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Les paraules són l’intent de concretar idees i objectes. Són les eines 
que ens permeten donar forma a pensaments i vivències. Així una sola 
paraula pot esdevenir multitud de conceptes i un de sol a la vegada. 
Com a diari de comunicació popular i local, la paraula barri esdevé per 
nosaltres un sentiment, un objectiu i una comunitat. Un espai físic que 
es converteix en una manera de viure. Una comunitat que és resistència 
contra la soledat, l’aïllament, l’individualisme, la inseguretat i l’egoisme. 
Un parèntesi dins del capitalisme, que crea vida, llaços i lligams entre les 
persones. Espais comunitaris que creen alternatives, on la vida torna a 
estar al centre i posem les persones per davant de l’enriquiment personal.

Els barris són una confluència d’interessos. Un espai de batalla entre 
de la vida i el capital. La força de les persones contra la dels diners. És una 
lluita on totes hem de posar la nostra energia per guanyar. Enfrontem 
un enemic poderós que intenta desposseir-nos de les nostres riqueses 
col·lectives. Per això cal que la lluita s’estengui. El barri no només pot 
dependre de què les que es veuen expulsades resisteixin de forma heroica, 
de què a les que els seus drets els hi són negats de forma sistemàtica es 
rebel·lin o de què aquelles que pateixen la violència patriarcal facin 
escoltar la seva veu.

La resistència exigeix enfortir els vincles, les xarxes i la comunitat. 
Implica assumir esforços i sacrificis per mantenir aquest tresor en què 
es pot convertir un barri. Perquè aquells petits propietaris no se sumin al 
carro especulatiu apujant preus de lloguer. Perquè seguim consumint en 
els comerços locals i desterrem a Amazon i Carrefour’s. Perquè la paraula 
veí tingui significat més enllà d’una relació geogràfica. Per abandonar les 
actituds masclistes que duem a sobre. Perquè la vida segueixi essent el 
centre cal un esforç col·lectiu i constant, perquè ens hi va el barri.

Toni Piñeiro

Vàrem conèixer una família de 
refugiats a la plaça de Sants, mare, 
pare i 5 fills entre els 18 mesos del 
petit i els 13 anys del gran. Havien 
fugit de Trípoli, Líbia. A Tunis van 
aconseguir un visat de turista per 
Espanya amb una durada d’11 dies.

Van aterrar a Barcelona i van 
demanar protecció internacional a 
la Creu Roja. La Delegació de Govern 
a Catalunya els hi va donar cita per 
6 mesos després per sol·licitar la 
protecció internacional.

Quedaven en la situació admi-
nistrativa de “manifestación de 
voluntad de presentar solicitud de 
protección internacional” que els 
donava dret a allotjar-se a un Hostel 
del carrer Melcior de Palau en una 

habitació de 20 m² amb 3 lliteres i els 
tres menjars diaris a una cafeteria al 
carrer Joan Güell.

Res més, ni bancs de recursos (roba, 
bolquers, higiene) ni accés als serveis 
de salut i educatius, ni empadrona-
ment, ni informació sobre els serveis 
municipals, ni ajuts econòmics, ni 
assessorament jurídic, ni targeta de 
transport, ni... Res a fer, braç sobre 
braç tot el dia.

Després de 5 mesos d’espera van 
fer coneixença amb les veïnes i els i 
les nenes van poder anar a l’Escola 
Popular de la Bordeta, els hi va 
canviar la cara. Dues de les filles van 
emmalaltir i van arribar a pedia-
tria del CAP Numància, on se les va 
atendre i van començar un reconei-
xement mèdic de tots els menors. 
No els hi van fer receptes dels medi-
caments perquè no tenien targeta 

sanitària i van haver d’anar caminant 
fins al CAP de Manso per aconseguir 
la medicació sense recepta.

El veïnat els hi va proporcionar 
targeta de transport doncs els 7 
membres de la família havien d’anar 
a tot arreu a peu. La cap d’assistència 
social de pediatria de Numància va 
començar els tràmits per obtenir la 
targeta sanitària.

La família va decidir anar a 
Luxemburg ja que tenien infor-
mació que el procés de demanda de 
protecció internacional tenia més 
garanties de supervivència que a 
l’Estat Espanyol i així ho van fer, 
el viatge continuava. Van arribar a 
Luxemburg amb el contacte d’un 
advocat de drets humans i amb una 
carta que demanava que Luxemburg 
acceptés la petició de protecció inter-
nacional. Si la família retornava a 

Espanya, corria el risc de ser depor-
tada a Líbia. Així ho especificava 
l’únic document espanyol que tenia 
la família. Luxemburg els hi ha 
acceptat la petició d’asil, els fills van 
a l’escola i segons les seves paraules 
tenen “una llar”. Assenyalar que al 
barri hi ha uns 4 hostels que allotgen 
refugiats amb les mateixes condi-
cions precàries i que alguns d’ells/
elles acudeixen a l’escola comuni-
tària de La Troca gràcies a la feina 
de difusió que ha fet aquesta escola i 
que ha arribat fins als refugiats invi-
sibilitats per l’administració. És una 
crueltat mantenir als refugiats aïllats 
de la societat a on han arribat, sense 
cap socialització ni accés a la sanitat, 
ni a serveis educatius, ni d’empadro-
nament. L’Estat espanyol denega tres 
de quatre peticions d’asil.

 Ens hi va el barri 

Refugiats: els invisibles.

MICRO OBERT |

LES PARETS PARLEN

Envia‘ns les teves imatges a  laburxa@gmail.com

Als  barris de Sants volem acollir... i les institucions en ho posen difícil

Envia‘ns els teus textos a   laburxa@gmail.com
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Redacció

Es torna a engegar el pla de l’estació
ADIF engega el pla que porta anys de retard i es trobava aturat a falta de pressupost. Ara s’ha obert el 
termini per rebre ofertes de redacció de projectes. Les obres hauran de durar 18 mesos i crear una nova 
ordenació del vestíbul, planifi car una nova sala d’embarcament d’alta velocitat i la remodelació de la plaça 
Països Catalans amb una nova façana. Entitats veïnals alerten de que el concurs plantejat no s’adapta a les 
necessitats del barri i les seves veïnes.

Trasllat del mercat de pagès
El mercat de pagès ha estrenat nova ubicació en aquest nou curs. Ha passat de la Plaça Màlaga a la rambla 
Badal amb Carretera de Sants. Es segueix realitzant el segon i quart diumenge de mes i acosta productes 
ecològics i de proximitat al veïnat. A més fan pedagogia de la importància de la sobirania alimentaria.

Mobilització per millorar la línia de Bus 91
Al maig del 2017 l’ajuntament i el veïnat acordaven el manteniment de la línia de bus de barri que a més 
en millorava les condicions. Passats més de dos anys moltes d’aquestes no s’han acomplert. Per aquest 
motiu el passat dimarts 19 de novembre un centenar de veïnes van tallar el carrer Constitució a l’alçada 
d’Olzinelles. Exigeixen que el bus 91 funcioni també diumenges i festius, que s’ampliï el recorregut fi ns a 
Riera Blanca i Mercat de Sant Antoni i que la freqüència sigui de vint minuts. Totes aquestes demandes 
van ser aprovades per l’ajuntament però encara no s’han implementat. Segons el Centre Social de Sants cal 
executar aquestes mesures per millorar l’actual servei del bus que consideren molt defi cient.

Els Borinots signen un gran fi nal de temporada i un any més 
són colla de 9
Després d’un inici de temporada amb alguna caiguda inesperada, els mesos d’octubre i novembre tornen 
a posar el sostre de la colla en els pisos de nou. El 20 d’octubre per la seva diada van tornaven al pis de 
nou estrenant el 4 de 9 amb folre (5d8, 4d9f i 3d8). La millor actuació del any la van fi rmar per Tots Sants 
a Vilanfranca afegint el 3 de 9 amb folre al repertori (5d8, 4d9f i 3d9f). Aquesta fi ta no la van poder repetir 
el 17 de novembre a Terrassa però van fi rmar una altra gran actuació (5d8, 4d9f i 3d8), i el més important, 
sense caigudes. Un gran fi nal de temporada que és el resultat de la incansable feina de formigueta als 
assajos i que demostra que la seguretat és un element fonamental pel Borinots.

Insalubritat al habitatges per la gent gran de Bonet i Moixí
El sindicat de la CNT d’Accent Social denuncia les condicions en les que es troben els pisos tutelats per 
gen gran ubicats a la plaça Bonet i Moixí. Instal·lacions elèctriques precàries, brutícia, falta de neteja i 
manteniment, instal·lacions d’aigua amb manegues, rajoles trencades, etc. Els familiars han hagut de 
comprar aparells de calefacció per millorar les condicions.

L’ajuntament compra un edifi ci d’habitatges a la 
plaça de la Farga
L’immoble, situat al carrer Ferreria, havia estat posat a la venda i les seves habitants corrien el risc de ser 
expulsades per una nova propietat. De fet ja hi havia quatre pisos buits. El districte ja ha anunciat que 
incorporarà aquest pisos a la borsa d’emergència i mantidrà a les altres nou famílies que hi vivien. La 
compra ha costat 2,2 milions d’euros.

Incendi al CSA Can Vies
Ensurt al Centre Social Autogestionat Can Vies el divendres 6 de desembre per un petit incendi que 
ha afectat les golfes de l’edifi ci. Per sort no hi va haver cap persona ferida i les ocupants que hi havia a 
l’interior van poder sortir i trucar als bombers. Aquests van apagar el foc i van constatar que no hi havia 
danys importants a l’immoble. La part afectada ha estat una habitació de la part dedicada a habitatge, i els 
pisos inferiors dedicats a centre social no s’han vist afectats. FOTO | Els bombers apaguen l’incendi a Can Vies

FOTO | Immoble adquirit per l’Ajuntament de Barcelona.

FOTO | Instal·lació elèctrica d’un dels pisos tutelats.

FOTO | Mobilització veïnal per la millora de la línia Bus91

FOTO | Recreacions virtuals dels plans de remodelació
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Júlia Nueno – Membre del Grup d’Habitatge de 
Sants

El passat 16 i 17 de Novembre més de 
cinc-centes persones es van reunir per 
celebrar el 1r Congrés d’Habitatge de 
Catalunya. La trobada, que fa més d’ un 

any que es preparava amb la col·laboració de 100 
voluntàries, tenia com a objectiu generar un espai 
de confluència per a tots els actors de la lluita 
per l’habitatge per posar a debat les estratègies 
dels darrers anys i veure en quins punts es pot 
començar a caminar conjuntament, des d’un 
programa polí tic fi ns a una campanya comuna.

El Congrés es va estructurar en cinc blocs: anàlisi, 
estratègies i estructures populars, campanyes, 
programa i organització. El primer bloc introduc-
tori va permetre fer un repàs als deu anys de lluita 
per l’habitatge iniciats en el marc de la crisi econò-
mica de 2008 amb l’explosió de la bombolla hipo-
tecaria. A les primeres accions per aturar desnona-
ments de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca 
(PAH) va seguir una expansió arreu del territori 
de nuclis d’aquesta organització a gran part de 
Catalunya. Aquestes han mantingut un fort pols 
amb l’administració per generar un marc legis-
latiu que protegeixi a les persones amb desnona-
ments causats per execucions hipotecàries.

El canvi de paradigma, marcat per l’ampliació 
del gruix de població que accedeix a l’habitatge a 
través del lloguer, ocupació o altres formes precà-
ries, i que se sent fortament pressionada pels preus 
elevats del mercat, va fer sorgir un nou tipus de 
col·lectiu: els sindicats i grups d’habitatge. Aquests 
grups, ja no només busquen empènyer l’admi-
nistració a adoptar les polítiques d’habitatge que 
garanteixin un accés universal a aquest dret bàsic 
sinó que entenen aquest confl icte com a central en 
la lluita de classes i l’eix vertebrador de la consigna 
que fa anys que abandera els moviments socials: 
“posar la vida al centre”. Mentre que l’espai de 
trobada dels treballadors —la fàbrica— s’han 
desintegrat i cada cop més gent queda exclosa 

del mercat laboral, els grups i sindicats d’habi-
tatge estan sent el lloc de trobada i organització 
de segments de la classe desposseïda. Són capaços 
de generar un nou subjecte de classe: inquilins vs. 
rendistes.

És un subjecte, que alhora s’està configurant 
com una identitat, que aprèn de les lluites del 
darrer segle, la feminista, l’antiracista i la laboral. 
No es tracta de l’enèsima recepta acadèmica amb 
intenció de crear un subjecte polític guanyador 
sinó que sorgeix dels afectes generats en les victò-
ries i derrotes dels conflictes diaris. Des de la 
defensa de cada desnonament a l’ocupació de cada 
seu bancària, des dels escarnis a les portes dels 
especuladors a la recuperació d’habitatges buits. És 
aquella que surt de la comunitat, que s’està teixint 
en les escoles populars, les xarxes d’aliments o 
les classes d’autodefensa. És la identitat dels que 
estem vencent la por i sortint de l’aïllament.

És per això que més enllà dels consensos arribats 
al Congrés, que ja de per si són un èxit: l’aprovació 
d’un programa comú, la constitució de comissions 
per abordar conjuntament formacions o una base 
de dades, entre d’altres, o la decisió d’iniciar una 
campanya contra el fons voltor Divarian/Cerberus 
de BBVA; es destil·la un sentiment molt més potent 
de la trobada del Novembre. Hem estat capaces de 
generar una unitat en l’heterogeneïtat i sentir que 
un caminem plegades cap a un horitzó comú.

4  Actualitat

Nou canvi de paradigma: posar la vida 
al centre. El Congrés ha estat més que 
un espai de trobada, ha servit perquè 

la lluita per l’habitatge vehiculi un 
nou subjecte polític de la lluita de 

classes: inquilins vs. rendistes. 

Congrés d’Habitatge: 
      De la despossessió als Inquilins

FOTO | I Congrés d’Habitatge de Catalunya celebrat el 16 i 17 de novembre FONT_ Congrés d’Habitatge de Catalunya
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Rubén Molina

El dret fonamental de l’habitatge segueix 
generant conflicte entre aquelles que 
lluiten per defensar-lo i aquelles que 
expulsen i exprimeixen al veïnat, amb 

l’única motivació de l’avarícia i l’enriquiment 
personal. A continuació fem una crònica de les 
batalles d’aquests últims dos mesos al barri. 
Aquests casos i confl ictes però, són només la punta 
de l’iceberg d’una industria immobiliària que cada 
cop s’enriqueix més a base de la expulsió, molts 
cops silenciosa, i l’explotació econòmica del veïns.

8 d’octubre
2 desnonaments aturats 1 executat
Les veïnes del barri aturen dos desnonaments 

d’un fons voltor, TALISMAN CAPITAL SL. Abans 
però, un dispositiu d’antiavalots dels mossos d’es-
quadra i la comitiva judicial, desnonava a l’Emma, 
mare soltera i embarassada. Un fet ple d’irregulari-
tats. El Grup d’Habitatge de Sants ocupa la seu del 
districte per aconseguir una solució que eviti que 
l’Emma es quedi al carrer. Són fi nalment les veïnes 
les que busquen una solució temporal per la veïna 
desnonada a falta de fer-ho l’administració.

9 d’octubre
Una roda de premsa on participa el Sindicat de 

Llogaters, el Grup d’Habitatge de Sants i la PAH 
Baix Montseny, anuncia una companya contra 
TALISMANS CAPITAL SL., que va comprar 433 
habitatge a la SAREB a una mitjana de 40.000€ 
cada casa. Denuncien que el fons voltor ha iniciat 
procediments per expulsar a les habitants dels 
immobles i que es nega a fer lloguers. A Sants hi ha 
4 cases afectades pels processos d’expulsió.

18 d’octubre
Durant la vaga general convocada contra la 

sentència del procés, el piquet de Sants atura la fi ra 
d’especulació Barcelona Meeting Point, obligant 
als organitzadors a tancar les portes unes hores.

6 de novembre
1 desnonament aturat, 2 executats
S’atura el desnonament de la Sadia i la seva fi lla 

menor d’edat del pis on estaven vivint des del 2015. 
En aquest cas un multi propietari particular no va 

voler renovar-los el contracte per mirar de posar 
el pis en lloguer per més quantitat. Mig centenar 
de veïnes acudeixen a defensar l’habitatge de la 
Sadia. Per contra els mossos executen dos desnona-
ments, un al carrer Autonomia, on la família tenia 
una data oberta i no van poder preveure quan 
l’executarien. Uns minuts més tard els mossos 
farien un altre desnonament al carrer Badalona.

El Grup d’Habitatge realitza una acció ofensiva 
contra Solvia, la immobiliària del Banc Sabadell per 
aturar quatre desnonaments de la SAREB però que 
gestionava aquesta empresa. S’ocupa l’oficina del 
banc de carretera de Sants fi ns a aconseguir el com-
promís per part seva d’un lloguer social per a tres 
d’ells i el compromís de negociar amb l’altre cas.

18 de novembre 
La Verònica i el Manel van llogar el pis a la 

immobiliària, Catalana Buendia SL. L’antiga gerent 
d’aquesta tenia el pis per turistes, il·legalment, 
després li va llogar a la família, estafant-los. Van 
estar pagant un mes sense saber-ho, fi ns que els 
hi va arribar la carta dels jutjats. Tenen una fi lla 
menor d’edat i estaven disposades a pagar un preu 
raonable per quedar-se a casa seva. Tenien desno-
nament el 18 de novembre i gràcies a la pressió 
dels veïns i un informe de serveis socials van 
poder aturar-lo.

19 de novembre 
El Grup d’Habitatge de Sants va tornar a fer 

una acció per tal de aconseguir aturar els desno-
naments de diversos pisos propietat de la SAREB. 

En aquest cas van ocupar l’ofi cina de SOLVIA, que 
és qui gestiona els pisos. De l’acció van aconse-
guir la suspensió de dos desnonaments, un amb 
reubicació amb contracte de lloguer social i que es 
comprometessin a estudiar l’altre cas que estaven 
demandant.

28 de novembre
L’Àngela, mare soltera sense alternativa on 

anar a viure, s’enfrontava a un desnonament. 
Era  el segon i corria perill de que la comitiva 
judicial intentés expulsar-la de casa seva de 
forma violenta. El veïnat va respondre amb més 
de cinquanta persones que estaven disposades 
a posar el cos per assegurar el dret a l’habitatge. 
Finalment no es va dur a terme perquè la comitiva 
judicial no disposava dels mitjans policials sufi ci-
ents per enfrontar-se amb el veïnat organitzat. 

Actualitat    5

Seguiment de la lluita per l’habitatge

FOTO | Acció realitzada el 19 de novembre contra l’ofi cina de 
Solvia a Ronda Universitat

FOTO | Veïnes celebrant l’aturada del desnonament de 
l’Àngela 

FOTO | Veïnes celebrant l’aturada el desnonament del Manel 
i la Verònica. 
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Brigades Hurriya

“I aquests no són dos bàndols iguals:
ocupant i ocupat.
I un centenar de morts,
dos centenars de morts,
i un miler de morts.
(…) Que hi ha algú, allà fora?
Hi ha algú que ens escolti?””

Rafeef Ziadah

Són les 4 de la matinada quan les granades de so, el gas lacrimogen i 
les bales de goma estenen el pànic al camp de refugiades de Balata. 
Tothom sap que serà una nit llarga i que els soldats israelians 
s’enduran a algú. Entren, travessant les parets d’un edifici precari amb 

maces, fins al pis  on viu la Zainab de 21 anys. Destrossen la porta, tanquen als 
seus pares i germanes a la cuina. A ella la retenen a una habitació aïllada. La 
fan despullar per registrar-la i escorcollen violentament l’immoble sense la 
presència de cap advocat/da, ni de ningú més que els propis soldats, els quals 
agafen tots els diners, els mòbils, els usbs i els ordinadors que troben, fins que 
finalment, emmanillen a la Zainab, i se l’enduen al furgó militar amb els ulls 
embenats. Ningú sap perquè l’han detingut i tothom sap que, de fet, no cal 
cap motiu concret per justificar l’actuació dels militars.

Mentrestant, algunes de les palestines del camp responen a l’atac militar 
amb pedres. Els soldats continuen disparant, sobretot, a genolls, cames i 
turmells per generar discapacitats entre les rebels. Detenen a en Murat, qui 
té la mala sort d’haver celebrat, recentment, els seus 12 anys de vida, edat per 
la qual ja li poden aplicar la llei militar i pot entrar a presó preventiva fins a 
6 mesos. La Zainab sap perfectament, que al tenir més de 18 anys, pot estar 
fins a 4 dies sense veure a un jutge, 60 dies d’interrogatoris sense veure a un 
advocat, 75 dies sense saber de què l’acusen i 18 mesos en presó preventiva.

Mentre duren els interrogatoris la Zainab està presa a una cel·la petita sota 
terra, amb lavabo a dins i sense finestres, on té greus restriccions en el menjar, 
i el poc que li donen és de molt baixa qualitat. Malgrat que té la menstruació, 
no pot dutxar-se. Però el pitjor ve quan la treuen de la cel·la i la porten a la 
sala d’interrogatoris, on tan sols hi ha una taula i una cadira. La lliguen de 
les mans i la fan col·locar en una posició concreta per estressar el cos. Les 
sessions la maltracten físicament i psicològicament, algunes duren fins a 20 
hores, on no la deixen dormir, a través de crits, gotes d’aigua o música estri-
dent. L’amenacen que aniran per la seva família si no signa una confessió en 
contra d’ella mateixa en hebreu, llengua la qual no entén, però què, malgrat 
que sap que és falsa i l’acabarà perjudicant, signa. Perquè sovint, sota la llei 
militar israeliana, acceptar l’acusació és la millor opció per posar un punt 
i a part als mètodes de tortura (mot no reconegut a Israel). A més, les advo-
cades palestines gairebé no tenen cap jurisprudència a favor per defensar a 
les acusades, i cada dia que passa empresonada l’haurà de pagar de la seva 
butxaca al seu propi botxí, l’estat d’Israel, el qual cada any genera 6.000.000 
dòlars de benefici com a causa de la repressió. Ningú es declara insubmís, 
perquè fins que no pagues la presó, no en surts. Tampoc vol ser una de les 300 
detingudes palestines que han mort a les presons, ni una de les 70 que han 
estat assassinades durant els interrogatoris.

Tal volta l’acusaran d’haver tirat una pedra a un soldat o a un vehicle, de 10 
a 20 anys de pena, d’haver-se afiliat a un partit polític o participat a l’assem-
blea de la  facultat, d’haver fet un post a facebook o a twitter que es consi-
deri enaltiment contra l’estat d’Israel, o de tots tres càrrecs, sense tenir cap 
tipus de prova. Però no importa, si els militars ho consideren necessari, ja se 
n’inventaran.

Un cop acabats els interrogatoris, la porten a una presó barrejada amb 
dones israelianes, les quals l’humilien i la maltracten, sota la mirada passiva 
dels carcellers.  Allà només té 3 hores lliures al dia, on no pot fer esport ni 
treure’s el vel, per la presència constant de guàrdies del sexe contrari. S’hi 
passa cinc anys i quan surt, no és gaire ben acollida per la seva família, 
perquè saben que, segurament, els israelians l’hauran vexat sexualment o 
violat, i això serà una creu que la perseguirà socialment.

No obstant, passa el temps i la Zainab es posa en contacte amb grups de 
dones palestines i hi col·labora. Es queda en una casa rural, la qual té una 
de les 100.000 ordres de demolicions que Israel emet cada any contra cases 
palestines, on fan un projecte cooperatiu amb les dones del poble, tot empo-
derant-se i poc a poc la ferida sembla començar a cicatritzar-se per sempre.

*Des de l’inici de l’ocupació militar de l’any 1967, les forces israelianes han 
arrestat a més de  800.000 persones palestines, les quals constitueixen gairebé 
el 20% del total de la població dels Territoris Palestins Ocupats. La detenció 
administrativa és un procediment, el qual permet a l’exèrcit israelià arrestar de 
manera indefinida sense cap garantia per la defensa per les acusades, i sense 
càrrecs, ni judici. Aquest relat tan sols és un exemple de com es pot produir, basat 
en testimonis reals, recollits per l’associació de defensa a les preses palestines 
Adameer. La fi de les detencions administratives és una de les principals reivindi-
cacions pels quals lluiten les preses palestines en vaga de fam. 

6  Col·lectius en lluita

Relat del Malson d’una Detenció Administrativa 
a Palestina*

FOTO | Arxiu Burxa

Al tenir més de 18 anys, pot estar fins a 4 dies sense veure 
a un jutge, 60 dies d’interrogatoris sense veure a un 

advocat, 75 dies sense saber de què l’acusen i 18 mesos en 
presó preventiva

Ningú es declara insubmís, perquè fins que no pagues 
la presó, no en surts. Tampoc vol ser una de les 300 

detingudes palestines que han mort a les presons, ni 
una de les 70 que han estat assassinades durant els 

interrogatoris.
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La Comunal

Situat al carrer d’en Blanco, cantonada amb Riera d’Escuder, La Comunal 
iniciarà la seva activitat gradualment durant els primers mesos de 
2020 i esdevindrà la nova seu social de Iridia - Centre de Defensa 
dels Drets Humans així com de set cooperatives de diferents àmbits 

de l’economia social i solidària:  Lacol,  La Ciutat Invisible, Directa,  Aula 
d’Idiomes, Jamgo, Que Soni, Kop de Mà & Koitton Club, aquestes ultimes 
fusionades en una mateixa entitat. 

 
La Comunal es constitueix com a cooperativa de segon grau, amb totes 
les entitats esmentades com a sòcies, i amb l’objecte de “mancomunar 
la gestió i els serveis associats derivats d’una seu social compartida 
entre les sòcies, amb la vocació d’amplificar la potència cooperativa de 
les integrants i enfortir el vincle entre elles per multiplicar la presència 
i l’impacte de les pràctiques de l’economia social i solidària al territori”. 
 
La rehabilitació i transformació d’un conjunt d’edificis de principis del segle 
XX destinats en el passat a la fabricació de veles i tèxtil per a vaixells ha 
supossat el tret de sortida d’aquest projecte. Precisament ha estat la coopera-
tiva La Col, arrelada des de fa deu anys al barri de Sants, l’encarregada de tota 
la vessant arquitectònica. El projecte també s’ha fet amb la mirada posada 
en la sostenibilitat, amb un sistema de regulació de temperatura adaptat a la 
incidència solar, el clima en general i els corrents locals d’aire, per evitar així 
calefaccions i refrigeracions abusives.

 
El veïnat dels seus baixos serà La Ciutat Invisible, amb una activitat “dirigida 
a crear i difondre continguts crítics que impulsin processos de transformació 
política i social”. Disposen de tres grans àrees: comercial (llibreria i venda de 
roba de comerç just), suport cooperatiu (assessorament i acompanyament 
tècnic) i recerca social i formació. A l’esquerra d’ambdues entitats —vist des 
de Riera d’Escuder— trobareu la nova redacció de la Directa.

La tercera nau la compartiran la cooperativa tecnològica Jamgo, que treballa 
amb programari lliure —dissenyant i desenvolupant des d’aplicacions avan-
çades fins a pàgines web— i Que Soni, amb una feina que va des de la sono-
rització d’espectacles, concerts o festes, fins a la creació d’esdeveniments 
propis com el festival “Say It Loud”, l’acompanyament artístic o el treball 
cultural comunitari. L’Aula d’Idiomes, cooperativa ideada i impulsada per 

un grup de professores i professors del sector de l’ensenyament de llengües, 
la trobareu en un quart edifici de nova construcció, on també s’ubicaran les 
sales de reunió d’ús compartit i la sala d’actes multiusos. Al lateral del carrer 
de Tenor Massini, la confluència de Koitton Club i Kop de Mà donarà a llum 
La  Deskomunal, un espai de trobada —en una sala totalment insonorit-
zada—on es podrà gaudir de cuina de mercat i arts escèniques.

La Comunal en el seu conjunt promou les pràctiques i valors de l’economia 
social i solidària que cerca assolir una redistribució més equitativa i justa dels 
recursos i la riquesa social comuna.

Col·lectius del barri    7

FOTO | Sòcies de La Comunal inspeccionant una de les naus en obres.

Assemblea d’estudiants de Sants

Ens contextualitzem en un moment d’excepcionalitat política i 
social, vivint una general regressió ideològica. Vista aquesta realitat 
il·lustrada amb el total monopoli de la violència per part de les forces 
i cossos de seguretat de l’estat, l’amenaça directa que suposen les 

promulgacions de lleis com la Llei Aragonès i l’auge de l’extrema dreta; i 
esdevinguda inqüestionable després de la reanomenada sentencia, que no 
fa res més que evidenciar un sistema judicial polititzat i patriarcal, propi d’un 
règim que encara no ha depurat les restes del seu passat franquista; com a 
estudiants entenem que ens devem a nosaltres mateixes prendre partit en la 
vida no només dels nostres centres, sinó també dels nostres barris.

 
Així que, seguint l’afirmació de Rosa de Luxemburg com a dogma, 
“qui no es mou no sent les cadenes”, el passat 15 de novembre 
vàrem fer una crida al moviment estudiantil a escala de Sants.   
 
Aquest motiu és el que ha incentivat la creació de l’assemblea estudiantil del 
barri, una organització on diverses estudiants del districte Sants-Montjuïc ens 
hem unit amb l’ensenyament públic, popular, català, feminista i de qualitat 
com a bases ideològiques. Propugnem l’organització perquè és precisament 
l’empoderament popular el que fa tremolar els fonaments del sistema. No 
romandrem més callades ni seguirem consentint més la repressió sistemà-
tica. Perquè és precisament el nostre futur el que està en joc.

Des de l’assemblea fem una crida a totes les estudiants. 

La lluita del jovent, el futur del nostre poble.

LES ESTUDIANTS DE SANTS- MONTJUÏC

Les estudiants de Sants organitzades

Neix  La Comunal, 
un nou espai cooperatiu al barri
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14 d’octubre de 2019: 
el Tribunal Suprem fa públiques les sentències als 
líders polítics i socials que van contribuir a fer pos-
sible la celebració del referèndum d’autodetermi-
nació de l’1 d’octubre de 2017. Són declarats culpa-
bles del delicte de sedició i condemnats a un total 
de 100 anys de presó, amb penes que oscil·len entre 
els 13 anys de l’exvicepresident del Govern, Oriol 
Junqueras, als 9 anys del president d’Òmnium Cul-
tural, Jordi Cuixart.

El mateix dia, desenes de milers de persones 
surten als carrers del país per mostrar el seu rebuig 
a la sentència. Al barri de Sants, a les 11 del matí es 
concentren més d’un centenar de veïnes a la plaça 
de Sants, que surten en columna cap a la plaça de 
Catalunya, on una hora més tard són convocades 
per la plataforma Tsunami Democràtic a bloquejar 
l’aeroport del Prat. Desenes de milers de persones 
hi arriben per tots els mitjans, moltes d’elles fan a 
peu els 15 quilòmetres que hi ha des del centre de 
Barcelona i ocupen fins el vespre els accessos i el 
vestíbul principal de la terminal 1 de l’aeroport del 
Prat. 

El bloqueig obliga a cancel·lar un total de 155 vols 
i provoca una desproporcionada resposta repres-
siva per part dels Mossos d’Esquadra i la Policia 
Nacional espanyola, que acaba amb 115 persones 
ferides per cops de porra i bales de goma, tres de 
gravetat, entre les que hi ha una persona que 
pateix una mutilació ocular i una altra, l’extir-
pació d’un testicle. La mateixa nit hi ha protestes 
al centre de Barcelona que finalitzen davant la 
prefectura de la policia nacional espanyola, a la 
Via Laietana. Les protestes finalitzen amb dures 
càrregues policials, amb cops de porra i trets de 
projectils de foam que impacten en vuit persones. 

18 d’octubre:  després de tres nits consecutives de 
protesta als carrers de Barcelona, amb càrregues 
desproporcionades per part de les forces policials, 
barricades de contenidors aixecades i cremades 
per manifestants com a autodefensa i desenes 
de detencions, es convoca una vaga general de 
protesta contra la sentència. A primera hora 
del matí, els CDR del Barcelonès organitzen els 
primers piquets amb talls de carrers a diferents 
punts de la ciutat, i a la tarda arriben les Marxes de 
la Llibertat organitzades per l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC), amb milers de persones proce-
dents de diferents punts del país que finalitzen el 
seu recorregut al centre de la ciutat. 

Al vespre, les protestes es traslladen als voltants 
de Via Laietana i plaça d’Urquinaona i acaben amb 
52 persones ferides. La policia nacional espanyola 
fa servir gasos lacrimògens i pilotes de goma, 
mentre que els mossos llencen aigua a pressió per 
dispersar la gent concentrada. 

La primera setmana després de la publicació de 
la sentència deixa un total de 194 persones detin-
gudes en tot el país, de les quals 28 són empreso-
nades. Aquestes s’afegeixen a les activistes dels 
Comitès de Defensa de la República (CDR) detin-
gudes el 23 de setembre, que són amenaçades, 
maltractades i coaccionades i set d’elles finalment 
empresonades a Soto del Real (Madrid) en règim 
d’aïllament, sota l’acusació de terrorisme. 

21 d’octubre: a primera hora del matí es convoca 
una concentració de suport a les detingudes del 23 
de setembre a les portes de la Ciutat de la Justícia. 
Els dies posteriors les persones que havien estat 
detingudes la primera setmana comencen a sortir 
en llibertat provisional: el 28 octubre ho fa la Paula, 
el 31, la Xènia... Tot i això, continua la repressió 
policial de les protestes, amb noves detencions els 
dies posteriors. 

26 d’octubre:  després d’una manifestació multi-
tudinària al carrer Marina convocada per l’ANC i 

Òmnium Cultural, els CDR dels Barcelonès convo-
quen davant de la prefectura de la policia nacional 
espanyola, a la Via Laietana. Desenes de milers 
de persones ocupen el carrer i llencen pilotes de 
tennis i d’altres tipus contra l’edifici, fins que els 
antiavalots de la policia espanyola carreguen amb 
cops de porra contra les persones concentrades, 
amb un total de 19 ferides i set detingudes. Una 
altra nit, diverses barricades cremen però aquest 
cop no són prou per detenir l’avenç de les forces 
policials.

4-8 de novembre: la presència del rei de l’Estat 
espanyol a Barcelona, amb motiu de l’entrega dels 
premis Princesa de Girona, provoca la protesta de 
milers de persones. L’acció de les forces policials 
impedeix l’accés al recinte on tenia lloc l’acte, però 
no pot evitar que s’alteri el programa previst del 
monarca, que es veu obligat a fer nit a Barcelona. 
El 8 de novembre, el president en funcions del 
govern espanyol, Pedro Sánchez, celebra l’acte de 
cloenda de la campanya electoral a Barcelona i els 
CDR convoquen una concentració de protesta, com 
ja s’havia fet dies abans a Viladecans.

9 de novembre: la jornada de reflexió abans de 
la celebració de les eleccions estatals espanyoles 
es veu alterada per la convocatòria de Tsunami 
Democràtic, que organitza nombrosos actes a les 
places de diferents ciutats del país. Durant els 
actes es reparteixen milers de codis QR entre les 
persones assistents, que serveixen per activar 
l’aplicació de la plataforma, imprescindible per a 
rebre informació sobre l’acció següent, prevista 
per als dies 11, 12 i 13 de novembre.

11 i 12 de novembre: tal com havia anunciat dies 
abans, Tsunami Democràtic convoca a tallar la 
frontera entre els estats espanyol i francès. Al 
voltant de tres mil persones tallen l’autopista 
AP-7 a l’alçada del Pertús, a la Catalunya Nord i 
ni els mossos ni la policia nacional espanyola no 
poden intervenir en tractar-se de territori situat 
dins l’estat francès. Després de 27 hores de tall, 
amb nit inclosa en tendes de campanya, autoca-
ravanes i vehicles particulars, dimarts al matí els 
cossos policials francesos desallotgen la zona fent 
servir gas pebre i cops de porra fins que fan recular 
les persones concentrades fins l’altra banda de la 
frontera, on esperen els mossos d’esquadra. Un 
total de 19 persones detingudes és el preu que han 
de pagar les persones convocades per Tsunami 
Democràtic, de les que 18 surten en llibertat al cap 
de poques hores.

15 novembre: surten en llibertat provisional quatre 
de les persones detingudes arran de les mobilit-
zacions contra la sentència. Aquell mateix dia, 
l’organització antirepressiva Alerta Solidària, 
encarregada de la defensa jurídica d’activistes 
de les organitzacions de l’esquerra independen-
tista catalana i d’altres col·lectius del moviment 
sobiranista, com nombrosos membres dels CDR, 
confirma que encara hi ha 13 persones detingudes.

20 de novembre: l’acampada de protesta iniciada a 
plaça Universitat el 30 d’octubre, majoritàriament 
formada per joves i estudiants, és desallotjada 
amb ús de la força pels antiavalots de la guàrdia 
urbana, la matinada del 20 de novembre. L’acció 
policial finalitza amb càrregues i dues persones 
detingudes. Durant el temps que dura la protesta, 
es realitzen identificacions i fins i tot la detenció 
d’una de les persones acampades, acusada d’haver 
pres part en les protestes dels dies anteriors.

8  Burxant A Fons

Sentència del 
procés: crònica 
de la repressió

FOTO | Arxiu Burxa
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Clara Victòria 

La repressió són els mecanismes de l’estat per tal lluitar 
contra aquelles que el qüestionen. Pren diverses formes i en 
els últims anys hem vist com aquesta ha augmentat a causa 
l’increment de les mobilitzacions. Però desgraciadament 
cap d’aquestes eines són noves i les porten patint, de forma 
ininterrompuda des de l’adveniment de la democràcia, 
tots els moviments que lluiten per una societat més justa, 
inclòs l’independentisme. En aquest article ens fem ressò de 
la repressió més destacada, doncs és la que implica pèrdua 
d’un dret tan fonamental com la llibertat. Però la repressió 
també són les identificacions policials, retencions, cops, 
humiliacions, multes, seguiments i l’obertura de centenars 
de processos judicials. 

*Dades facilitades per Alerta Solidaria

Persones detingudes en protestes post-sentència
Partit judicial Xifra detinguts Presó provisional Llibertat provisional

BARCELONA ciutat 68 16 52
BARCELONA menors 9   9
BADALONA 1 1 -
EL PRAT DE                
LLOBREGAT

1 - 1

MATARÓ 1 1 -
VILANOVA I LA        
GELTRÚ

1   1

VIC 1 - 1
GIRONA ciutat 17 6 11
LLEIDA ciutat 30 5 25
LLEIDA menors 6 1 internament 

semiobert
5

TARRAGONA ciutat 13 2 11

TOTAL 133 + 15 menors
31 + 1                
internament

102 + 14 llibertat 
vigilada menors

Persones empresonades per les mobilitzacions d’octubre i novembre

Detenció Nom Població Presó Estat Data 
llibertat

16/10/19 Martí Termes CP de Ponent Llibertat 19/11/19

16/10/19 menor CE el Segre Llibertat

15/10/19 Joan Barcelona Joves La Roca Llibertat 15/11/19

19/10/19 Andrea Sabadell Wad Ras Llibertat 15/11/19

19/10/19 Pau Llagostera Puig de les 
Bases Llibertat 15/11/19

15/10/19 David Tarragona (Detingut a 
bcn) Joves La Roca Llibertat 15/11/19

17/10/19 David Parets del Vallès Joves La Roca Llibertat 04/11/19

17/10/19 Álvaro Parets del Vallès Joves La Roca Llibertat 04/11/19

17/10/19 (nom  no 
públic) Brians 1 Llibertat 29/10/19

17/10/19 (nom  no 
públic) Brasil Brians 1 Llibertat 29/10/19

17/10/19 Xenia Caldes Wad Ras Llibertat 31/10/19

17/10/19 Paula Barcelona Wad Ras Llibertat 28/10/19

16/10/19 Francesc Llavaneres Brians 1 Llibertat 07/11/19

30/11/19 Erik Terrassa Joves La Roca Llibertat 07/11/19

19/10/19 Robert Girona Puig de les 
Bases Llibertat 13/11/19

15/10/19 Marc Maresme Joves La Roca Llibertat 15/11/19

Ayoub Lleida Deportat

16/10/19 Dani Madrid Alcalá Meco

18/10/19 Charaf Girona Puig de les 
Bases

18/10/19 Mario Cerdanyola del 
Vallès Joves La Roca

19/10/19 Joan Pont d’Armen-
tera Mas Enric Llibertat 22/11/19

17/10/19 Laura La Secuita Mas Enric llibertat 22/11/19

19/10/19 Mouhcine Girona Puig de les 
Bases

19/10/19 Amadeu Artesa de Segre CP de Ponent
Pendent 
resolució 

vista

18/10/19 Ionut Anglesola CP de Ponent

18/10/19 (nom no 
públic) Lleida CP de Ponent

18/10/19 (nom  no 
públic) EUA Brians 1

30/11/19 (nom  no 
públic) Lleida CP de Ponent

(nom  no 
públic) Lleida CIE Barce-

lona

18/10/19 x Girona Sense infor-
mació

17/10/19 x Barcelona Sense infor-
mació

16/10/19
Ibahim (quan 

menys par-
lem millor)

Girona Puig de les 
Bases

Persones empresonades del judici del procés
Data        
detenció

Nom Població Centre            
Penitenciari

Estat

02/11/17 Oriol Junqueras Sant Vicenç dels 
Horts

Lledoners 13 anys

23/03/19 Jordi Turull Parets del Vallès Lledoners 12 anys
23/03/19 Raül Romeva Sant Cugat Lledoners 12 anys
23/03/19 Dolors Bassa Torroella de 

Montgrí
Puig de les 
Basses

12 anys

23/03/19 Carme Forcadell Xerta Mas d’Enric 12 anys i 6 
mesos

02/11/17 Joaquim Forn Barcelona Lledoners 10 anys i 6 
mesos

23/03/19 Josep Rull Terrassa Lledoners 10 anys i 6 
mesos

16/10/17 Jordi Sánchez Barcelona Lledoners 9 anys
16/10/17 Jordi Cuixart Santa Perpètua Lledoners 9 anys

Persones detingudes del cas repressiu contra els CDR
Data 
detenció

Nom Població Centre          
penitenciari

Estat

23/09/19 Ferran Jolis Santa Perpètua Soto del Real  
23/09/19 Xavi Duch Sabadell Soto del Real  
23/09/19 Germinal Tomàs Mollet Soto del Real  
23/09/19 Eduardo Garzón Cerdanyola Soto del Real  
23/09/19 David Budria Sabadell   lliure
23/09/19 Klara Borrera Sabadell   lliure
23/09/19 Xavier Buigues Folgueroles Soto del Real  
23/09/19 Jordi Ros Solà Sabadell Soto del Real  
23/09/19 Alexis Codina Sant Fost de 

Campcentelles
Soto del Real  

Dades de la repressió de l’estat i la Generalitat 
contra el moviment independentista
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Espai d’Oficis Eines

Aquest col·lectiu de Can Batlló ofereix tallers d’oficis per les veïnes 
de forma gratuïta. El material i les eines són donats i facilitats per col·
laboradors. Estan destinats a oferir coneixements tècnics de diferents 
oficis, tant per l’autogestió de les veïnes com per adquirir competèn·
cies en el món laboral.

Tallers realitzats:
Paleteria, soldadura amb elèctrode, electricitat, reparació de bicicletes 
I i II, mecànica bàsica de cotxes, mecànica de motos de motors de dos 
temps.

Realitzats aquest curs:
Segon nivell de soldadura amb elèctrode, aproximació a la fusteria 
amb palets per mobiliari.

En els propers mesos es realitzaran els següent cursos:
Perruqueria, reparació de vehicles elèctrics i adaptació i 
customització de cadires de rodes.

Per més informació es pot contactar amb einescanbatllo@gmail.com

Educació popular a Sants

Rubén Molina

L’educació és un eix imprescindible de la societat. Motor de desenvo·
lupament social, base cultural i transmissora de valors. El sistema 
públic d’escoles, instituts i educació superior (universitats, formació 
professional i escoles) s’encarreguen de l’ensenyament de matèries, 

coneixements i continguts. Però en aquests, en moltes ocasions, s’hi projecta 
també els mals de la societat. Segregació social, barreres econòmiques, falta 
de recursos per lluitar contra la desigualtat, etc. Són moltes les lluites, tan des 
de dins, com des de fora per millorar l’educació pública.

Però mentrestant els moviment socials del barri, de forma autònoma han 
desenvolupat els seus propis projectes educatius que justament venen a 
lluitar contra les limitacions de l’educació institucionalitzada. Us mostrem 
l’oferta de tres projectes d’educació popular i comunitària.

La Troca

Formació permanent per adults

Escola comunitària de formació de persones adultes de Sants, va obrir 
portes el gener de 2018 dins l’edifici de l’antiga cooperativa obrera La 
Lleialtat Santsenca ·al carrer Olzinelles· arran de la iniciativa d’un grup 
de veïnes organitzades al barri per donar resposta a les necessitats forma·
tives no cobertes de la població adulta de Sants. Tres professionals del 
món de l’educació social i més de 40 col·laboradores voluntàries fem 
possible una oferta formativa que va des de les competències instrumen·
tals bàsiques fins a tallers de ciències socials, cultura, idiomes, etc.

Dilluns:
9:30h – 11h  Castellà | Neolectura  |  Mòbils
11h – 12:30h  Castellà  |  Alfebetització  | Informàtica 1
12:30h – 14h  Genealògia (XIC)  |  Anglès (XIC)

Dimarts:
9:30h – 11h  Castellà | Neolectura | Català conversa 
11h – 12:30h  Castellà | Alfabetització |Informàtica 2
12:30h – 14h  Costura (XIC) | Aula oberta d’informàtica
15h – 17h  Castellà 2
16h – 17:30  Espai d’orientació | Aula oberta d’informàtica

Dimecres:
9:30h – 11h  Castellà | Neolectura | Mòbils
11h – 12:30h  Castellà | Afabetització | Informàtica 1
12:30h – 14h   Ioga (XIC)

Dijous:
9:30h – 11h  Castellà | Neolectura | Català escrit 
11h – 12:30h  Castellà | Alfabetització | Informàtica 2
12:30h – 14h  Entrena-ment (XIC)
15h – 17h  Castellà 2
18:30 – 20h  Entendre els conflictes del món

Divendres:
10:30 – 12:30h  Teatre

Escola Popular de La Bordeta

Educació i acompanyament per infants i joves

L’escola popular de La Bordeta sorgeix a partir de la necessitat d’un espai 
d’acollida i acompanyament pels infants de les famílies del Grup d’Ha·
bitatge de Sants. Aquest és el seu segon curs, ho fa amb moltes acompa·
nyants noves, i també amb més nenes i nens. L’espai de jocs  s’eixampla 
fins la plaça de Joan Corrades, i alguns dies també s’aventuren a visitar 
altres llocs i espais organitzats del barri.  

L’escoleta vol ser un espai segur i divertit, on, a més, puguem abordar 
temes que ens travessen a totes com el racisme, l’habitatge, el clima, etc. 
Les acompanyants treballen de manera assembleària. Es troben cada 
dijous al vespre per anar fent seguiment dels grups, i organitzar les 
tasques de les comissions, pedagògica, barri, comunicació, secretaria i 
local.

Dilluns: 
17h – 19h  Espai per peques a l’assemblea del GHAS

Dimarts:
17h – 19h grup de peques (3-5 anys)

Dimecres:
17h – 19h  grup de joves (>12 anys)

Dijous:
17h – 19h grup mitjans (6-8 anys)

Divendres:
17h – 19h  grup grans (9-11 anys)

Al barri de Sants diferents col·lectius provinents dels moviments 
socials s’han organitzat per oferir una educació encarada a les 
necessitats més directes del veïnat.
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Espai Feminista de Sants

Que diuen els liberals que a occident la igualtat ja és un fet; les dones 
podem treballar i accedir a estudis superiors, podem ser polítiques, 
empresàries o liderar causes socials. Fins i tot ja destaquem en 
ciència i esports. En resum: si les dones occidentals som independents 

socialment, parlar de violència de gènere a hores d’ara és tant com no 
reconèixer-ho. Vaja, que si alguna de nosaltres pateix un episodi de violència, 
ho estarà patint en les mateixes condicions d’igualtat que qualsevol altre 
membre de la societat. Tocar el cul a una dona pel carrer no és pas masclisme. 
És quelcom que ningú no sap defi nir, però masclisme... en absolut! Que no 
veus com els toquen el cul als homes cada dia?

Que les estadístiques segueixen parlant d’agressions sexuals, tot i que 
la majoria de les vegades no arriben a ser denunciades, i de dones mortes a 
mans de les seves parelles o exparelles? Val sí, aleshores reconeixem aquestes 
últimes, però això sí, en tant que víctimes de violència domèstica, diuen ara 
els fatxes. Perquè ja se sap, si els homes maltracten les seves dones, les seves 
dones!, deu ser perquè estan malalts. Alguna cosa els devia haver passat 
en algun moment de la seva vida que els va fer treure aquesta agressivitat. 
Perquè, és clar, també hi ha els casos de denúncies falses o d’alguna dona que 
ha matat la seva parella, o de dones assetjadores... Curiosament, de dones 
violant individus encara no se n’ha “descobert” cap cas.

Col·loquem aleshores a tots els membres de la família en un mateix nivell: 
els que avui són agressors, demà poden ser víctimes. Maregem les xifres i 
invisibilitzem el fet que les agressions s’esdevenen en els cossos de les dones 
(pel sol fet de ser-ho) a mans, sempre, d’homes. No expliquem les causes 
d’aquestes violències i releguem-ho al terreny privat i específic de cada 
cas. No fóra que s’evidenciés el denominador comú: homes que se senten 
amb el dret d’agredir a dones. La igualtat existeix i s’equipara una dona 
que maltracta la seva parella a un home que maltracta la seva, perquè “la 
violència és violència vingui d’on vingui”. Res a veure amb què l’exercici de la 
violència contra les dones sigui conseqüència de la subordinació que provoca 
el patriarcat alhora que busca perpetuar-ho, convertint aquesta violència 
específi ca en sistèmica.

Acabem amb les feminazis d’una vegada negant que la violència de gènere 
existeixi. No fos cas que hàgim d’acabar reconeixent un sistema patriarcal 
que produeix desigualtat estructural, sustentada en relacions de poder d’un 
sexe sobre l’altre. Una societat patriarcal ¿patriarcat, què és això?, on totes 
i tots hem estat exposats a una socialització sexista, fi ns i tot des d’abans 
de néixer, que ens ha inoculat rols específi cs mitjançant els quals se subor-
dina a partir dels gèneres, un dels sexes —el de la dona— sota l’altre —el de 
l’home— i mai a l’inrevés.

Perquè, en defi nitiva, està succeint que el mateix patriarcat que practica 
aquesta violència contra nosaltres pel sol fet de pertànyer a col·lectius de 
persones que no comparteixen les seves característiques, aquest patriarcat 
que ens viola, que ens sotmet, que ens humilia, que ens denigra i que, fi nal-
ment, en mata, ara ha decidit rebatejar el concepte de violència a la seva 
comoditat (curiosament el mateix que fan els estats repressors amb l’ús de 
la paraula terrorisme). Ara resulta que la construcció violència de gènere, 
desgraciadament nascuda per culpa seva, de les seves pràctiques esclafadores 
contra tot allò que considera inferior, no el satisfà prou i segueix aplicant 
la violència destruint el concepte i violant, una vegada més, allò que no l’hi 
encaixa i que, de passada, considera seu: també el signifi cat del llenguatge. 

Parlar de Violència de Gènere, ens permet reconèixer el sistema patri-
arcal en tant que eix de les violències alhora que ofereix un aixopluc 
a totes les víctimes, sigui quina sigui la relació amb el seu agressor o 
l’espai físic on s’hagi produït l’agressió. I parlar de Gènere en lloc de 
fer-ho de Dones, implica el reconeixement del gènere no com a qüestió 
biològica sinó com a construcció social, incloent-hi sota el mateix parai-
gües les persones trans, en tant que poden ser agredides precisament 
per dissentir del gènere al qual les aboca la seva pròpia biologia. Quan 
les paraules canvien, canvien els imaginaris. Estiguem alerta. 

(El to d’aquest article és el de dones emprenyadíssimes amb la dinàmica d’invisibilitzar el sistema patriarcal i la seva violència per mantenir 
la invisibilització i la impunitat cap als fi lls sans del patriarcat que ens agredeixen, ens maltracten i ens maten)

Parlem de Violència domèstica, au va...!
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AVUI FA 20 ANYS

Què passava al barri fa 20 anys? 
Revisem l’hemeroteca per recordar la portada del 
número 19 de La Burxa del mes de desembre de 1.999

AVUI FA 20 ANYS
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Escriu-nos a 
laburxa@gmail.com 

Què passava al barri fa 20 anys? 
HUMOR
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LLIBRES

Virus editorial

Hay un tornillo tirado en el suelo 
 en este turno de noche. 
Ha aterrizado de pie, con un leve tintineo, 
 sin llamar la atención de nadie. 
Es el mismo sitio donde 
 alguien pasó cierta noche 
 allí tirado en el suelo.

Xu Lizhi

És un llibre petit però pesa com un 
estel en el moment abans d’esclatar. 
Condensa tota la massa i la gravetat 
del capitalisme global, forat negre de 
la humanitat i de tota forma de vida 
lliure. Així són, també, els poemes 
d’en Xu Lizhi recollits aquí. Paraules 
rumiades durant llargues hores de 
jornada laboral. Concentrades, senzi-
lles, breus. Suficients per descriure la 
violència esfereïdora que produeixen 

les condicions d’explotació a la 
indústria tecnològica. 

Però n’hi ha més, La máquina es 
tu amo y señor és un llibre coral, de 
veus en primera persona i reflexions 
compartides per activistes i treballa-
dores. Algunes en són supervivents, 
mutilades, d’altres com en Xu ens 
deixen el seu testament de resis-
tència front el monstre impassible.

Els fets que recull La máquina es tu 
amo y señor succeeixen al complex 
industrial de Foxconn, a la Xina, 
però ens són propers. Consumim 
els seus aparells, no hi ha alter-
nativa. Escrivint en aquest teclat 
vaig tacant-me els dits de sang i 
suor. Aquesta indústria, aquest 
sistema, ens fa dependents dels seus 
productes però també aconsegueix 
seduir-nos —aquesta és la seva gran 
victòria—. Sota aquest encanteri, 
creiem que la màgia tecnològica que 

gaudeix una porció privilegiada del 
món es pot deslligar de la barbàrie 
que pateix la resta. Aquest llibre ens 
recorda que el somni banal de l’elit 
californiana es sosté sobre la mort i 
l’esclavitud post-moderna. 

La gran fàbrica tecnològica xinesa 
es va veure tacada per una onada 
de suïcidis i va reaccionar aplicant 
un control més intens, enreixant 
les finestres i desplegant xarxes de 
protecció. I la producció va continuar. 
Allà on el somni de la raó ha esde-
vingut malson, davant de problemes 
humans, el Capital aplica solucions 
mecàniques. Són les nostres vides 
front els seus beneficis. N’hem 
d’aprendre i hem de dir prou. O hem 
d’esclatar?

La máquina es tu amo y señor. Yang, 
Jenny Chan, Xu Lizhi, Li Fei i Zhang 
Xiaoqio. Virus editorial, 2019.

La Lleialtat

La Lleialtat Santsenca és 
un equipament de gestió 
comunitària que, a més de 
la cohesió social del veïnat 

i les cultures populars, promou el 
consum responsable i el cooperati-
visme, des dels productes del Cafè 
fins al programari operatiu. Des de 
la comissió d’Acció Comunitària de 
l’entitat gestora de l’equipament, 
la Coordinadora d’Entitats per la 
Lleialtat Santsenca (CELS), hem 
coordinat Totes les l luites són 
una: tecnologies ètiques per a la 

transformació social , un llibre 
que esperem que pugui servir 
d’inspiració a altres espais i projectes 
amb valors. 

Aquesta obra es divideix en quatre 
capítols: Introducció, Alternatives, 
Experiències i Altres. A la intro-
ducció es reflexiona sobre les tecno-
logies digitals i aquest nou canvi de 
paradigma econòmic que suposa el 
capitalisme cognitiu; a Alternatives, 
compartim tota la feina feta des de 
la comissió de tecnologia en termes 
de sobirania tecnològica i ètica 
digital; a Experiències, algunes de les 
entitats, projectes i equip tècnic de 
la CELS ens comparteixen les seves 

experiències amb el programari 
lliure; i a Altres, es proposen  bones 
pràctiques en tecnologies digitals i 
s’explica com s’ha fet el llibre.

Per apropar les tecnologies 
ètiques a la ciutadania hem volgut 
predicar amb l’exemple i facilitar 
la comprensió i ús de tecnologies 
digitals lliures als barris. Publicada 
sota la llicència Creative Commons 
Atribució-Compartir Igual (CC-BY-
SA), aquesta obra promou la sobi-
rania tecnològica, l’ètica digital i la 
cultura lliure. 

Totes les lluites són una. Tecnologies 
ètiques per a la transformació social.

Yang, Jenny Chan, Xu Lizhi, Li Fei i Zhang Xiaoqio. 
La máquina es tu amo y tu señor

Totes les lluites són una.
Tecnologies ètiques per a la transformació social

LLIBRES

la fem entre totes...
vine i participa!

Escriu-nos a  
laburxa@gmail.com 



 230    desembre 2019 - gener 2020 Directori de col·lectius  15

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

Grup d’Habitatge Juvenil         
de Sants
Dilluns a les 20:30h

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
Dilluns a les 17h
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

Encara no tens la sa-
marreta de
la Burxa?

Vine a buscar-la a
La Ciutat Invisible
Carrer de Riego 35

Ja pots triar la teva:
n’hi ha 4 de diferents !

Espai Feminista de Sants
Assemblea oberta: el 8 de cada mes.
Cassolada contra els feminicidis: el 25 
de cada mes a les 20h, al calaix
Local de l’Assemblera Oberta: a xarxes
@Vaga8mSants
espaifeministasants@gmail.com
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La Burxa és un periòdic editat per un equip de redacció no professional que ens reunim 
setmanalment al CSA CanVies (carrer Jocs Florals, 42).
Si et vols posar en contacte amb nosaltres pots fer-ho mitjançant el correu electrònic 
(laburxa@gmail.com), el web (www.laburxa.cat) o els nostres perfils a Twitter (@laburxa), 
Facebook i SomSants.
No ens fem responsables dels articles d‘opinió.

Publicació mensual.

Llicencia CREATIVE COMMONS RECONEIXEMENT- NO COMERCIAL.
Sou lliures de copiar, distribuir i comunicar  públicament l‘obra amb les condicions següents:
- Reconeixement: heu de reconèixer el crèdit de l‘obra de la manera especificada per l‘autor o llicenciador.
- No comercial: no podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.
Per veure una còpia d‘aquesta llicència visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/legalcode.ca o envieu una 
carta postal a Creative Commons, 559, Nathan Abbot Way, Standford, California 94305, USA.

16    Entrevista

Roger 

Què passa el 18 d'octubre? Com i 
quan et detenen?

Cap a les 5.30 ja som a Via Laietana, 
a la part de dalt del carrer, amb més 
gent que també s'hi ha concentrat. 
Hi ha dos cordons policials protegint 
la prefectura de la policia nacional 
espanyola, a Via Laietana, i nosal-
tres ens trobem davant del cordó 
situat més a prop de la plaça d'Urqui-
naona, a la cantonada amb el carrer 
Jonqueres. Hi ha força tensió al carrer 
però encara no hi ha llançaments 
d'objectes i els antiavalots del Cuerpo 
Nacional de Policía (CNP) comencen 
a perseguir la gent amb els furgons, 
des d'on disparen a l'aire per 
dispersar les persones concentrades. 
A l'altura de Jonqueres s'aturen, 
obren les portes i van directament a 
buscar la gent que es troba al carrer, 
on detenen la Xènia, a qui després 
vaig conèixer a la presó de Wad-Ras. 
Jo em trobo al mig del carrer i pujo 
cap amunt. Veig que estan pegant 
amb porres a la gent que hi ha als 
costats, contra la paret. Peguen a 
tot arreu, també al cap. Un noi cau 
davant meu i, en lloc de passar per 
damunt, el vull protegir amb el meu 
cos. Aleshores noto un pes molt 
gran a sobre, que és la bota d'un 
antiavalot trepitjant el meu coll. En 
aquell moment penso: "ja està". Ens 
emmanillen al noi i a mi, ens posen 
una caputxa al cap, em diuen "no te 
muevas, hija de puta" i ens fiquen 
a un furgó. La gent llença objectes 
de vidre contra la policia, que no 
ens arriben a esquitxar. Qui em fa 
mal són ells. Dins del furgó criden 
"qué estáis haciendo, destrozando 
la ciudad, os han lavado el cerebro" 
i altres coses per l'estil, mentre ens 
donen cops de puny i de peu.

Què passa a la prefectura? Com et 
tracta la policia?

A la prefectura em registren i 
em deixen emmanillada. Veig com 
peguen a un altre noi i començo a 
cridar "què feu?, l'esteu matant!". 
Llavors m'amenacen que, si segueixo 
cridant, també em pegaran i arrenco 

a plorar de ràbia. "Mira como llora 
ahora, con lo valiente que era en la 
calle", en fan befa. "De las mujeres 
me encargo yo", la intervenció d'un 
superior posa fi a la violència física 
contra les dones detingudes i a partir 
d'aleshores ens passen a torturar de 
manera psicològica, ens atribueixen 
una responsabilitat organitzativa: 
"¿qué estáis buscando con esto?, 
¿queréis un muerto?, ¡pues no serà 
de nuestro bando!" El que més m'im-
pacta d'aquells moments són els 
maltractaments a les altres persones 
detingudes, que són estampades 
amb el cap contra les parets, plenes 
de sang.

Quantes hores ets a la prefectura de 
Via Laietana? On vas després i quan 
arribes a Wad-Ras?

Passo vuit hores a la prefectura i 
em traslladen a la comissaria de la 
Verneda a les dues de la matinada 
del dia 19. I des d'allà, gairebé imme-
diatament, em pugen de males 
maneres a una altra furgona amb 
la Xènia i tres persones detingudes 
més. "Vamos a dar un paseíto", diuen 
els agents del CNP. Aquella furgona 
és el pitjor lloc on m'han ficat en la 
meva vida, és molt petita i claustro-
fòbica. Ens neguen el dret a posar-
nos el cinturó i, com que seguim amb 
les manilles posades, patim molts 
cops i caigudes durant el trajecte. 
No sabem on anem però ens deixen 
al pàrquing de la comissaria de la 
Verneda, un altre cop. Ens canvien 
de lloc diverses vegades, per marejar-
nos. No es pot respirar, som a les 
fosques. Ho passem molt malament 
per l'angoixa i la incertesa, ens altera 
molt i ens discutim entre nosaltres. 
Per fi ens fan baixar del vehicle i 
entrem en una sala de la comissaria 
de la Verneda amb la resta de detin-
gudes, on passem sis hores més esti-
rades a terra i emmanillades. Ens fa 
la revisió mèdica un equip del Servei 
d'Emergències Mèdiques (SEM) 
però no ens deixen fer cap trucada 
ni ens donen cap informació. A les 
vuit del matí, 14 hores després de la 
detenció, es notifica aquesta i ens 
deixen fer la trucada a les advocades. 
Els dic el nom de l'advocada d'Alerta 

Solidària, que arriba a les 11 del matí. 
Ens informen que ens han detingut 
el dia 19 i em nego a signar res en 
absoluta disconformitat. A les 15.30 
ens duen a la Xènia i a mi a la Ciutat 
de la Justícia a declarar. Durant el 
trajecte sentim comentaris sobre els 
objectes inculpatoris que ens volen 
atribuir. A la Ciutat de la Justícia 
ens fan un altre examen mèdic i ens 
pugen a declarar, però jo no declaro. 
Ens toca el jutjat de guàrdia 30 però 
el canvien al 31, amb una jutgessa 
reconeguda per la seva ideologia 
política espanyolista. En cap moment 
espero la presó fins que l'advocada 
ens ho comunica i la primera reacció 
és d'alleujament perquè se'm fa molt 
llarg tot plegat. Els mossos ens porten 
a Wad-Ras amb un trasllat més digne 
que els anteriors.

Quants dies ets a la presó? Tens 
contacte amb els teus familiars i 
amics? Estableixes contacte amb les 
altres preses polítiques? Quina és la 
teva rutina a Wad-Ras i quin tracte 
rebeu?

Passo deu dies a Wad-Ras, els dos 
primers en règim d'ingrés, que a 
efectes pràctics és d'aïllament. Tot 
i això, l'endemà de l'ingrès veig per 
primer cop a la família i començo a 
trobar-me més segura en comparació 
amb els moments de la detenció. El 
tracte rebut depèn molt de la ideo-
logia dels funcionaris, perquè no 
és gens habitual tenir preses políti-
ques en aquesta presó, però en cap 
moment no patim maltractament 
físic. Malgrat això, la presó no té gens 
d'èpica ni romanticisme, t'anul·la 
com a persona i t'aïlla del teu entorn. 
A partir del quart dia estem en 
igualtat de condicions que la resta 
d'internes, en règim penitenciari.

Amb el grup de suport tinc contacte 
a través de l'advocada. Al principi 
els dic que prefereixo que segueixin 
mobilitzades perquè penso que és 
més útil fer feina al carrer, però final-
ment cedeixo perquè crec que en 
realitat ho fan també per sentir que 
fan alguna cosa per la gent empre-
sonada. La Xènia i l'Andrea són en la 
mateixa cel·la i jo en una altra amb 
una altra reclusa sense cap relació 

amb el moviment independentista. 
Establim relació entre les tres als 
tallers i en altres espais comuns i de 
seguida fem molta pinya. Amb la 
resta de preses hi ha de tot, algunes 
ens diuen "no sois presas ni sois 
nada, sois las niñas de Puigdemont" 
i ens miren malament perquè es 
pensen que tenim privilegis. Surto en 
llibertat provisional la primera de les 
tres, el 28 d'octubre, i ploro en assa-
bentar-me que no surten les meves 
companyes al mateix temps. No tinc 
ganes de celebrar res amb la família 
ni les companyes del grup de suport i 
estic molt enfadada per tot plegat.

Què fas des de la teva sortida de la 
presó?

Els primers dies provo d'estar el 
més a prop possible de l'Andrea i 
la Xènia. Fins que no surten totes 
tres no començo a provar de refer la 
meva vida, a l'espera del judici, que 
és on em trobo en aquest moment. 
El 2 de novembre participo en el meu 
primer acte públic de suport de fami-
liars i amics de preses i detingudes, a 
la plaça del Rei de Barcelona, en què 
es demana la llibertat immediata 
de totes, l'arxivament de les causes i 
l'aturada de la repressió. I segueixo 
en actiu, mobilitzada per a la llibertat 
de totes les preses.

Quina és la teva valoració de la 
repressió des de l'experiència 
viscuda?

Com ja he dit en altres entrevistes, 
hem patit violència policial injus-
tificada, irregularitats judicials i 
manipulacions de proves detec-
tades, com la repetició d'una mateixa 
foto en diferents atestats policials 
d'unes boles d'acer que suposada-
ment es van requisar a diverses 
persones detingudes i que després 
no eren enlloc més que a les imatges. 
Moltes persones joves han viscut per 
primera vegada la cara més fosca 
de l'aparell repressor de l'Estat, que 
té com a objectiu espantar i desmo-
bilitzar el jovent perquè ens volen 
submises i callades. Hem respost a 
la sentència de forma exemplar i 
hem demostrat que no cedirem al 
xantatge de l'Estat espanyol.

La Paula és una santandreunca de 23 anys, estudiant de Psicologia i aficionada a l'atletisme i l'alta 
muntanya. Militant i activista en organitzacions i col·lectius relacionats amb la lluita política i social, 
va ser detinguda a la Via Laietana el 18 d'octubre, el dia de la vaga general, poques hores abans de 
l'anomenada "batalla d'Urquinaona". Després de patir violència policial al carrer, acarnissament brutal 
durant la detenció i irregularitats judicials, la Paula va estar empresonada 10 dies a Wad-Ras, acusada 
d'haver llançat objectes contra la policia. En llibertat provisional des del 28 d'octubre, ens explica com ha 
viscut la detenció i l'empresonament.


