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Treballant perque Can 
·Batlló sigUi peral barri 
la Comissió de Wins de la Bordeta esta 
decidida a no aturar la seva lluita perque 
a Can Batlló s'hi construeixin els equipa-

· Nova 
dema-nda 

per des
allotjar 

Can Vies 
El Centre Social Autogestionat Can 
Vies, seu de 13 entitats i col-lectius 
entre els quals hi ha LA BURXA, afron
ta un nou procés judicial que podria 
suposar el seu desallotjament, des
prés de 13 anys de funcionament. 

Transports MetropolÍtans de Bar
celona, l'entitat pública que n'és 
propietaria, té la intenció de cons
truir-hi pisos, i ha posat una deman
da contra les entitats que fan ús de 
Can Vies, ·que hauran d'anar a judici 
el 18 de febrer del 2011. Haurem 
d'estar pendents de les properes 
convocatories. Pagina 4 

Jessica Sánchez 
----

Treballadora de Marsans, ha pre-
sentat, amb altres companys, una· 
denúncia contra !'empresa davant 
la passivitat del Comite d'Empresa 
d'UGr. Pagina 12 

ments i espais verds que la Bordeta ne
cessita. Amb una nova acció -el dibuix 
d'una porta d'aparcament al mur del re-

L'Aquila: un 
retrat metafísic 

PAGINA2 
Ja fa més d'un any que el centre histo
rie de l'Aquila roman tancat, desballes
tat pel terratremol del 9 d'abril de 
2009 que mata unes 300 persones i es
micola el~ pobles ve"ins. A principis 
de julio! encara esta prohibit accedir
hi, pero podem transgredir el regla
ment, i arribar-nos-hi sota pena de 
multa. A dins, tot d'una, penetrarem 
en un món diferent, enigmatic, com 
establert als marges de la realitat ... 

cir)te- han volgut recordar als polítics 
que el velnat posa coma límit l'l de juny 
del 2011 perque l'Ajuntament comenci 

Sant -----------·-·-·---·--·---·-·----

La violencia de 
genere, un pro
blema col·lectiu 
PAGINA3 
La mort d'una ve"ina de Sants a mans 
del seu company ens ha portat a par-
· lar amb Marta i Maritxu, membres de 
l'Escletxa, un col-lectiu que treballa 
en l'atenció i la prevenció de la vio
lencia de genere contra les dones. 
Des de LA BURXA esperem que aquesta . 
conversa aporti Hum a un tragic feno
men que afecta moltíssimes dones, 
també als nostres barris. 

les obres a les quals s'havia compromes. 
En cas d'incomplgnent, Can Batlló sera 
ocupat. PAGINA 4 

Confl icte a 1 
·sincrotró Alba 

PAGINA 11 

Les mobilitzacions deis treballadors i 
treballadores del Sincrotró ALBA (Cer
danyola del Valles) han obligat a la di
recció del projecte a negociar les reta
Hades salarials del 5% aprovada pel go
vem espanyol. A través de la campanya 
<<Negociació ja!» i de la consegüent 
a8semblea de treballadors, han aconse
guit minimitzar !'impacte de la retalla
da als salaris més baixos després de 
llargues negociacions. 

·núm.1 

Nou Casal 

El casal Independentista Jaume 
Compte inaugurara· et proper 4 de 
setembre la seva nova seu al car
rer . Muntadas, 24. Nombrases 
activitats serviran per presentar 

EntreVistem Pilar Hidalgo, princi
pal im¡:)utsora dell Triatló de la 
Dona de Sants, que es dura a 
tenne el 12 de setembre. 

Sants Montjuic 
Decideix 

lnat.Jgurem una secdó qoe ens 
acompanyara fins a l'abril del 
2011, data en. que es tara el refe
r~ ~e-la f~nda a 
Barcelona 
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Opinións 
Editorials-
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violencia en l 
contra de 1 

les dones! 
Homenatgem Andrea 1 

Zambrano, vei"na de 1 

. Sants assassinada el . l 
. passat 7 de julio!, . 

. i a tota la resta de 1 

lluitadores. 

Opinió 
_ L'Aquila: 
un retrat 
metafísic· 

Andreu Rosés 

}a fa més d'un any que el centrehisto
. ric de I'Aquila roman tancat, desba
·nestat pe! terratremol del 9 d'abril 
(2009) que mata unes 300 persones i 
esmicola els pobles ve"ins. 

En un dissabte de principis d'a
quest mes de julio! encara esta prohi
bit accedir-hi. Perópodem transgredir 

. el reglament, i arribar.nos-hi sota pe
na de multa. 

I a dins, tot 'd'una, penetrarem un 
món diferent, enigmatic, com esta
blert als marges de la realitat. Veurem 
que, més enlla del que la prohibició 
amaga, tot esta capgirat, en ru'ina: les · 
esquerdes recorren les cases desfigu
rant-les, hi ha traus enormes que des
cobreixen els dormitoris, els menja-

L'estiudel 
2010 

Quel Ness 

Una frase molt' escoltada a principis 
d'estiu és: <<Aquest estiu faré ... " i a 
partir d'aquí s'hi poden afegir eis mil 
i un desitjús que vulguem per cóm- . 
pletar-la, que malaüradament mai no 
es compleixen del tot. Els desitjos són 
massa llargs i l'estiU · ma~sa curt. 
Veiem l'estiu com un període dife
rent, en que la vida és relaxa una mi
ca, ja sigui ens eis horaris com ens els 
compromisos i obligacions. És un 
temps durant el qua!. tot sembla fluir 
de manera més tacil, més natural. I 
sense oblidar, és dar, les desitjades 
vacances d'estiu, que són les vacances 

S iguem justos. Agafem cadas
cun deis 49 noms de les 49 
companyes mortes el darrer 
any a l'estat espanyol i afegim

los a 1' extensa llista de lluitadores que 
alllarg de la historiaban sofert i resis
t~t el pes del silenci i del menyspreu; 
la carrega feixuga del món patriarcaL 
Fem-ho, també, amb la nostra ve"ina 
santsenca, Andrea Zambrano, assassi
nada per la sev~ parella el passat 7 de 
julio!. 

Amb tot, a més, cal que en apuntar 
els seus noms en ressaltem especial
ment cadascuna de les seves lletres. 
Les nostres companyes no han estat 
resistents d:lebres, fos com fos no 
han pogut fer-se escoltar, ni molt 
menys han pogut dissertar en cap 
deis ambits de la política. No, res d'ai
xo. Han patit una lluita més crua, du
ríssima, la que té lloc a l'avem de la 

dors i les . cuines; i eis portals són 
mers records ridículs de la seva antiga 
utilitat. Així, els límits quotidians e~
tre el dins i el foca es desdibuixen i 
s'amunteguen entre eis metalls i les 
pedres. No lÍi ha ningú. La immobili
tat angoixa. En el silenci i en la soli
tud, les places buides i els edificis 
queden suspesos en el temps. És una 
experiencia inversemblant. Una ciutat 
sense gent. Sense vida. 

G. de Chirico, Mobili in una stanza (1927) 

·per antonomasia. Qui més qui menys 
en pot gaudir des d'una esquifida set
maneta, als ufanosos dos mesos deis 
envejats mestres i professors -el que 
no he entes mai és perque si són tan 
envejats no mira de ser-ne tothom. 

L'estiu també és !'epoca daurada 
per les celebracions populars. La ma• 
joria de festes majors es fan durant els . 
mesos de més calor, cosa que té una 
expl!cació for~a senzilla, ja que s'ha- . 
vien de fer un cop acabada la sega. 
Ara ja queden pocs camps per segar, 
pero les dates no s'han tocat, cosa 
que fa que en molts pobles si la festa 
major és en pie agost hi vagin.quatre 
gats, als actes, perque la gent és foca 
de vacances. En alguns, pero, el que 
sí que s'ha fet és .avan91f·la uns dies 
per no coincidir amb les tres setma
nes vacacionals per exceHencia, que 
són les tres primeres d'agost. Aixo 
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quotidianitat J éri' ei 'a9iriili(:~e Xi~~·r· 1;(~-~ L fi 
conscient i l';u;onimat. Per 'aixo·, ~~"'' " ' "'·"' es estes 
que ara escriguem els seus noms amb , . · 
caracters ben grans i precisos, amb la o e on tz n u en~ 
tinta ben gruixuda, i que en fem res- · 
so. És cosa de tots+totes, és.feina de 
tothom, i entengueni, a més, que ho 
és en tots els ambits. 

El genere i la violencia creuen tota 
la societat, s'estableixen estructural

. ment, determinen les nostres rela-
. cions i la manera de veure el que ens 

envolta. L és així com ho hem d'en
frontar:. de cara endins, mesurant les 
nostres relacions i, de cara enfoca, 
fent visibles els casos de maltracta
ment i organitzant-nos pe! canvi. 

a intervenir-hi, a fer I'Escletxi a través 
· de la qua! puguem albirar un altee ti
pus de relacións per a una altea socie
iat vertaderament justa. 

Pero, de sobte, en l'estranyesa, ens 
intuirem dins d'una pintura metafísi
ca. Serem la pirÍzellada enigmatica del 
pintor italia Giorgio de Chirico (1888-
1978), fundador d'aquesta escola pic
torica? Pero que té a veure I'Aquila 
ambla indagació que fa !'artista de la 
realitat més enlla del món sensible, 
del sentit profund del ser? Quin enor
me misteri conté? 

Si el lector s'anima a preguntar
s'ho... En molts deis seus quadres . 
destaca l'absencia humana, dibuixava 
carrers i places desertes, constru'ia es
cenaris irreals, · estatics, que semblen 
voler evocar el silenci i !'espera. Com 
a I'Aquila, amuntegava mobles enmig 
d'ambients rocosos o1 al revés, apila
va muntanyes i edificis en dormitoris. 
Així, el pintor desprove"ia de sentit ca
da element, privant-lo alhora de tota 
connexió amb la vida. Retlexionava 
sobre el "no-sentit" de la mateixa. Un 
retrat anticipat del misteri aquili? 

Arre! del terratremol, uns 67.000 
aquilins i aquilines es quedaren sense 
casá i, de manera improvisada, bague-

per exemple passa a Torelló (Osona), 
on antigament la festa major comen
~ava per l'u d'agost, Sant Feliu, pateó 
del poble. Enguany, des del 22 de ju
lio!, els pescallunes -mal nom deis 
torellonencs- han pogut gaudir de la 
festa. Per cert, aquest any en un acte 
anomeriat ''La Porronada", que eon
sisteix en el fet que els ve'ins aboquin 
el vi d'un porró des deis balcons a la 
geniada que abaix els hi reclama a 
trits, hi ha hagut 12 qetinguts'. No en 
sabem les causes i esperem que no 
hagi estat perque, per culpa de la 
crisi, el vi deis porrons no tenia la 
qualitat suficient.. 

Pero per sort a la vila de SantS les 
festes són a finals de mes i ja molta 
gent ha tomat, a, més que en una gran 
ciutat com Barcelona sempre hi ha 
gent per tot. Les festes de Sants ser
veixen per cremar els darrers cartut-

En el moment actual les 
festes de Sants ens reve

len un missatge dar: 
«a pesar de .tot, seguí m 

junts ! tirem ~ndavant». 

ren de recrear Jes seves vides. Podem 
imaginar, dones, que aquesta «re-cre
ació» els conduí a fer-se preguntes fo
namentals sobre la seva propia exis
tencia (essencia metafísica) i quefou 
aleshores que afloraren la filosofia 
corri <<l'extraordinari . preguntar per 
allo extra-ordinari» i també l'art, com 
«Un gran sí a la vida»: Han inventat, 
dones, noves forÍnes de vida, de plan
tar cara; han fet literatura, han auto
organitzat concerts; ocuparen un an
tic manicomi... Fins ara, s'han pre
guntat incansáblement i han .afrontat 
el Goliat de Berh.isconi que els ha et

. zibat res postes tan incongruents com 
bastonades. 

El 7 de julio! milers d'aquilins i 
d'aquilines recorregueren els carrers 
de Roma per a exigir solucions; men-

. trestant al Patazzo de la Esposizioni 
s'hi exposava La Natura secondo De .. 
Cbiríco. La po!Ícia els reprimía amb 
contundencia. I des- d'aquí, des de 
Sants-l'Aquila, alguns admirem l'art, 
la filosofia i la «re-creativitat» deis nos
tres ve"ins mediterranis ... 

xos estiuencs i per comen~ar a entre
veure la ruqna diana que s'acosta 
amb pas de gegant. 

Pero, i a9.uí volia arribar, l'estiu del 
2010, hagim fet el que hagim fet, ·no 
sera mai un estiu qualsevol. Segura
ment no el recordarem pas perque 
hagim lligat més que mai, o perque 
hagim visitat un país llunya, o senzi
llament perque ens ho hem passat 
molt bé, totes tres coses molt lloables 
i desitjables, sinó perque un 10 de ju
lio!, amb una canícula de ~ qimo
nis, el poble de Catalunya va fer sen
tir la seva veu amb claredat i contun
dencia. Per part meva i per primer 
cop a la vida, tinc ganes que _passi 
rapid:unent aquest estiu, peique 
aquest cop en comptes de la rutina 
diana, quan s'acabi la . calor espero 
trobar-me amb un poble que repren
gui amb for~a la seva lluita. Bon estiu. 

_1a tomem a ser al mes d'agost i . 
com cada any arriben les Festes 
Altematives de Sants. I sembla 
ser que !'empenta col·lectiva tor-

, a fer-se .sentir i que aquest estiu 
més que mai sonara amb molta for~a, 

perque hi ha novetats: compten amb 
un nou empla~ament, el Pare de l'Es
panya Industrial, i hi incorporen no· 
ves activitats. Pe! que fa a la primera 
cal dir que ha estat una reivindicació 
de fa molts anys i que és una molt bo
na notícia que finalment l'hagin asso
lit. I pe! que fa a la segona, es tracta 
senzillament d'ampliar horitzons i · 
d'aglutinar tothom. Que que vol dir 
alternativa? Dones és sinonim de re
cuperació del passat i de lluita 
present, d'essencia, d'espontane'itat i 
d'autonomia ve'inal; i és ben contraria 
a les limitacions ofici;lls i ;trbitranes. 

Cartes 
Ajuntament 
·destraleT 

RafelCasas 

A Barcelona tot bi cap, pero no tot 
s'hi val" Aquest és l'esl()gan de la 
darrera campanya cívica de l'Ajun
tament. 

La realitat va per un ·altre camí i 
se'ns mostea més dura. Per refor
mar una vorera, no s'hi val tenir ar
bres? No hi caben arbres centena. 
ris? 

I:Ajuntament de Barcelona ha 
entrat a Sants amb la destral a la 
mi. Amb !'excusa de la renovació i 
ampliació de voreres (aixO últim 
inapreclable), s'esta realitzant una 
implacable tala d'arbres, alguns 
d'ells centenaris. Malgrat les pro
testes i recollida de signatures vehi
culades a través del Centre Social 
de Sants, les maquines de desertifi
car la clutat segueixen el seu pas 
per fer més dures les condicions de 
la ciutadanla. 

Menys ombra, menys verd, 
menys oxigen, menys pantalles 
acústiques ... aixO és l'estiu que 
ens espera i que durant decades . 
heretari la propera generació? 

Per part de l'Ajuntament no hi 
ha un plantejament de la reducció 
del trlnsit a la carretera de Sants. 
'Thmpoc de tenir cura deis·arbres l 
evitar les malalties, que donen com 
a excusa la cantare1la per fer.J.os fo. 
ra. AixO sí, quan els vénen amb pe
. ticions ve"inals diueit: primer ens 
els mirarem ... i mentte miren cap 
a un costat, amb les mans a la serra 
mednica ~ &n una mica més or
ks de natura. 

Envta'ns el tev. escrit a · 
JaburxaO'banisants.org 

oacanVIes 
(JocsFioral~r'42· 8CN olo14). 
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Sants 

La violencia contra les 
dones, un problema 
col·lectiu ·· · .. , 
El passat 7 de julio!, 

I'Andrea, una ve"ina del nos

tre barrí, era assassinada per 

la seva parella. Des de LA 

BURXA, a més de dedicar un 

-espai al record d'aquesta 

. dona i denunciar aquest fet, 

volem analitzar un dramatic 

fenomen, que ha suposat la 

mort de 57 dones a l'estat 
P.SO;:InvnJ Pn PI ru '"' nr.rto""' - =..:~.!....:_¡. -:::~ ~:_;; ~- :-,~~ fJUii.Ciii 

d'any. 

Redacció 
Sants 

u~ncia contra les dones és un proble
ma que tenim al nostre costat, que es 
dóna en tots els barris, entre perso
nes de tot tipus d'orígens~ edats o 
·ctasses socials, contranament al que 
malta gent pensa. 

QUE ÉS LA VIOLENCIA DE GENERE 
CONTRA LES DONES? 
Abans de continuar és interessant de
turar-se ambla definido d'aquest fe-
nomen. La violencia de genere contra 
les dones es pot considerar una mani
festació de la discriminació i de la si
tuació de desigualtat i de les relacions 
de poder dels homes sobre les dones. 
I s'exerceix sobre aquestes per part 
de les persones que són o han estat 
les seves parelles o amb les que tenen 
relacions similars d'afectivitat, fins i 
tot sense <;Qnvjy~!l.d!!, 

.- L'assassinat d'Andrea, en un pis de 
Badal, ens porta a afirmar que la vio-

I és que divel'Ses enquestes i esta
dístiques diuen que, anualment i de 
forma aproximada, unes 400.000 
dones pateixen maltractaments a 
l'estat espanyol de les quals, unes 
120.000 ho denuncien i unes 70 són 
martes per les seves parelles senti
mentá ~s tractª d'l.!!l. probk!!!a 
amb que també es traben les dones 
més joves, ja que segons un estudi en 
el qual han participat 11.020 adoles
cents i joves de tot l'estat espanyol, 
un ter~ dels nois corre el risc d'esde
venir un maltractador i quasi un 5% 
de les roies ha patit ja alguQ, episodi 
de violencia de genere. 

Un crit, una aixecada de ma, un 
insult, una amena~a, uns silencis, una 
ridiculització, una humiliació... Es 
tracta de comportaments que potser 
tothom, algun dia, ha tingut i davant 
dels quals cal preguntar-se que passa 
i intentar canviar-los. Pero quan es 
dóna una Tepetició d'aquest tipus de 

·, 

Opinió 
La violEmda contra 
les dones i el nostre 
comprom_!s.* 

Davant de fets com l'assassinat de 
la nostra ve'ina Andrea, pensem 
que cal la implicació de tothom 
per poder construir un món sense 
violimcies. 1 que cal revisar-nos 
fent-nos la pregunta: que fem 
davant les violencies? 

Des d'aquest espai i des del 
nostre compromís cap a totes les 
dones, volem recordar que al 
nostre barrí comptem amb 
L'Escletxa, una entitat que esta 
ubicada al Centre Social de Sants 
i que treballa, des de fa 10 anys, 
en l'atenció i la prevenció de les 
violencies vers les dones. 

L'Escletxa treballa des de la 
perspectiva de genere i la psico
logía socialcomunitaria com a 
mares referencials. Aquests 

mares teórics impliquen una 
forma d'entendre el món que ens 
permet una comprensió integra
dora de les violencies masclistes 
i les seves arrels multidimensio
nals. Alhora, ensobre camins en 
aquest procés de deconstrucció 
dels models patriarcals i de cons
trucció de noves formes identita
ries i de relació. 

La nostra tasca s 'engloba en 
la defensa dels drets humans ja 
que la violencia de genere 
atempta directament contra 
aquests. 1 treballem per la pre
venció mitjan~ant l'educació, la 
sensibilització i l'enfortiment de 
la xarxa d'entitats i institucions 
del districte. 

També oferim un espai obert 
on treballar, reflexionar i gaudir 
des del respecte, la proximitat i 
la calidesa amb totes les perso
nes que comparteixin aquestes 
inquietuts. 1 és que volem conti -

íeteria~ 
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A~uest estiu ... 
demal'la e\s nostres 

tes freds, sucs de fruita 
i or'¡(ata bio 
per endur! 

c/Riega 1b 
"""' ele S;<•ls ( be•) 

110RAR1 l)' ESílU: 
de dirnar1s a diLunen<ae 

a partir de les 1'lh 

nuar implicant-nos com agents 
socials en la construcció d'un 
món lliure de violencies. 1 és a 
partir de la implicació que 
podem creure en un canvi 
social. 

"Text elaborat per I'Escletxa, 
una associació que ofereix 

atenció psicológica individual 
i grupal a dones en situacions 
de violencia aixi com tallers i 

assessorament a persones, 
grups i entitats sobre la pre

venció de les violencies de 
genere. 

L' accés als serveis és gratu'lt: 
i obert a tothom i els podeu 

trobar al Centre Social de 
Sants, al carrer Olzinelles, 

30. O bé escrivlnt: a 
info@lescletxa.cat 

o trucant al 615 631 957 

Cooperativa Autogestionaria 

COMUNICACIÓ GRAFICA 
étsents invisible? Nosa/tres l'ajudem ... 

LLIBRERIA CRÍTICA 
Més que una /librería alcor del barrí ... 

- RECERCA & INTERVENCIÓ -
La memoria de l'ahir, les propastes pe! dema ... 

www.laciutat invisible .e o o p 
, RIEGO 35 "''''''·' ,,,.,, 93 299 99 4? 
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fets; quan les males paraules i gestos, 
quan els silencis continuen un dia 
rera un altre, fins i tot davant d'altres 
persones o davant de les criatures; es 
pot dir que comen~a un cicle de vio
lencia, sovint sense que la dona 
afectada n'acabi de ser conscient 

. QUE FER SI PATEIXES UNA 
SITUACió D' ABÚS DE PODER? 
L'experiencia de les dones que han 
treballat en atenció a dones que pa
teixen aquest tipus de violencia -en
tre les que destaquen les entitats de 
l'Escletxa, Tamaia o El Safareig-, les 
.situacions de violericia que acabem 
de descriure acostumen a anar pujant 
de to si no és que d'en,Wtda la dona 
ho frena. I una dona ho pot frenar 
quan se sent segura d'ella mateixa i 
de les seves accions i quan no esta ai
llada socialment 

Pero, encara avui, en l'educació de 
les dones hité un gran pes l'ensenya
ment de rols més aviat passius, que no 
fomenten la presa de decisions ni l'au-

EL TEU DENTISTA 
DELBARRI 

Dr. Mar~al 
Solanas i 
Esquerra 

ODONTÓ.LEG Col. num. 2325 

Carrer d'Oizinelles, 96, 1 r. 
- 1)8014 BARCELONA 

Tel. 93.332.04.19 

mail: msolanasdentist@infomed.es 

tonomia. Tot i així, tates les dones te
nen forces per tirar endavant i les enti
tats que treballen en aquest ambit afir
men que si una dona es traba en una 
situació de violencia no ha d'esperar 
que aquesta s'incrementi, sinó que és 
recomanable que s'adreci a professio
nals especialitzats en el tema o que ho 
parli amb persones del seu entom . 

L:AMOR ROMANTIC 
La violencia contra les dones és un fe
nomen absolutament éomplex, que 
té les seves arrels en la societat pa
triarcal en que vivim. D'entre les se-

• ves múltiples causes, podem veure el 
mite de l'amor romantic com a rere
fons· de la violencia. I és que es tracta 
d'una concepció ideal de l'amor, que 
atorga papers diferents a nois i noies 
i que dóna malta importancia al vin
cle amb la persona escollida -mitja 
taronja per a tota la vida-. En aquest 
sentit, esdevé imprescindible buscar 
noves fórmes d'estimar i desvetllar l'i
maginari amorós que tenim. 

r 
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Esquizofrenia 
social 

Albert Ricart Sanjuan 

El cap de setmana del10 de julio! 
sera recordat com una data 
senyalada a la historia nacional. 
Pero podem dir que aquesta 
data ens ha deixat la sensació de 
que la nostra societat pateix 
d'esquizofrenia bipolar. 

Dos fets ideologicament i 
sentimentalment oposats van fer 
acte de presencia al carrer de for
ma massiva. Primér, dissabte, re
clamant la independencia 
d'Espanya en una manifestació 
multitudinaria. El dia següent, 
diumenge, una geritada pels 
carrers deis nostres barris cele
brant la victoria de la roja i mos
trant l'orgull de ser Español, ata
cant, pihtant, cridant contra tot 
tipus de simboiogia catalana i 
independ~ntista. 

~otser comparar aquests dos 
fets, posant-los al mateix pla, al 
mateix nivell de significat, alguns 
diran que no és correcte, ja que 
són fets totalment diferents, que 
una cosa es política i l'altra es no
més esport, futbol. Pero els mit
jans de comunicació de masses 
han intoxicat l'ambient, utilitzant 
els dos successos a la seva conve
niencia, i traient importancia al 
caracter sobiranista i deixant 
com una anecdota el nombre 
d'assistents a la manifestació de 
dissabte. Els grans media també 
han argumentat que grades a la 
victoria esportiva, «els catalans 
s'han tret el complex de sentir-se 
espanyols», intentant fer-nos 
creure que som menys nació per 
aquest motiu. 

Pero ells mateixos es desacre
diten utilitzant l'argument que 
no són fets comparables quan els 
interessa, mentre que a través de 
la fita esportiva intenten vendre 
la moto que no som tant inde
pendentistes com diem i que 
tampoc en som tants. Ens valen 
fer creure que som els primers en 
sofrir un cas d'esquizofrenia bi
polar social. 

Ho sentim pero per aquí no hi 
passem, perque tenim ciar fins a 
on volem arribar, sabem el que 
som: .una nació que vol la inde
pendencia d'un estat opressor, 
l'espanyol. 

La porta del Terra d'Escudella, el bar
restaurant del carrer Premia, va 
apareixer pintada l'endema de la final 
del mundial. Altres espais del barrí van 
quedar malmesos durant les celebracions 
del mundial, com la seu d'Esq1,1erra 
Republicana. ROGER SÁNCEHZ AMAT 

La Bordeta co-ntinua 
lluitarlt per Can Batlló 
Can Batlló passara encallat un 

estiu més, amb l'enessim 

incompliment de les 

promeses del Districte. 

Redacció 
La Bordeta 

El passat mes de julio!, la Plataforma 
<<Recuperem Can Badló pe! barri>> va 
denuniar la nul·la efectivitat munici
pal en el desenvolupament del pro
jecte urbanístic a l'antic recinte in
dustrial. Es tracta d'un projecte que, 
com ha recollit LA BURXA en nombro
ses ocasions, hauria de fer possible 
que els velns i velnes de la Bordeta 
recuperin l'espai de l'antiga fabrica 
per a millorar el seu barri, aconse
guiQ.t una reivindicació histoíica. 

l. 

Pero la lentitud municipal contras
ta amb la febril activitat desenvolupa
da per l'esmentada Plataforma, recal
zada pe! velnat de la Bordeta, i enca
minada a recuperar i assolir, d'una 
vegada per tates, .la gran reserva d'e
quipaments i zones verdes del barri. 

El mural del carrer Constitució que en tancar aquesta edicó ja ha estat esborrat. PLATAFORMA «RECUPEREM CAN 

POLEMICA A L:ENTORN DE 
L:APARCAMENT PROMES 1 
ALTRES INCOMPLIMENTS 
La darrera activitat del vei"nat ha estat 
la pintada d'un mural a la fa~ana del 
carrer Constitudó. Hi han dibuixat 
una entrada virtual al parquing pro-

visiona! promes per l'Ajuntament per 
solucionar la manca d'aparcament al 
barri a causa de les obres de remode
lació deis carrers de la zona. Es tracta 
d'un aparcament que hauria d'ocupar 
una de les zones desocupades que hi 
ha dins el recinte de Can Badló. 

Des de la Plataforma afirmen que 
no saben res de com avan~a la cons
trucció de l'aparcament promes i as
senyalen el contrast <<amb les facili
tats que té !'actual propietat per lla
gar espais i celebrar festes pijes al 

Can·Vies afronta 

recinte>>. Afegeixen que <<tampoc en 
sabem res deis altres punts que com
pasen el tema de Can Badló i de la 
Magoria, com són el pla d'equipa
ments de la zona, el reallotjament 
deis afectats del Camí de la Cadena, 
la construcció deis habitatges socials 
i un llarg etcetera». 

Per tots aquests temes l'ens velnal 
havia instat l'Ajuntament a convocar 
una· reunió de la Comissió de Segui
ment, pero el consistori !'ha ajornada 
fins el setembre afirmant que no hi 

una nova demanda judicial 
El Centre Social 

Autogestionat (CSA) Can Vies 

i les 13 entitats que hi tenen 

la seu afronten una nova 

demanda que pot suposar el 

seu desallotjament. 

Irene Jaume Gambín 
Sants 

El CSA Can Vies, que fa dos mesas ce
lebrava els .seus 13 anys d'existencia 
al barri, torna a trabar-se en situació 
de perill per l'acció de Transports Me
tropolitans de Barcelona (TMB), 
!'empresa municipal propietaria legal 
de l'edifici. Així, una vegada més, i ja 
en van tres, aquesta entitat pública 
pretén desallotjar un projecte de llarg 
recorregut i ampli arrelament social 
tant a Sants com a la resta de la ciutat. 

rany 2008, en el darrer judici que 
va afrontar el centre social, la jutgessa 
desestima la demanda interposada 
contra les 13 entitats i persones que 
el representaven i condemna a TMB a 
pagar les costes del procediment. Ai
xo finalment no succeí degut al recurs 

interposat per !'empresa davant !'Au
diencia Provincial de Barcelona, que 
resolgué de forma favorable als seus 
interessos. 

D'en~a aquella resolució, !'em
presa no ha empres cap altre acció le
gal fins ara. A finals de julio!, els mem
bres de Can Vies han tingut coneixe-

ment que hi ha una demanda interpo
sada contra el centre social, a través 
de la qua!. es cita a judici verbal els 
membres de les· diferents entitats 
allotjades, entre les que hi ha 
LA BVRXA, el proper 18 de febrer del 
2011. Ja s'estan preparant accions per 
salvar el projecte. 

ha res de que parlar. Els velns i velnes 
també es queixen de que continuen 
sense tenir les actes de les reunions 
anteriors malgrat haver-les demanat 
reiteradament. 

Pero malgrat els obstacles, la Plata
forma <<Recuperem Can Badló pe! 
barri>> ha declarat que continuara 
amb la seva lluita. A l'agost, la reivin
dicació sera presenta les Festes Alter
natives de Sants, al Pare de l'Espanya 
Industrial i, al setembre, a la cloenda 
de }a Festa Majar de la Bordeta. 

A la tercera no va 
la ven~uda* 

Una vegada més, els interessos 
privats passen per davant de les 
raons socials. S'esgrimeix el dret 
de la propietat privada quan 
queda demostrat que !'empresa 
vol els terrenys per a construir 
nous pisos, una activitat especu
lativa causant del desastre social 
que és la crisi on estem instal
lats. 1 s'esgrimeix davant un pro
jecte que ha donat vida i alter
natives al jovent d'aquest barri, 
que ha estat part indispensable 
de la recuperadó de la memoria 
histórica i de la cultura popular i 
que és punt d'agregació de 
desenes de col-lectius i persones 
que desenvolupen la seva feina 
política i social. Una practica 
que desborda les pretensions i 
les maneres de les administra
cions, que se'n riu de la seva 
malanomenada participació i 
que assenyala en la mesura que 
pot les contradiccions i les ma
les arts d'aquest sistema polític 
i social que no ens hem cregut 
mai. No els agradem, molestem, 
i per aixó tornen a per nosaltres. • 

Aquí els esperem per dir-los 
que a la tercera no va la venc;u
da, que Can Vies és i sera un es
pai alliberat del barri. 

---•lFei<feTe5arát-peisññeññ6res 
del CSA Can Vies. 
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La Festa 
Major ja 
és aquí! 
Un any més torna la Festa Majar amb 
un programa farcit d' activitats atracti
ves, en que tant la gent gran com els 
més petits, tant les persones matineres 
com les noctumes, trabaran un bon 
grapat de coses en que participar. 

Enguany, durant la setmana del23 al 
29 d'agost, es guarneixen 13 carrers, un 
més que l'any passat, i cal donar la ben
vinguda al carrer Masnou. També es pot 
dir que la festa de la Colla Castellera, 
davant de Cal Borinot al carrer Vallespir, 

esti . més que consolidada en aquesta 
quarta edició, i que la Festa Majar Alter
nativa s'instal·Iara, en la seva 16a edició, 
al pare de l'Espanya Industrial. 

Tot plegat és fruit de !'entusiasme 
d'un conjunt de coHectius diversos 
que comparteixen l'estima pel barrí i 
que treballen per regalar a Sants una 
setmana de festa i xerinola, pero també 
per potenciar la vida al carrer i les rela
cions socials. Í>es de IA BURXA us desit· 
gem bona Festa Majar! 

PROGRAMA DE FESTES 
Us presentem el programa complet 

dels carrers i de la Festa Majar 
Alternativa, que enguany estrena 

programació infanti. . 
Pagines2i 3 
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Diversos cartells decoren els nostres carrers: el de les activitats infantils de la Festa Major Alternativa (cap¡;:alera), el dels Castellers de 
Sants (dalt a la dreta) i el cartell de la Federació (dalt a ['esquerra). 

La Festa Major Alternativa, 
per fi a I'Espanya Industrial 

Assemblea de Barri de Sants 

Com caaa any, i ja en fa 16, celebrarem 
la Festa Major Alternativa de Sants 
(FMAS). Al llarg d'una setmana, l:As
semblea de Barrí de Sants (ABS) es cea
propia del carrer per obrir un espai de · 
treball coHectiu, donar visibilitat i fl~ 
nan~ar tots els projectes i lluites que la 
compasen. 

Pero enguany tenim un motiu més 
de celebració. Per fi s'ha aconseguit el 
pare de l'Espanya Indutrial, l'espai que 
des de l'ABS volem que sigui l'empla
~ament delinitiu de la FMAS. I és que 
d¡:s deis sel.\S inicis la FMAS ha patit 
canvis d'ubicació constants, mentre 
que la demanda d'un espai digne i per
manent ha estat una revindicació lluita· 
da durament, buscant el suport velnal, 
utilitzant l'acció directa col·lectiva i 
desobelnt quan ha calgut. El Districte 
no ho ha posat facil, pero desptés de 
diverses batalles -inclo_sa la celebració 

d'un festa alternativa iHegal tallant la 
carretera de Sants, el 2008- s'ha acon
seguit l'espai digne i flx que es volia. 

Des de l'ABS volem donar les gra
des a tots aquells carrers i entitats que 
ens han donat suporten aquesta llarga 

· lluita, i també volem viure aquest fet 
com una nova victoria popular. ~és 
encara quan el mateix pare ja va ser · 
l'escenari d'un dels grans contlictes i 
victories populars deis 80, que es va 
guanyar com a espai verd per al velnat. 

Pensem que són aquestes victories 
les que, lluny de portar-nos a l'auto
complaen~a, ens esperonen a seguir 
lluitant día a día. ]a sigui inaugurant 
una radio lliure, mantenint una televi
sió digital, el portal BarriSants.org i la 
xarxa de telecomunicacions Guifi 
_ Sants, com enriquint IA BURXA, reivindi
cant la recuperació de la Ueialtat Sant- . 
senca -antic. Bahía al carrer Olzine
lles- com a espai velnal, cultural i co
operatiu, · reclamant Can Batlló per 

satisfer les necessitats de la Bordeta o 
muntant la Farandula deis divendres. 

Pero un cop més també ens toca 
reivindicar la conservació de Can 
Vies, el centre social autogestionat 
que fa pocs mesas celebrava el setJ 
13e aniversari i que avui Transports 
Metropolitans de Barcelona, propie
tari de l'edifici, torna a amena~ar amb 
una demanda. 

1 des del pare voldrem explicar 
que, amb aquesta capacitat de mobilit
zació, també podrem guanyar els 
nous espais per al barrí que hem es
mentat, així com lluitar contra les re-

. tallades socials i economiques que 
avui imposen els centres de decisió 
capitalistes. El 29 de setembre tindra 
lloc una vaga general en contra de les 
mesures de Zapatero. 1 cal que la vaga 
estigui ben preparada r que tothom -
treballadores, precaries, inigrants, 
pensionistes, treballadores domesti· 
ques, aturades, etc.- tinguem l'espai 

Pintada que reivindicava la celebració de la Festa Major Alternativa al pare de l'Espanya 
Industrial, feta l'estiu del 2008. ARXIU 

per expressar les nostres reivindica
cions i treballar per establir ponts de 
contacte i solidaritat. 

1 ENGUANY. .. FESTA MAJOR 
ALTERNATIVA PERA INFANTS 
Tornant a les festes, cal destacar que 
una altra de les novetats de l'edició 
d'aquest 2010 és la potenciació de les 
activitats adre~ades als infants. ]a fa 
anys que s'hi dedica algun acte pero 
enguany dijous, divendres i dissabte 

els més petits i petites podran gaudir 
d'actuacions musicals, xocolatades, 
tallers de trape~i i de circ, una estesa. 
de jocs i un mercat d'intercanvi de jo
guines. 

I també cal destacar, més enlla de 
les actuacions musicals, els ja tradicio
nals sopar d'inici de festes a la pla~a 
Osea, el Cercacarrers, l'activitat de 
cultura popular CremaPicaPuja o la 
cursa de cárretons r una trabada de 
coHectius. 
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AL COLEA 
DE BAIX 

og.ooh Traca i majorets del Triangle 
10.30h Sardinada 
1g.ooh lnid de campionats diversos 
22.30h8all 

12.ooh Infantil amb els + Tumacat 
21.30h Sopari música 

12.ooh Ta11ers infant11s 
18.ooh Cobla Jovenívola de Sabadell 
22.ooh Sopar de germanor 
23.ooh Havaneres amb Xarxa 

14-30h Paella popular 
22.30h Música amb Red Roosters 

1 o.ooh Ta11ers. Oub Aeromodelisme 
18.ooh Aniversari Comissió ele festes 
22.30h Grup de Blues 

18.ooh Xocolatada 
1g.ooh Espectacle de titelles 
23.ooh 8a11 OrquestTa Aquarium 

1 3.ooh Concurs de truites 
23.ooh 8a11 OrquestTa Krater 

ALCOLEA 
DE DALT 

o8.15h Traca i cercav11a 
18.3oh Jocs infantils 
23.ooh Diseomobt1 amb Dj. Metxas 

11.ooh Ta11er ele manualitats 
14-ooh Botifarrada per als ve"ins 
. 23.ooh 8a11 amb el duet Aquarium 

11.ooh Campionat domino 
17.ooh Jocs infant11s, futbol de taula 
21 .3oh Sopar de ve"ins i bingo 

1o.ooh Esmorzarpopular 
14-ooh Fideua per als vei'ns 
1 g.ooh Cobla Ciutat de Terrassa 
21.30h Sopar el' avis del carrer 
23.ooh Havaneres amb Havana Xica 

14-ooh Sardinada per als veins 
1 7.ooh Jocs, inflables i futbolí huma 
23.ooh 8a11 amb el trio Mediterrania 

12.00h Escuma amb Mascarada 
18.ooh Pallassos amb Mascarada 
23.ooh Discomobt1 amb Dj. Metxas 

1 3.00h Concurs de truites, canapes.-
14-00h Vermutfi elefestaper a vei'ns 
23.00h OrquestTa Montse i Joe 
o2.30h Piromusical i xaranga 

ROSÉS 
11.ooh T'raca, Geganters i Banda 
14-30h Dinar 
17.ooh Bingo 
22.3oh Aquadó ele Varietats 

1 1 .ooh Jocs infant11s 
17 .ooh Infantil Salmonete Cirkus 
22.ooh Havaneres amb Montjulc 
23.30h Bingo 

11.ooh Jocs infant11s 
17 .ooh Jocs tTadidonals pels nens 
22.30h Actuadó amb elgrup Beaties 
oo.ooh Actuadó Los Mismos 

11.ooh Jocs infant11s. Farem titelles 
14-30h Dinar dels socis 
1 7.ooh Jocs tTadidonals per grans 
22.3oh Bingo 

11.ooh Jocs infant11s. Farem fang 
18.ooh OrquestTa Cadffiac 
22.30h Actuadó orquestTa Cadffiac 

1 o.ooh Salsitxada gratui'ta 
1 0.3oh ~tTobada de puntaiTes 
11.ooh 3a competidó Futbike 
1 6.ooh lnflables, toro i IHts elastics. 
22.30h Actuadó de Los de Siempre 

1 1 .ooh Jocs infant11s 
14-30h Dinar de gala 
17.ooh Bingo -
22.3oh Discomob-.1 amb animadó 
03.ooh Traca i fi de festa 

SAGUNT 
OIUMENGE22 
1 o.ooh é:ercavlla La aownd band 
1 3.ooh Vermut , 
1 S.ooh Escuma i Parell de nassos 
22.30h Nit de ball Sándalo 
OIUUNS23 
1 o.ooh Salsitxada i Taller de dibuix · . 
1 S.ooh Karaoke 
23.ooh Cinema 
OIMARTS24 
1 1 .ooh Salsitxada i dibuixos 
18.ooh Pallassos 
23.ooh Nit de Ball amb Zarabanda 
OUO\JS ... 6 
1o.ooh Salsitxada i Tomeig de Futis 
1 S.ooh Cobla Baix Llobregat 
23.ooh Nit de ball Blue Maíine 
D''•'Et\lr'" :.0.,. 
1o.ooh Salsitxada 
1 1 .ooh Taller de Dibuix i Pintura 
1 S.ooh Titelles 
1g.ooh Xocolatada 
23.ooHavaneres amb L'Empordanet 

S:.\ls' 
1 1 .ooh Guerra de Confeti i pinyates 
21 .ooh Sopar de germanor 
23.30h Ball Mffienium. Traca final 

SANTA CECÍLIA 
I)J..,III,f.hli:i 
og.ooh Traca 
og.3oh Esmonar 
18.ooh Taller infantil 
22.3oh Ball amb aau de Sol 
.:-· ... t ... !''' -3 
1 1 .ooh Scalextric 
21 .3oh S'opar d'avis 
22.3oh Nit de sarsuela 
011\1' 1\P' S 
1 4-00h SaTdinada 
2o.ooh Festa mexicana (Tacuba) 
23.ooh Havaneres amb Port Vell 
DIMECRES25 
1 1 .ooh Discos dedicats 
18.ooh Salsitxada 
23.ooh Discomobll 
OUOU~;z 

1 2.ooh Guerra d'aigua 
1 7.ooh Xocolatada infantil 
18.ooh Karaokeinfant11 
21 .3oh Sopar de germanor i bingo 
OIVENDRES 27 
1 3.3oh Concui-s d'allioH 
1 4-ooh Botifarrada 
1 S.ooh Jocs ae Taula 
20.30h Festa del frankfurt 
23.ooh Bossa Nova 
DISSABTE~ 
1 3.ooh ConcuTS de truites i canapes 
_1 4-ooh Vermut fi de festa 
23.ooh Discomobll amb drag queens 
oo.3oh Focs fi de festa 

VALLESPIR 
DIUMEl'~GE 22 
1 o.ooh Traca i cercavlla.-Esmorzar 
1 8.3oh Cobla Meditemmia 
23.ooh Discomob11 Sol y sona 
OIUUNS:Z3 
1 1 .ooh Jocs pera la mainada 
1 7.ooh 1 a Trobada concurs domino 
23.ooh Havaneres amb Port-Bo 
DIMARTS24 
1 o.ooh Al nostTe carrer jocs. 
1 1 .ooh Jocs infant11s 
1 7.ooh 2a tTobada concurs domino 
1 S.ooh Bereñar amb animadó 
22.ooh Sopar de germanor i bingo 
DIMECRES:zs 
1 1 .ooh Salsitxada popular 
17.ooh Final concurs de dOmino 
23.ooh Ball amb el grup Esquitx 
OIJOUS:z6 
1 o.ooh Trobada de puntaiTes 
18.ooh Animadó amb + Tumacat 
23.ooh Ball amb Megamix 
OIJJ;f'IDRI:S 27 

• og.ooh Tot el día mercat al carrer 
23.ooh Ball orquestTa Sabor Sabor -

1:¡ -·s 
1 2.ooh Lliurament premis populars 
organitzats per Sants 3 Radio 
1 s.ooh Arros al carrer. Bingo 
23.ooh Ball orquestTa Bosa Nova 

VALLADOLID 
DIUMENGE22 
1 1 .ooh Traca 
1 2.ooh Cobla Prindpal de Terrassa 
1 7.3oh Titelles Un musical moh animal 
21 .ooh Roe k amb lnsomni i Unknown 

1 3.ooh Botifarrada. Concurs d'allioH 
22.30h Ball amb el trio Capricornio 

1 3.ooh Vermut 
21 .3oh Sopar. Actuadó Duo Celeste 

1 1 .ooh Jocs infantils 
1 2.3oh Salsitxada popular 
17.30h Serenar d'avis amb el ballet 
22.3oh Discomobll 

1 3.ooh Sardinada 
1 7.3oh Xocolatada. Jocs infant11s 
22.30h Ball amb Germans Molestia 

Matí i tarda FiTa d'artesans 
22.30h Ball amb l'orquestTa Celeste 

1 3.ooh Costellada 
1 7 .3oh Pallassos Bitxicleta 
22.30h Havaneres amb Mar Brava 

CANALEJAS 
1 1 .ooh Traca i cercavlla 
1 :z.ooh Escubidú 
1,7.ooh Animadó infantil Jin1isu 
1 B.ooh Bingo 
22.3oh Aarón y sus chicas+ discoteca 

1 1 .ooh Salsitxada 
1 7.ooh Jocs (cadiTes, pomes, etc) 
22.ooh Paella i !'humor de Tony Arroyo 
23.00h Duo Sol Naixent 

1 1 .ooh Concurs plastilina 
1 7.ooh Concurs infantil ball 
1 8.3oh Bingo 
22.30h Duo Blanco y Negro 

1 1 .ooh Concurs dibuix infantil 
1 7 .ooh Jocs infantils 
1 8.3oh Bingo 
22.30h Havaneres Rocagrossa 

10.30h ManuaHtats 
1 7.ooh Concurs de karaoke 
22.30h Duo Pisds 

1 1 .ooh Guerra de confeti 
1 7.ooh Xocolatada i jocs infant11s 
18.3oh Bingo 
22.3oh Discomob-.1 A amb 2 gogós 

1 o.3oh 1nflables i toro medmic 
1 7.ooh LHurament de premis i jocs 
1 8.3oh Bingo 
22.30h OrquestTa i Traca fi de festa 

PL. LA FARGA 
1o.ooh Traca i cercavlla Triangle 
11-30h Taller de pintura ele sa:manetes 
14-oohVermutperalssods 
17.ooh Campionat ele parxis senior 
18.ooh Concurs de dilndx 
22.3oh Orquestra Abs 
oo.3oh Actuadó The Beatles Band 

1 o.ooh Castells inflables 
10.30h Campionat de remigio 
17.ooh Tomeig ele Wii 
17.30h Campionat ele parxís infantil 
23.ooh Show Conrad Son 

1 

og.ooh Tomeig de Fútbo13X3 
1 o.ooh Salsitxada popular 
21.ooh Sopar de germanor 
23.ooh Havaneres Port Bou 

1 o.ooh Castells inflables 
11.ooh Canó d'escuma i aigua 
14-ooh Mongetada i bingo 
23.ooh OrquestTa Montecarlo 

1o.ooh Farga's Tropical 
18.ooh Serenar d'avis amb show 
23.ooh OrquestTa Caribe Catala 

Matí i tarda FiTa d'artesans 
1 o.ooh Campionat de domino 
1 o.3oh Jocs infant11s 
16.ooh Tomeig de da'rds senior 
17.30h Xocolatada i infantil 
21.ooh Discoteca i Dj's 

Matí i tarda FiTa d'artesans 
1 o.ooh Campionat de petanca 
11.ooh Guerra d'aigua 
14-ooh EntTegadepremis 
17.30h Cobla Baix Llobregat 
23.00h Show ele la comissió. Traca final 
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1 
FINLANDIA 

DIUMENGE22 
og.ooh Traca 
1o.ooh Esmorzar 
13.ooh Vermut popular 
18.ooh Havaneres amb Xarxa 
21 .ooh Nit deis pinxos 
23.ooh Dj lem i Dj Xanga 
DIUUNS23 
15.ooh Dinar !Hure 
21.ooh Sopar medieval 
23.ooh Drakonia espectacle medieval 

u lhillS24 _ 
1o.ooh Esmorzar 
11.ooh Jocs de futbol taula 
15.ooh Exhibidó paella 
1 S.ooh Jocs Playstation "tapadera" 
21.ooh Espectacle 
01 .ooh Sopar artistes 

nd<_ r: 

1o.ooh Esmorzar 
11.ooh Jocs infant11s 
15.ooh Graellada lliure 
18.ooh Taller de drc La Sala 
21.ooh Concurs truita 
22.ooh Sopar tematic truites _ 
23.ooh Disfresses + GTUp de música 
-tu•- e; 

1o.ooh Esmorzar 
1 1 .ooh Jocs infantl1s 
17.ooh Xocolatada 
18.ooh Pállassos Dandy Oows 
21.ooh Sopar de les dones 
23.00h Dj lem i Dj ximga 

r" ,F-' 7 
1o.ooh Esmorzar 
11.ooh Trencar l'olla 
15 .ooh Dinar tematic Pasta 
18.ooh Tarda !Hure: jocs de taula 
2o.ooh Concursos de pastissos 
21.ooh Sopar de la cervesa 
23.ooh OrquestTa Chapó 

!)J JTE .,~ 
1o.ooh Esmorzar 
11.ooh Taller de drc La Sala 
14.ooh Mongetada i butifarrada 
18.ooh Cobla laJovenívolaele Sabadell 
22.ooh Sopar de germanor 
23.ooh Duet Zenit 

.GUADIANA 
OJ\JJy¡cl'obE 22 
1 o.ooh Traca inid Festa Major 
13.30h Concurs de truites i pastissos 
14.ooh Sardinada popular 
18.ooh Infantil Els Farsa'nts 
23.ooh lvanow Jazz Group 

,..J.UNS23 
18.ooh Jocs de taula 
23.~h Cinema al carrer 

.rifb~. 

11.ooh Escacs: Campionat de dobles 
18.ooh Jocs de taula 
2o.ooh Havaneres Montjui"c 
22.ooh Bingo 

u:Lt{ES 25 
1 2.ooh Gimcana 
18.ooh Jocs de Taula 
18.ooh Berenarinfant11 
23.ooh Megamix anys 6o, 70 i So 
::>wlls26 
12.ooh Concurs de dibuix 
18.ooh Jocs. Animadó infantil 
21.ooh Sopar pa, tomaquet i pem11 
23.ooh OrquestTa Abs 
DIVEIIIDRES 27 
12.ooh Jocs infant11s -
18.ooh Jocs de taula. Xocolatada 
22.3oh Grups: On the van i Motorpriest 

S:..ABTE28 
12.ooh Cursa popular 
13.30h Guerra d'aigua 
20.30h Sopar de germanor 
23.ooh OrquestTa Aquarium 
03.ooh Traca final festa 

MAS NOU 
1:11'"-'E-22 

og.ooh Traca 
og.3oh Esmorzar 
1 4.ooh Barbacoa al carrer 
18.ooh Bingo 
21.ooh Sopar de germanor 
22.ooh Ball amb Venezolano 
DILLUNS:z3 
og.3oh 'Esmorzar 
1 1.ooh Campionat de domino 
14.ooh Barbacoa al carrer 
18.ooh Cámpionat de domino 
21.ooh Pica- pica variat 
22.30h Ball amb Remy Turany 
OJ,,.\ARTS 24 
11.ooh Pintura al carrer 

15.ooh Dinar de peix (cal reservar) 
1 S.ooh Final de dbmino 
23.ooh Grup cuba lneydis 

og.3oh Esmorzar 
12.ooh Guerrad'aigua 
15.ooh Salsitxada 
18.ooh Bingo 
22.ooh Dj TECNO 

1o.ooh Ping-pong 
14.ooh Barbacoa al carrer 
21 .3oh Havaneres i cremat 

12.ooh Ping-pong 
14-ooh Barbacoa al carrer 
17.ooh Final de Ping-pong 
18.ooh Bingo 
23.ooh Disco show Remy Turany 

1o.ooh Pregó 
10.30h Esmorzar el' avis 
1 1 .ooh TeatTe 
1 S.ooh Festa nens amb xocolata 
21.ooh Sopar de germanor 
23.ooh GTUp cuba lneydi_s 

ROBRENYO 
13.ooh Traca inid festa major 

, 14-ooh Vermut d'inauguradó 
14-30h lnscripdons als campionats 
23.ooh OrquestTa Aquarium 

13.30h Concurs Culinaris 
17.ooh Campionat de domino 
23.ooh Havaneres amb Ultramar 
24-ooh Discomobt1 Tito 

14-ooh Sardinada, pa i vi 
17.ooh Campionat de dOmino 
18.ooh Bingo popular 
22.ooh Sopar de germanor i ball 

17.ooh Campionat de dominÓ 
18.ooh Serenar pera la gent gran 
19.30h Bingo popular 
23.ooh Karaoke 

1 3.3oh Concurs d'allioH 
14.oo'h Botifarrada am'b seques 
1 7.ooh Xocolatada i pallassos 
23.00 h 8a11 amb l'orquestTa Son d' 4 

12.ooh Gimcana infantil 
17.30h Taller infantil de dibuix 
18.3oh Salsitxada: popular 
23.ooh Disco Cocodn1o Oub 

10.30h lntercanvi de plaques ele cava 
13.00 h LHurament ele premis 
14-00 h Ooenda de la comissió 
19.00 h Bingo popular 
23.00 h Tracaelefi defesta i ba11 

CASTELLERS DE 
SANTS 

1g.ooh Traca d'inauguradó 

18.ooh Xocolatada 
1g.ooh Infantil amb Oriol Canals 
22.ooh Cinema a la fresca: Planet 51 

1g.ooh Assaig al carrer 
22.ooh TeatTe 
_23.30h La RepúbH-k de 1' Avem 

21.ooh Sopar ele Festa Major 
22.30h Miquel del Roig (cantautor) 
24.ooh Ball de Gralles 

22.30h Oriol Foil i la Banda de l'all 
.24-ooh La Familia Rúm'ka 
18.ooh a 02.ooh FiTa d'artesans 

21.30h Assaig al carrer 
23.30h Pepet i Marieta 
o1.ooh Soweto 
18.ooh a o2.ooh FiTa d'artesans 

11.ooh V Campionat de Botifarra 
14.ooh IV Botifarrada popular 
22.30h Ray Callao 
oo.3oh Se Atormenta Una Vedna 
18.ooh ao3.ooh FiTad'artesans 

1 2.ooh Actuadó castellera amb Cas
tellers de Sants, Xiquets de Reus i 
Moixiganguers d'lgualada 

_j 

.... 
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Amb motiu de la celebració 

de la setzena edició de la 

Festa Majar Alternativa de 

Sants (FMA) i després d'haver 

aconseguit enguany l'espai 

de I'Espanya Industrial, fruit 

d'anys de reclamacions 

ve"inals per assolir aquest 

emplac;ament, des de LA 

BuRXA hem volgut parlar amb 

alguns deis participants en la 

Festa Majar de Sants sobre la 

relació amb la FMA i el fet 

d'haver aconseguit I'Espanya 

Industrial coma lloc per fer

hi les ai:::t:ivitats. 

«El nou espai de la FMA 
ha estat fruit de la 
lluita vernal>> 
PeTe Bosi NavarTo 
Membre del Casal Independentista de Sants i de la FMA 

Martí Gutiérrez 
Barcelona 

Casal nou. Obres avan~ades. 
Undrem Casal per festes? 
El casal obrira per Festa Major de 6 de 
la tarda a 12 de la nit pero la inaugu
ració oficial sera el 4 de setembre i 
constara de tot un dia d'activitats on 
es pretendra mostrar totes i cadascu
na de les activitats que es farim al 
Casal habitualment. 

Quin pes te el Casal en el si de les 
Festes Altematives? 
Él casal forma part de l'Assemblea de 
Barri, que és l'ens que organitza la 
FMA, i per tant té un pes important 
.en l'organització de la FMA com a 
membre de l'assemblea i quant a gent 
que participa ·eri el muntatge i en el 
desenvolupament de la festa. 

Em~la~aOient nou a l'Espanya 
Industrial després de molts anys 
reivindicant aquest espai. Sera be
neficiós pel desenvolupament de 
les festes? 
Sera beneficiós perque ja · fa molts 
anys que el reivindiquem perque 
creiem que és un indret adequat per 
desenvolupar una Festa Major ja que 
és un espai on podem encabir-hi el 
volum de gent que ve a les alternad
ves, sobretot en l'horari noctum on 
es celebren els concerts. Pero no sols 
aixo, ja que és un espai que també es 
pot aprofitar durant el dia per les 

característiques que té: separació 
d'espais, grans zones d'ombra ... , un 
espai agradable on desenvolupar to
tes les activitats. . 

9 anys participant a les festes 
permet, suposo, de tenir una pers
pectiva histórica. Com has viscut 
tu el desenvolupament i l'evolució 
d'aquestes? 
Les festes han anat augmentant quan
titativament i quálitativa. El volum de 
gent que assisteix a la Festa Major ca
da vegada és més gran, de fet és l'es
pai de Festa· Major a Sants on hi ha 
més gent amb diferencia pero també 
ha augmentat qualitativament en 
infraestructura, qualitat musical, 
nombre de gent que participa en 
muntar-les, etc. M' agradaria destacar 
que el fet que les festes siguin a 
l'Espanya Industrial ha estat fruit de 
les lluites que s'han donat des de fa 
un bon grapat d'anys. Des del 2006 
que portem lluitant i reclamant que 
l'espai de Festa Major sigui l'Espanya 
Industrial perque principalment 
necessitavem un espai fix i adequat 
on celebrar la FMA i no haver de fer 
canvis d'ubicació a la meitat de les 
festes amb l'esfor~ que aixo suposa, 
sobretot en termes de moure tota la 
infraestructura, barres, guixetes, 
carpes... Fruit d'aquests 4 anys de 
lluita i de les dinamiques que s'han 
donat, la complicitat amb els carrers i 
les formes utilitzades per reivindicar 
aquest espai finalment ha estat possi
ble aconseguir aquest espai. 

Martí Gutiérrez 
Barcelona 

«Amb les festés tornem 
a la g~nt tot l'esfor~ i 
l'ajuda que ens 
mo~tren tot l'any». 
MarcAmigó 
Membre dels Bórinots i de la Festa dels Castellers 

ens en sortiríem nosaltres. Que no 
acabéssim tirant-nos els plats pe! cap. 

. • En aquests cinc anys hem vist que any 
Comes presenten les festes d'en- rere any la gent té més ganes d'anar-

vinculen a la FMA i a altres carrers. 
Aquest any allarguem més els dies. 
Comencem dilluns en comptes de 
dimecres, i la intenció, que ja va apa
reixer el primer any, és que la festa 
serveixi per relacionar-nos amb altres 
entitats. ]a és el tercer any que estem 
fent el Crema Pica Puja, que va ser 
una idea que va sortir de diversos 
grups que fem cultura popular com 
els geganters, els bástoners, els dia
bles i els caste_llers, i l' objectiu era 
intentar dotar, d'alguna manera, les 
festes de Sants de cultura popular. És 
una aposta més en l'organització de 
la Festa Major i una aposta també 
com a entitat de cultura. 

guany? hi, que s'ho passa bé i aixo és el pri-
LCs festes es presenten amb ganes mordial. La idea principal és que sent 
altre cop, a més enguany és el cinque una entitat del barri aquest ens apor-
any que les organitzem; és una d'a- ta molt i en les festes intentem retor-
questes efemerides que evidencien nar una part d'aquesta aportació a la 
que ens hem fet uña mica grans i ens gent. A més, tenint una seu com Cal 
fa gracia el fet de poder-les organitzar Borinot, s'ha d'aprofitar. 
i gaudir com el primer dia. Aquest any 
les festes tenen com a títol «Una ma 
de festes». 

5 anys de festes a Cal Borinot, local 
dels castellers al carrer Vallespir. 
Com ha anat l'evolució d'aquesta 
mitja decada? 
·Nosaltres creiem que l'aposta de fer
ho aquel! primer any va provocar 
Ipolta por ja que no sabíem que pas
saria ni com ens en sortiríem, no en 
el poder de convocatoria sinó de com 

És molta feina? 
Sí, és molta feina pero, bé, si podem 
fer grans castells com fem últimament 
és perque hi ha· molta gent del barri 
que et ve a donar un cop de ma. Les 
festes ens fan ser més propers i dei- . 
xem de ser aquells que apareixen els 
diumenges a una pla~a i fan castells 
per passar a ser aquella gent que es
tem dia a dia al barri. 

Hi ha un seguit d'activitats que us 

Les festes no es queden al carrer 
Vallespir. Hi haura jornada caste
·nera? 
Sí. Hi haura jornada castellera el diu: 
menge 29 a les 12li del migdia al Pare 
de l'Espanya Industrial. 

«Vol.em fer ungir a 
com les·persones 

Martí Gutiérrez 
Barcelona 

Com es presenten les festes? 
Pels Diables de Sants les festes es cen
. tren únicament amb el "Crema, Pica, 
Puja" i el correfoc que és el punt algid 
de la Festa Major per a tota la colla. 
En no tenir local propi, com per 
exemple els castellers, provoca que 
no anem tan carregats de feina. 

Tres decades encenent els carrers 
de Sants i d'arreu. Com es presen
ta aquest 30e aniversari? 
Hem estat fent actes tot l'any, sobre
tot d'autogestió, jaque tot i les sub
vencions el món del foc i la pirotecnia 
comporta una despesa de diners molt 
elevada. Hem fet una exposició que 

. entenen els correfocs 
a Barcelona» 
CTistina GTasset i Dídac Panyella 
Membres dels diables de Sants 

en breu es penjara a diferents indrets 
del barri. El punt algid d'aquest ani
versari sera el correfoc. 30 anys són 
molts anys i el que pretenem és supe
rar els altres correfocs, tant del 20e 
com de 25e aniversari. 

1 com es presenta aquest correfoc? 
El correfoc el fem el dissabte 28 i'no 
pretenem fer un espectacle sinó 
donar-li un gir especial. Un correfoc 
més semblant al que ens podem tro
bar a la Patum o a Manresa on la in
tensitat és molt més elevada. Així com 
a la Catalunya interior aquest model 
triomfa, el que pretenem és traslla
dar-ho a Sants i~ en certa manera, can
viar aquesta concepció que hi ha a 
Barcelona de poca participació i de 
passivitat que mostra la majoria de 
gent. Així dones, la nostra voluntat és 

que el públic no es quedi sois en un 
punt del recorregut, sinó que 
segueixi e.ls diables de principi a fi. 
Participem només la colla de Diables 
de Sants amb 50 diables i totes les 
besties i figures .. . És un plantejament 
agosarat pero per a nosaltres és un 
<<Fins a on podem arribar?•• 

Pinta molt bé. 
Els tabalees aniran al davant i no al 
darrera i a les places s'augmentara la 
drrega de pirotecnia i, a més, hi 
haura una furgoneta amb música 
popular que segurament manlleva
rem de la Patum o de Manresa. I es 
faran lés Moscades, que és un ball on 
deixen de sonar els tabals p_erque 
soni música i la gent balli amb els dia
bles al contrari de les agulles del 
rellotge. 



n moviment 
Seguim creient en la 
Independencia 

Interior del nou casal independentista de Sants "Jaume Compte", la seva _cafetería. CASAL INDEPENDENTISTA DE SANTS 

Vint anys després de la 

posada en marxa del casal 

independentista de Sants 

"jaume Compte", el proper 

4 de setembre reobrira les 

portes al carrer Muntadas. 

Un nou local, amb nous 

projectes, més i millors 

espais i la vocació de ser 

centre neuralgic de la vida 

de barri, capa<; d'aglutinar la 

massa crítica necessaria per a 

tot projecte polític i social de 

transformació. 

Casal Independentista de Sants 
Sants 

respai de 250 metres, esta distribui't 
en diferents estances, on la CAL ha 
obert la seva seu nacional, una zona 
lúdica on els socis podran gaudir del 

servei de barra, una sala d'actes poli
valent equipada amb equip de so i de 
projecció, que tant pot servir per a 
xerrades i actes formatius com per a 
veure els partits de futbol, vídeos o 
pel·lícules, espectacles de petit for
mat, o com a sala d'exposicions. A 
més, el local compta amb un magat
zem on d'una banda hi ha el material 
propi de l'entitat i deis coHectius· que 
s'hi reuneixen, així com material de 
l'Assemblea de Barrí, i un deis nous 
projectes que amb més for~a 
comencen aquesta nova etapa, la 
cooperativa de consum "Faves 
comptades". El treball al nou espai ha 
estat llarg i laboriós, ja que gran part 
de la feina l'han feta els propis socis i 
socies. El finan~ament s'ha aconse
guit gricies a l' estalvi de l' entitat i les 
aportacions desinteressades deis so
cis, coHectius i de la caixa de l'ABS. 
Gran part fet a casa. Des del projecte 
de disseny de l'espai, a la pintura o 
acabats que cuiden al detall, ja sigui 
en la insonorització o l'accés per a 
persones de mobilitat redui'da i un 

lavabo igualment condicionat, fins a 
pensar en un espai mobil infantil per 
als més petits de la casa, que gaudiran 
d'un local lliure de fuq¡ on poder 
programar activitats amb la 
complidtat deis més grans. 

ENS RETROBEM 
El nou espai és fruit d'un procés de 
reflexió encetat ja fa dos anys, amb la 
necessitat d'obrir el casal a més gent, 
i la impossibilitat de materialitzar el 
projecte en l'antic espai del carrer 
Premia, més petit i amb una mala dis
tribució que feia incompatible l'ús 
lúdic arrió el treball diari. Ara, el nou 
espai fara possible que mentre els 
socis i visitants gaud~ixen de l'espai 
lúdic, d'altres puguin reunir-se en el 
seu interior mentre es programen ac
tivitats a la sala d'actes, el mateix día 
també que vint-i-cinc persones venen 
a buscar el seu cabas de verdura eco
lógica, i la CAL prepara en proper 
Correllengua de l'octubre. De poten
cialitats, en té, i només la feina ben 
feta i les ganes de fer-Ia ens confirma-

Nou horari: 
dedillunsa 
divendres 

de 18a 22 h 
Ajuda'ns a consolidar 

economicament el projecte: 
necessitem més sods i sodes 
per fer front a les nombrases 

despeses mensuals! 
Contacta amb nosa1tres o 

_ passa't pellocal/ 
:>CoHectíus: Ercerera. Contril-lnfos. Biogratk, 
Polémica,Arrneu llí~rtari drl Poble Stc, Radio 
5allts Ona Uiurr. Cooperativa de co11sum crfric. 
:>la coordin.tdora ~ reuneilt els dimarrs a les 20 h 

..... 
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ran l'encert d'una proposta tant ago
sarada com necessana. Als ja cone
guts coHectius del casal <<Endavant, 
Assemblea de }oves, Maulets, Brigada 
catalana Venceremos» hi hem sumat 
nous projectes. 

CAL 
Amb el nou local, l'entitat que defen
sa el catala arreu del país instal·la el 
seu despatx i seu nacional, on poder 
seguir fent la feina queja feia en l'an
tiga seu del barri de Gracia, pero amb 
menors costos i envoltat del teixit 
social del nostre barri. Des de la seu, 
es coordinen les noves campanyes, el 
Correllengua o els projectes Parlem i 
Xerrem que tanta fortuna estan fent, 
tenint també disponibilitat de la resta 
de sales del casal per a programar-hi 
activitats propies. 

FAVES COMPTADES 
Una de les grans novetats del casal és 
la cooperativa de consum que ja va 
comen~ar a funcionar fa uns mesos, 
mentre les feines de remodelació de 
l'espai caminaven a poc a poc. Des 
del casal, vint-i-cinc unitats domesti-
ques poden rebre getmanahnenr e1 
cabas de productes Bio agradables 
que la gent de Pagerols «a Castellbis
bal» preparen cada dijous, tot i que 
en el futur engrandirem en nombre 
d'unitats i oferta alimentaria aquest 
projecte, que ja camina amb for~a. 

ESPAI CULTURAL 
Una de les inquietuds que mou el 
nou espai és la de poder programar 
activitats culturals de petit format. En 
aquesta línia, un grup de gent del 
casal vinculats a la can~ó i la poesía 
treballaran per acostar noves ofertes 
d'aquestes i altees disciplines a socis i 
socies, i al barrí en general, en un es
Pa! obert a propostes deis ve'ins que 
en vulguin fer ús. 

ESPAIINFANTIL 
El casal ja té vint anys i més de tres ge
neracions de militants. En aquesta 
nova etapa no ens volem deixar a 
ningú, per aixo l'espai infantil perme
tra que a les tardes les criatures gau
deixin de jocs en un espai exclusiu, 
mentre els pares o avies no els treuen 
l'ull de sobre tot fent un cafe. En la 
mesura del possible, l'espai podra 
acollir ªctivitats programarles pel ca
sal per als més petits «narradors de 
contes, titelles, etc.» o festes d'aniver
sari per a grups redui'ts. 

CAANS 
SegaWot 
Doro Wot 
&eg Wot 
1IJt 

. U .A.· .BO.li.1:DFTA 
IVIOr~ /\NIOUH 

Barris pera les 
persones 1 r 

' i 
Comissió de Ve'ins de la Bordeta i 

1 

¡ 
Volem fer referencia a una carta 1 
apareguda a diversos diaris amb el l 
títol <<Farts de les obres» i signada l 
per <<Ve'ins de Sants-La Bordeta». ! 

' 1 Es cert que les obres al carrer ¡ 
Olzinelles i voltants estan sent molt j 
dures de pair. Tant per la polsegue- i 
ra i les molesties de la propia obra 1 

com pel fet de fer-Ies totes alhora. 1 

Segurament, amb més ma d'obra i i 
menys calma es podrien haver es- i 

1 
cur~at els terminis. ¡ 

També es cert que s'havia pactat j 
amb l'Ajuntament habilitar un espai i 
a Can Batlló per aparcar mentre du- J 

ressin les obres i que fins avui no 1 

s'ha complert. 1 

1 també és cert que malgrat les j 
nombroses assemblees que hem fet ¡ 
per parlar-ne, el procés informatiu i 1 

participatiu endcgat pet !'Ajunta- J 

ment pot ser criticable per irregular. ! 
Pe ' bé 1 ro tam es cert que aquestes ¡ 

obres, reclamarles llargament des 1 

del moviment ve'inal i moltes d'elles ). 
a l'empar de Ja Uei de Barris, 

permetran una millora important i 1 

necessana per uns barris oblidats i \ 
degradats. Uns barris on cada millo- 1 

ra ens ha costat molta lluita. 1 

El mateix carrer Olzinelles, 1 

vertader eix de comunicació entre 1

1 els dos barris, deixara de tenir ra
quítiques voreres i de ser un carrer 1 

desmanegat amb dues fileres de ¡ 
cotxes i un carril i rnig al centre, per ¡' 

tenir bancs i arbres i fer més amable , 
i pacífic el passeig de la gent, grans 1 

i petits que van a l'escola, i afavorua 1 

el pas deis carrets de la compra o · 
les cadires de discapacitats. 

No és de rebut pretendre ante
posar la perdua de cinquanta o cent 
places d'aparcament al carrer al 
benefici coHectiu. Perque grades a 
les obres es guanyara espai per les 
persones. 

La carta acaba p(eguntant com 
anirem de la Bordeta a Sants. Expli
carem com ho fem alguns: 
caminant i, si anem amb algun deis 
avis, agafant ell15. .. 1 

VEGETAL.S 

Atkelt ... ,. 
Aterla 
8olllen 

tael domen .,.. 
Abeba domen 
fto 
Selata 

i 

l 
l 
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Cultura 

Arriba el 
primer Triatló 
de la dona 
El triatló és una prova mul

tiesportiva que consta de tres 

segments que se succeeixen 

sense pauses, que són, nor

malment i per aquest ordre, 
natació, ciclisme i cursa a 

peu, i dues transicions: una 
entre la natació i el ciclisme, 
i una altra entre el ciclisme i 

la cursa a peu, configurant el 

conjunt de totes aquestes 

parts com un tot. 

/'~~ <r4 

Redacció 
Sants 

El triadó és una prova que combina 
tres disciplines diferents: natació, ci· 
clisme i cursa a peu. 

En el Triadó Femení de Sants 1es 
distancies a recórrer seran 300 metres 
de natació alllac de l'Espanya Indos· 
tria!, 8.000 metres en bicicleta en un 
circuit que anira fins al pare de !'Es· 
corxador i hi donara diverses voltes, i 
finalment 2.000 metres de cursa a 
peu pels voltants · del pare de 
l'Espanya Industrial. 

Des de IA BURXA hem volgut entre
vistar Pilar Hidalgo, una de les grans 
nion~rP.Iril ci'~nHP~t P~nn-rt i ~~r:-:: :-!~ !~~ 
!""-~-----~ - -'"'i~';...:..:'!. -:...:.:¡.:-...:!~,.:. ....... u u.~ J.\,..,J 

principals promotores de l'important 
creixement que ha viscut aquest es
port en els darrers anys. 

~~) 

'-7-
Coo so comneteixes? 

. ls debats que estem man· E tenint a l'equip de treball 
del Projecte Barri Coope
ratiu ens han portat 
aquests darrers mesos a 

preguntar-nos sobre el Mercat 
Social. És per aixo que el 28 de maig 
a l'Espai Obert vam comptar, en- el 
marc d'una nova xerrada del PBC, 
amb en Jordi Garcia i en Jordi Via, 
ambdós cooperativistes i membres 
de la Xarxa d'Economia Solidaria 
-alternativesalacrisi.wordpress.com
i que precisament alllarg de !'abril i el 
m;¡jg d'enguany han dinamitzat el 
11 Seminari sobre Economia Solidaria. 

4 
~ ... 
• ·O -o 
\) .. 

•O ... 
\) 

eS .. .. .. 
1 ... -4 

C/ 'F~rr.ria, 28 
(áaf!ant p{afa á1 {a if'arga) 
08014 (Jlarce{ona 
tflf. 93 332 16 39 

Construint 
el Mercat 
Social 

Projecte Barri 
Cooperatiu 

Productes pel culttu 
d'exterlor 1 tntertor 

1 aro .. ·t hop 

hottel 

«Mai s'havia celebrat un triatló 
específic per a dones a 
Catalunya» 

ilar Hidalgo 
Prtndpal tm'Pulsora 4a11 Trtatló 4a la Dona 4a Sants 

El proper 12 de setembre se 

celebra el 1 T riatló de la 

Dona de Sants. Pilar Hidalgo 

Iglesias, de Cee (A Coruña), 

és la principal impulsora de 

l'esdeveniment. Nascuda el 

1979 i resident a Barcelona 

des de 1992, Pilar Hidalgo 

va ser campiona del món. 

sub23 l'any 2002 i medalla 

de bronze al Campionat 

d'Europa Absolut l'any 2004. 

Sergi Martínez de Huete Rodríguez 
Sants 

Per que celebrar un triatló femení? 
Perque tot i que Catalunya és ellloc 
de l'estat on s'organitzen més proves 
d'aquest tipos, mai no s'hi havia cele
brat un triadó específic per a dones. 

De totes nianeres no és el primer 
de l'estat, veritat? 
No, la Fetri (Federació Estatal de 

A. vui el Mercat Social ha 
deixat de ser només un 
projecte i és ja tamb~ una 
realitat desplegada i arre
ada al nostre . territori, 

amb centenars d'expressions locals 
i concretes. Trobem espais on con
flueixen consumidors responsa
bles, productors cooperatius i soli
daris, sistemes de finances etiques 
o de moneda social i sistemes de 
comercialització justa; una realitat 
sempre inacabada que cal expandir 
amb la finalitat que cada vegada 
siguem més les persones que satis
fem les nostres necessitats 

Ous frescos i pasteuritzats 

servei diari al coroerc 
i a la restauració 
C/Parcerisa, 17-19 

934.219.238 
ruitjadotzena@gmail.com 

Triadó) n'organitza diversos arreo de 
l'estat. De totes formes nosaltres no 
ho volíem incloure dins d'aquest 
calendari, ja que preteníem que fos 
un projecte propi. 

Que et va engrescar a organitzar 
aquest esdeveniment? 
L'any 2009, a causa d'un problema 
cardíac, vaig haver de deixar !'alta 
competició. Com que no volia desvin
culár-me del món de l'esport, vaig 
pensar que aquesta era la millor 
manera de fer-ho. 

Per que L~ iniri!!t!v,:! rl'~~!!~~;t'!'~-;:.1!.-.. ;;. ---- - - ".a~ ......... ~- u 

a Sants? 
Per la meva relació d'amistat amb el 
regidor del districte de 
Sants-Montju"ic, Joan Mane! Parisi, 
que ens ha donat moltes facilitats per 
organitzar l'esdeveniment. 

S 'havia especulat amb la 
possibilitat que el triatló estigués 
dins del programa de festes del ha
tri de Sants... • 
En principi havia de ser així i la data 
de celebració havia de ser el 5 de se
tembre, pero com que aquest dia 

personals o col-lectives dins 
d'aquest Mercat Social: des d"una 
alimentació sana i respectuosa fins 
a l'habitatge, l'ensenyament o la 
dignitat en el treball. 

e- al pensar que es pot 
donar la volta a !'actual 
context de crisi econo
mica i social, apostant 
intensament per gene

rar habits o realitats locals que esta
bleixin nous nodes des deis quals 
construir i gaudir aquest mercat 
social. 

"PEIXOS NOLLA" 
Mercat de Sants, 

parades 301 a 306 i 340 a 341 

Telf: 93-339-55-57 
SANTS 

tenen lloc les 24 hores de Montjulc, 
ho hem hagut de posposar una 
setmana. 

Esta previst fer algun tractament 
de neteja de l'aigua del llac de 
l'Espanya Industrial? 
Sí. La setmana abans de la prova es 
buidara elllac per poder-lo netejar i 
es tornara a omplir. · 

Les distancies a recórrer a la prova 
vénen donades per una limitació 
d'espai? 
No, el triadó popular de la dona té 
aquestes discindes petque així ho es
tipula la Fetri. 

Teniu alguna solució per a aquelles 
noies que vulguin participar i no 
tinguin bicicleta? 
Sí. Ciclos Valbuena ens ofereix 
bicicletes de lloguer a cost zero per a 
aquest dia. 

Quina participació esperen assolir? 
Una mica més de tres-centes noies, si 
ho aconseguim seria el triatló femení 
de més participació de l'estat. 

itjan¡;ant la reapro-Mpiació i l'autogestió 
de la for¡;a de treball, 
les cooperatives de 
consum, les mone

des socials, el comer¡; just, etc., 
podem esdevenir el que en 
paraules de Salas Antón (1965) 
anomenava <<un cranc dins del 
capitalisme,,, que construeix un 
sistema economic alternatiu 
plenament post-capitalista. 

· SoJtres áe Wh.ufur, csCclio{a 
i afumini 
~11ot([u res tfecorctt ivcs, 
cngui).;ats 

· )'lttláments termics, acústics 
i ignifucs 

. :.Mo6fes a miáa áe ouix.. 
i pfadur 

· 1?.¡formes en omcra( 

C/Moianés, 48. 08014 Barcelona 
Tel./fax 93 431 53 21 
www.aurodecor.com 
info@aurodecor.com 
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QU~ ESTA PASSANT ALS PAISOS CATALANS? 
En aquest apartat volem apropar-nos a la realitat del nostre 
pafs, des de Salses a Guardarmar i des de Fraga a Maó. Des de 
LA BURXA volem contribuir a la coneixen~a _del nostre passat 

immediat, de.les problematiques actuals, tan socials c_om 
ecologiques i economiques, i dels moviments populars que 
ens fan avan~ar. 

de la Direcció ¡' els membres del Co
mite de Vaga a les dependencies deis 
Serveis Territorials per a una media
ció, amb l'objectiu de desbloquejar la 
situació i permetre la consecució 
d'un acord entre les parts i la descon
vocatoria de la vaga. 

Homenatge ~ 
Carlos Gustavo 

~-

lmatge aeria del Sincrotró ALBA, ubicat a Cerdanyola del Valles (Valles Occidental). SERGI BLANCH 1 

Després de 5 hores de reunió es va 
poder signar un preacord que esta
blia un calendari de negociació i reco
llia algunes de les demandes deis tre
balladors. Amb aquest primer docu
ment, els representants deis 
treballadors van desconvocar les dues ' 
primeres jornades de vaga per a per
metre el desenvolupament de les 
negociacions. Les altres 4 van quedar 
convocarles en espera deis resultats 
de les rt;unions que s'havien de cele
brar entre les dues parts. 

El racisme no ens abandona i hem 
de lamentar la mort de Carlos 
Gustavo Burgos Vera, resident a. 
Cornella, a causa de la pallissa de 
tres racistes el cap de setmana de 
la victoria espanyola al mundial. 
La família ha declarat qu_e mentre 
li pegaven la pallissa, els agres
sors pronunciaven frases del tipus 
.sudaca de mierda., .vete a tu · 
país•, etc. Els tres agressors estan 
en llibertat. Curiosa manera de 
fer justíéia ... Les mobilitzacions 

obliguen a negociar 
Els treballadors del Sincrotró 

ALBA, després d'un mes de 

móbilitzacions, han obligat la 

Direcció del projecte a nego

ciar amb els seus represen

tants l'aplicació de la retallada 

. salarial aprovada pel govern 

espanyol. L'acord assolit mini

mitza !'impacte de la mesura 

sobre els salaris més baixos. 

Marc Álvarez* 
Barcelona 

La campanya "NEGOCIACIÓ JN' es va 
iniciar quan la Direcció del consorci 

- que gestiona el Sincrotró ALBA es va 
negar a negociar amb els represen
taÍlts deis treballadors la implementa
. ció de la retallada salarial del 5% 
anunciada pel President del Govem 
per a les empreses públiques. 

El Reial Decret Uei que dicta la me
sura estableix que cal reduir en un 5% 
el conjunt de la massa salarial de cada 
institució pública, pero preveu que 
s'apliquin distribucions diferents de 
les retallades mitjam;ant la negociació 
col·lectiva. 

rempresa va fer arribar als repre
sentants deis treballadors una pro-

posta d'aplicació i va instar~los a ela
borar una contraproposta, tot convo
cant una reunió per a comentar la 
qüestió. El Comite d'Empresa va re
dactar un document amb una taula 
de descomptes més progressiva que 
la presentada per !'empresa i en el 
qual es contemplaven all:res mesures; 
com la reducció de la dotació pressu
postana prevista per a complements 
de productivitat -permetent d'aques
ta forma que les nomines mensuals es 
veiessin menys afectarles- o l'equipa
ració de les condicions d'alguns as
pectes del Conveni CoHectiu del con
sorci CEllS a les del Conveni del 
Personal Laboral de la Generalitat. 

. La Direcció del centre, en rebre la 
contraproposta del Comite d'Empre
sa, va desconvocar unilateralment la 
reunió prevista per a discutir els dos 
documents i va emplac;ar per escrit 
els representants deis treballadors a 
manifestar si acceptaven o no la pro
posta de la Direcció abans de 24h, 
amenac;ant explícitament amb aplicar 
una retallada del 5% uniforme per a 
Jots els treballadors en cas de 
rebutjar-la. 

ASSEMBLEA DE TREBALLADORS 
· Davant d'aquesta actitud autoritaria, 
el Comite d'Empresa va convocar una 
Assemblea de Treballadors en la qual 

Sants-Montiuic decideix! 

Ara és epoca de. calor, de fes- / 
es majors i de descans. 

Acaba el curs escolar i per a 
molts és un moment per 
er els bons proposits de 

cara al curs que ve. Un bon proposit, 
més enl.li de matricular-nos en tal o 
qual curs, podria ser fer alguna cosa 
per la democracia i pel país. 1 que 
podem fer? Sants-Montju1c Decideix 
us propasa fer-vos voluntaris per a la 
realització de la consulta sobre la 

independencia a Barcelona. Ara que 
els processos per .a celebrar una con
sulta, tant per la via de la IP com de la 
ILP, han estat avortats pels partits po
lítics és el moment que la gent 
organitzi aquesta consulta. 

Gaudiu de les vostres festes ma
jors, descanseu, balleu, rieu, alceu 
castells, toqueu gralles ... , pero si te
niu un moment de descans podeu 
buscar les paradetes informatives que 
hi haura en els actes més importants 

es va exposar la situació i es va con
sultar a la plantilla quina decisió calia 
prendre. Una amplia majoria deis tre
balladors van optar per rebutjar la 
proposta de la gerencia, que es consi
derava inacceptable, i s'inicia una 
campanya per exigir una negociació 

· real i que P.ermetés arribar a un acord 
satisfactóri per ambdues parts. 

En coneixer la decisió deis treba
lladors, el Director de CELLS va co
municar l'aplicació immediata d'úna 
minoració del 5% de les nomines de 
tot el personal, que es va fer efectiva 
en la del mes de juny. En aquest con
text, es van iniciar un seguit de mobi
litzacions per a pressionar la Direcció 
del Sincrotró. Notes de premsa, adhe
sius a la roba durant la jornada labo
ral, informació als responsables polí
tics, etc. La majoria encaminarles a vi
sibilitzar el conflicte a !'exterior. 
També es va decidir convocar sis jor
nades de vaga (aturades de. 2h per 
dia) durant la posada en marxa de 
dos deis tres acceleradors de partícu
les de la instal·lació. En les convocato
ries ·de vaga, · els dos sindicats repre
sentats al Comite d'Empresa (CGT 
amb 6 delegats i CSC-Intersindical 
amb 3) van sol·licitar la mediació de 
la Conselleria de Treball. 

. El dilluns 5 de julio!, la Conselleria 
de Treball va citar els representants 

de les vostres festes i fer-vos 
voluntaris, per al dia de la consultá o 
per la realització de la campanya, o 
senzillament demaneu que us man
tinguin informats de com avanc;a la 
preparació de la consulta o de tots 

. aquells fets que puguin influir en la 
seva evolució. 

La manifestació record del passat 
10 de julio! toma a demostrar la clara 
voluntat que té el poble de Catalunya 
de poder decidir sobre tots els aspec-

1, FINALMENT, I:ACORD 
Finalment, el dilluns 19 de julio! es va 
assolir un acord sobre lá implementa
ció de la retallada salarial, que redtiia 
sensiblement !'impacte de la mesura 
sobre els salaris més baixos i recollia 
algunes de les reivindicacions deis 
treballadors sobre la utilització de 
·partirles pressupostanes diferents a la 
de les 'nomines, per tal de complir er 
Reial Decret Uei ami;> la mínima afec
tació per als empleats del consorci. 
En una nova Assemblea de Treballa
dors per a explicar a la plantilla el re
sultat de les negociacions es va votar 
l'acceptació del text definitiu per part 
deis delegats del Comite d'Empresa i 
va guanyar el sí per amplia majoria. 
Per als representants sindicals, el pró
cés i la resposta de la gent han estat 
molt positius, ja que els treballadors 
del Sincrotró ALBA han donat un pri
mer pas per organitzar-se i reclamar 
els seus drets, aguantant la pressió de 
la mobilització permanent durant un 
mes aproximadament. S'ha demostrat 
(també a la propia plantilla) que hi ha 
capacitat per a visibilitzar els conflic
tes a !'exterior i pressionar la direcció 
de !'empresa obligant-la afer-se enre
re en les seves decisions. 1 aixo ajuda 
a trencar el pessimisme dominant del 
<<no hi ha res afer~, que porta a l'ac
ceptació de les situacions i a la des
mobilització i que, desgraciadament, 
és !'actitud dominant a la majoria de 
centres de treball. 

----•-secre"'ta-rrG"eñerarae-c'Gt: 
CELLS i delegat del Comité 

d'Empresa 

tes del seu futur coHectiu, inclosa, i 
de manera fonamental, la seva relació 
amb Espanya. Pero el posit que el 
franquisme va deixar en el sistema 
polític espanyol segueix passant per 
sobre la voluntat del poble expressa
da a les umes. Si et sembia· tant mala
ment com a nosaltres, t'hi e·sperem, 
fes-te;: voluntari! Vine a les nostres pa
radetes durant la, Festa Majar o 
envia'ns les teves dades des d'Internet 
a santsmontjuicdeddeix.cat. 

... ··:··'soLíoARirí\f;ff~·v~··;¡.t 
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1 Anti racistes 
declarar 

a ! 
El dimarts 3 d'agost, la Coordina
dora Antirepressiva del Penedes 
informa en roda de premsa de les 
citacions judicials que han rebut 
set penedesencs en relació a la 

. manifestació de rebuig a l'acte ra

., cista de Plataforma per · Catalunya 

1 
el passat 25 d'a:bril. Les antlracistes 

· estan éridades a declarar el 30 de 
1 novembre. 
1 Des de la Coordinadora es vol 
1 deiXar dar que la manifestació anti-

¡ racista va ser un acte massiu i pací
tic que va esdevenir una resposta 

11 digna de la societat vilafranquina i 
. penedesenca contra els intents de 
1 trencar la convivencia per part del 
1 partit ultradreta i racista Plataforma 

1 
¡ 
l 
j 

., per Catalunya, amb Josep Anglada ¡ 

1 

al capdavant. Consideren sorpre- l 
nent que mentre l'Ajuntament ce
deix espais i material municipals 

'l per organitzar actes racistes, s'aca-
. ben encausant dues persones i ci-

1 
tant-ne set a declarar. ¡ 

. De moment, s'ha elaborat un ví- ¡ 
deo informatiu on s'evidencia el 1 
caracter marcadamant xenüfob i la l 
incitació a l'odi racista de PxC. Un l 
vídeo que s'ha projectat per primer ! 

¡ cop en la roda de premsa i que es ! 
1 difondrii per la xarxa. l 

Sants MontJuic 
Decideix 

-. 
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JESSICA SÁNCHEZ MARTÍN: 

tA BURXA és una revista editada per un equip de 
redacció que es traba cada dimarts al vespre al 
CSA Can Vies 
(c. Jocs Florals, 42) 

Periodicitat: mensual 

Telefon de contacte: 93 4221613 
Adrec;:a electrónica: laburxa@barrisants.org 
Plana web: www.barrisants.org/laburxa 

tA auRXA no es fa responsable dels articles d'Opif)ió. 

«El pitjor de tot·és la falta 
'd'i.nformació per part d·e 
l'empresa i del comite>> 

jessica Sánchez Martín és una 

de les darreres treballadores 

de l'agencia de viatges 

Marsans a Barcelon¡;¡., l'única 

que quedava a l'oficina del 

carrer Constitució. Marsans, 

la que era empresa del presi

dent de la patronal espanyola 

Gerardo Díaz Ferran, va 

abandonar tates les treballa

dores a la seva sort en condi

cions lamentables, sense ser

vei de neteja, ni aigua ni 

llum, ja que va decidir no 

continuar pagant les despeses 

de les seves oficines. 

"Aimenys jo encara tinc llum 

per poder -llegir i mirar 

Internet" deia la jessica, que 

va acudir al Punt 

d'lnformació Laboral, que 

cada dilluns organitza 

I'Assemblea de Barrial 

Centre Social de Sants, i a 

partir d'aquí vá endegar amb 

altres 'companys les 

demandes en defensa deis 

seus drets laborals. 

Manel Ros 
S¡mts* 

Quina és la situació a !'empresa? 
Fa gairebé dos mesos que estem 
inactius pergue ·no podem vendre 
absolutament res. 1 com que no 
podem vendre, que és la nostra feina, 

Vinyeta 

estem a les oficines perdent el temps. 
Estem vuit hores alla sense poder 
exercir la nostra feina. Erts van treure 
la llicencia aeria -llicencia que 
necessita tota companyia de viatges 
per poder vendre vols- el passat 19 
d'abril. Pero aixo no és quelcom qué 
ens ho comuniquil'empresa, sinó que 
ens n'assabentem a través del diari. El 
dia següent, en arribar la feina, 
l'ernpresa ens diu que aixo s'arreglara 
en 24 hores. Pero no es va arreglar res. 
A partir d'aquell moment la resta 
d'empreses del sector ja no van voler 
vendre res a Marsans. En qüestió de 
dues setmanes ja no podíem fer cap 
mena de reserva. Després vam 
desc9brir que Marsans tenia molts 
deutes amb tothom. El pitjor de tot és 
la falta total d'informació. No només 
per part de !'empresa, sinó també per 
part del Comite d'Empresa 

«La nostra 
principal font 
d'informació és el 
que diu la premsa 
d'lnternet» 

Per part d'UGf, que és el sindicat del 
comite, estem totalment desinforma
des. La nostra font d'informació és el 
que diu la premsa a través d'Intemet. 
rúltima informació que tenlm, que no 
és oficial, és que l'Ivan Losada, que és . 
qui ha comprat l'empresa, vol fer un 
Expedient de Regulació del 70% de la 
plantilla. A mitjan abril érem 4.000 em
pleats, en dos mesos vam passar a 
2.179, i d'aquests ara en volen fer fora 
al 70%. 

Heu denunciat a !'empresa per 
aquesta situació? 
Sí, jo i dinou companys més hem de
nunciat l'empresa per inactivitat, i així 

. poder rescindir els nostres contractes . 
al mes aviat possible, poder cobrar 
l'atur i la indemriització i poder tomar 
a trebaliar amb normalitat. 

«Estem a les ofi
ciens sense fer 
res i els sindicats 
passen de 
nosaltres» 
Per que creus que Díaz Ferran es va 
vend.re !'empresa si deia que era 
una empresa solvent? 
)o cree que va ser perque ell com a 
president de la patronal no volia fer la 
feina bruta d'haver d'acomiadar tota la 
plantilla. Aquest home, quan va ven
dre l'empresa, va sortir per televisió 
dient que ho havia fet pensant en els 
empleats i els clients. Pero no van pas
sar ni 24 hores i ja s'estava parlant de 
reduir el 70% de la plantilla. Se suposa 
que !'empresa era viable pero la reali
tat és que hi havia un deute molt gran 
de diners. Es diu que molts d'aquests 
diners Ferran els va anar passant de 
Marsans a Air Comet, que finalment 
també va haver de tancar. Se suposa 

. que tots aquest diners han desapare
gut amb Air Comet, es parla d'entre 
300 i 400 milions d'euros. 

Quines accions coHectives vau fer? 
Al principi les treballadores volíem fer 
alguna cosa i buscavem el recolzament 
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La Jessica davant !'oficina Marsans on treballa. 

d'UGT, pero ens vam trobar que 
estaven en contra de fer vaga, de fer 
manifestacion.s, del fet que denunciés
sim l'empresa ... i jo els hi deia: "pero si 
vosaltres sou el sindicat, esteu segurs 
que mireu pels nostres interessos?" · 

«Es parla d'entre 
300 i 400 milions 
d' euros desapare
guts» 

Finalment vam presentar la denúncia 
d'esquena als sindicats, i ara mateix 
estem a les oficines sense fer res, els 
sindicats passen de nosaltres i estem 
esperant que es resolgui la denúncia 
que hem posat ¡¡ l'empresa .. 

* Adaptació de 1' entrevista publicada al Setma· 
nari Directa, núm. 191. 

En aquesta Burxa hi han col-laborat: 
Pau Canela Barrull, Laia i Roger Sánchez Amat, 
Carme Reselló, Ester Rams, Albert Ricart Sanjuan, 
Agus Giralt, lren~ Jaume Gambín, Marti 
Gutiérrez Farré, Angel Bravo Almirall, Andreu 
Rosés, Miquel Darnés, Mireia Pui, David • 
Vázquez, Bernat Costa, Núria May Masnou, 
Lancelot, Anna Farré, Jordi Soler, Assemblea 
de Can Vies, Jordi Falcó, La Marietta, Mirta, 
Albert Garcia, Montse Huguet,Projecte Barrí 
Cooperatiu, Marc Faustino i Vidal, Assemblea de 
Barrí. de Sants, Casal Independentista de Sants, 
Comissió de VeYns de la Bordeta,Pere Bosi, Marta i 
Maritxu de l'Escletxa, Mercé Esteban i Manel Ros. 

Actualment !'oficina de la Jessica es 
troba tancada, de la mateixa manera 
que s'hi troba la totalitat de les oficines 
que restaven operatives, ja que el 31 
de julioll'agencia va fer un ERE peral 
100% de la plantilla. Ara, els seus 
vidres estan plens de papers enganxats 
on s'hi pot llegir el següent missatge 
no exempt de sarcasme: <<MARSANS 
R.I.P (1910-2010). Falleció a los 100 
años de edad tras ser brutalmente ase
sinada con larga agonía por sus últi
mos propietarios, Gerardo Díaz Ferrán 
y Gonzalo Pascual. Tus empleados y 
clientes no te olvidan. En la esperanza 
de que actos de tal vileza no vuelvan a 
producirse y de que gentuza de esta 
calaña no quede impune de ellos, invi
tamos a todos los clientes afectados a 
denunciar con toda la contundencia 
posible a los responsables de tamaña 
crueldad». En un altre escrit informa
tiu es demana als afectats que truquin 
al 91343 30 00, telefon que palesa que 
avui ja sols hi ha unes poques perso
nes a Madrid que estan acabant de po
sar el punt i final a la situació. 
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