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Més empenta i presència a web i xarxes

L’actualitat i el batec del barri és un dels eixos principals del projecte. 
L’àmbit local és des d’on entenem que es forja la comunitat, i és precisa-
ment des d’on volem generar l’escletxa comunicativa. Així la web de La 
Burxa passarà a seguir l’actualitat del barri, amb la publicació de notícies 
i/o cròniques de mobilitzacions de forma setmanal. La web com fins 
ara estarà vinculada a les xarxes socials. Des d’aquestes se seguirà fent 
seguiment i cròniques de les mobilitzacions que es produeixin al barri. 
D’aquesta manera la web passarà a ser un portal que no estarà vinculat de 
forma directa al paper

Més espais pels col·lectius
La comunicació de barri l’entenem com 

una escletxa on la informació crítica i 
combativa d’àmbit local pot trencar l’he-
gemonia de grans mitjans de comuni-
cació. Però no pretenem només ser un espai de 
(contra)informació, sinó també servir per donar o 
amplificar la veu d’aquells que fan una feina quoti-
diana als barris de Sants. D’aquesta manera a la web 
de la Burxa existirà un espai que reflectirà tota aquesta activitat 
vinculant La Burxa amb aquests col·lectius.

Centralització d’esdeveniments
Una de les mancances observada i demandada per diferents col·lectius ha 

estat poder tenir un espai de centralització d’esdeveniment i activitats del 
barri. El món de les xarxes socials genera un bombardeig constant d’infor-
mació. Per fer-se visibles molts cops els col·lectius destinen moltes energies 
a publicitar les seves activitats. La creació d’un espai on centralitzar tota la 
informació referent a activitats i esdeveniments permetrà una millor visibi-
litat d’aquests. Aquest espai es generarà a la web de la Burxa en espai visible. 
Aquest serà accessible per totes les entitats que ho vulguin. Però aquest 
espai tindria poca incidència per si sol, així que l’objectiu és poder treure 
tant un butlletí d’informació com també una entrada a les xarxes socials de 
forma setmanal amb l’agenda del barri.

Paper més atemporal, profund i altaveu del 
barri

Amb l’enfocament del contingut d’actualitat cap a la part digital, fa que 
la Burxa en paper hagi de canviar. Sense perdre l’enfocament local, els 
continguts que es generaran seran més atemporals. Donant lloc a reflexions, 
temes de més profunditat i una part molt important a la veu dels col·lectius. 
La periodicitat de la publicació també es veurà alterada i sortirà de forma 
bimestral. Estrenarem noves col·laboracions i duplicarem l’espai perquè 
aquestes veus gaudeixin del paper com a altaveu. Al paper també pretenem 
destinar més espai a les expressions artístiques dels nostres barris.

Com pots participar o col·laborar? Com 
podeu utilitzar la Burxa per fer d’altaveu?

La Burxa és un mitjà obert al barri i el seu veïnat. Les assemblees de 
redacció són obertes a la participació i aportacions del veïnat. Com més 
participació tinguem més viu estarà el barri i més fort serà el projecte. A més 
sempre està reservat un espai al paper perquè qualsevol que vulgui escrigui 
amb total llibertat. Només s’ha d’enviar al nostre correu. Amb l’enfortiment 
de la part digital de la Burxa aquestes opinions també es penjaran a la web.

Un dels objectius de la Burxa és centralitzar tant els esdeveniments del 
barri, com que els col·lectius puguin difondre les seves idees, pràctiques, 
problemàtiques, debats, reflexions, etc. D’aquesta manera cada número de la 
Burxa estaran reservades dues pàgines a donar veu als col·lectius. Si creus 

que publicar a la Burxa us pot ser útil no ho dubtis i posa’t en contacte 
amb nosaltres. Però no només volem la vostra col·laboració, sinó 

també volem ser-vos útils. La part de l’agenda de la web 
serà oberta per aquells col·lectius que hi vulguin parti-

cipar d’aquest procés de centralització d’esdeveni-
ments. Si voleu que surtin els vostres ens ho heu de 
fer saber perquè us generem un usuari. Amb aquest 
podreu entrar i posar els vostres actes. Sabem que 

això no és una novetat. La novetat serà que setmanal-
ment publicarem a les xarxes un resum de l’agenda 

del mes perquè el veïnat pugui tenir en un sol lloc tota la 
informació.

Enxarxament virtual
La web de la Burxa estarà dividida en tres espais diferenciats. Un serà per 

les publicacions de la Burxa enfocades en l’actualitat de Sants. Un altre per 
l’agenda d’esdeveniment del barri. I per últim un espai on visualitzi l’ac-
tivitat dels col·lectius. Aquest volem que estigui vinculat a tots vosaltres 
(entitats, col·lectius, associacions, etc.) i funcionarà com un portal on es 
publicarà tot el que es publiqui als vostres llocs web. Per això us demanem 
que si voleu que les vostres publicacions digitals apareguin en aquest portal 
centralitzat del barri ens ho feu saber per poder-lo vincular. Naturalment 
tot el que surti s’informarà de quina web prové perquè si el lector vol anar a 
la vostra pàgina web. L’objectiu, igual que amb l’agenda és centralitzar tota 
l’activitat del barri i així tots els col·lectius surten guanyant en amplificar la 
seva difusió. Que passà si no tens web o no la feu servir? Doncs que també 
us oferim la possibilitat de poder publicar de forma directa en aquest portal 
amb el vostre propi usuari.

Si voleu participar d’aquest enxarxament, és imprescindible que ens ho feu 
saber per tal que us puguem informar de forma detallada de quina manera 
ho podeu fer, quin funcionament tindrà i quines limitacions existiran.

Seguim amb renovades energies i il·lusions aquest projecte                
comunicatiu, combatiu i comunitari.

Us animem a participar i que ens digueu la vostra!

El resultat del procés de repensar
el projecte comunicatiu de La Burxa
Redacció

Com moltes de vosaltres sabeu, a la Burxa hem dut a terme un procés de replantejament del projecte per adaptar-lo a les necessitats del barri 
i a les motivacions i energies dels membres de l’equip de redacció. Entenem aquest projecte com un espai al servei del barri, les seves veïnes 
i els moviments socials. Per això hem volgut durant aquest temps poder posar-nos en contacte amb lectores, col·laboradores i col·lectius i 
entitats. Després de tres mesos de feina interna ens complau presentar-vos per fi el resultat d’aquest procés. 
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Sants Viu 

Alerta Ultra 
El 13 de març, el barri va estar pendent de l’Alerta 

Ultra. I és que el partit entre el Barça i l’ Olímpic de 
Lió va fer saltar alarmes quan per xarxes socials 
es feia crida a que els ultres del’equip visitant es 
concentressin des de mig matí a la plaça Osca, fins 
a l’hora d’entrar al Camp.

Aquests ultres, vinculats a l’extrema dreta, van 
fer la convocatòria sense permisos. És per això que 
des de l’antifeixisme combatiu es va organitzar 
una resposta popular per ocupar la plaça Osca 
i evitar la concentració ultra. Per la seva banda 
els Mossos d’Esquadra van fer un seguiment 
d’ambdues convocatòries evitant que els ultres 
arribessin al barri i redirigint-los cap a la plaça 
Artós de Sarrià i identificant els antifeixistes que 
van concentrar-se a la plaça. Al llarg de la tarda, 
nit es van viure alguns episodis d’agressions per 
part d’ultres, cosa que demostra la importància 
de l’organització de barri per fer-los front. El 13 de 
març però no ha estat l’únic dia d’alerta ultra, i 
és que el passat 30 de març, l’acte organitzat per 
VOX a Maria Cristina, també va comptar amb una 
mobilització antifeixista. En aquesta ocasió però, 
la repressió va ser força més alta i els mossos van 
practicar 5 detencions, una de les quals ha acabat 
amb una noia de 20 anys empresonada a Wad Ras. 
I la seva posada en llibertat al cap d’una setmana 
prèvia fiança de 6000 euros.

L’Economat obre portes a la Bordeta
Dimecres, 9 d’abril de 2019 a la tarda, després 

de molts mesos... per fi va ploure. Aquesta aigua, 
insuficient, de ben segur que va ser agraïda per 
les treballadores del camp, però va generar senti-
ments confrontats a la gent de l’economat social. 
En general, allò que agraeix les treballadores del 
camp fa feliç la gent de l’economat però preci-
sament aquella tarda inauguraven la seva nova 
seu i l’aigua podia aigualir la celebració. Per sort, 
la realitat va ser una altra, el nou local situat 

als baixos del número 85 de carrer Constitució 
disposa d’una porxada on van poder dur a terme 
tot el que tenien previst. Puntualment, a les sis 
s’hi obrien les portes deixant enrere definitiva-
ment l’antic local del carrer Jocs Florals. Un bon 
grapat de gent omplia la porxada i visitava la 
nova botiga. Sota l’aixopluc hi havien muntat un 
petit pica-pica de productes que es poden trobar 
a l’Economat i també hi havia una petita barra 
on poder-hi comprar refrigeris per fer baixar 
les menges. A la porxada també hi assajaven 
els músics del grup “Humus” que animarien la 
vetllada. Al llarg i ample una petita exposició que 
explicava el projecte de l’economat. Dins el local 
la gent tafanejava els productes que s’hi poden 
adquirir i la caixa treia fum de les compres que 
s’hi anaven fent. Finalment, quan el Sol va haver 
marxat, van començar a recollir donant així per 
finalitzada, amb èxit, la inauguració d’un nou 
espai. Per més informació sobre el projecte, podeu 
consultar-ne el lloc web i les xarxes socials, o al 
seu correu economatcoop@gmail.com

Crònica des del Tribunal Suprem
Hem aprofitat que l’advocada santsenca Joana 

Badia, va aconseguir una acreditació per assistir 
al judici contra els presos polítics catalans, per 
demanar-li que ens fes una crònica del que ha 
vist durant una jornada al judici, ella ens explica 
que... Anem a Madrid, tinc l’oportunitat d’anar 
al judici. Estic nerviosa i emocionada, amb la 
sensació estranya de qui pensa que contenta no 
és la paraula adequada per descriure el que sento, 
però sí, emocionada de poder viure i veure tot el 
que passa en aquella sala que fa set setmanes que 
segueixo als mitjans. El taxi ens deixa al carrer 
de sota del Suprem, ens sorprèn és la gran quan-
titat de policia. Hi ha agents armats a cada canto-
nada, tanques a quasi vint metres de les portes, et 
miren de reüll a cada passa que fas per veure cap 
on camines. Comencen a arribar les defenses, l’ad-
vocacia de l’estat, la fiscalia i els advocats de VOX, 
passen de pressa, saluden els coneguts i entren a 
la sala que encara no veiem. De sobte, es desplega 
una mampara que evita que veiem el passadís 
més proper a la sala del judici, hi ha un rebom-
bori, sabem que ho fan perquè no veiem passar 
els presos i preses. Quan han acabat d’entrar ens 
fan passar a nosaltres. Entren els magistrats, 
Marchena anuncia que comença la sessió. El matí 
és una desfilada Guàrdia Civils i Mossos d’Es-
quadra explicant les protestes veïnals que hi va 
haver als pobles els dies després de l’1 d’Octubre, 
ho porten preparadíssim, expliquen els fets que 
segons ells justifiquen la violència, sempre posant 
èmfasi en els insults que tots repeteixen en el 

mateix ordre: “feixistes, assassins, fora les forces 
d’ocupació…” i parlen de “la massa” per referir-
se als manifestants. De fet, en un moment precís 
un dels agents diu: “la gent” i s’autocorregeix 
“ai! Perdón… la massa”. Sortim a dinar, hi anem 
amb alguns advocats i advocades que coneixem. 
Preguntem com estan elles després de tants dies, 
ens diuen que cansades i neguitoses perquè, 
després de tants testimonis, preparar la valo-
ració de la prova i les conclusions serà complica-
díssim. Mengem de pressa i marxem perquè ens 
han dit que abans de la sessió de la tarda tenim 
deu minuts per veure els presos i preses. Parlem 
de la presó, de les dificultats per rentar-se la roba 
que han de portar tota la setmana i de com és de 
feixuc estar tres o quatre dies a la setmana sense 
veure la llum del sol, que els dissabtes aprofiten 
per moure les cames i que els toqui l’aire. Els hi 
portem records de gent coneguda i ens acomi-
adem amb el cor encongit. La sessió de la tarda 
continua amb policies que expliquen cosses que 
feia la massa, un dels testimonis s’embala i fins 
i tot diu que la gent “tenía los ojos desorbitados”, 
quina comèdia! La sessió acaba aviat, a les 17h 
en Marchena s’acomiada fins dimarts a les 10h i 
sortim de la sala, al carrer, els advocats ens saluden 
de pressa, aprofiten per córrer a l’AVE a veure si 
avui arriben una mica abans a veure les famílies. 
Nosaltres tornem a casa i ells a Soto i Alcalá Meco, 
potser dissabte tindran una estona per veure el sol.

Fira del llibre feminista
Tot i que de dues edicions no en podem dir 

tradició, si que apunta maneres aquest nou 
format que des de fa 2 anys el Casal indepen-
dentista de Sants Jaume Compte, impulsa per 
a les dates posteriors a la diada del 8 de març. 
Enguany també ha estat un èxit de participació, 
tant pel que fa al nombre d’activitats i parades 
de llibres com per la participació veïnal. La 
plaça de Sants va poder acollir un debat sobre 
el llibre de “feminisme per al 99%”, de Tigre de 
Paper, la presentació de “En terra de ningú” de 
Gatamaula, així com de les actuacions musicals 
d’Èlia Riudavets, Marina prat i Maria Samiento.

Crònica del barri    3
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Espai Feminista de Sants             
Comitè de Vaga 8M

A les 7 del matí del 8 de 
març, més de 150 dones 
ens trobàvem impacients, 
entre abraçades d’amigues 

i somriures, per començar una gran 
jornada de lluita i reivindicació que, 
un cop més, va ser gran èxit. Era la 
primera acció del dia, uns piquets 
per trencar la normalitat en un dia 
de vaga feminista laboral, de cures, 
de consum i estudiantil. Durant 
gairebé 1 hora, vam aconseguir tallar 
la circulació a la plaça de Cerdà tot i 
la repressió dels Mossos d’Esquadra 
que, en un intent de desallotjar-
nos de la calçada, van agredir amb 
violència algunes companyes que 
seien a terra i van identificar-ne 
dues (més una tercera dos dies abans 
quan penjava una pancarta) per ser 
les encarregades de parlar amb el cos 
policial mentre durava el tall. 

Des del comitè de vaga denun-
ciem aquesta repressió que entenem 
com una eina per desactivar i crimi-
nalitzar el moviment feminista 
combatiu. Cal recordar que l’any 
passat una companya va rebre una 
multa on se l’acusava de liderar el 

tall de la Gran Via. Des de l’Espai 
Feminista de Sants hem recorregut 
la sanció, que no pagarem, perquè 
tenim dret a fer vaga i a reivin-
dicar els nostres drets, perquè volen 
criminalitzar-nos però no ho acon-
seguiran. Som moltes, el moviment 
feminista creix, i la vaga del 8 de 
març d’aquest any és una prova que 
la lluita feminista contra el patri-
arcat, el racisme, el capitalisme i 
totes les formes d’explotació és cada 
cop més forta i decidida. 

I així ho vam demostrar als barris 
de Sants durant el 8M, quan cente-
nars de dones vam participar en la 
rua piquetera de denúncia contra 
les violències que patim cada dia: 
violències masclistes, laborals, que 
ens impedeixen decidir sobre el 
nostre cos, que ens dificulten l’accés 
a l’habitatge i a una vida digna. Un 
dinar preparat pels aliats 8M va 
servir per recuperar forces i anar a la 
manifestació unitària de Barcelona, 
encara més massiva que la de l’any 
passat. 

Va ser un 8M d’èxit que va estar 
precedit per moltes assemblees 
preparatòries. Des de finals de l’any 
passat, l’Espai Feminista de Sants 
va transformar-se en el Comitè de 
Vaga 8M, i a través de comissions 

(comunicació, coordinació amb 
altres espais, logística, pre-8M i 8M) 
vam preparar, debatre i treballar per 
decidir entre totes com volíem que 
fos aquesta jornada de vaga. 

Després del 8M seguim endavant. 
A partir d’ara, cada dia 8 del mes 
totes les dones interessades ens 
trobarem per treballar, formar-
nos, enxarxar-nos i construir un 
barri feminista. En aquests mesos 
de treball hem vist que tenim 
moltíssimes coses per fer i que ens 
interessen. No volem que el treball 
de l’Espai Feminista se centri només 
a preparar la vaga de l’any que ve, 
sinó que intentarem mantenir una 
activitat constant per continuar la 
lluita des de diversos vessants. En 

aquest sentit, i al voltant del  mural 
que el 8M vam pintar al calaix, 
volem que aquest sigui el punt de 
trobada on ajuntar-nos per denun-
ciar els feminicidis als quals som 
víctimes, perquè cal cridar ben fort 
que no ens morim, que ens maten 
per ser dones. 

També arran de les comissions 
per al 8M hem creat una assemblea 
de suport mutu, que encara estem 
acabant de definir, però que vol 
servir perquè totes les dones que ho 
vulguin puguin participar i explicar 
els casos que els preocupen, denun-
ciar violències o demanar acom-
panyament. Entre totes seguirem 
treballant per la lluita feminista a 
Sants.   

Crònica del 8m al barri
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Clara Vitòria

El  c a s  d e l s  m a r i s t e s  é s 
segurament el més greu 
destapat al nostre país. Una 
xacra que han hagut de patir 

desenes de víctimes. Aquest cas 
va sortir a la llum l’any 2016 arran 
d’una primera denúncia feta pública 
contra l’exmestre d’educació física 
J. Benítez. Arran d’aquell fet van 
anar sorgint desenes de denúncies, 
no només contra aquest professor, 
sinó contra altres membres també 
d’aquesta congregació.

Manuel Barbero, pare de la víctima 
que va destacar el cas va crear l’as-
sociació Mans Petites contra l’abús 
i el maltractament a menors. Des 
d’aquesta van estar recollint dades 
sobre tots aquests abusos. L’entitat 
va rebre fins a 70 denúncies de dife-
rents víctimes. La majoria d’aquestes 
no van voler passar pels jutjats, ja 
que moltes han prescrit.

J. Benítez és la punta 
de l’Iceberg dels abusos 
acorreguts als centres 

de maristes. L’associació 
Mans Petites ha recollit 70 
denúncies a tot Catalunya.

El cas de J. Benítez va arribar a 
final de març a judici. S’enfrontava 
a quatre denúncies per abusos 
sexuals. Malgrat això aquest pede-
rasta confés en va acumular fins 
a 17, de les quals només aquestes 
quatre han pogut arribar a judici. 
Les víctimes es van agrupar en una 
sola acusació, però Benítez s’en-
frontava a més a les acusacions de 
la fiscalia, la Generalitat i l’Ajunta-
ment de Barcelona. La pena màxima 
demanada és de 35 anys de presó.

Les víctimes van valorar de forma 
positiva el judici. Dos dels abusos 
van ser reconeguts per l’acusat i 
de les altres dues víctimes no ho 
negava però deia no recordar-se. Un 
dels punts claus de judici era poder 
establir quin grau d’encobriment va 
rebre Benítez per part dels maristes. 

Aquest va reconèixer que les seves 
accions van ser descobertes ja l’any 
1988 i que no va rebre cap sanció ni 
se’l va apartar de la feina. Des d’ales-
hores es va sentir emparat per la 
congregació.

Maristes nega qualsevol 
encobriment i les famílies 

del centre demanen 
respecte pels equips 
docents actuals i els 

alumnes

La fiscalia va apuntar com a 
responsable subsidiària als maristes. 
El que marqui la sentència serà 
clau en aquest sentit. Mans Petites 
s’ha assegut quatre vegades amb 
la fundació Champagnat, que és la 
gestora dels centres dels maristes. 
Malgrat aquestes reunions, no 
s’ha pogut avançar res en la resti-
tució que l’associació demana per 
les víctimes ni el reconeixement 
d’aquestes. Els pares maristes tant 
durant el judici com de cara als 
mitjans han negat sempre l’enco-
briment. Així, si en la sentència del 
cas Benítez es prova l’encobriment i 
s’estableix una compensació, servirà 
com a referència per les demandes 
de les altres víctimes que no han 
pogut accedir a la justícia. A més de 
Benítez, tres exprofessors més han 
reconegut abusos, i pesen denúncies 
sobre més d’una desena.

El mateix dia que començava el 
judici el centres de Sants i Sants-Les 
Corts de maristes apareixien plens 
de pintades acusant-los de violadors 
i encobridors de pederastes. Aquest 
fet que mostrava la ràbia de les 
víctimes va ser molt mal recollit per 
les famílies i l’equip docent actual. 
En una mostra de rebuig a aquest 
acte les famílies van organitzar una 
concentració de suport a l’actual 
equip, que diuen no tenen res a 
veure amb els fets que poguessin 
passar en el passat. Alhora també 
demanaven justícia per les víctimes 
i es queixaven de l’assetjament que 
havien de patir per les pintades i els 
mitjans els actuals alumnes.

El ’cas Maristes’ d’abusos 
sexuals a menors arriba a 
la justícia amb el judici a 
J.Benítez

Més mordasses 
pels mitjans de 
comunicació
Multa de 1.300€ a un membre de la Burxa 
mentre cobria la vaga general del 21F

Redacció

Al març del 2015 s’aprovava la polèmica llei de seguretat 
ciutadana, anomenada de forma popular, llei mordassa. Arrel 
de la crisi les protestes socials van augmentar per l’empitjo-
rament de condicions de vida la població. Al govern del PP, 

però, només li preocupava poder frenar la protesta a cop de repressió, 
en comptes de resoldre els problemes de les ciutadanes. La llei va ser 
denunciada per coartar la llibertat d’expressió, manifestació, reunió i per 
legalitzar les devolucions en calent de les migrants a la frontera.

Però aquesta eina repressiva, que va ser rebutjada per tots els altres 
partits de l’oposició, és emprada per aquells que van prometre no aplicar-
la o fins i tot tombar-la. Parlem en concret del govern de la Generalitat 
format pels partits que van aprovar la declaració d’inici del procés consti-
tuent, on es feia una referència explícita a què aquesta llei es considerava 
contrària als drets humans i per tant no tindria validesa en aquest procés.

Dimecres 20 de març un membre de l’equip rebia la notificació formal 
de tres sancions per una identificació mentre feia el seguiment de la vaga 
general del passat 21 de febrer. El nostre company que seguia el piquet 
matinal del barri de Sants va ser requerit per identificar-se de forma arbi-
trària i prepotent per un agent dels Mossos d’Esquadra. Quan aquest va 
requerir el motiu d’aquesta identificació i va expressar estar seguint el 
piquet com a premsa, els mossos van intentar separar-lo del gruix de 
persones que participaven en la mobilització. Aquesta intimidació dels 
agents va fer que les manifestants del piquet intentessin aturar aquesta 
acció, cosa que va produir la intervenció violenta de la policia.

Les sancions administratives imposades són tres. Una desobediència 
a l’autoritat, per segons els agents negar-se a identificar-se, sancionada 
amb 601€. Una altra per desordres públics a l’estar tallant el carrer, sanci-
onada també amb 601€. És a dir se sanciona per estar a la calçada junta-
ment amb els manifestants. Quelcom imprescindible quan es cobreix 
una mobilització d’aquestes característiques. A més tallar el carrer no és 
il·legal en jornada de convocatòria de vaga general, però la llei mordassa 
acaba amb aquest dret a l’aplicar un procediment administratiu en 
comptes de penal. I per últim una sanció per una falta de respecte a l’au-
toritat que mai va existir, sancionada amb 101€.

Veiem doncs com el govern que va animar a la mobilització contra 
el judici del procés, aplica una política repressiva contra aquells que es 
mobilitzen. Aquella jornada va estar caracteritzada per l’alta agressi-
vitat dels mossos d’esquadra, les identificacions, detencions i retencions 
de manifestants. A més també aplica la repressió contra els mitjans de 
comunicació que cobreixen aquestes, limitant el dret a la informació i 
llibertat d’expressió. L’aplicació de la llei mordassa s’està normalitzant en 
centenars d’expedients. La utilització d’aquesta és greu perill no només 
per la premsa, sinó per tota la ciutadania. Les forces de seguretat adqui-
reixen un gran poder i impunitat, en poder reprimir gairebé qualsevol 
mobilització. Centenars de casos que queden en l’oblit, activistes, perio-
distes, advocats, migrants i qualsevol a qui la policia decideixi pateixen 
del pagament constant de multes. En passar a l’àmbit administratiu la 
veu dels agents no té capacitat de rèplica i la indefensió de les sancio-
nades és la norma.

Com a mitjà de comunicació ja és la segona vegada que patim l’apli-
cació de la llei mordassa en el seguiment de diferents mobilitzacions. La 
persecució contra mitjans com el nostre, petits, d’àmbit local i no profes-
sional fa perillar la informació lliure contra els grans mitjans de comuni-
cació moltes vegades al servei de diferents poders.
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Impuls Coop

Des de fa ja 4 anys, els 
p r o j e c t e s  d ’e c o n o m i a 
solidària, cooperativa i 
comunitària  del  barri 

surten al carrer per compartir 
un dia d’activitats, i  enguany 
coincidint amb  la recent signatura 
del conveni entre l’Ajuntament 
de Barcelona i l’Associació Espai 
Comunitari i Veïnal Autogestionat 
de Can Batlló per la  cessió d’us per 
una trentena d’anys, l’associació  
Impuls cooperatiu de Sants, l’entitat 
promotora de la jornada,  ha 
volgut traslladar la celebració de la 
Primavera Cooperativa a Can Batlló, 
el proper dissabte 18 de maig durant 
tot el dia.

L’Impuls Cooperatiu de Sants és 

un espai de trobada i intercoopera-
ció d’iniciatives socioeconòmiques, 
transformadores, com cooperatives, 
entitats de l’economia social i soli-
daria i projectes d’autogestió comu-
nitària. Neix el 2015 per impulsar 
experiències que afrontin la reso-
lució de les necessitats col·lectives 
des de pràctiques emancipadores i 
solidaries i per promoure un canvi 
del model econòmic cap a una 
societat postcapitalista, equitativa i 
sostenible.

La Primavera Cooperativa és una 
jornada festiva, de trobada i cele-
bració per compartir amb les veïnes 
i a la vegada vol esdevindre un 
aparador i un espai de visibilització 
dels diferents projectes.

Pel matí, a partir de les 11h. hi 
trobarem la Fira de col.lectius que 
s’emplaçarà al llarg del carrer 11 de 

juny, i també es farà la presentació 
dels nous projectes cooperatius 
sorgits al territori.

 A les pistes esportives se celebrarà 
les primeres Jornades esportives, 
antiracistes i de comunitat, entenent 
l’esport com una eina inclusiva i de 
cohesió social, coordinades per La 
Ciutat Invisible i ben aprop també 
trobarem un Espai de Jocs per 
infants a càrrec de Tata Inti.

Pel matí també es realitzarà una 
Ruta pels tallers i espais d’oficis de 
Can Batlló, on La Fusteria, Cervesa La 
Bordeta, Descontrol,  La Borda i més,  
explicaran el seu projecte in situ.

L’Economat Social oferirà un taller 
teòric i pràctic de la normativa de 
vehicles de dues rodes i del Bici-
cargo mancomunat pels carrerons 
del recinte fabril.

Al voltant de les 12h. hi haurà la 

xerrada i debat sobre el nou conveni 
de cessió de Can Batlló i els bèns 
comuns urbans on s’aprofundirà en 
els detalls del conveni signat i el què 
suposa pel territori.

Després del dinar popular amb 
barbacoes, l’activitat se centrarà 
al voltant del debat de la cultura, 
amb la presentació de la Guia del 
Cooperativisme cultural editada 
recentment i  fruit d’una recerca on 
han participat les cooperatives  La 
Pera, Quesoni, La Ciutat Invisible i el 
Koitton Club.

A darrera hora de la tarda, i a càrrec 
del  Cinema cooperatiu Zumzeig es 
projectarà la pel.lícula El Entusiasmo 
(2017): Després de quaranta anys 
de dictadura, la reconstrucció de la 
CNT durant la Transició va superar 
totes les expectatives, aquesta serà la 
primera idea que obrirà el debat de 
després del passi amb la presència 
del director Luis Herrero. 

I acabada la presentació de la Guia 
es donarà pas a l’acte més musical 
de la Primavera, el Sound System: 
Pel poble!  dinamitzat per Quesoni 
que ens aproparà a la cultura sound 
system que va neixer per portar la 
música als carrers. Torres d’altaveus 
que acostaven sons de diferents 
estils als barris on no arribaven les 
orquestres dels clubs. La música 
continua sent un punt de reunió 
imprescindible per pendre el pols 
a la vida dels barris i es aquí on els 
sound systems tornen a entrar a 
escena: Reggae, Rocksteady, Rub 
A Dub, Dancehall i també, recupe-
rant el vessant popular i cultural 
dels picós colombians, Funk, Soul, 
Cumbia, Salsa o Boogaloo fins a la 
mitjanit i posar el punt i final de 
la quarta Primavera cooperativa a 
Sants.

Us hi esperem a totes!

Primavera Cooperativa a Can Batlló 
Dissabte 11 de maig, de 10h-00h

Floreix de nou la

Foto | Foto d’arxiu de Can Batlló, lloc de celebració de la Primavera Cooperativa

al barri de Sants
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Escola Popular de la Bordeta

Durant les últimes setmanes, 
al grup de divendres de 
l ’Escola Popular de la 
Bordeta hem realitzat una 

investigació sobre el racisme amb les 
veïnes del barri. Al grup de divendres 
hi participen les més grans dels 4 
grups de l’Escoleta, que tenen entre 8 
i 11 anys, i tres acompanyants. 

Arran dels terribles atacs racistes 
ocorreguts les últimes setmanes 
(Castelldefels, Canet de Mar, Zona 
Franca, hooligans del Lió, atemp-
tats de Nova Zelanda,…) les acom-
panyants vam considerar prioritari 
abordar especificament el racisme 
amb el grup i vam demanar-los 
si volien treballar en un projecte 
sobre el tema. El grup es va mostrar 
interessat a tractar-ho i també 
en que es pogués publicar la seva 
feina. Després de donar-hi algunes 
voltes, vam decidir que entrevista-
ríem a persones del barri sobre les 
seves idees i vam escriure algunes 
preguntes sobre què és el racisme, 
perquè la gent és racista i com es pot 
combatre aquest problema. Després 
d’algunes reflexions van aparèixer 
noves preguntes com ara, què s’ha de 
fer quan algú és racista amb tu?

Entrevistar a la gent al carrer va 
ser una experiència molt excitant 
pel grup. Primer preguntàvem si els 

podíem entrevistar i gravar. Molta 
de la gent es va mostrar interes-
sada i va de tenir ganes de parti-
cipar, però hi va haver algunes 
persones que tenien molta pressa o 
que  semblaven incòmodes parlant 
sobre aquest tema amb infants. De 
les entrevistades, la majoria coinci-
dien en què el racisme es deu prin-
cipalment a la falta d’educació i que 
la gent que és racista necessita una 
educació millor i deixar de culpar als 
altres dels seus propis problemes. 
Un dels entrevistadors, va preguntar 
sobre el paper de la justícia a l’hora 
de combatre el racisme, moltes de 
les persones entrevistades pensaven 
que el sistema de justícia no era la 
forma de combatre’l i una dona va 
expressar que això només perpetua 
l’odi. Algunes de les joves del barri 
també van donar la seva opinió i 
van explicar al grup algunes coses 
sobre el racisme, el que va encoratjar 
a les entrevistadores a explorar 
sobre les seves pròpies opinions i 
van començar a entrevistar-se les 
unes a les altres. Una de les persones 
joves entrevistada va dir que el més 
important era donar suport i solida-
ritzar-se amb la persona afectada. 

En una sessió posterior a les entre-
vistes, vam pintar una pancarta 
per sortir a la plaça amb la resposta 
que li volem donar al barri: “No al 
racisme”.

Preguntem al barri 
pel racisme

Assemblea Llibertària de Sants

Arriben tres convocatòries d’eleccions, i s’espera de tots els 
col·lectius llibertaris i anarquistes que facin una campanya en 
contra d’elles. Perquè per poc que sàpigues sobre anarquisme, 
tothom sap que una anarquista no vota. Ara bé, creure que 

les anarquistes simplement no voten, és fins i tot pitjor que creure que 
voten.

Els col·lectius anarquistes acostumem a cometre l’error de centrar-
nos en demanar que la gent no voti, en fer veure a la gent que delega 
els problemes que té a un partit o persona que les ha de solucionar, 
que aquesta no és la via. Però molts cops no fem suficient insistència 
en què la destrucció d’un sistema ha d’anar acompanyat indiscutible-
ment d’un altre que hem de construir. Perquè què proposem si no és el 
vot? Quin sistema proposem, si tan en contra estem de la democràcia 
representativa?

Apostem per un barri organitzat, fort, perquè puguem resoldre nosal-
tres mateixes els nostres problemes. Si ens falta una casa, no volem 
haver de votar un partit que ens prometi crear més vivenda pública, que 
ja sabem que no arribarà mai. En aquest cas, apostem per okupar un 
pis d’un banc o un propietari, petit o gran, que no la utilitzi. I així, amb 
tot. I no podem fer-ho soles, ens necessitem les unes a les altres per tal 
d’assegurar que a cap veïna li falti res, que no es trobi sola en un cas 
de violència masclista, sense poder estudiar, o amb un judici que no 
pot afrontar. Un barri amb estructures fetes per les pròpies veïnes per 
resoldre tots els problemes que tenim per culpa del capitalisme, el patri-
arcat, el racisme... Un barri que no només s’enfrontarà a l’Estat que és qui 
diu que té la responsabilitat de garantir una vida digna a tota la ciuta-
dania però que no fa, sinó que no el necessitarà i quedarà obsolet.

Emplacem a la gent no tant a no votar, perquè tampoc creiem que votar 
canvïi res, així que és igual el que facis, sinó a organitzar-se en espais al 
barri. L’auge de VOX es combat als carrers, anant a les convocatòries anti-
feixistes com la del passat 30 de març a Plaça Espanya i debatent amb les 
teves veïnes quines són les mentides que diuen. Els problemes de precari-
etat laboral i habitacional es solucionen en el Grup d’Habitatge de Sants 
o en un sindicat combatiu. Que no hi hagi beques per a extrascolars no 
es soluciona votant un partit que apugi els pressupostos, sinó impulsant 
projectes com l’Escola Popular de la Bordeta. Espais d’oci, per fer reunions 
i activitats quan i com vulguem, no ens els donarà cap Ajuntament sinó 
que els hem de prendre nosaltres, i així va néixer Can Vies.

És per això que el dia 27 d’abril, el dia abans de les eleccions, us convo-
quem a totes les veïnes a una cercavila antielectoral per dir al carrer, on 
passen i es canvien les coses, que no estem a favor del vot com a via per a 
solucionar els nostres problemes. Que no volem repressió cap a aquelles 
que volem prescindir i lluitar contra l’Estat. Apostem per un barri orga-
nitzat al marge de l’Estat, fort, per poder resoldre nosaltres mateixes tots 
els nostres problemes. Aquesta és la reflexió que fem i volem compartir 
en un dia tan indicat.

CERCAVILA ANTIELECTORAL - 27 d’abril a les 18:00 a la Placa de Sants 

UN BARRI ORGANITZAT 
NO NECESSITA ESTAT

Foto | Pancarta de “No al racisme”
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Foto | Emplaçament dels terrenys reservats per la futura escola Cal Maiol

Un parc de neteja
sota l’escola de 

Cal Maiol

Bernat Marimón

El dèficit de places escolars públiques és 
un problema general pels diferents barris, 
sent la Bordeta i Badal els més afectats. 
Des de fa anys, l'Escola de Cal Maiol, 

situada al carrer Sagunt, té uns terrenys reservats 
a Can Batlló on es traslladaria per a poder satisfer 
les demandes educatives de la Bordeta, sobretot 
tenint en compte que és l'únic barri del districte 
sense institut i que en els pròxims anys es preveu 
la construcció de 1.500 habitatges dins del recinte 
de Can Batlló.

A principis de març, l'Ajuntament publicava 
la licitació per a la redacció del projecte el qual 
es tractaria de rehabilitar un dels blocs de l'antic 
recinte industrial i afegir un nou edifici annex de 
tres plantes per incloure les instal·lacions del nou 
Institut-Escola Cal Maiol per a alumnes d'educació 
infantil, primària i secundària. Per a sorpresa del 
veïnat, el projecte inclou un parc de neteja i una 
part destinada a Parcs i Jardins que se situaria sota 
el pati escolar que separaria el nou edifici de l'antic 
bloc de Can Batlló. Segurament ens trobem davant 
del primer cas en tot l'estat en què es construeix 
un parc de recollida de residus sota d'una escola.

L'any 2013, l'Ajuntament va haver de canviar 
d'ubicació el parc de neteja situat sota una illa 
d'habitatges de l'avinguda de Roma, al Districte 
de l'Eixample, en resoldre l'Audiència Provincial 
de Barcelona a favor de les veïnes i determinar 
que l'activitat portada a terme al parc de neteja 
alterava greument la convivència de la comunitat 
de propietaris. A la mateixa sentencia, es recollia 
que l'impacte que té aquest tipus d'activitat 

industrial - la qual implica anades i vingudes de 
personal i vehicles de gran tonatge durant les 24 
hores del dia i el transvasament i extracció de 
tunelades de residus diàries - situada en ple nucli 
urbà i amb alta densitat de població s'excedia i 
es contraposava amb el dret individual de cada 
propietari a gaudir del seu habitatge dins del que 
s'entén com a convivència normal.

Davant d'aquests antecedents, sorprèn que 
novament l'Ajuntament vulgui construir una 
planta d'aquest tipus altra vegada en ple nucli 
urbà i sota una escola sense tenir en conside-
ració a les veïnes, alumnes i personal docent que 
haurien d'acabar convivint amb unes rutines 
diàries completament contraposades. Per a la 
construcció de tal planta, l'Ajuntament va adju-
dicar al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials 
de Catalunya un estudi de compatibilitat d'usos 
del Parc de Neteja de Can Batlló amb el centre 
educatiu indicant; "És un espai comú pel que fa a 
edificació, però perfectament separables pel que 
fa a impactes de les activitats".

Si analitzem qui valida aquest informe tècnic, 
veiem que els tres enginyers signants han tingut 
o tenen una relació directa sigui amb l'admi-
nistració o amb empreses privades del sector. 
El primer, el Sr. Domènech Cucurull Descàrrega 
va ser director de l'Àrea de Medi Ambient de 
la Diputació de Barcelona i posteriorment 
Comissionat de la "Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat". El segon és el Sr. Ferran 
Relea Ginés, el qual va ser director de la Junta de 
Residus a l'Agència Catalana de Residus i poste-
riorment va treballar en dues etapes diferents 
com a Director Tècnic i com a cap de l'àrea de 
desenvolupament tecnològic a CESPA-Ferrovial, 

empresa que gestiona la recollida i neteja a part 
de la ciutat. Finalment trobem al Sr. Josep M. 
Serena Sender, el qual va treballar com a Cap 
de Serveis de Control Ambiental i Director de 
Serveis d'Innovació a l'AMB (Àrea Metropolitana 
de Barcelona). Actualment és Conseller Delegat 
d'AUMA - empresa consultora en medi ambient i 
energia per part de l'AMB – i des de finals de març, 
president del Consell de Seguretat Nuclear, càrrec 
altament polititzat al ser nomenat pel Consell de 
Ministres i avalat pel mateix Govern Central.

Resulta incomprensible veure com per part 
de l'administració no es veu com a incompa-
tible que persones directament relacionades 
amb la mateixa administració encarreguin un 
informe tècnic que avali la posada en marxa d'un 
projecte d'aquestes característiques i que tindrà 
un contracte per un valor estimat d'1,6 milions 
d'euros el qual acabarà sent gestionat per CESPA – 
Ferrovial a l'encarregar-se aquesta empresa de la 
gestió dels residus a la zona oest de Barcelona.

Arran de conèixer la notícia, un grup de mares 
i pares s’han organitzat i creat la “Plataforma 
contra el centre de neteja” per tal d’aturar el 
projecte municipal i denunciar les deficièn-
cies i riscos evidents que suposa per a la mobi-
litat i especialment per a la salut dels infants. 
L'Ajuntament ha de treure l'aigua clara d'aquest 
projecte i ha d'informar a les veïnes i famílies 
afectades quins són els motius pels quals s'ha de 
situar el parc de neteja justament en aquest lloc 
amb tots els riscos que comporta per als infants 
i personal docent; sorolls, olors, vibracions de 
maquinària industrial, moviment de vehicles 
industrials, tractament de residus amb productes 
químics o plagues d'animals urbans.
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Rubén Molina

A partir del curs que ve, el 2019/2020, el 
barri d’Hostafrancs comptarà amb un 
nou institut escola. A principis de gener 
l’Ajuntament de Barcelona feia públic 

que el centre Miquel Bleach i l’IES Coromines 
s’unirien en un nou projecte d’institut escola. 
A més, aquesta notícia anava acompanyada 
de l’augment d’una línia respecte a les places 
d’infantil i primària d’educació pública que 
actualment ofereix aquesta escola. Sant Vicenç 
de Paül (anomenat popularment les monges) va 
tancar les seves portes com a escola el curs passat 
després d’haver anat perdent progressivament 
alumnat fins a quedar en desús. A l’estiu del 2018 
va servir temporalment per acollir menors no 
acompanyats. Ara, aquest antic centre concertat 
servirà per ubicar les noves línies d’aquest institut 
escola. El 26 de març els responsables dels dos 
centres que s’uneixen presentaven el nou Institut 
Escola ARTS.

El curs que ve a Sant Vicenç de Paül es traslla-
daran les dues noves promocions de P3 i la línia 
de P4. També s’hi traslladaran un curs de 6è i els 
dos nous de 1r d’ESO. Aquesta primera promoció 
estrenarà la doble línia que augmentarà les 
places disponibles d’escola pública. L’ajuntament 
pagarà a la congregació religiosa propietat de St. 
Vicenç de Paül un lloguer per les instal·lacions. 
Aquest serà el primer cop que les administracions 
fan el pas de traspassar una escola concertada a 
pública, encara que en aquest cas només són les 
instal·lacions.

Però el futur de l’Institut Escola ARTS no serà Sant 

Vicenç de Paül, sinó que l’objectiu és que l’any 2022 
tot el centre estigui a l’actual IES Coromines. Així 
les antigues monges serviran de centre pont durant 
aquests anys, mentre es realitzen obres d’ade-
quació al Coromines per poder encabir l’educació 
primària i infantil. Fins a arribar aquell any doncs 
hi haurà promocions que estaran a l’actual Miquel 
Bleach, a l’edifici de la seu del districte, promocions 
a Sant Vicenç de Paül i altres a l’IES Coromines, a la 
plaça Joan Corrades.

Aquest fet de la dispersió entre els centres i la 
falta de comunicació de tot plegat a les famílies ha 
estat un dels temes que més molèsties ha causat. 
Les famílies es van queixar a l’inici que s’havien 
assabentat d’aquestes importants novetats per 
la premsa, cosa que va causar ser neguit. Des de 
la direcció dels centres però en donaven la culpa 
a l’administració que ho va fer públic sense que 
es pogués donar ni el temps ni els mecanismes 
adequats per informar les famílies. Pel que fa a la 
dispersió d’aquests anys de traspàs i per la queixa 
de mares i pares, es disposarà d’un servei d’aco-
llida gratuït per a les famílies que tinguin germans 
als diferents centres. Un altre factor d’angoixa i és 
veure que encara no s’han iniciat les obres d’ade-
quació de Sant Vicenç de Paül que haurien d’haver 

acabat a l’inici del curs que ve. Aquestes però ja 
han estat aprovades i pressupostades per l’admi-
nistració. Els canvis en el projecte educatiu s’han 
fet de forma unilateral i no s’ha deixat espai per 
la participació de les famílies. Hi ha algun neguit 
també que la transformació del centre es faci sense 
estar dirigida al perfil d’alumnes de l’escola. 

El nou centre serà un avenç important pel barri. 
En primer lloc el format institut escola permet 
una continuïtat de centre per les famílies i és un 
model reclamat per les AFA’s. Aquest evita haver 
de buscar nou centre en acabar la primària, amb 
les angoixes i dificultats que això comporta. Però 
no només això sinó que els i les alumnes poden 
gaudir d’un projecte pedagògic coherent i de 
continuat al llarg de l’educació obligatòria. Des 
dels equips dels dos centres s’afronta amb entusi-
asme aquesta nova etapa.

El projecte educatiu del nou centre seguirà la 
línia del que actualment s’està realitzant a l’escola 
Miquel Bleach. Aquesta treballa per projectes des 
d’una perspectiva artística en un projecte de col·l-
aboració amb el MNAC (Museu d’Art Nacional de 
Catalunya). Així el nou centre seguirà una línia 
de metodologies innovadores basades en l’apre-
nentatge per projectes en quatre categories, arts, 
recerca, tecnologia i ciències. Cada una d’aquestes 
categories respon a les sigles de l’escola, ARTS.

Burxant A Fons    9

Foto | Façana de l’Escola Sant Vicenç de Paül, on es traslladaran l’any vinent provisionalment

Sant Vicenç de Paül servirà de pont 
pel nou institut escola ARTS, que 
al curs 2022/2023 es traslladarà 

definitivament a l’emplaçament de 
l’IES Coromines

El format institut-escola permet   
un projecte coherent i de 

continuïtat pedagògica en tota 
l’educació obligatòria

L’escola
Miquel Bleanch
i l’IES Coromines 
s’uneixen
en el nou 
Institut Escola 
ARTS
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Grup d’Habitatge de Sants

En els últims anys el preu 
del lloguer a Barcelona ha 
crescut exponencialment. 
A Catalunya es produeixen 

2 DESNONAMENTS CADA HORA, a 
Sants són quasi 2 AL DIA. El nostre 
districte és el segon amb més 
desnonament de la ciutat després 
de Nou Barris, que ja és conegut 
com a “villa desahució”. Encara 
que segurament poques veïnes de 
Sants siguin conscients d’aquesta 
situació. En l’imaginari que se’ns 
ven és un barri amb creixement 
turístic en què tot va bé, mentre 
les veïnes a poc a poc i de manera 
generalment silenciosa es van veient 
obligades a marxar-se. Cada dia 
veiem com a Sants augmenten els 
hotels, apartaments turístics i infra-
estructures dirigides a afavorir un 
procés de gentrificació que sembla 
imparable.

Tot això fa que sigui una zona cada 
dia més tractiva pels que busquen 
especular amb les nostres cases, 
moltes immobiliàries omplen els 
carrers mentre els edificis sencers 
són comprats per fons voltors, d’in-
versió o nous aspirants a enriquir-
se a canvi de nosaltres ens quedem 

al carrer. Totes coneixem i convivim 
amb molts edificis en els quals es 
puja el lloguer als veïns fins a fer-lo 
impagable en cerca de nous llogaters 
capaços d’omplir-los més les butxa-
ques. O d’edificis que simplement es 
va expulsant a poc a poc al veïnat 
per fer reformes i vendre’l de nou a 
algun inversor àvid de participar en 
el joc especulatiu.

La situació és desesperada per a 
moltes. Tracten d’imposar-nos un 
nou model de barri, substituir les 
famílies extenses, la solidaritat 
veïnal i la comunitat activa, unida i 
forta com la que ha existit fins ara. 
Substituir-ho per milers de turistes 
i inversors varis que van i venen 
sense gens d’interès en què passa al 
seu voltant els pocs dies que dura la 
seva visita. Això és un atacat a tot 
el barri tal com l’hem entès fins ara 
i per això les veïnes tractem d’orga-
nitzar una autodefensa. Aquesta 
passa pel suport mutu i la solida-
ritat, però també per la informació. 
No pot ser que ens creiem que 
aquest és l’únic model possible, no 
podem conformar-nos a anar-nos 
quan ens pugen el lloguer o no ens 
volen renovar el contracte, defensant 
els nostres drets, organitzant-nos i 
actuant podem guanyar.

El Grup d’Habitatge de Sants 

fa dos anys que organitzant-se i 
aprenent a través de l’experiència 
d’altres veïnes, informant-nos dels 
nostres drets, aprenent juntes com 
plantar cara als especuladors i 
sobretot ajudant-nos les unes a les 
altres perquè a poc a poc ens volen 
expulsar a totes i no ho podem 
permetre.

Mentrestant els serveis socials i les 
oficines d’habitatge viuen perma-
nentment saturades i no són capaces 
de fer front a la situació. Perquè ara 
com ara a Sants no fa falta no tenir 
ingressos per veure’s al carrer. Ens 
ajuntem les més i les menys precà-
ries per evitar veure’ns sense cap 
mena d’alternativa, sense lloc on 
viure, obligades a abandonar escoles, 
metges, família i activitats socials en 
general a la recerca d’un lloc on se’ns 
permeti viure dignament.

Dèiem al principi que al nostre 

districte hi ha quasi 2 desnona-
ments cada dia i la llista d’espera per 
accedir a un habitatge d’emergència 
(que ni molt menys es accessible per 
tothom) és de més d’un any, mentre 
els lloguers socials o habitatges 
protegits al barri són directament 
impossibles. Però no és impossible 
lluitar contra els especuladors, orga-
nitzades i gràcies a l’ajuda mútua 
enguany hem parat desnona-
ment, aconseguit que es renovessin 
lloguers a preus assequibles per les 
veïnes quan pretenien apujar-se’l i 
ocupar un bloc de pisos de sis habi-
tatges per persones que ja havien 
estat desnonades o expulsades de 
casa seva. Els especuladors i fons 
voltors són poderosos, però un barri 
tan unit i tan fort com el nostre pot 
respondre, amb ajuda mútua acon-
seguirem que ninguna veïna hagi de 
marxar del barri.

Col·lectius del barri    11
HABITATGE

Bernat Marimón

L’habitatge és un dret bàsic 
de totes les persones. Per 
desgràcia però, existeix la 
concepció de l ’habitatge 

com a un bé especulatiu que, lluny 
d’acomplir la seva funció social, 
acaba satisfent interessos econòmics 
particulars impedint d’aquesta 
manera que hi hagi un accés lliure 
a un habitatge digne per a una gran 
part de la societat, especialment 
els col·lectius més vulnerables. 
Per a poder lluitar contra aquesta 
especulació i situació d’emergència, 
l’administració no solament ha 
d’atendre les persones amb ajuts i 
serveis específics o incrementar el 
parc públic d’habitatges sinó que 
ha d’apostar per una alternativa al 
model actual com la cooperativa 
d ’habitatge  en cessió  d ’ús  o 
cohabitatge.

El cohabitatge permet a una comu-
nitat de persones viure en un edifici 
sense ser-ne els propietaris o arren-
dadors, per un termini ampli (de 50 
a 100 anys) i a un preu inferior al 
del mercat. És una opció alternativa 

a la mercantilització que implica un 
canvi de mentalitat, passar de l’indi-
vidualisme a la col·lectivitat.

El model consisteix en la cessió, per 
part de l’Ajuntament o d’un propie-
tari privat, d’una finca, un solar o un 
edifici en desús en què la cooperativa 
pugui construir. Els socis dipositen 
una entrada i paguen mensualment 
una quota per l’ús del seu habitatge. 
Poden disposar de l’habitatge de per 
vida, encara que no en seran mai 
els propietaris: la propietat pertany 
a la cooperativa. Els projectes han 
de preveure criteris ambientals 
estrictes, una quantitat significativa 
d’espais que promoguin la vida en 
comunitat, l’ús compartit d’infraes-
tructures bàsiques i la corresponsa-
bilitat dels usuaris en la gestió.

D’aquesta forma comença a 
obrir-se camí al barri una fórmula 
innovadora com a alternativa al 
lloguer o a la compra. 

El primer exemple ja el podem 
trobar a través de la cooperativa 
La Borda, la qual ja ha estrenat la 
primera promoció de pisos de nova 
construcció en règim de cessió 
d’ús al carrer de la Constitució. 
L’Ajuntament va cedir a l’entitat la 

gestió del terreny durant 75 anys per 
a construir-hi un model de veïnatge 
completament diferent del que 
estem acostumats al fomentar l’ús 
dels espais comunitaris per davant 
de les zones d’ús privat o individual; 
per exemple, els pisos no disposen de 
rentadora perquè n’hi ha de comuni-
tàries a la primera planta  D’aquesta 
forma, es pot guanyar espai a casa 
de cada inquilí al disposar de certs 
espais comuns. L’objectiu és, crear 
espais de trobada amb les persones 
que viuen a l’edifici.

El passat 29 de març, el ple de 
l’Ajuntament va debatre i votar la 
cessió de diferents solars d’arreu 
de la ciutat per destinar-los a cons-
truir habitatge de protecció oficial o 
cooperatiu. Al barri es van aprovar 
finques a la zona de la Farga i de 
Can Batlló per a projectes de coha-
bitatge. El projecte de La Farga ha 
sigut una reivindicació veïnal des 
de fa anys. Els edificis de Rossend 
Arús 36 i 38 van ser desallotjats 
aproximadament fa una dècada i 
durant tot aquest temps han estat 
“buits” per a la propietat. Membres 
de la Comissió de Festes i de l’Hortet 
de la Farga juntament amb la 

cooperativa d’habitatges en cessió 
d’ús Sostre Cívic van començar un 
treball conjunt per garantir la conti-
nuïtat de l’activitat comunitària de 
la Comissió de Festes i de l’Hortet i, 
alhora, poder transformar-ho en un 
projecte integral, incorporant els 
habitatges cooperatius i un espai per 
afavorir el consum responsable, com 
és l’Economat Social.

Juntament amb l’aprovació del 
conveni de cessió de les naus de 
Cant Batlló durant un període de 50 
anys on es reconeixia per primera 
vegada la gestió dels espais públics 
de forma autogestionada per part de 
les veïnes. Un fet important per la 
plataforma “Can Batlló és pel barri”, 
ja que, amb aquesta aprovació, es 
guanya espai a Can Batlló alhora que 
es continua amb la gestió comuni-
tària i veïnal. Aquestes boníssimes 
notícies donen un raig d’esperança 
al barri i reconeixen la gran feina 
feta per part de totes les entitats, 
col·lectius i tot el teixit comunitari 
en buscar i trobar solucions i alterna-
tives a les diferents problemàtiques 
que patim al barri sempre des de 
l’acció col·lectiva autogestionada.

Habitatge cooperatiu

Ajuda mútua contra l’especulació
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AVUI FA 20 ANYS

Què passava al barri fa 20 anys? 
Revisem l’hemeroteca per recordar la portada del 
número 14 de La Burxa del mes de maig de 1.999
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Escriu-nos a  
laburxa@gmail.com 

Anuncia’t a La Burxa! 

i col·labora amb la comunicació 
popular i autogestionada !

Què passava al barri fa 20 anys? Poesia inacabada

Ens prenen el pèl
i pel que sembla
ens ensarronen
amb el canut
buit.

Visc 
a la terra,
diuen,
a crits
i pretenen
inculcar
que la terra
és més important
que viure.

Ensabonant-nos
ens netejen
la consciència
i ens fan presència
al cap,
del sentiment
nacionalista.
La pàtria us necessita!
sembla que diuen,
mentre per l’altra banda
tot ho embrutejen,
privatitzen
i s’en apropien,
en una cooptació dissimulada;
tot ben ópac,
entre les cortines
de la bandera,
que tot ho tapen.

Tapen el negoci
mentre negocien,
i s’associen
il·licitament

dins i fora del parlament
on se suposa que l’oci
és permanent,
i el lucre, 
esdevé 
inminent.
Als ulls de totdón
sense que ningú
ho vegui
i/o en pari esment.

I sense fer-ne cas
ja ens ha guanyat el temps
de la revolta dels somriures
amb els nou somatents
els de sempre
atents
a les tristeses
dels demés,
per fer-ne profit
del despull
de tot plegat
...

HUMOR POESIA

Per Ibai

Aprofitant la situació de confusió que genera el Brexit, Quim Torra ha decidit 
reclamar Gibraltar com a part dels Països Catalans, en un intent per eixamplar la base
 i internacionalitzar el conflicte.

La ciutadania catalana ha anat un pas més enllà per a pressionar al govern.
Un escamot de processistes ha assaltatat l’illa de Perejil,  la qual ha sigut

rebatejada ràpidament com a illa Julivert. Després de dos dies parapetats
entre lliris i un llaç groc gegant,  Joan Bona nit,s’ha desplaçat des de

Lledoners en solidaritat.
La comunitat internacional no s’ha fet d’esperar i s’ha pronunciat en bloc

 comunicant contundentment que no es posicionarà.
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LLIBRES

ESDEVENIMENTS

La Inexplicable

El temps regalat és una reflexió literario-
filosòfica sobre l’espera amb què l’autora 
alemanya ens recorda que ens passem la 
vida esperant: esperem l’altre, la primavera, 
el dinar, un whatsapp, l’arribada d’un fill i 
Godot. La vida és per a Kölher el que passa 
mentre esperem.

 De manera senzilla i amb un llenguatge 
planer mitjançant anotacions  filosòfiques, 
aforismes i cites literàries, El temps regalat 
ens fa reflexionar sobre el pas del temps i 
la manera en que l’esser humà ha canviat 
la seva percepció de l’espera. Andrea Köhler 
revisa diferents apropaments al tema de 
l’espera a la literatura i a la filosofia. Amb 
Barthes il·lustra l’espera amorosa. A través 
de Kafka ens parla de l’espera burocràtica i 
així recorre altres formes d’espera de la mà 
dels textos d’escriptores i pensadors com 
Beckett, Flaubert, Cioran, Musil, Proust o 
Sloterdijk. 

 Destaca, per sobre de tot, el poder del 
qui fa esperar i de com la societat capita-
lista, que ens exigeix estar constantment 
produint, ha canviat la percepció que tenim 
de l’espera tenyint aquest espais quotidians 
d’angoixa i culpabilitat. 

 Malgrat això aquest llibre parla sobre 

com n’és de gratificant la lentitud i l’espera, 
però també com l’espera conté sempre 
un alè de mort fent-nos experimentar de 
manera explícita el pas del temps. 

 Un llibre deliciós i per a tots els públics 
que ens farà reflexionar sobre la impor-
tància del Carpe Diem (viu l’ara) però 
sobretot de ser conscients del Memento 
mori (recorda que has de morir).

Ohan, Chiyo Uno.                                                  
Trad. del japonès: Albert Nolla                                          
Edicions de 1984, 2018 978-84-16987-35-1

Deskontrol editorial

Amb una mirada lúcida i subversiva, Fredy Perlman 
analitza el conjunt de civilització, patriarcat i Estat —la 
dominació íntegrament— des dels seus orígens fins al 
present. A més, critica la forma en què aquesta història se’ns 
ha ensenyat, destapant el poder del mite en una societat 
racional i regalant-nos una altra narrativa, des de baix, que 
ens parla de resistència i llibertat.

Contra el Leviatán y contra su historia Fredy Perlman                                      
Editorial Deskontrol

La Lleialtat

La comissió de tecnologia de la Lleialtat va 
néixer amb l’objectiu de vetllar per l’apode-
rament digital de la CELS i del barri. És per 
això que, a més de crear i mantenir les infra-
estructures de la Lleialtat, també es duen a 
terme accions divulgatives i formatives rela-
cionades amb les tecnologies lliures. 

Una acció divulgativa és la dels 
#BerenaTec, trobades informals amb tec 
i teca que serveixen per a visibilitzar tan 
projectes de sobirania tecnològica com 
abusos de les grans empreses tecnològiques. 
Tot i que el gruix de la tertúlia gira entorn 
a alternatives lliures i ètiques, no podem 
eludir la centralització tecnològica actual i, 
per això, reservem un raconet del berenar 
a les GAFAM (Google, Apple, Facebook, 

Amazon, Microsoft) empreses tan milionà-
ries com poc ètiques. 

Al primer berenar de desembre, vam 
parlar de la FEDIVERSE, la xarxa de xarxes 
socials lliures i ètiques. Per facilitar-ne 
l’accés al veïnat, hem muntat un node de 
proximitat: https://santsenques.cat. Si sou 
entitats, col·lectius o persones vinculades a 
la CELS o al barri, us convidem a crear-vos-hi 
un compte. 

Als propers berenars, parlarem d’eines 
lliures; d’apoderament digital; de bones 
pràctiques tecnològiques al món de l’Eco-
nomia Social i Solidària; de cibervigilància; 
i de drets digitals. Veniu a fer un mos i a 
descobrir les tecnologies lliures cada primer 
dimecres de mes (de desembre a maig), 
de 17h a 19h a la Lleialtat Santsenca. Us hi 
esperem a tots i a totes! 

, de Chiyo Uno

de Fredy Perlman

OhanContra el Leviatán 
y contra su historia

#BerenaTec

Janet Biehl i Peter Staudenmayer

ECOFASCISMO
LECCIONES SOBRE 
LA EXPERIENCIA ALEMANA

208 págs | 17 €

viruseditorial.net
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CSA Can Vies 
C/ Jocs Florals, 40

Assembea: dimecres a les 19h
Kfeta: dimarts i dijous de 18h a 
22h
https://canvies.barrisants.org
canvies@gmail.com
@SomCanVies

Acció Llibertària de Sants
Adherida a la Federació Anarquista 
de Catalunya (FAC)
Dimecres a les 19.30h a Can Vies
acciollibertariasants@riseup.net
@AccLlibSants

La Guerxa
Espai de salut
Dilluns a les 20h
@LaGuerxa
espaisalutcanvies@gmail.com

Negres Tempestes
Col·lectiu llibertari per l’alliberament 
dels pobles
http://negrestempestes.cat
negrestempestes@gmail.com

La Burxa
Periòdic de comunicació popular
http://laburxa.org
laburxa@gmail.com

Casal Independentista   
de Sants
C/ Muntadas, 24
Dilluns a divendres, 18h  - 23h
https://cis-jaumecompte.cat
contacte@cis-jaumecompte.cat

Arran Sants
Organització juvenil de l’esquerra 
independentista
http://arran.cat/
sants@arran.cat
@ArranSants

Colla Bastonera
Grup de cultura popular
https://collabastonerasants.
wordpress.com
collabastonerasants@gmail.com

Endavant Sants
Organització Socialista 
d’Alliberament Nacional
http://www.endavant.org
expansio@endavant.org

Punt d’Informació Laboral
Assessorament laboral
COS Barcelonès
Dilluns de 18:30h a 21h

Centre Social   de Sants
C/ Olzinelles, 30

Associació de veïns I veïnes de Sants
Dilluns a divendres de 10h a 13h i 
de 18h a 21h
www.centresocialdesants.org 
csocialsants@gmail.com

Assemblea Salvem Les 
Pensions
Espai de defensa del sistema Públic de 
pensions
Dimecres de 18:30h a 20:30h
salvemlespensions.wordpress.com
salvemlespensions@gmail.com
@Salvemlespensions

Casal de Joves de Sants
C/ Alcolea cantonada 
C/ Violant d’Hongria

@casaljovesants
casaljovesants.wordpress.com
casaljovesants@gmail.com

La Lleialtat Santenca
C/ Olzinelles, 31

Espai per a usos veïnals cooperatius i 
de cultura popular.
https://www.lleialtat.cat/
info@lleialtat.cat

Esplais i Caus de Sants-Montjuïc
Federació de les entitats de lleure del 
Districte

Sants-Niggurath
Associació lúdica dedicada als jocs de 
taula, rol, estratègia i simulació
sants.niggurath@gmail.com

Òmnium Sants-Montjuïc
Secció Local d’Òmnium
santsmontjuic@omnium.cat

Teatre dels Borinots
Grup de teatre dels Castellers de Sants

Set d’Escenari Teatral
Associació cultural dedicada a les arts 
escèniques
grupset@hotmail.com

Donar veu a la Memòria
Projecte teatral i de memòria de 
l’Institut Lluís Vives

Col·lectiu d’Artistes de Sants
Grup que aplega artistes de diverses 
disciplines de Sants
col.lectiuartistesdesants@hotmail.
com

Col·lectiu d’Artistes Orientals
Associació cultural xinesa

Coral La Vinya

Stop Mare Mortum Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta
Grup en defensa dels drets de les 
persones refugiades

Sindicat de Llogateres
Sindicat en defensa del dret a 
l’habitatge i un lloguer assequible, 
estable, segur i digne.
sindicatdellogateres@gmail.com

Trama
Cooperativa de dinamització cultural i 
la sensibilització social
trama@trama.coop

Escaneja el codi QR i 
entra al nostre mapa de 

distribució!

Assemblea Groga de Sants
Assemblea de la comunitat 
educativa.
 assembleagrogasants.blogspot .com
 assembleagrogasants@gmail.com
@AssGrogaSants

Castellers de Sants
Assajos dimarts i divendres.
borinots@borinots.cat
Local d’assaig: Escola Jaume I.
C/ Comtes de Bell-lloc, 86

Cooperativa de Consum 
Panxa Contenta
Grup de consum crític
Dijous de 19h a 22h
panxacontenta.wordpress.com
coope.espai.obert@gmail.com

Fem Front al Turisme a Sants
Comissió de l’ABS per afrontar la 
massificació turística a Sants
http://frontturisme.sants.org
frontturisme@sants.org

Grup d’Habitatge de Sants
Col•lectiu pel suport mutú davant les 
problemàtiques d’habitatge
Diumenges a les 16h
facebook.com/GrupHabitatgeSants
Pl. Joan Corrades 

Hortet de La Farga
Carrer Noguera Pallaresa 27, 
persiana metàl·lica
Estiu: diumenges a la tarda
Hivern: diumenges al matí
hortetdelafarga@gmail.com

La Troca
Escola Comunitària de Formació 
Permanent als barris de Sants.
https://latrocasants.org
hola@latrocasants.org 
espaicofope@gmail.com
C/ Olzinelles, 31

La PAH
Plataforma d’afectats per la hipoteca.
Acollida i Assessorament 
col•lectiu: dilluns 18h
Per confirmar Assemblea de PAH 
Barcelona dimarts 18h
(atenció a estudiants: dilluns a les 
17:oo al local)
apahdebarcelona@gmail.com
c/ Leiva, 44

Sants. TV
Televisió comunitària de Sants
http://sants.tv
contacte@sants.tv

Universitat Lliure a Sants
http://sants.unilliure.cat
unilliure@gmail.com

Vols saber on pots 
trobar la Burxa?

Can Batlló
C/ Constitució, 19
C/ 11 de juny de 2011

Espai veïnal autogestionat
Dilluns a dijous: 10h - 13h / 18h - 
21h 
Divendres: 10h - 13h / 18h - 22h
Dissabtes: 10h - 21h
https://www.canbatllo.org/
@CanBatllo

Centre de Documentació dels 
Moviments Socials
Arxiu de documentació dels 
moviments socials
Dilluns, dimarts i dijous de 
17h-19h
http://arxiu.laciutatinvisible.coop/
arxiudelaciutat@gmail.com

Espai Arts
Col•lectiu d’artistes
Dijous de 10:30h a 13h
@ArtsCanBatlló

Espai Comunitari de     
Formació Permanent
Projecte d’educació de persones 
adultes. En construcció col.lectiva.

Fusteria Col·lectiva
Taller de fusteria comunitaria
Taller obert: dilluns de 10h a 13h i 
de 16h a 19h
Taller comunitari: dimarts de 10h 
a 13h i de 16h a 19h

La Nau
Espai familiar
Actualment tancat per obres 
d’acondicionament pel fred
lanauespaifamiliar@gmail.com
@La_Nau

Malabaristes InExtremis
Taller de malabars
Dimecres de 18h a 20:45h

Rocòdrom
Dilluns, dimecres i divendres, 18h - 21h
Neteja col•lectiva: dimarts de 18h - 21h
Dones escaladores: dimecres 10h- 13h

Taller Col·lectiu 
d’Infrastructures
Taller d’infraestructures col•lectiu
Dimecres de 10h a 13h i dissabte 
de 10h a 14h

Taller Obert de Mobilitat
Espai d’autoreparació de vehicles
Dimecres i dijous de 17h a 20h
Divendres 10h-13h

Horta Alliberada
C/ de Càceres, 15

Projecte comunitari d’hort urbà
Assemblea dimarts 20h

la fem entre totes...
vine i participa !

www.laburxa.org

Escriu-nos a  
laburxa@gmail.com 

Segueix-nos a:
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Rubén Molina

La Laia i el Luís són dues veïnes 
d’Hospitalet que s’enfronten a 
un cas repressiu per participar 
en una manifestació el març 
del 2018. Tot i que ara viuen a 
l’Hospitalet, són de família de 
Sants i han viscut tota la seva 
joventut al nostre barri. 

Bon dia Lluís i Laia. Com us vau 
veure immersos en la repressió?

L: Tot va començar el dia que van 
detenir al Puigdemont, el 25 de març 
crec, en la concentració que es va fer 
a la delegació del govern. Vam estar 
allà un munt d’hores, fins que ja vam 
estar cansats de ser-hi. Just en aquell 
moment van començar les càrregues 
policials. Vam intentar reagrupar-
nos amb les companyes amb les 
quals havíem anat però en veure 
que era molt complicat i després de 
donar algunes voltes vam decidir 
marxar els dos sols. A Passeig de 
Gràcia amb Gran Via ens vam aturar 
per veure si tornàvem amb metro o 
de quina manera. En aquell moment 
ens van identificar. Vam preguntar 
quin era el motiu, perquè ja estàvem 
molt lluny de la concentració. Ens 
van dir que havíem participat en 
accions violentes a la manifestació i 
que ja rebríem la notificació.

LL: A mi em registren i em diuen 
que ja he llençat una ampolla contra 
el cordó policial i que ella ha mogut 
un contenidor tota sola. Ens vam 
quedar força sorpresos, evidentment 
allò que deien era mentida. Al cap 

d’una setmana o una cosa així es 
van presentar els mossos a casa. En 
aquell moment no hi érem i estava 
la nostra filla gran (17 anys) que no 
els va obrir, ja que ja l’havíem avisat 
del que ens havia passat. Van tornar 
al cap d’unes hores que ja havíem 
tornat a casa i vam agafar la notifi-
cació que ens citaven per declarar al 
cap d’una setmana a la comissaria 
dels mossos de l’Hospitalet.

Com enteneu aquest procés contra 
vosaltres?

L: Abans d’anar a declarar a 
comissaria és quan es produeix la 
detenció de la Tamara, la fugida 
l’Adri i l’operació contra els CDR. 
Comencem a veure que es comença 
la repressió contra gent anònima i 
ens comencem a preocupar.

Que feu després que us arribi la 
citació?

L: Vam parlar amb advocats que 
ens van recomanar presentar-
nos voluntàriament per evitar la 
detenció. També vam acudir a l’as-
semblea del CDR de l’Hospitalet i es 
va decidir fer una concentració per 
denunciar del cas. Quan vam arribar 
els mossos havien muntat tot un fort 
dispositiu d’antiavalots totalment 
desproporcionat que ens va deixar 
molt sorpresos.

LL: L’advocada ens va comunicar 
que dins de la comissaria estava la 
policia nacional. Es veu que això 
va provocar molt malestar en els 
mossos, estàvem en ple 155. Ens vam 
témer que ens poguessin detenir. 
Estaven allà per intentar identi-
ficar a la gent que vingués a la 
concentració.

L: Ens vam acollir al dret a no 
declarar i va ser aleshores que 
ens vam assabentar que va ser la 
Guàrdia Urbana de Barcelona la que 
ens va fer el seguiment, la que ens va 
identificar i denunciar.

Quines proves tenen cap a vosaltres?

LL: Cap. En el moment de declarar 
els mossos en van dir que hi havia 
moltes imatges d’aquell dia i ens 
van dir que en quant anessin inves-
tigant s’anirien afegint. Ens van citar 
per declarar al jutjat d’instrucció en 
un mes. Vam declarar davant d’un 
funcionari perquè la jutgessa no 
hi era. Allà se’ns informa que se’ns 
acusa i ens mostren l’informe. En 
aquest no surt cap imatge ni refe-
rència a nosaltres, sinó que els 
mossos el que fan en contextualitzar 
el va passar en aquella concentració, 
segons ells convocada per la CUP i 
ARRAN.

L: També ens assabentem que 
hi ha una causa general on situen 
el nostre cas. No se’ns aporta més 
informació més.

Amb quina sensació vau sortir del 
jutjat?

L: Força més tranquil·litzats, l’ad-
vocada ens va comentar que el més 
probable era l’arxivament doncs no 
hi havia cap prova contra nosaltres. 
Però després se’ns va comunicar que 
el mateix dia la jutgessa va tancar la 
instrucció i enviava el cas a judici.

Esteu doncs esperant l’arribada del 
judici?

L: Sí, tenim data pel juny, està ja 
molt imminent.

Quines penes us demanen en 
aquest?

LL: A mi em demanen 6 anys de 
presó, 4 per atemptat contra l’au-
toritat i 2 per desordre públics. A 
l’atemptat li afegeixen un agreu-
jant per haver llençat una ampolla 
que consideren una arma. A ella 
(Laia) li demanen 2 anys per desor-
dres públics. També hi afegeixen 
com agreujant al produir-se en un 
“ambient tumultuari”. Quan envien 
el cas a judici és el primer cop que 
ens informen que ens enfrontem a 
un cas d’atemptat contra l’autoritat.

Perquè creieu que han creat aquest 
cas contra vosaltres?

LL: Jo tinc la sensació que en mig 
del 155 la jutgessa va voler tirar-ho 
endavant i no quedar com que 
no perseguia aquests actes i a la 
vegada treure-s’ho de sobre ràpid. 
Crec, que si van contra nosaltres, és 
precisament perquè no som ningú. 
És un tòpic però volen fer arribar 
la por a tot arreu. La voluntat és 
que la repressió arribi a tot arreu. 

Van ampliant el perfil de persona 
a reprimir, ja no només és el jovent 
sinó fer veure que també pot ser 
castigat pares de família o qualsevol 
que es mobilitzi.

L: És molt curiosa la desproporció 
en el nostre cas i creiem que és 
per arribar també al perfil de gent 
més gran que es mobilitza que la 
repressió no els és immune.

Quines accions heu dut a terme per 
denunciar el vostre cas?

L: Primer informar el nostre entorn 
i al CDR, on havíem participat des 
de l’1 d’octubre. Hem creat un grup 
de suport on hem aglutinat a molta 
gent diversa, des de l’Hospitalet 
a Sants, gent de diferents partits 
polítics. I estem realitzant diferents 
actes per difondre el cas.

Com ús ha afectat més a escala 
personal?

LL: Doncs és una llosa que portes 
a sobre. Et condiciona tot el dia i no 
pots deixar de pensar. Hi ha dies que 
estàs optimista i penses que no té 
sentit, però altres que veus com està 
tot malament i que els hi dóna igual 
ficar algú 6 anys a la presó perquè sí. 
Té un desgast emocional important 
que malgrat tot estem disposats a 
assumir-ho. A més també repercu-
teix al teu entorn

L: ja portem un any amb moments 
d’angoixa i incertesa. Et sent 
vulnerable davant d’una justícia 
que no ens dóna cap seguretat. 
Objectivament ens haurien d’ab-
soldre però no podem confiar en 
el sistema judicial. Afrontem el 
futur amb angoixa. Un dels nostres 
fills començarà l’institut i l’altre la 
universitat i no saber amb seguretat 
si les nostres vides poden canviar 
de forma tan radical és una càrrega. 
Malgrat tot crec que ho portem rela-
tivament bé. Fins ara ho hem anat 
superant tot.

Voleu afegir alguna cosa més?

L: Des del grup de suport volem 
traslladar que nosaltres som un 
cas més en un mar de repressió. No 
som un cas aïllat sinó que hi ha una 
repressió molt forta que ja afecta 
moltíssima gent com nosaltres.

LL: Hi ha casos de repressió que 
tenen molta transcendència perquè 
afecten gent coneguda i altres que 
es mantenen anònims. Nosaltres 
seríem de la gent anònima. També 
volem ressaltar que nosaltres estem 
represaliats per una actuació de 
la Guàrdia Urbana que estava fent 
una actuació de contrainformació. 
Aquesta depèn de l’Ajuntament 
de Barcelona i ens agradaria saber 
quina responsabilitat tenen en això. 
Si l’ajuntament dóna aquestes ordres 
o que no controlen als seus funcio-
naris en el temps del 155.

Entre 2 i 6 anys de presó per anar 
a una manifestació: la repressió 
contra la gent anònima.

Foto | El Lluís i la Laia al Casal Independentista


