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Veïnes contra els 
desallotjaments
Molts dels inquilins de les Cases Barates que ja han 
estat traslladats als nous pisos es troben en greus difi -
cultats per pagar els preus que el Patronat li ha fi xat.  
De moment, ja hi ha una veïna amb ordre de desal-
lotjament.

“Un moviment associatiu basat en 
la reivindicació no sempre resulta 
prou simpàtic a les institucions”

Crítiques al model de 
participació de l’Ajuntament

Entrevistem Francesc Martínez de Foix, director del Grup Co-
orporatiu TEB, que treballa per a la integració dels i les discapac-
itades psíquiques.

Participació ciutadana constituïda 
i regulada amb els consells de barri 

L’AVV Sant Andreu Tramuntana 
denuncia una farsa participativa

El nou model de participa-
ció de la ciutat de Barcelona 
passa per la constitució de 
micro consells de distric-
te i de barri com a espais 
d’interacció entre ajunta-
ment i veïnat. Una complexa 
amalgama de normes i re-
quisits per a opinar o protes-
tar que intentem recollir en 
l’article interior. Entre el que 
duem del present i el passat 
any, hi ha hagut una ronda 
de constitució d’aquestes es-
tructures al llarg de la ciutat. 
Sant Andreu va tenir el seu 
torn el passat 19 de gener al 
seu Centre Cívic.
Malgrat els esforços de rentat 
de cara de l’ajuntament, se-
gons la denuncia que l’AVV 
Sant Andreu Tramuntana va 
realitzar el dia de constitu-
ció del consell, les practiques 
de l’administració no varien 
pel que fa a la resolució dels 
confl ictes, sinó tan sols en la 
via de la seva canalització.



Sant Andreu va do-
nar el tret de sort-
ida al seu consell de 
barri entre fi nals de 
2009 i el 19 de gener 

d’enguany. En aquest temps 
s’ha constituït el consell i se 
n’ha escollit el vicepresident. 
Així, ja és a punt l’estructura 
al servei del nou model par-
ticipatiu que l’Ajuntament 
de Barcelona imposa com a 
mitjà de participació i im-
plicació ciutadana a nivell de 
barri.

La idea del consell de barri 
per part de l’Ajuntament és 
una forma institucionalitzada 
de la participació veïnal per 
intentar evitar les assemblees 
de barri, les protestes al carrer i 
les reclamacions de les associ-
acions a la regidoria correspo-
nent. L’administració aposta 
per organitzar i jerarquitzar la 
participació ciutadana com a 
estratègia d’anul·lació del con-
fl icte social, intentant vehicu-
lar aquesta participació per 
emmarcar-la amb el discurs 
institucional.

Pel que fa a la forma de 
participar, si un ciutadà visita 
la web de l’Ajuntament de 
Barcelona veurà que pot ac-
cedir a la participació segons 
els àmbits, ja sigui de forma 
individual o col·lectiva. Des de 
la vessant individual, ens po-
dem inscriure en un llistat on 
es selecciona aleatòriament (és 
a dir, sense garanties de rep-
resentativitat) 15 persones pel 

Engega la participació amb 
el consell de barri
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consell de ciutat. Si s’opta per 
la via associativa, el consistori 
ofereix la presència al consell 
de districte o als consells sec-
torials, sempre i quan tinguem 
un NIF i la inscripció al regis-
tre associatiu de la ciutat, per 
tant, queden fora d’aquest àm-
bit participatiu totes aquelles 
associacions que no disposen 
de reconeixement jurídic, com 
un Centre Social Ocupat. El 
resultat és que es fa una selec-
ció homogeneïtzadora d’un 
teixit social i amb capacitat 
participativa desigual.

Quant als espais on es pot 
participar s’anomenen consells 
i es divideixen en tres tipus: el 
de ciutat, els de districte (que es 
subdivideixen a la vegada pels 
de barri) i els sectorials de ciu-
tat (comerç, educació, associa-
tiu, immigració...). Tots aquest 
àmbits es caracteritzen per una 
forta estructura jeràrquica on 
el president ve determinat per 
l’alcalde o els regidors respecti-
vament. Al consell de ciutat les 
vicepresidències estan en mans 
de Marta Cots, presidenta del 
Consell de Joventut de Bar-
celona i d’Alejandro Goñi, 
president de la patronal cata-
lana PIMEC. A continuació 
venen un seguit de represent-
ants i associacions escollides 
per l’alcalde, representants dels 
consells sectorials i de districte, 
una votació interna de les as-
sociacions i, fi nalment, les 15 
persones escollides aleatòria-
ment del registre de volun-
taris.

El consell de barri de Sant 
Andreu té, per la via instituci-
onal, a Gemma Mumbrú com 

L’EIXIDA

COMENÇA LA CACERA

aamb ulls propis

a presidenta, mentre que Blan-
ca Port és consellera de barri. 
La constitució del consell del 
gener passat s’acompanyava 
de l’elecció de Juan José Moro 
com a vicepresident vinculat a 
l’associació ASEM Catalunya. 
L’elecció del vicepresident va 
ser per part de les associa-
cions registrades prèviament a 
l’inici del consell i es va fer per 
votació directa i a mà alçada.

Protesta de l’AVV Tramuntana

La celebració va estar marca-
da per la protesta que va dur 
a terme l’Associació de Veïns 
Sant Andreu Nord-Tramun-
tana a les portes del Centre 
Cívic. Allà els veïns lliuraven 

octavetes amb la fi nalitat de 
fer una crida per a la partici-
pació real, ja que sembla que 
el consistori considera su-
fi cient escoltar les demandes 
socials però no donar-hi re-
sposta. Segons l’Associació, 
el districte es troba en sit-
uació d’abandonament per 
part de les autoritats tenint 
en compte l’estat en què es 
troben les infraestructures 
de la via pública i el cas omís 
que l’ajuntament n’ha fet 
a les contínues denúncies. 
Davant d’aquesta situació 
caldria preguntar-se si aquest 
model participatiu és només 
una rentada d’imatge, una via 
per formular preguntes sense 
trobar respostes.

La polèmica de Vic ha anat bé per veure 
el panorama que ens espera, i per situar 
la gent al seu lloc. Perquè és entre ridícul i 
irònic que un alcalde es despengi argumen-
tant una decisió en base a la força electoral 
d’un grup a l’oposició. Però si sempre se la 
passen pel forro! Aviam, seria d’allò més 
desitjable que els alcaldes d’arreu del país 
tinguessin en compte a l’oposició; seria 
d’una higiene democràtica lloable (entès 
dins els seus enormes límits, clar). Però 
això no ho fan mai; és més, s’aprofi ten del 
poder un cop hi són, i això ho fan els de 
tots els colors polítics. -  jo posaria lo verd 
amb un tó més formal, digue-me classic...  -
Que la Plataforma per Catalunya (?) és 
racista ja ho sabíem; tothom ho sabia. Que 
ho són també la resta de partits que donen 
suport a un sistema que és racista en la 
seva gènesi, és quelcom que ells mateixos 
intenten amagar. Perquè a Vic la mesura 
ha estat tant dràstica que clamava el cel, 
però a moltes altres poblacions catalanes, 
governades pels partits ‘de sempre’ (CiU, 
PSC, ERC, ICV, PP), els entrebancs 
legals, burocràtics i econòmics són tant 
grans, que l’efecte que s’aconsegueix és el 
mateix: impedir l’empadronament a la 
població immigrada. Això sí, sense que 
surti a les notícies.
I per acabar-ho d’adobar, surt l’Estat espan-
yol en defensa de les persones immigrades. 
És de suposar que van redactar la nota de 
premsa mentre feien un descans després 
de fer lleis cada cop més restrictives per la 
població immigrada i sedar unes quantes 
persones (ho són encara que l’Estat no 
vulgui) per tornar-les cap a casa seva.
La població immigrada ha servit durant 
anys de mà d’obra extremadament barata 
per poder fer augmentar els guanys dels 
capitalistes. Ara que s’han acabat les 
vaques grasses, cau la primera baula de la 
cadena, aquell qui no té ni drets, perquè 
quasi ni existeix: les persones immi-
grades. Són caps de turc; ho eren durant 
la bonança capitalista i ho són encara més 
ara que vénen vaques magres. Se’ls associa 
amb tot allò dolent, se’ls nega allò més 
bàsic, se’ls culpa dels mals de la societat 
i se’ls expulsa per tal que la població au-
tòctona estigui tranquil·la; ja s’ha fet fora 
l’enemic.
Ja ens podem calçar, perquè això només 
acaba de començar. O millor, ja ens podem 
organitzar i que siguin ells, els nostres 
enemics de debò, els capitalistes, el que 
s’hagin de calçar. La cacera ha començat, és 
feina nostra que siguin els lleons qui d’una 
vegada es mengin els caçadors.

Sense cap dubte sóc dels que pensen 
que ha valgut la pena participar 
en la lluita que els treballadors/es 
de TB hem emprés fa més de dos 
anys per fi nalment poder dir en 

veu alta que ja tenim els dos dies de descans 
setmanal!

AMB LA PRIMERA ATURADA, que es 
repetiria 22 vegades al llarg dels últims dos 
anys, Barcelona s’adonava amb sorpresa que els 
conductors/es dels seus autobusos municipals 
(TMB) només descansàvem un dia a la setma-
na. Sorpresa que ràpidament es va transformar 
en solidaritat activa de molts ciutadans cap a la 
nostra causa i que ha durat fi ns a la fi rma del 
conveni.

ÉS CLAR QUE AQUESTA RESPOSTA ciutadana no es va deure només al motiu 
de les nostres mobilitzacions, els “dos dies”, sinó que la gent va veure en la nostra man-
era d’actuar, d’organitzar-nos i de prendre decisions quelcom diferent que els va cridar 
enormement l’atenció.

LA NOSTRA ACTUACIÓ des del principi va ser decidida i valenta enfrontant-
nos a tot el conglomerat governatiu que des-administra la nostra ciutat: a l’ajuntament 
socialista d’Hereu amb els seus satèl·lits d’IC, a la direcció política imposada pel PSC 
que dirigeix TMB, a la brigada antidisturbis de la guàrdia urbana, als mossos de Saura, 
als periodistes a sou del poder, a la suposada administració de justícia, a la burocràcia 
sindical de CCOO i UGT...

CADA ACCIÓ QUE REALITZÀVEM cercant els nostres dos dies generava noves 
mostres de simpatia i de solidaritat de milers de treballadors fi ns al punt que es va 
convertir en habitual veure a centenars de persones de fora de TMB participant en els 
nostres piquets, manifestacions i actes públics.

DES DE L’INICI enteníem que només amb la nostra unió es podia assolir el nostre 
objectiu i que en aquesta unió no podien participar aquells que durant anys havien estat 
venent els nostres drets, em refereixo als sindicalistes alliberats i corruptes de CCOO i 
UGT. Els treballadors varem prendre el poder del nostre destí i en assemblees multitu-
dinàries celebrades a vista de qualsevol varem anar controlant la negociació i prenent els 
acords que fi nalment ens van dur a un preacord de conveni que novament es va refren-
dar a l’assemblea general.

EL 19 DE GENER, en unes Cotxeres de Sants fi ns al capdamunt, la plantilla va dir sí 
al conveni. Per fi  aconseguim els dos dies, que signifi ca tenir 26 dies més de descans a 
l’any sense perdre el nostre poder adquisitiu i creant centenars de llocs de treball.

AQUEST COP LA SOLIDARITAT de classe ha funcionat, pel que seria d’esperar 
que la nostra experiència es pogués estendre.

 

2 dies!
Al carrer es diu...

Saturnino Mercader, veí de Sant Andreu, conductor de la línia 40 i delegat de CGT
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recau exclusivament en els seus autors i autores.
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L’Assemblea Social de 
Sant Andreu, un espai for-
mat “per persones de di-
versa procedència política”, 
que cerquen “la conscien-
ciació i la mobilització dels 
i les veïnes per fer front al 
sistema capitalista i a les 
conseqüències de la (seva) 
crisi”, ha començat el 2010 
amb força. 
El passat 11 de gener van 
realitzar una acció en con-
tra de la pujada de preus 
del transport públic i rec-
lamant el transport públic 
gratuït per als aturats i at-
urades. A l’estació de met-
ro de Torras i Bages, van 
obrir les portes de sortida 
amb brides, van desplegar 
una pancarta i van repartir 
octavetes, tot convidant la 
gent a colar-se per mostrar 
el rebuig a aquesta pujada.
El 26 de gener, van fer una 
gran pintada-mural dav-
ant de l’Ofi cina de Treball 
de la Generalitat (OTG), 
on s’hi podia llegir “Contra 
l’atur, repartim el treball i 
la riquesa!”. A més, aquella 
mateixa nit també van en-
ganxar cartells pel poble 
denunciant la pujada de 
preus, tant en metro en 
bus, així com la retallada 
de serveis, que afecta a 13 
línies de bus del Districte.
L’Assemblea, a més, s’està 
fent ressò de convocatòries 
més àmplies i es va sumar 
a la manifestació del diss-
abte 30 de gener contra la 
pujada de preus del trans-
port públic, així com a la 
manifestació del dijous 28 
contra la Cimera de Min-
istres de Treball de la UE. 

L’Assemblea Social es 
reactiva

Sembla que la bona tem-
porada que està fent la UE 
Sant Andreu, líder indis-
cutible a Segona B, tindrà 
una recompensa per part de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
I és que el consistori bar-
celoní ha aprovat una sub-
venció de 800.000 euros per 
contribuir a la remodelació 
de les instal·lacions. 

Il·luminació, estructura 

de les graderies, vestidors 
dels jugadors, cadires i la 
visera de la tribuna seran els 
elements en què s’invertirà 
per millorar-ne l’aspecte; 
també es vol contribuir a 
una millora externa del 
camp.

La subvenció arriba en 
un context en què Barce-
lona deu haver vist la ne-
cessitat de cuidar aspectes 

estètics per vendre’s de cara 
a la galeria.

La futura estació d’Onze 
de Setembre de la L9, que 
s’està construint a tocar 
del camp, pot haver estat 
un motiu de pes per mil-
lorar-ne els exteriors. No 
hi ha, però, rumors que in-
diquin que la partida pres-
supostària per Festa Major 
hagi d’augmentar.

Remodelacions al camp de la UE Sant Andreu

Al fi nal podrà ser. El Bar Ver-
salles tornarà a obrir les seves 
portes, un any després d’haver 
tancat. La inauguració no té 
encara data prevista, malgrat els 

cartells gegants anunciant-ho ja fa setmanes 
que estan enganxats als vidres de l’emblemàtic 
bar andreuenc. 

Als cartells s’hi pot veure la cara d’en Pere 
Heredero, antic propietari del bar, dient que 
el bar serà possible gràcies a la UE Sant An-
dreu i a en Cristian Puigdollers. De fet, ha es-
tat l’entitat esportiva qui més ha escampat la 
notícia, publicant-ho al web, així com deixant 
caure la idea que la inauguració pugui ser al 
febrer. Tot i això, val a dir que els cartells del 
propi bar, situat al bell mig del poble, ja han 
servit d’altaveu.

Segons sembla, l’entesa a la que han arribat 
ambdues parts suposa que Puigdollers ges-
tionarà la part superior del local, com a bar, 
mentre que la part inferior serà la seu social de 
la UE Sant Andreu. L’entitat esportiva asse-
gura que s’hi transmetran els partits de l’equip, 
ja que vol esdevenir punt de trobada de l’afi ció. 
Si això es compleix, el soterrani del Versalles 

haurà passat de refugi i amagatall contra la 
dictadura, a punt de trobada futbolístic, tenint 
entremig una curta vida com a espai musical i 
de copes.

El Versalles torna de la mà de la UE 
Sant Andreu i Cristian Puigdollers

Les obres del Canòdrom a 31 de desembre.
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Molts dels in-
quilins de 
les Cases 
Barates que 
ja han estat 

traslladats als nous pisos (una 
quarta part dels habitants del 
barri) es troben en greus difi -
cultats per pagar els preus que 
el Patronat li ha fi xat.

Això està portant a què uns 
pisos que són de protecció 
ofi cial passin a mans del Banc 
Sabadell, amb qui es van ha-
ver d’hipotecar les famílies, 
que les vendrà a persones amb 
un major poder adquisitiu.

És per això que el pass-
at 12 de gener al migdia, un 
grup de veïns i veïnes afecta-
des pel Pla de Remodelació 
de les Cases Barates es van 
concentrar davant la seu del 
Districte, a la Plaça Orfi la, per 

tal de mostrar el seu rebuig als 
desallotjaments i per un nou 
pla de remodelació.

Un dels desallotjaments 
més immediats serà el de la 
Maria Rosa i la seva família. 
Una família que va ser reallo-

tjada el 2007 després d’haver 
viscut tota la vida a les Cases 
Barates i que, dos anys des-
prés, ja no ha pogut fer front 
a la hipoteca que estava pa-
gant. Això ha comportat que 
el banc hagi posat a subhasta 

el seu pis.
Davant de tota aques-

ta situació la Plataforma en 
Defensa de les Cases Barates 
segueix mobilitzant-se per tal 
d’aconseguir que cap família 
hagi de marxar del barri.

Repensar el Bon Pastor

Precisament per tal d’evitar 
aquests desallotjaments, 
i els de totes les famílies 
que encara queden a les 
Cases Barates, en el marc 
de les Jornades Mundials 
Zero Desallotjaments 2009 
l’Aliança Internacional 
d’Habitants ha convocat 
un concurs d’idees per a la 
remodelació participativa 
i sense cap desallotjament 
del Bon pastor. El concurs, 
“Repensar Bon Pastor” es 
proposa al mateix temps 
“experimentar noves pro-
postes per a la transforma-
ció del barri” i experimentar 
amb una ciutat “en la que 
els seus habitants no siguin 
simples clients o usuaris, 
sinó els vertaders construc-
tors de les arquitectures del 
futur”. 

Veïnes contra els desallotjaments 
del Bon Pastor
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Concentració a la Plaça Orfi la el passat 12 de gener.

Vaga a l’ICS contra la nova borsa de treball

Els i les treballadores san-
itàries porten temps criticant 
el pacte sobre la borsa de 
treball que el maig de 2008 
van signar l’Institut Català de 
la Salut (ICS) amb CCOO, 
UGT i SATSE. Un pacte 
que comporta “la centralitza-
ció i el control exclusiu del 
seu funcionament per part de 
la pròpia administració i dels 
tres únics sindicats signants, 
atorguen a l’administració su-
fi cient poder per manipular al 
seu desig la borsa de treball i 
el moviment intern i excloure, 

com a les empreses privades, a 
qui pel motiu que sigui no li 
agradi. Ara, però, han decidit 
a més fer dues vagues de 24 
hores i sortir al carrer.

És per això que els passats 
dijous 21 i 28 de gener la Fed-
eració de Sanitat de la CGT 
va convocar dues vagues de 
24 hores a l’ICS per reclamar 
millores laborals als hospitals i 
centres d’atenció primària de 
l’Institut Català de la Salut. 
Concretament, la retirada de 
la nova borsa de treball i el 
reconeixement del solapament 
d’horaris retribuïts per infer-
meria i auxiliars d’infermeria. 
Malgrat que la vaga no va 
tenir un seguiment massiu, a 

Sant Andreu també hi va ha-
ver treballadores en vaga.

I és que consideren que 
amb el pacte de 2008 l’ICS té 
la possibilitat d’avaluar el per-
sonal de manera arbitrària. I, 
afegeixen que, a més, els con-
tractes inferiors a tres mesos 
els pot oferir l’empresa al seu 
desig, sense cap tipus de con-
trol o limitació. Un dels ex-
emples és que, segons el pacte 
signat el 2008, els contractes 
inferiors a tres mesos els pot 
oferir l’empresa sense cap tipus 
de control o limitació. És per 
això que la CGT proposa la 
regulació a través de la bossa 
de treball de tot tipus de con-
tractació o nomenament.
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Aprofi tar l’efemèride 
del centenari d’algun 
fet o esdeveniment 
és una bona excusa 

per recordar-ho, revaloritzar-lo, 
donar-li importància, o situar-
ho al lloc que es mereix. Però a 
vegades, aquest exercici pot fer 
sortir el tret per la culata. Si és 
intencionat o no, això ja és cosa 
dels autors o autores.

Aquest és el cas de l’exposició 
“La Setmana Tràgica als barris 
de Barcelona. Motius i fets”, 
que del 8 al 30 de gener ha 
romàs exposada al Centre de 
Cultura Popular de Can Gal-
tacremada. L’exposició consta 
de de 20 plafons, estructurats 
en 4 àmbits: Aproximació a la 
Barcelona de l’any 1909; La 
guerra de Melilla; La ciutat 
incendiada; Torna la calma: la 
repressió.

No és ànim d’aquesta pu-
blicació criticar el rigor històric 

del contingut de l’exposició. 
Malgrat que ens reservem el 
dret de fer-ho en algun altre 
cas, val a dir que el no domini 
total dels fets ens porta a reser-
var-nos en aquest sentit; ens 
consta la professionalitat de 
part de la gent que hi ha con-
tribuït. Però més enllà d’això, sí 
que cal criticar l’exposició, és a 
dir, la posada en escena, d’uns 
fets com aquests. Simplifi car 
uns fets tant transcendentals a 
una mena d’enumeració apresa 
per ser recitada en un examen 
és, com a mínim, poc acurat.

De ben segur que hi ha 
un exercici de síntesi històrica 
molt gran per fer la mostra; no 
cal dubtar-ho, ha d’haver es-
tat colossal. I aquest és el quid 
de la qüestió. Sembla com 
si s’hagués volgut organitzar 
alguna cosa per fer el fet, per 
complir l’expedient, perquè no 
sigui dit. I que a l’Ajuntament 
ja li hagi anat bé així, perquè 
aquesta exposició no sembla 
massa cara d’editar, i si a més, 
va rodant pels diferents dis-

trictes, només se n’ha de pagar 
una i prou que s’amortitza. 
L’excés en fotos, tot prioritzant 
el punt morbós i cridaner, per 
sobre del text explicatiu, és una 
mostra de les poques ganes 
d’aprofundir.

Fet i fet, les autoritats ofi -
cials no estan fent res més que 
seguir la tònica ofi cial amb 
aquests esdeveniments. S’ha 
anomenat “setmana tràgica” a 
uns dies en què la classe tre-
balladora es va revoltar, és a 
dir, quan va decidir no seguir 
sota el jou del capitalisme i la 
religió; aquesta és la tragèdia. 
Però és que a més, a jutjar per 
les dades que dóna la pròpia 
exposició, les ‘baixes’ entre els 
capitalistes i l’església no van 
ser pas moltes, a tot estirar uns 
quants edifi cis cremats; ben al 
contrari que les baixes entre la 
classe treballadora. Cornuts i 
pagar el beure, vaja. La Rosa 
de Foc queda bé als llibres 
d’història i en el passat, però 
hi ha qui la vol ben lluny, a dia 
d’avui.

Amb el foc apagat
Culturetes...

Una exposició a Can Galtacremada recorda la Setmana Tràgica de 1909 als 
diferents barris de Barcelona.

Avui podem menjar...

Ingredients per a 
4 persones

-  4 galtes de vedella 
desossades
-  2 dents d’all
-  1 cebes mitjanes
-  2 pastanagues
-  1 porro
-  ¼ celeri
-  oli d’oliva
- sal i pebre

Per al brou de carn: 
- ossos de vedella; 
retalls de vedella; 2 
cebes; 2 pastanagues; 
1 porro;  1 nap;  1 
xirivia; ¼ col; 
julivert. 

Galtes de vedella
Començarem per fer el brou de carn. A una olleta i amb una mica d’oli, sofregirem les hortalisses  

(excepte la col i el julivert) mentre els ossos i els retalls de vedella s’estan rostint al forn a 180ºC. Quan 
les hortalisses estiguin cuites i els ossos torrats, ho ajuntarem tot, li abocarem un got de vi negre i ho 
deixarem reduir fi ns a 1/3 part del líquid. Aleshores omplirem l’olla d’aigua i quan aquesta trenqui el 

bull hi afegirem la col i el julivert. Passades 3 horetes ja tindrem un brou òptim per coure les galtes.  
Netegem les galtes, traient-li el greix, per deixar-les ben polides. 

Les salpebrem i les daurem per cada cantó, amb dues cullerades d’oli, a una cassola. Una vegada 
estiguin “marcades”, les retirarem de la cassola i començarem a fer el sofregit. Primer l’all, després, per 

aquest ordre i tallades en trossets petits i uniformes, la ceba, la pastanaga, el porro, i el celeri. Quan 
les hortalisses estiguin ben cuites, afegirem les galtes a la cassola i ho cobrirem amb el brou de carn i 

ho deixarem coure 2h30’ a 3h. Sabrem que estan ben cuites quan les punxem i el pinxo s’endinsi amb 
molta facilitat.

Les galtes les podem acompanyar amb el mateix brou amb arròs salvatge, 
o amb una mica d’amanida o, per exemple, també amb algun puré de carbassa, moniato, etc. 

Vosaltres mateixos. És una carn molt agraïda al paladar!!

* Allium Cepa
www.alliumcepa.wordpress.com

redacció 

Del 27 al 29 de ge-
ner, la ciutat de 
Barcelona ha acol-
lit la Reunió Infor-

mal de Ministres de Treball i 
Seguretat Social de la Unió 
Europea, dins dels actes de la 
presidència espanyola. D’ençà 
l’1 de gener d’enguany, l’Estat 
espanyol ostenta la presidència 
rotatòria de la Unió Europea, 
i el govern del PSOE no ha 
deixat passar l’oportunitat per 
fer-se lloc a l’escena internac-
ional, marcant-se com pretès 
objectiu de la presidència es-
panyola, el posar les bases per 
generar més ocupació man-
tenint la cohesió social. 

Tot i les pretencions, els 
resultats de la reunió han es-
tat decebedors: sols ha servit 
per establir les bases de mi-
crocrèdits per l’auto-ocupació 
dels joves, evidenciant el fracàs 
de les polítiques econòmiques 
neoliberals que està duent a 
terme la Unió Europea per cer-
car la plena ocupació, i la supe-
ració de la crisi; a la vegada que 
el ministre de Treball espanyol 
ha utilitzat la roda de prem-
sa de la reunió per anunciar 
la  polèmica idea de l’executiu 
d’endarrerir l’edat de  jubilació 
als 67 anys.

En protesta contra les 
mesures neoliberals defensa-
des pels ministres europeus, 
els membres de la campanya 
“Contra l’Europa del Capital, 
la Crisi i la Guerra” van con-
vocar una manifestació el di-
jous 28 de gener, amb el lema 
“Contra l’Europa de l’atur i la 
precarietat, repartim el treball i 
la riquesa”. Prop d’un miler de 
manifestants s’han dirigit des 
del Jardinets de Gràcia fi ns la 
seu de Foment del Treball a Via 
Laietana. La manifestació, ha 

Mobilitzacions durant la 
presidència espanyola de la UE

transcorregut sense incidents, 
tot i les fortes mesures policials 
que vénen sent la tònica habi-
tual en les manifestacions de 
l’esquerra rupturista. 

En contraposició  a la re-
unió de la UE i sota el lema 
“Contra la seva crisi, les nostres 
solucions. Combatem la crisi 
canviant el sistema!”, s’ha ce-
lebrat  el segon Fòrum Social 
Català a l’edifi ci històric de la 
Universitat de Barcelona, du-
rant el cap de setmana del 30 i 
31 de gener.  

El projecte del FSCat deu 
el seu origen al primer Fòrum 
Social Mundial, celebrat a Por-
to Alegre el 2001, el qual va 
venir seguit de tot un reguitzell 
de Fòrums Socials Europeus i 
Fòrums Socials locals com el  
primer FSCat l’any 2008. El 
Fòrum Social Català ha cele-
brat la seva segona edició en 
un context de crisi econòmica 
mundial del sistema capitalista, 
i ha centrat el seu objectiu en 
proposar diferents solucions a 
aquesta crisi. 

Amb l’assistència de més 
de 3000 persones participants, 
les entitats adherides al FSCat 
han organitzat un total de 96 
seminaris, que han estat en-
cabits dins de tres grans eixos: 
les causes de la crisi global, 
les conseqüències d’aquesta 
crisi global i les alternatives a 
un món en crisi. Només a tall 
d’exemple, podem enumerar 
diferents temàtiques de les xe-
rrades i debats: el paper dels 
jovent treballador català davant 

la crisi capitalista, la partici-
pació ciutadana com a via de 
transformació social, les con-
seqüències de la crisi sobre el 
territori, l’autodeterminació, la 
lluita contra la crisi als barris i 
viles, propostes de lluites socials 
contra el capitalisme, entre al-
tres temes. 

El Fòrum va fi nalitzar diu-
menge amb una assemblea de 
moviments socials. L’assistència 
a l’assemblea de nombroses or-
ganitzacions adherides al FS-
Cat a estat un punt de partida 
per debatre i concretar les mo-
bilitzacions comunes enfront 
la Cimera Euromediterrània 

que se celebrarà a Barcelona el 
mes de juny, a la vegada que ha 
permès bastir les xarxes de co-
operació entre col·lectius invo-
lucrats en  l’acció contra el sis-
tema econòmic capitalista que 
comporta precarietat i pobresa 
per les classes treballadores. 

Neus Diana i Mir

El FSCat ha 
comptat amb la 
presència de fi ns a 
3.000 persones i 
96 seminaris

Ens hi fixem |
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Encara queda molta 
feina per fer per tal 
de poder garantir 
la integració social 

dels i les persones discapaci-
tades. Hi ha qui, però, trebal-
la el dia a dia intensament 
perquè això passi ben aviat. 
En parlem amb en Francesc 
Martínez de Foix, director 
gerent del Grup Coorporatiu 
TEB. 

- Com i perquè  va néixer el 
TEB?
TEB és el fruit de la rebel·lia 
d’uns pares i unes mares davant 
l’adversitat, la d’haver tingut 
uns fi lls diferents (subnormals 
se’n deien llavors) que les con-
vencions socials postergaven 
a l’exclusió més dolorosa i hu-
miliant. Al 1965, un grup de 
7 famílies que ja havien decidit 
no avergonyir-se dels seus fi lls 
(i que, abans, havien format la 
primera associació de pares de 

“Un moviment associatiu basat en la 
reivindicació no sempre resulta prou 
simpàtic a les institucions”

parlem amb | FRANCESC MARTÍNEZ DE FOIX, DIRECTOR GERENT DEL GRUP COOPERATIU TEB

Barcelona) i que davant el fet 
que acabada l’escola (cosa que 
llavors passava als 14 anys) no 
hi havia més alternativa que o 
quedar-se a casa o ingressar en 
una institució per vida, van de-
cidir crear el seu propi recurs per 
afrontar la “vida adulta”. D’això 
en va sortir el “taller escola”. Fi-
nalment, el 1968 aconsegue-
ixen un dret d’ús sobre un edi-
fi ci municipal a la Barceloneta, 
on tenen una gran acollida del 
barri, amb el que s’identifi quen 
tant que apareix la “B” del TEB 
(el nom original era “Taller Es-
cola Barceloneta”, que desprès 
evoluciona a “Taller Escola 
Barcelona”, quan ens estenem a 
altres barris, primer a Verdum 
i, des de 1980, a Sant Andreu, 
on hi tenim, ara, la major part 
de les nostres instalacions.

- Quina evolució  ha tingut al 
llarg d’aquests anys?
De 7 a 700, de res a més de 
20.000 m² que ara disposem, 
de la caritat a les oportunitats. 
En relació a la discapacitat, en 
aquest país, hi ha hagut un can-
vi fabulós en 50 anys. TEB és 
un exponent molt representa-
tiu de l’extens moviment asso-
ciatiu de base familiar que va 
iniciar-se als fi nals dels 50, que 
va saber aprofi tar les oportuni-
tats dels 80 (quan s’assenten les 
bases d’això tan amenaçat que 
en diem l’estat del benestar) i 
que, treballant i reivindicant, 
ha estat capaç de crear la millor 
i major part de l’extensa xarxa 
de serveis que donen suport a 
les persones amb discapacitat 
intel·lectual. 

- Quins diferents projectes es-
teu duent a terme?
En aquest precís moment, de 
crisis generalitzada tenim la 
prioritat de salvaguardar els 

llocs de treball i serveis creats i 
recuperar la capacitat de créixer. 
Com que les crisis resulten ser 
poc democràtiques (sempre 
afecten més als més febles), això 
ens ha obligat a un exercici molt 
dur d’autoregulació (estrènyer-
se el cinturó) i de reconversió 
per adaptar-nos a les circum-
stàncies actuals. Així, en poc 
més d’un any, hem creat 71 
llocs de treball en sectors tan 
diferents com l’industrial (hem 
posat en marxa una fàbrica de 
pintures infantils amb marca 
pròpia, T-Colors) o els serveis 
(jardineria, forestals i comuni-
taris: manteniment de mobiliari 
urbà, repartiment a domicili, 
neteja,...) I en futur immediat, 
tenim un pla residencial molt 
important, per compensar 
aquests anys fatals, on ens ha 
estat impossible d’accedir a 
l’habitatge, i per acabar amb la 
dramàtica situació que pateixen 
dotzenes de persones amb dis-
capacitat que es veuen expul-
sats del barri i de la ciutat, quan 
la seva família deixa de poder 
atendre’ls.  

- Quina funció  fa el TEB de 
Sant Andreu? Quantes per-
sones hi treballen i a quantes 
esteu donant suport ara 
mateix?
Sant Andreu és molt actiu, 
també en associacionisme de 
la discapacitat. Quasi la mei-
tat dels nostres serveis estan 
ubicats a Sant Andreu: més de 
250 treballadors amb discapac-
itat (crec que ara mateix som 
l’empresa més gran del barri) i 
32 nois/es que viuen de forma 
autònoma en 8 pisos distribuïts 
per tot el barri (amb projectes 
que, si arriben a comptar amb 
el suport de la Generalitat, 
pensem triplicar en els propers 
2 anys, perquè aquesta és la ne-

cessitat més urgent que ara cal 
resoldre).

- Penseu que heu aconseguit 
integrar aquests joves i adults 
en la societat?
En això estem, intentant 
resoldre el que podríem defi nir 
com els dos paradigmes de la 
integració social: el treball i 
l’habitatge. Sigui com sigui, el 
que sí que hem fet és millorar la 
qualitat de vida de centenars de 
persones i afavorir que puguin 
tenir i realitzar un  projecte de 
vida individual. 

- Penseu que són associacions 
sense ànim de lucre com el 
TEB qui han de fer aquesta 
funció social o ha de ser un 
suport més a les institucions?
Aquesta és una funció de tots. 
Per canviar la convivència, per 
construir la ciutat de tots, per 
fer un món millor, necessitem la 
complicitat de tothom: la inicia-
tiva pública i la privada. La ini-
ciativa social, la que representa 
el moviment associatiu, hi hem 
posat el millor de nosaltres: 
representem el “problema”, però 
representem també la millor 
part de la “solució”. 

- Quina relació  teniu amb 
altres institucions o coopera-
tives?
Un moviment associatiu basat 
en la rebel·lia i la reivindicació no 
sempre resulta prou simpàtic a 
les institucions, però quan hem 
aconseguit cooperar o ser com-
plementaris s’han aconseguit 
grans avenços. En canvi, amb el 
moviment cooperatiu i, en gen-
eral, l’associatiu del tercer sector 
sempre hem tingut grans com-
plicitats i resultats, hem treballat 
en xarxa (i quan això fl aqueja, 
com ara, que la crisi fa estralls, és 
quan patim retrocessos).


