfuncions. El funcionament 
assembleari esta immers en una filosofia social 
i política igualitarista, i en aquest context molts 
de nosaltres no comprenem per qué algunes 
persones prefereixen no assistir al moment m~s 
sobira per a una entitat. Segurament, en 
algunes · ocasions el problema és una qüestió 
d'arrels profundes: no tothom creu vital el 
funcionament assembleari. 

de veure com el temps es consumía i de veure 
com realment no esdevenien espais de 
democracia (de govern i decisió del poble} sinó 
d'informació, des de la Cooperativa 

externs positius, fer front als aspectes negatius. podrien quedar amágats. 

Farts de veure com a les nostres 
assemblees no assistia ni la meitat deis socis, 
de veure com no es prenien decisions i es 
creaven comissions i s-ubcomissions de treball, 

Un deis aspectes treballats és la cohesió 
interna (abans de cerca~ els que no párticipen, 

Germinal hem inicial un procés de 
reflexió sobre com podem 
millorar aquest sistema de 
democracia directa. En la 
penúltima assemblea es 
va dur a terme una 
analisi DAFO (debi
litats, amenaces, forta
leses i oportunitats) ~--
sobre l'entitat i es van 
plantejar diverses es-
tratégies per, aprófitant ~'P §1 g 1 fJ !p tt\J 
els aspectes mterns 1 VI J tj 

refon;a els que ja vénen). Així, 
hem introdu"it en les 

sessions assemblearies 
algunes · dinamiques 

participatives, d'o
pinió i decisió, que 
promouen la 
implicació de tots 
els assistents 
aportan! opinions 
i matisos que 

d'altra manera 
(per torns de 

paraula demanada) 

Un altre deis aspectes que es van plantejar 
en la citada reunió fou l'entorn de la 
cooperativa. En barrí de Sants és ric, molt ric, en 
experiéncies cíviques i associatives. Així dones, 
fem una crid_a a tots els col·lectius que es sentin 
identificats amb part de la diagnosi realitzada en 
els paragrafs anteriors que experimentin amb 
noves formes de funcionament i que siguin 
imaginatius per millorar el seu funcionament. A 
la vegada, aprofitem l'avinentesa per demanar a 
aquells col ·lectius que hagin fet aquesta tasca 
préviament que ens donin un cop de ma, que_ 
ens ajudin a funcionar millor. 1 és que, al cap i a 
la fi, l'assemblearisme és el nostre estil de vida, 
i volem que ho continu"i sent. 

'-



u• arre u NOVEMBRE 2007 

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

9 d'Octubre: de la conauesta 
a la reivindicació 

[ Any rere any, la diada del Pais Valenciáreuneix vara 10.000 persones que recorren els carrers 
de la ciutat de Valencia. En aquesta data, testa oficial autonómica, es commemora !'entrada de 
Jau me 1 a Balansiya, així com les arrels de la catalanitat de valencians i valencianes. ] 

HELENA OLCINA 1 AMIGO • VlllNCIA 

Després de cinc mesos de setge, 
el28 de setembre de 1238, el reí 
arab de Valencia, Zayyan ibn 
Mardanix, va signar la rendició 
de la ciutat de Balansiya a Jau
me I amb la condició de dispo
sar de 1 O di es perque tothom po
gués eixir lliurement. Diu la tra
dició que Zayyan va ser l'últim 
en fer-ho el 8 d'octubre, i que el 
día següent el reí Jaumte i el seu 
seguici feren "entrada solemne 
a la ciutat. 

l'esquerra independentista 
"Malgrat que els orígens culturals 
del País Valencia estan marcats 
per un acte tan poc encomiable 
com és la conquesta i la posterior 
expulsió del món arab, no és 
menys cert que són aquestes les 
arrels de la nostra catalanitat", 
apunta un membre de Maulets de 
l'Horta. "És per aixo, que cada 
any eixim al carrer a defensar el 
nostres drets coma poble". 

Tres quarts de segle després 
es 12repara la Diada del País Va
lencia amb tot un seguit d' actes i 
mánifestacions arreu de les co
marques valencia~es. A ~la ciutat 
de Valencia, la tradicional Pro
cessó Cívica del matí, que en
guany homenatjava al reí d'Es
panya, continua monopolitzada 
per mo:viments d'extrema dreta 
regionalista, coneguts com a bla
vers. Per aixo, la Comissió 9 
d'Octubre i l'esqúerra indepen
dentista celebren una manifesta
ció altemativ¡t a la vesprada. Com 
cada any, el Correllengua arribara 
a Valencia aquest mateix día. 

Tot i que la convocatoria és la 
mateixa, tant Endavant com Mau
lets estan d'acord que •;existeix 
una diferencia fonamental entre la 
Comissió 9 d'Octubre i !'esquerra 
independentista". Segons aquests 
últims "la Comissió esta formada 
per partits i sindicats que defen
sen exclusivament la vessant cul
tural; nosaltres pensem que també 
cal fer una defensa social, política 
i economíca", a més, "mol tés de 
les organitzacions de la Comissió 
son cómplices directament o indi
recta de la crisi identitaria que es 
vi u actualment al País Valencia". 

Capc;:alera del bloc de !'esquerra independentista. IDOIA CALABUIG 

La novetat és que tots els 
col-lectius de !'esquerra indepen
dentista van anar agrupats darrere 
una mateixa pancarta, reunint el 

bloc més nombrós de la marxa. Al 
final es van cremar fotos del Reí 
en solidaritat amb els joves citats 
per 1' Audiencia Nacional per ac-

RI.AJlE LA DlADA .. ~- , 
Al llarg de les diversas époques, el 9 d'Octubre s'ha 
anat celebrant amb major o menor continu'ítat, i el seu 
signfficat ha basculat entre religiós í patriótic (a causa 

• de la incipient castellanitzacíó política) segons ~ inte
ressos del poder local. 

El 1.915 va ser el primer any amb un maroat aire 
catalanista amb el primer Aplec det PUíg í la manifes
tació convocada per Joventut Valéneianista. La.gicta
dura de Primo de Rivera prohibí aquesta mena de ma~ 
nifestacions nacíonalístes, pero l'artibáda de fa JI Re
públiea serviríá per dernanar l'Estatut d'Autonomia. 

La celebració del seté centenari el 19381 en plena 
guerra civil~ va ser un acte de realiftn?Ció republ~cana 
i d'esquerres, per la qual cosa l'any següent el nou , 
ajuntamel)tfranquis~ va celebrar-lO .novament amb un " 
discurs que comparava Jaume l amb Franco. 

El 9 d'Octubre de 1977 el Plenari de Parlamenta~ 
, ,ris va proclamar aquesta data Diada NacíonaJ del Pe
. fs Valencia, i a partir de llavors se celebra a tot el pals. 
A la vesprada es va celebrar a Valéncía la majar ma
nifestacíó de lá seua história, sota el lema "Ara, volém 
I'Estatur. ' 

:::w .;:::: • ...,....<:;:......$.._..........,....._.$!:,.__~ W»s:w: r w<""i'Mt¿--:;;, 

cions similars. El Delegat del Go
vem espanyol al País Valencia nó 
va trigar ni 24 hores a declarar 
queja havia identificat els actors 
de la crema i que n'havia enviat 
!'informe al tribuna madrileny. 

Violencia ultra 
La creixerit onada d'atemptats 
d'extrema dreta també es van fer 
sentir per la Diada. La matinada 
previa explota un artefacte a la 
seu nacional del Bloc Nacionalis
ta Valencia. Pero aquest cas no va 
motivar ni la mateixa diligencia 
policial que la crema de fotogra
fies reíais ni tan sois la condemna 
formal per part del PP i el PSOE, 
així com· de les institucions sota el 
seu control. 

lrll 

En la democracia a l'espanyola 
el reí és sagrat. Sera perqué té 
origen diví? 

Homenatgea 
Bolan ;. 
El passat 22 d'octubre va fer 
1 O anys de la mort de Jorge 
Bolancel. 

En Bolan era un jove de 18 
anys, implicat en la campanya 
contra les Empreses· de Tre
ball Temporal de Cornella, una 
implicació que li va costar 
dues detencions consecutives 
per part de la Policía Nacional. 
A comissaria va patir maltrac
taments i va ser intimida! per
qué delaté.s companys seus. 
En sortir de la segona deten
ció es va su"icidar, llanc;ant-se 
a la vía del tren. 

Mai s'ha obert cap investi
gació per aclarir qué va passar 
en la seu policial. 

En Balan és la primera víc
tima mortal de la repressió po
licial contra els moviments so
cials catalans i la seva mort ha 
marcat tola una generació de 
joves lluitadors i lluitadores. _ 
Anualment s'ha convocat un 

. acte d'homenatge i de denún
cia de la repressió i la impuni
tat, que aquest any arriba a la 
seva desena edició. 

Actuara I'Audiéncia Nacional 
contra els cremadors de ple
beus? 

r---------------------------------------------, . " . DOMICILIACIÓ BANCARIA l Fas-ta amio o amiga do 

laBurx.~: • 
Les subscripcions a LA BuRXA acompliran dos objectius: fer-Ia 

arribar alla on la seva distribució no arriba i contribuir 
económicament al seu manteniment. 

Es pot ter de diverses maneres: mitjangant correu convencional, 
per domiciliació bancaria o manualment.' 

Pots deixar la leva butlleta a Can Vies (e/ Jocs Florals, 42) o al 
Centre Social de Sants (e/ Olzinelles, 30). 

No m ____________________________ ___ 
Cognoms~-------------------------
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Codi Postal ·------=po-=b7 la-c-:-:ió _____ _ 
Teléfon ·oNI. ______ _ 
Vull rebre LA BuRXA a casa 
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LA BuRXA 
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(36 euros l'any) 
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amb 

LA BURXA 
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- Aportacions 
voluntaries a LA 

BURXA 
___ euros 

(escnure amb claretat) 

Caixa/Banc ____________________ ___ 
Adrec;:a. _______________________ _ 
Població ~ 

1 
1 
1 
1 

Nom del titular 1 
CODI ENTITAT 1 
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ANNA VIOLETA • SlllS 

Ea els darrers anys qalna ha estatlate
va tasca cam a formadar de mestres de 
catall;t 
M'he interessat pels nivells més baixos. El 
treball que es fa al Consorci de Normalitza
ció Lingüística té tres potes: som profes
sors, assessors i dinamitzadors. Aleshores 
vaig escollir més el cami de la dinamitza
ció. Basicament la meva darrera feina abans 
de la jubilació va ser recórrer les escoles de 
primaria de !'Hospitalet, connectar ambles 
AMPA i afavorir que els pares i les mares 
no catalanoparlants, vinguts d'arreu, fessin 
en l'entom escolar cursos de catala. 

Que supasaven aquesrs cursos amb una 
metadologia innovadera per als alum
nes;t lper a tu;t 
El curs de catala aportava una relació implí
cita entre els pares i les mares que poste
riorment es reflectia en el fet que aquella 
persona que porta mocador se saludés amb 
aquella altra vinguda de Suissa, posem per 
cas. Va ser quan vaig descobrir que la llen
gua i l'entom són igual d'importants i estan 
relacionats estretament. Cada vegada estem 
en un món més plural, en el sentit que cada 
cop conviuran persones amb percepcions de 
la realitat més diferents en el mateix entom, 
per a les quals els conceptes de familia, se
xe, democracia ... són conceptes amb signi
ficats molt diversos. És a dir, hi ha diferents 
matisos, diferents formes de veure el món. 
Per tan( estem en un temps en el qual 
caldra explicar-se molt perque ens hem 
d'arribar a entendre. 

Cam seña una classe amb tu de mestre;t 
La feina coma mestre és la de col·laborar 
en l'aprenentatge deis alumnes. No sempre 

entrevista 
Jordi Esteban Calm 
Prolessor de catala per a persones adultes 

"Uns i altres ens haurem 
d'explicar moltes coses perque 
ens hem d'arribar a entendre" 
Pot dir que és mestre des deis 16 anys: "savi de moltes coses i 
savi de res". Ha estat mestre de moltes matéries. Peró en els 
darrers 20 anys s'ha dedicat basicament a la llengua catalana en 
l'ambit de l'educació de persones adultes .. En primer lloc s'hi 
dedica perqué sent professor de matematiques es va adonar que 
molts deis problemes de les persones que no avanc;:aven gaire 
eren a causa de temes lingüístics: comprensió lectora, elements 
de coherencia, etc. Basicament en educació per a adults ha fet de 
tot, des deis nivells més baixos, fins gairebé els més alts. 

FOTO: ANNA VIOLETA 

cal explicar. Moltes vegades cal promoure 
que els alumnes parlin, llegeixin, escoltin 
textos, preguntin ... Considero que és molt 
urgent organitzar grups de conversa per afa
vorir la fluidesa i l'enriquiment lexic. Ara 
estic programant els dos cursos de nivells 
més alts, el B i el C, i els he organitzat per 
tasques, cosa que comporta que l'alumne 
vagi a classe de llengua a fer alguna tasca 
que se li encarrega: muntar una botiga, or
ganitzar un concurs literari, promoure el 
bon ús de la roba, etc. 

Quins són els obstacles que es troben 
les persones nouvlngudes al'hora d'ln
tegrar-se en la societat catalana ;-
Em preocupa, en aquells nivells més bai
xos, atesa la sitUació sociolingilistica, que 
molts alumnes que comencen afer l'apre
nentatge de la llengua amb una certa il·lusió 
es desanimen rapidament quan veuen que el 
catala no els fa falta per a res, perque només 
que tinguin alguns trets personals pels quals 
siguin identificats com a forans ja no reben 
les interlocucions en catala. Hem acceptat 
el fet que el canvi de llengua en una con
versa es faci sempre en la mateixa direcció: 
del catala al castella. És un aspecte molt in
temalitzat en els catalanoparlants que no 
afavoreix en absolut la normalització. 

Que n'aplnes del rebuig que poden tenlr 
alguns immiurants a apendre catala;t 
Penso que s'ha de ser respectuós amb tot
hom, pero hem d'estar convens;uts del valor 
d'alló que ens és propi i fomentar-ne el co
neixement, el respecte i 1' estima. Per una 
banda, convé que ens acostem al coneixe
ment, ni que sigui molt elemental, de les 
llengües que ens envolten: saber dir hola i 
adéu en diferents idiomes no costa pas gai
re i és un signe d'interes i respecte. Per l'al-

tra, convé que fem veure amb convenci
ment que el catala és la llengua propia deis 
paisos que la parlen, que cal entendre-la i 
que s'ha de poder usar en totes les situa
cions, informals i formals. 

A més a més, les llengües estan influi
des les unes amb les altres. Un deis treballs 
que faig actualment és descobrir que un alt 
percentatge de les paraules catalanes prove
nen d'altres llengües. Per exemple, linxar 
és fer com el senyor Linch, un america que 
se saltava la llei i condemnava gent sense 
dret a la defensa; xampú és una paraula vin
guda de l'Índia, etc. l>er tant, la llengua és 
viva. La comunicació de les llengües és co
municació de cultures. 

Has elaborat uns materials per apren
dre catala que seuurament seran publi
clts. Fes-nos-en cinc cenums. 
Són cinc llibres. Ara mateix els estic fent 
servir en grups de conversa i ja els havia pi
lotat anteriorment. Molts alumnes no poden 
avans;ar gaire en l'ús del catala perla situa
ció sociolingilistica. Penso que a l'aula s'hi 
ha d' aportar alió que no hi ha al carrer i cal 
fer practiques de conversa. Organitzo troba
des de grups de tres i cada dia parlen d'un 
tema diferent. 

El primer llibre es titula Parla 'ns de tu. 
Els alumnes només parlen d'ells mate.ixos, 
s'explíquen els seus gustos, preferencies i 
costums, en present i en primera persona. El 
segon nivell conté els mateixos temes de 
conversa, pero els aprenents es dediquen a 
descriure: la pregunta seria Explica 'ns com 
és o com era. El tercer nivell consisteix a 
narrar histories. El quart, es titula Dóna 'ns 
un canse// i els alumnes es fan propostes 
mútues com a gent entesa en el tema; i en el 
cinque nivell donen la seva opinió. 

ACTIVITATS 

Jornades al'lteneu Ulltertlrt 
deSants 
11/11111 IIIIIIJ .. II,. 
19.30 h: debat "Dame veneno 
que quiero morir", Ateneu 
Llibertari de Sants 

11/1111 f5 111 lllrllllllll 
19.30 h: debat "Té sentit la 
revolució avui dia?", Ateneu 
Llibertari de Sants 

10111122 IIIIIVIIIIt,. 
19.30 h: debat "Influencies 
burgeses i marxistes en 
l'anarquisme", Ateneu Llibertari 
de Sants 

IUIBIZI 11 IIIJIIIIII,. 
19.30 h: debat "Agressions als 
espais alliberats", Ateneu 
Llibertari de Sants 

Grup de treball sabre la cultura 
PIPUIIr 
IIIIIVIS 111 BBIIII.,. 
20.30 h: assemblea pera la 
creació d'un grup de treball 
per potenciar la cultura 
tradicional catalana, Casal 
Independentista 

15 anvs sense Pudra ílvarez 
11/llllnl 2111 Btlnllltll 
20.00 h: xerrada, Espai Obert 

NOVEMBRE 2007 lf · 

El anarquismo indiVidualista de 
lavlerDiez 

rtu2111 ..... ,. 
19.30 h: presentació del !libre 
organitzada per Virus i 1' Ateneu 
Enciclopédic Popular, Espai 
Obert 

EXPDSICI6 de dlbUIX 
111211 .. elllll,. 11 flll 
IIIJsemll,. 
ll-lustracions de Karles 
Sanchez, Terra d'Escudella 

[ Can VleS Jocs Fiarais, 42 ] [ Centre Social de Sants Olzinelles, 30 1 ( Casallndependentista Premia, 31 1 [ Espai Obert Víolant d'Hongria, 71 ] [ la Ciutat Invisible Riego, 35 ! 
[ Tena d'escudella Premia, 20 ] [ Teteria Malea Riego, 16 ) [ Pim Pam Films Vallalolid, 25 J [ Castellers de Sants Vallespir, 28 www.txJrinots.org 1 [ Oiables de Sants www.diablesdesants. org 

[ Ateneu Uibertañ Méria Vidória, 10 ] [ Entropiactiva Soaxs, 71 Sala Bahía Olzinelles, 'lJ l ~ Germinal Rossend IW3, 47J [Creación Positiva Sants, 2, 1r 1a ] 




