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Front una crisi 
energètica?
Els primers dies de març van posar damunt la taula la 
qüestió energètica. La manifestació del dia 7 contra el 
cementiri nuclear, i la nevada i posterior col·lapse elèc-
tric del dia 8 posen de manifest que l’actual sistema en-
ergètic està obsolet.

“En cap moment hem pretès ser 
objectius”

Si no és de base, no és 
democràcia

Parlem amb en Luis i en Mariano, dos dels sis integrants de 
la revista Barrio, del barri de la Trinitat Vella, que aquest mes 
d’abril després de 10 anys han tret al carrer el número 100 de 
la seva publicació.

Sant Andreu Decideix segueix amb força 
amb una reunió amb més de 60 persones

Barcelona, la instrumentalització   parti-
dista sembla primar davant el consens

Burberry deixa 
300 persones al 
carrer
La negociació que concloguí 
el dia 2 de febrer de matina-
da entre empresa i represen-
tants sindicals deixa a 294 
treballadors sense feina. El 
tracte signat assegura pre-
jubilacions a partir dels 55 
anys i indemnitzacions de 
60 dies per any treballat per 
als menors d’aquesta edat. 
Compensació que es limita-
rà als 54 mesos o un total de 
200.000€ per persona. 
La paulatina reducció de 
personal i les experiències 
recents properes que hem 
explicat des de l’EIXIDA 
(Mercedes, Inoxcrom...) 
porten a pensar en un més 
que probable tancament de 
la fàbrica situada al carrer 
Lima 21 del polígon del Bon 
Pastor. 



“EL CARRER ÉS MEU”

aamb ulls propis

Amb aquesta famosa frase va voler deixar 
clares les coses Manuel Fraga Iribarne, 
quan era Ministro de Governació, l’any 
1976, el que ara vindria a ser Ministre de 
l’Interior. Eren altres temps (en Fraga, 
però, no ha canviat pas), eren els temps 
en què el govern feixista sortint no tenia 
perquè disfressar les seves maniobres sota 
cap pàtina de civisme ni altres martingales.
Allò que preocupava a Fraga era el control 
de l’espai públic, del carrer, espai de social-
ització com pocs i, sobretot, espai poten-
cialment revolucionari per excel·lència. Als 
carrers es troba la gent, als carrers es parla, 
es discuteix, al carrer s’hi citen i s’hi mani-
festen gran varietat d’expressions culturals, 
populars i artístiques. I quan cal, es tallen 
carres, s’alcen barricades, es cremen con-
tenidors i es produeix intercanvi dialèctic 
amb la policia de torn (grisa, marró, blava 
o quatribarrada).
Ara, però, sembla que tot això ho haurem 
de dir en passat. El Districte de Sant An-
dreu ja fa temps que malda per aconseguir 
que els i les veïnes ens quedem a casa. 
D’ençà que l’Hereu va agafar les regnes del 
Districte, així com les de la regidoria de 
Seguretat a nivell de Barcelona, que a Sant 
Andreu hem patit una gran retallada en la 
possibilitat d’ús de l’espai públic. Des de 
les retallades horàries, fi ns a la prohibició 
d’actes sense motiu aparent i que, clara-
ment, apunten a qüestions polítiques. És a 
dir, allò que podríem anomenar apartheid 
polític: com que no m’agrades, no et dono 
permís per fer res al carrer.
I ara la cosa va més enllà. Així com en 
el poema de Martin Niemöller, primer 
van anar contra els jueus, després contra 
els comunistes, etc., aquí, després d’anar 
contra els que fan política, ara van contra 
tothom qui vol fer alguna cosa. I com ho 
fa? Els engarjolen? No, és més subtil: la 
denegació de permisos i d’infraestructura 
mínima per poder fer qualsevol activitat 
amb un mínim de condicions. Es digui 
promoció de la cultura popular del país, 
o es digui reivindicació veïnal, la sacro-
santa excusa de la crisi (que és seva, coi!) 
serveix per denegar i limitar l’ús de les 
infraestructures. Avui, ens diuen que 
només podem demanar 2 punts de llum a 
l’any. Demà, ens diran que només podem 
sortir i fer coses al carrer dos cops l’any. 
I demà passat, ens preguntaran què fem 
sortint de casa si no és per anar a treballar 
o a l’OTG. Això sí, al pas que anem, ens 
n’assabentarem per la TDT o per inter-
net... sempre i quan una censura encara 
més activa no hagi fet ja acte de presència.

EL PRIMER DIA que vaig entrar a una aula de P3, vaig veure que cada personeta era 
com un llibre en blanc. Llibres en blanc 
on els adults hi anirem escrivint poc a 
poc mil experiències i aprenentatges que 
els faran ser bones persones quan siguin 
grans. Persones segures d’elles mateixes, 
persones amb criteri que lluitin per 
la seva llibertat individual. I quan dic 
llibertat individual vull dir que sàpiguen 
escoltar-se i ser coherents amb el que 
volen ser i fer. La felicitat individual 
ajuda a la col·lectivitat a anar creant un 
món millor i més just. Persones que no 
es deixin enganyar per ningú, persones 
capaces de criticar el sistema on vivim.

SI NOSALTRES ELS AVALUEM 
perquè aprenguin dels seus errors, per-

què no poden elles avaluar el sistema i criticar-lo per fer-lo millor? Jo hi crec, en cadas-
cuna d’aquestes personetes. Per això, exigeixo al Departament d’Educació que escolti 
d’una vegada a les mestres i els mestres i sobretot, que escolti a tot l’alumnat. L’alumnat 
que tenim cada dia a les aules i confi a en totes les coses que els hi escriurem.

LLUITANT PER UNA EDUCACIÓ DIGNE i de qualitat aconseguirem un món 
més just i lliure. És veritat que les mestres tenim la gran sort de compartir amb elles 
moltíssimes hores, però no és sufi cient. Tots els adults hi hem de col·laborar, perquè 
tots hi escriurem alguna cosa en aquestes pàgines.

SI GAIREBÉ TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA no està d’acord amb la 
nova llei d’educació del Departament és perquè aquesta llei no ens ajudarà a crear a 
persones més preparades i més felices. No és una lluita dels docents només, és una 
lluita de tots i totes. Volem que ens escoltin i volem col·laborar i reunir esforços per 
crear una llei d’educació digna, què és la que es mereixen tots els nens i nenes.

QUAN AQUESTES PERSONETES ES FACIN GRANS i llegeixin el seu 
llibre, no importarà el text, si no el que hauran sentit cadascuna d’elles quan agafava les 
pàgines i les llegia atentament.

VOLEM UNA LLEI D’EDUCACIÓ que realment respongui a les necessitats reals 
que hi ha a les aules, per tant, no volem aquesta llei, feta a l’ombra dels que realment 
són importants. No ens podem acostumar a que no se’ns escolti, la nostra veu l’hem de 
fer sentir, sempre!

Carol Sánchez, mestra andreuenca
 

No ens podem acostumar a que no se’ns escolti

Al carrer es diu...
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SANT ANDREU DECIDEIX

D’ençà que van 
sorgir les con-
sultes per la in-
dependència, 

que s’han vist atrapades entre 
dues aigües. D’una banda, 
hi ha hagut gent que les ha 
vist com una gran oportu-
nitat per poder exercir de-
mocràcia de base; per poder 
crear o enfortir teixit social; 
per poder mostrar rebuig a 
l’Estat espanyol i les seves 
imposicions, etc. De l’altra, 
alguns partits polítics les han 
intentat instrumentalitzar 
(amb èxit divers) en pro del 
seu benefi ci, ja fos impulsar-
les i rentar-se la cara, o bé per 
auto-justifi car-se a l’hora de 
seguir estratègies de submis-
sió. I també, les  plataformes 
“sobiranistes”, que han deri-
vat des de la defensa íntegra 
de l’Estatut de 2005 fi ns al 
rebuig total.

Fins ara, però, aquestes 
disputes, si havien tingut lloc, 
no havien transcendit. Només 
cal destacar el descontenta-
ment i desacord públic que 
hi va haver a Girona entorn 
el fet que López Tena as-
sumís una responsabilitat 
que el convertia de facto en 
líder polític i executiu de la 
plataforma. L’advocat, però, 
veient que no era ben vist per 
tothom, hi va renunciar.

Però Barcelona és difer-
ent. La gran urbs de més 
d’1 milió i mig d’habitants i 
capital del país no seria tant 

fàcil de manejar. Això deur-
ien pensar els que van enge-
gar una “Barcelona Decideix” 
entre quatre amics, i muntat 
des dels despatxos, a fi nals 
de 2009. El teixit associatiu, 
veïnal i polític els va saltar al 
damunt, i van reaccionar con-
vocant una assemblea con-
stitutiva. A Sant Andreu va 
tenir lloc un episodi similar, 
i altre cop va fer falta la recti-
fi cació i torna a començar de 
zero. A partir d’aleshores, les 
coses van anar rodades a Sant 
Andreu.

El 22 de febrer es con-
stituïa “Sant Andreu Deci-
deix” amb més de 115 per-
sones assistents, i el 6 de 
març tenia lloc la primera 
reunió de treball, amb més 
de 60 persones. Aquell dia es 
van crear 4 comissions que 

ràpidament van començar a 
treballar, amb força i ganes, i 
que ja avui en dia tenen pro-
postes a la cartera per engres-
car al poble andreuenc a par-
ticipar de la consulta. Però a 
Barcelona, les coses han anat 
per un altre camí.

El 20 de març tenia lloc 
la 2a assemblea de “BcnDe-
cideix”. S’hi havia de defi nir 
la pregunta, amb dos punts 
espinosos: els termes refer-
its al país i a la pertinença 
a la Unió Europea. Després 
d’un agre debat, on s’intuïa 
divisió, es va acceptar la 
proposta de consens “nació 
catalana” (enfront de “Cat-
alunya” o “Països Catalans”), 
i l’excloent “Unió Europea” 
(enfront de “Europa” o “Eu-
ropa dels pobles”). Val a dir a 
el terme “UE” generava mol-

tes incomoditats per la seva 
essència i acció militaristes, 
en defensa dels Estats o con-
tra les persones immigrades. 
Just després d’aquesta dar-
rera votació, una quinzena 
d’entitats van marxar en no 
sentir-se representades, entre 
elles l’Esquerra Independ-
entista de la ciutat. 

Finalment, es van votar 
com a responsables de les 5 
àrees de treball a 5 membres 
d’un partit polític (ERC), i es 
va fi xar la data de la propera 
assemblea abans fi ns i tot que 
un districte s’hagi constituït. 
Sembla ser, doncs, que hi ha 
qui té molt interès partidista 
en fi xar la data de la consulta 
i en controlar la plataforma, 
més que no pas en articular 
un veritable teixit social des 
de la base.
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Així com fa un parell de 
mesos anunciàvem la 
col·laboració econòmica 
entre la UE Sant Andreu 
i l’andreuenc Cristian Pu-
igdollers en la reobertura 
del mític bar Versalles, avui 
toca informar en un altre 
sentit. Era un rumor que 
ja feia temps que corria 
pel poble, i que fi nalment 
va esdevenir ofi cial el pas-
sat divendres 26 de març, 
en la Junta General Ex-
traordinària d’accionistes, 
presidida per Joan Gaspart, 
president de la UE Sant 
Andreu.
Els motius esgrimits per 
Gaspart han estat pura-
ment econòmics; segons 
l’ex-president blaugrana, 
el club no pot afrontar la 
inversió al Versalles perquè 
“és un risc al que no podem 
fer front”, segons anuncien 
al seu web. L’anunci tenia 
lloc en la mateixa junta en 
què es proposava ampliar el 
capital social del club mit-
jançant l’emissió 176.000 
accions, a raó de 10€ cada 
una, suposant un possible 
augment d’1.760.000€; 
en cas que es venguessin 
totes les accions, el capital 
del club passaria a ser de 
5.280.000€. 
A més, també en la mateixa 
junta es va parlar de l’inici 
de les obres de remodelació 
de l’estadi, que afectaran a 
les grades, a la il·luminació, 
als vestuaris i a tribuna. 
Cal recordar que aquestes 
obres rebran una subvenció 
de 800.000€ provinents de 
l’Ajuntament de Barce-
lona.

La UE Sant Andreu 
es desvincula del 
Versalles

El passat 11 de març, un 
militant de l’assemblea 
d’Endavant (OSAN) de Sant 
Andreu-Nou Barris va ser 
jutjat a Barcelona. L’acusació 
inicial era de desobediència 
a l’autoritat i deslluïment de 
béns públics. En concret, se 
l’acusava de realitzar pin-
tades al monument a Joan 

Güell (a la cruïlla de la Gran 
Via amb Rambla Catalunya, 
a Barcelona); Joan Güell fou 
un esclavista català, icona, 
doncs, de l’imperialisme a 
Sud Amèrica. I és que els 
fets es remunten a principis 
d’octubre de 2009, precisa-
ment quan l’esquerra inde-
pendentista denuncia la data 

del 12 d’octubre com a feix-
ista i imperialista. L’acusat 
va negar els fets, i la petició 
fi scal es va reduir només a 3 
dies d’arrest domiciliari per 
deslluïments de béns públics. 
Pocs dies després, va sortir al 
sentència condemnatòria, a 
la que l’advocat defensor ja 
ha presentat recurs. 

Jutgen un militant d’Endavant de Sant Andreu

Aques mes de març, la Trinxera, 
l´Assemblea de Joves de la Sagrera 
i Sant Andreu, ha estat força en-
feinada. Ha obert cafeta al CSO la 

Gordíssima els quatre dissabtes del mes, oferint 
una programació d´actes ben diferent cada dia.

El primer dissabte, conjuntament amb 
l´Assemblea de Joves d´Horta-Guinardó, van 
fer un parell de tallers relacionats amb el 8 de 
març: un d´autodefensa per a dones i un de 
mixte de gestions d´actituds masclistes, que van 
comptar amb un públic força nombrós. De-
sprés, hi va haver música fi ns a mitjanit.

El segon dissabte van optar per tractar el 
tema de l´11 de setembre de 2001 i la caiguda 
de les Torres Bessones als Estats Units, tot pro-

jectant la pel.lícula “Zeitgeist”. Aquesta narra 
les diverses contradiccions entre la versió ofi cial 
i la versió real dels fets. En acabat, hi va tornar a 
haver música i karaoke fi ns a l´hora de tancar.

El tercer dissabte van projectar la pel.lícula 
“El vent que agita l´ordi”, de Ken Loach, que 
tracta sobre el confl icte armat a Irlanda a prin-
cipis del segle XX. Tot seguit va tenir lloc un 
concert de música irlandesa en directe, on es 
van tocar cançons tradicionals d´Irlanda i al-
guna cançó mítica com “Go on home british 
soldiers”, que va ser corejada pel nombrós pú-
blic assistent al concert.

Finalment, l´ultim dissabte de març van 
projectar un documental sobre els centres 
d´internament per estrangers, fet per una mem-
bre de la mateixa Assemblea, i tot seguit es va 
fer un debat força extens al voltant del tema. La 
nit va acabar amb música enllaunada. 

La Trinxera monta un cicle de cafetes 
a la Gordíssima

coordinadora
obrera
sindical

sindicatcos.cat · info@sindicatcos.cat
C/ Tordera 34, BCN (La Barraqueta)

coordinadora
obrera
sindical

SINDICAT DE CLASSE
DELS PAÏSOS CATALANS
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La fi lial a l’Estat es-
panyol de l’empresa 
tèxtil Burberry, 
Burberry Spain, 

tanca les seves portes deixant 
al carrer 524 persones entre 
enguany i el 2009. El passat 2 
de març, la fàbrica situada al 
barri del Bon Pastor de Sant 
Andreu ha pactat amb els sin-
dicats prejubilacions i indem-
nitzacions per a gaire bé 300 
persones.

Burberry va anunciar el tan-
cament del seu departament 
de disseny a l’Estat el febrer 
passat, quan el setembre de 
2009 ja havia deixat al car-
rer a 230 persones. Segons 
ha comunicat l’empresa, d’ara 
endavant tindrà únicament 
presència a les botigues amb 
la seva línia tèxtil internac-
ional, ja que abandona la seva 
línia de disseny exclusiva per 
l’Estat espanyol. Aquest fet 
provoca una dedicació exclu-

siva del personal a les vendes, 
en aquest cas de la seva línia 
de disseny internacional.

La negociació, que va 
concloure el dia 2 de febrer 
de matinada entre empresa i 
representants sindicals, deixa 
294 treballadors sense feina. 
El tracte signat assegura pre-
jubilacions a partir dels 55 
anys i indemnitzacions de 
60 dies per any treballat per 
als menors d’aquesta edat, 
compensació que es limitarà 
als 54 mesos o un total de 
200.000€ per persona.

L’empresa, amb un capital 
social de més de 20 milions 
d’euros, en la seva relació 
amb els accionistes redacta 
un manifest de responsa-
bilitat empresarial. De cara 
a mostrar una imatge “justa, 
responsable i de gran integ-
ritat” cap als seus clients i 
inversors s’autoproclama ga-
rantista dels drets del trebal-
ladors complint protocols 
de Nacions Unides. Així 
mateix, assegura en l’apartat 
medioambiental del mani-

fest que només utilitzarà 
pells d’animals assassinats 
amb “les màximes garanties 
ètiques”. Ambdues paradoxes 
poden trobar una gènesi en 
l’esperit original de fabri-
cació d’indumentària militar 
del seu fundador, � omas 

Burberry.
La paulatina reducció de 

personal i les experiències 
recents properes que hem 
explicat des de l’EIXIDA 
(Mercedes, Inoxcrom...) 
porten a pensar en un més 
que probable tancament 
de la fàbrica situada al car-
rer Lima 21 del polígon del 
Bon Pastor. Per altra banda, 
la remodelació urbanística 
que dicta l’Ajuntament de 
Barcelona al barri sencer, 
suma forces a la hipòtesi 
del desmembrament social 
i productiu del Bon Pastor. 
Tal com està passant en els 
darrers temps, l’argument de 
la situació econòmica retalla 
la despesa de les empreses 
i augmenta la marginació 
a la zona. Finalment, el fet 
que sigui específi cament el 
personal treballador de la lí-
nia de disseny el que se’n va 
al carrer, és un retrocés en 
l’aposta política per la recerca 
i el desenvolupament. Una 
pota més de la recepta que els 
polítics professionals donen 
per sortir de la crisi minva a 
cada pas.

La Burberry deixa 300 persones al carrer
redacció 

Protesta davant la Burberry.

8 de març nevat

Com cada any, el passat dil-
luns 8 de març es va celebrar el 
Dia Internacional de la Dona 
Treballadora. El 8 de març és 
una data fi xa al calendari de 
les mobilitzacions i davant 
de l’intent d’apropiació per 
part de sectors condescend-
ents amb el poder polític, els 
col·lectius i organitzacions 
de l’esquerra anticapitalista 
malden per mantenir-ne la 
gènesi. I és que, ja de fet, molt 
sovint la data és anomenada 
‘dia de la dona’, sostraient-li 
el cognom ‘treballadora.

Enguany, la convocatòria 
de l’Esquerra Independ-
entista (un dels col·lectius 
anticapitalistes que convo-
quen a Barcelona) portava 
per lema “Dones, les crisis 
ens fan més precàries”, fent 
clara al·lusió i referència a 
la situació econòmica que 
estem vivint i com les dones 
són les que més en paguen 
les conseqüències. En aquest 
sentit, es volia posar èmfasi 
que, al marge de la precari-
etat a la que sotmet el capi-
talisme, cal afegir-hi que, en 
situacions de crisi, el suposat 
Estat del benestar es de-
sentén de les seves funcions 

(educació, sanitat, etc.) i el 
pes d’aquestes recau en les 
dones.

Fou en aquest context 
en què es plantejava el 8 de 
març d’enguany. La impres-
sionant nevada, però, que va 
cobrir Barcelona (i gran part 
del país) així com les difi cul-
tats de desplaçament que va 
comportar, va suposar que la 
manifestació fos de les més 
peculiars dels darrers temps: 
tot just un centenar de per-
sones es van manifestar pels 
carrers de la capital, a un 
ritme més ràpid que normal-
ment i enmig de la neu que 
encara cobria l’asfalt.

redacció 

INTERNET



La nevada del dilluns 
8 de març, que va 
col·lapsar el Princi-
pat en molts sentits, 

i la manifestació contra el ce-
mentiri nuclear del diumenge 
7 van posar en el punt de mira 
un dels reptes del segle XXI 
de la societat en què vivim: 
l’energia, això és, l’energia que 
produïm, com la produïm, 
com la distribuïm i com la 
consumim. No debades, ja 
fa temps que força gent que 
parla de crisi energètica, a part 
d’altres crisis actuals.

N’hi ha, però, que segueixen 
entestats en seguir un model 
obsolet de producció d’energies 
no renovables que, no només 
no són renovables, sinó que 
suposen un deteriorament ter-
restre i del medi ambient terri-
bles i quasi irreversibles. Algun 
negoci deuen tenir al darrere, 
perquè si s’analitzen les dif-
erències entre unes energies i 
altres, la decisió hauria de ser 
unívoca.

Energia produïda vs. energia 
consumida

L’energia són fl uxos que es 
poden aprofi tar o generar. 
Per generació d’energi po-
dem parlar de l’extracció de 
petroli, de construcció de 
centrals hidro-elèctriques, 
tèrmiques o nuclears. En 
l’extracció de petroli, cal tenir 
en compte que s’està con-
sumint en poques dècades el 
que la terra ha trigat milions 
d’anys ha generar, allò que 
s’ha anomenat combustibles 
fòssils. I a més, cal sumar-hi 
la contminació que provoca, 
l’efecte hivernacle, causant 
del forat a la capa d’ozó. Per 
pròpia gènesi, aquesta és una 
energia fi nita. Pel que fa a les 
centrals hidro-elèctriques, 

Quan la neu no deixa veure la llum

la construcció de pantans 
suposen dures agressions al 
territori, a l’ecosistema i al 
teixit social i productiu de la 
zona en cocret. Pel que fa a 
les tèmiques, la contminació 
resultant de la combustió ha 
estat també motiu de fortes 
crítiques, mentre que l’energi 
nuclear provoca terrible es-
pant entre la població, sobre-
tot arrel de l’accident de la 
central de Txernòbil ara farà 
24 anys.

Però hi ha altres ener-
gies que no fa falta crear, que 
sempre han existit, existeixen 
i existiran, i de les que només 
cal aprofi tar-ne els fl uxos: la 
solar, l’eòlica i la maremot-
riu. Per raons geogràfi ques, 
els Països Catalans no són 
molt aptes per desenvolupar 
grans quantitats d’energia 
maremotriu. De les altres 
dues, però, sí que en gaud-
eixen en prou quantitat com 
per fer un plantejament cap a 
aquestes energies renovalbes: 
sempre hi haurà raigs de sol i 
sempre hi haurà vent, només 
cal posar-hi els mecanis-

mes adients per aprofi tar-ne 
l’energia que aporten. 

Generació, distribució i consum

Però, de fet, el problema 
rau a nivell econòmic, tant 
en un sentit ecològic com 
monetari. Ecològic, perquè 
els nivells d’efi ciència que 
tenen les centrals genera-
dores d’energia oscil·len en-
tre el 35% i el 55%. És a dir, 
més de la meitat de l’energia 
que es consumeix, no arriba 
a ser-ho efectivament per 
al consum productiu (sigui 
a la llar, a la indústria o als 
automòbils). Hi ha, doncs, 
un sobre-consum inefi cient 
energètic. I també és un 
problema econòmic, ja que 
les grans empreses malden 
per controlar uns recursos 
energètics que han mono-
politzat durant alguns anys 
i que, ara, veuen perillar. La 
centralització de la generació 
i una distribució pèssima, 
fi lla d’aquesta centralització, 
són els causants de la patètica 
situació viscuda durant més 

d’una setmana. La MAT, 
doncs, no suposarà cap canvi 
real en aquest sentit, és més, 
serà pitjor el remei que la 
malaltia.

El futur, en xarxa

Si al fi nal existirà algun 
futur, aquest haurà de ser en 
xarxa. Haurà de trencar amb el 
monopoli energètic d’aquells 
que se’n volen enriquir, i passar 
a una producció descentralit-
zada. Això, de facto, portarà a 
menys pèrdues energètiques 
durant el transport, que en 
són una gran part. I també 
automàticament portarà, o 
n’haurà estat causa, a una gen-
eració particular o comunal 
(col·lectiva), que per pròpia 
gènesi haurà de ser més re-
spectuosa amb el medi ambi-
ent. La instal·lació de plaques 
solars en edifi cis, per voluntat 
de veïns i veïnes, és quelcom 
que ja existeix a Europa, mal-
grat alguns interessos n’evitin 
una difusió massiva, no fos cas 
que condís l’exemple. 
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El passat 9 de març 
va començar al 
CSO la Gordíssi-
ma el segon cicle 

de tallers de poesia de dones,  
que es desenvoluparà durant 
set sessions, tots els dimarts 
dels mesos de març i d´abril, 
de dos quarts de vuit a dos 
quarts de nou del vespre.

Durant aquestes set sessions, 
es tractaran poetes catalanes, 
algunes força conegudes i 
d´altres no tant. Ja mortes la 
majoria d´elles, conformen 
tot un ventall d´escriptores 
que van viure i escriure en ca-
talà entre fi nals del segle XIX 
i fi nals del segle XX.

Aquest taller va néixer de 
la necessitat que tenien un 
grup de dones, lectores i/o 
escriptores, de conèixer dife-
rents poetes catalanes, sovint 
força desconegudes i oblida-

des.
La mecànica del taller 

és la següent: s´escullen les 
poetes a tractar en la prime-
ra sessió. A continuació, cada 
persona que prendrà part del 
taller escull una o dues de les 
poetes i les analitza a casa 
seva. Un cop al taller, por-
ta uns quants poemes, que 
poden ser representatius de 
l´autora o simplement que li 
hagin agradat a la tallerista. 
En base a aquests poemes, es 
dóna una referència biogràfi -
ca força breu i unes pautes 
per poder entendre els poe-
mes: sobretot, la simbologia 
que empra la poeta o algunes 
dades crítiques de l´obra de 
l´autora. Tot seguit, es proce-
deix a recitar els poemas triats 
i a parlar entre totes les per-
sones del taller sobre què els 
han semblat aquests poemes.

En una de les sessions, 
s’ha comptat amb la presèn-
cia d´Àngels Gregori, que 
ha vingut a recitar els seus 

poemes acompanyada d´una 
amiga seva, la Maria Patricia, 
una altra poeta recentment 
guardonada amb un premi li-
terari i que també ha  recitat 
alguns dels seus poemes.

Durant l’última sessió, 
s´explicaran diverses tècni-
ques, recursos i dinàmiques 
per millorar la composició de 
poemes.

L’any passat, també al 
CSO la Gordíssima, va tenir 
lloc la primera edició del cicle 
de tallers de poesia de dones; 
en aquella ocasió, es va optar 
per triar les poetes segons la 
llengua en què escrivien. Es 
van tractar poetes catalanes, 
francòfones, russes i llati-
noamericanes. Durant tot el 
taller, es van anar alternant 
les sessions d´anàlisi i lectura 
d´aquestes poetes amb sessio-
ns de mostres creatives de les 
persones que feien el taller. 
La mecànica del taller fou la 
meteixa que s´està aplicant al 
taller actual.

Poesia de Dones a la Gordíssima
Culturetes...

Les participants al taller poden escollir les poetes a tractar, per tal de treballar-
les després mitjançant la seva poesia i biografi a.

Avui podem menjar...

Ingredients per a 
4 persones

4 tomàquets pera
8 branques de farigola
2 calamars mitjans
2 cebes tendres
2 alls tendres
1 dent d’all
Julivert
Sal
Pebre 

Hamburguesa de calamar amb 
tomàquet dessecat amb farigola 

   1.  Netegem els calamars, i separem les potes i el cap de la bossa (la copa del calamar). Emprarem la 
bossa, la qual la picarem molt fi nament.

   2. Tallem les hortalisses en trossets petitons i també el julivert. Ho afegim al calamar picat i ho 
salpebrem. Reservem la mescla a la nevera un parell d’horetes, perquè reposi.

   3. Li donem forma a les hamburgueses amb l’ajuda d’unes culleres al moment de coure-les. Les 
podem fer a la paella o a una planxa amb un rajolinet d’oli.

   4. Per dessecar el tomàquet, el pelem, el tallem a quarts i li traiem les llavors. Cada quart el 
col·loquem a la safata del forn amb l’interior mirant a cap a baix amb una branqueta de farigola al 

damunt. Ho courem a 140ºC durant 1h 30’.
   5. Fem el muntatge del plat col·locant els quatre quarts de tomàquet al costat de l’hamburguesa.

Bon profi t! 

* Allium Cepa
www.alliumcepa.wordpress.com
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Parlem amb en Luis 
i en Mariano, dos 
dels sis integrants 
de la revista Barrio, 

del barri de la Trinitat Vella, 
que aquest mes d´abril de-
sprés de 10 anys han tret al 
carrer el número 100 de la 
seva publicació.

- Feu-nos una mica 
d´història.
Barrio comença al CSO Kan 
Mireia el novembre del 1999. 
Era un projecte d´informació 
local de la Trini, oberta a tot-
hom, on els veïns i les veïnes 
poguessin expressar-se. Ens or-
ganitzem de forma horitzona-
tal i el contingut és bàsicament 
de contra-informació.

- Quins motius us van portar a 
crear aquesta revista?
Sempre hi ha hagut moltes 
coses per explicar a la gent de 
la Trini, i no existia cap mitjà 
d´infomació que volgués fer-
ho. Ara la cosa és diferent. Fa 
cinc anys que l´Associació de 
Veïns ha tret un butlletí per 
contrarrestar-nos. El Districte 
també fa poc que treu una pub-
licació en la mateixa línia que el 
butlletí de l´Associció de veïns. 
Ara doncs, tot i que hi ha més 
mitjans de comunicació local, 
continua sent necessari que 
sortim cada mes al carrer per 
explicar les coses que ningú 
vol explicar i per continuar do-
nant veu als veïns i veïnes de la 
Trini.  

- Barrio està polititzada?
Evidentment. Vam nèixer com 
a mitjà de contra-informació 
local. En cap moment hem 
pretés ser objectius. No creiem 
que existeixi l´objectivitat. No 
tractem la notícia des de fora, 
com si no ens afectés. Tot el que 
expliquem a la revista ens afec-

“En cap moment hem pretès 
ser objectius”

parlem amb | LUIS I MARIANO, DE LA REVISTA BARRIO

ta. I molt. Barrio és un mitjà 
d´informació i d´opinió local.

- Heu pensat passar-vos al cat-
alà?
Doncs no ens ho hem plante-
jat en un nivell col.lectiu. La 
majoria dels que escrivim som 
castellanoparlants, i els que 
normalment escriuen en cat-
alà, quan escriuen a la revista 
es passen al castellà. La gent 
que majoritariament llegeix 
la nostra publicació també és 
castellanoparlant. I ens sembla 
que el més important és que 
la informació arribi a la gent.
Per un altre costat, no traduïm 
res. Si algú ens envia una carta 
o escriu un article en català, ho 
publiquem en aquesta llengua.   

- Quina relació hi ha entre 
Barrio i la Plataforma Veci-
nal de Tinitat Vella, la Biblio, 
l´Anti-Cacike, el Rock&Trini 
i el teixit associatiu de la Tini-
tat Vella?
Doncs molta; hi ha gent de la 
revista que està a la Plataforma. 
La Biblio és un lloc emblemàtic 
del barri on es porten molts 
anys fent coses i ara està en 
una situació legal molt compli-
cada. Al R&T hi hem assajat 
alguns membres de Barrio, i hi 
continuem montant concerts. 
L´Anti-Cacike és un equip de 
futbol de la Trini, tot i que ara 
juguem a St. Andreu i la majoria 
d´integrants de l´equip són an-
dreuencs. Ara estem ampliant 
les seccions de l´Anti-Cacike: 
ha nascut la seccióde ciclisme, 
la de surf, la de frontón, la de 
kunfú, la de ping-pong...
Pel que fa a l´Associació de 
Veïns de la Trinitat, no ens 
portem massa bé. Des de 
l´arribada al poder d´en Luís 
Edo, president de l´Associcació 
de Veïns vam veure que era 
necessari lluitar contra el caci-
quisme a la Trini i contra tots 
els cacics del món; d´aquí neix 

el nom de l´equip de futbol. 
Ara l´Associació de Veïns és 
un apèndix del PSC i fa temps 
que es va crear la Plataforma 
Vecinal de Trinitat Vella per 
intentar recollir i plantejar el 
problemes reals del barri, or-
gantitzant-se de forma assam-
bleària. Barrio està amb la gent 
que lluita per aconseguir mil-
lores pel seu barri.

- On es distribueix Barrio?
Doncs a la Trini! Deixem les 
revistes a la Biblio, als comerços, 
al forn de pa, a les cocteleries, 
als estancs... I a St. Andreu les 
deixem al CSO la Gordíssima, 
al Patapalo, al Cor de la Vinya i 
de forma intermitent a la Lira.
- Perquè no hi ha publicitat a 
la revista?
N´hi va haver fa anys: 
l´Associació de Comerciants 
s´anunciava aquí, i cada mes 
apareixien els logos de nou 
comerços diferents, fi ns que 
algú de CiU va accedir al poder 

de l´Associació de Comer-
ciants i va deixar de posar-hi 
publicitat.
Des de llavors no n´hem tingut 
més. Ni nosaltres la busquem, 
ni ningú ens l´ofereix. El que 
fem moltes vegades és pub-
licitat encoberta i sense cobrar: 
quan entrevistem un comer-
ciant de la Trini, citem el nom 
del seu negoci i així tothom sap 
a qui ens estem referint. A més 
a més, els anuncis treuen espai 
als articles que volem escriure... 
Ara ens autogestionem d´una 
altra manera.

- Quins reptes teniu pel futur?
Si hem de ser sincers, el nostre 
repte ara mateix és anar aguant-
ant fi ns on es pugui, anar treient 
la revista cada mes. Acabem 
de doblar enguany el número 
de pàgines i la vegada que ens 
hem planejat les coses amb més 
temps ha estat en l´elaboració 
del número 100, que portavem 
6 mesos preparant.
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