
DESEMBRE 2009
Butlletí mensual popular

1000 exemplars | distribució gratuïta | núm.34 Sant Andreu de Palomar

Programació de la 
Festa Major’09 a les 
pàgines centrals
Diables, La Bastonera, AEiG Flor de Neu, Alternatives 
i FM Reivindicativa. Totes les activitats culturals, 
xerrades i concerts.

“Participar en una cooperativa 
de consum implica un canvi 
de model econòmic i social”

500 famílies de Sant Andreu 
depenen del Banc dels aliments

Entrevistem Raquel Peiró, membre de la cooperativa de consum 
El Borró. Una cooperativa de Sant Andreu que tot just ara cel-
ebra el seu cinquè aniversari. 

Des d’aquest gener han augmentat 
un 40% les peticions d’ajuda  

Només a la parròquia de Sant Pacià 
ja es donen aliments a 190 famílies

Fins a 500 famílies del Distric-
te de Sant Andreu depenen de 
l’ajuda que ofereix el Banc dels 
Aliments i el repartiment de 
menjar que fan els voluntaris 
de diferents parròquies per tal 
de sobreviure. 

Tot i que fi ns ara eren fo-
namentalment persones im-
migrades i gent gran amb unes 
pensions irrisòries o fi ns i tot 
sense pensió, des de gener el 
nombre de gent necessitada 
ha agumentat considerable-
ment. Ara també hi ha molta 
gent jove que, en quedar-se 
sense feina, també necessita 
d’aquesta ajuda.

Només a la Parròquia de 
Sant Pacià, els i les voluntàries 
donen servei a gairebé 200 fa-
mílies.



LA DESAFECCIÓ,
EL SEU PROBLEMA

aamb ulls propis

Després de setmanes de discussió i acusa-
cions mútues entre els membres (corruptes 
o no) de la política parlamentària, la casta 
dominant ha trobat el bàlsam que l’ha 
d’unir abans que d’arrancar-se els ulls com a 
corbs. Com que desenfrenats i assenyalant-
se víctimes de la por no tenen cap futur, 
han optat per fer un front comú, una lluita 
de classe, no per la justícia, ni contra la cor-
rupció, sinó contra la desafecció política.
Hores abans que més de 4000 persones 
recorreguessin els carrers de Santa Coloma 
exigint justícia i la fi  de la màniga ampla 
amb la corrupció sota mà, legal o denun-
ciable, els presidents del govern i parlament 
català Ernest Benach i José Montilla 
presentaven “un seguit de mesures per 
combatre la desafecció política”. .
Els casos de corrupció que hem conegut 
tenen l’origen en denúncies anònimes o 
actuacions estel·lars de jutges espanyols. 
Dos fets que deixen palesa la inutilitat dels 
mecanismes de control polític catalans per 
a evitar l’espoli dels béns dels i les trebal-
ladores. Cal notar el trist paper de la Sindi-
catura de Comptes, que no pot denunciar 
allò que al Palau va veure el seu dia. Segons 
la llei catalana, els casos que la Sindicatura 
investiga, només es poden informar al parla-
ment i allí es decideix si fa una denúncia a la 
fi scalia, s’engega una investigació sense fi  o 
bé es deixa passar. Això en els casos en què 
l’assumpte no amenaci l’autonomia admin-
istrativa o universitària, que aleshores, per 
respecte a les seves institucions, 
directament no actua.
I per altra banda la classe política es du 
les mans al cap pel mal tracte dispensat 
per la policia espanyola als seus col·legues 
estafadors. No es pregunten què passa en 
aquelles mateixes comissaries i presons, 
quan qui hi dorm no porta vestit i corbata. 
Sembla que per la veu ofi cial i institu-
cional del país, les imatges de la bossa 
d’escombraries són denigrants, però les 
hòsties a les manifestacions, les detencions 
preventives i l’estat de setge a Euskalherria 
són, en canvi, una confi rmació de la feina 
ben feta des de Madrid.
No han faltat les crítiques a l’Estat 
espanyol o el recurs d’opressió nacional 
per defensar als malversadors catalans. Tot 
plegat un bon exemple de com la burgesia 
catalana ens vol confondre amb qüestions 
nacionals quan ens trobem davant un 
evident confl icte de classe, que per alguna 
estranya raó (potser part de l’estratègia de 
reafi rmació de l’status quo) se’ls ha 
escapat un parell de conills de la gàbia.

La La primera setmana de novembre 
es va celebrar la Conferència de Can-
vi Climàtic de Barcelona 2009 i de 
manera paral·lela, es van dur a terme 

diversos actes coordinats per la campanya El 
clima no està en venda.

HA ESTAT UNA DE LES ESCASSES 
ocasions en què científi cs, governants i la soci-
etat en general ha parlat d’un mateix tema. És 
el cas del canvi climàtic, que ara està en boca 
de tothom i a l’agenda política de la majoria de 
països, tot i que els científi cs ja fa temps que 
fan estudis i projeccions de futur. El prob-
lema, però, és que cadascú va a la seva: els qui 
manen (polítics) fan poc cas dels qui saben del 
tema (científi cs) i encara menys del que dem-
ana la societat. A més, es neguen a reconèixer 
el problema real perquè no els interessa haver 
d’acceptar que cal un canvi general en el comportament de les societats humanes.

ELS SISTEMES NATURALS en particular i la Terra en general tenen un equi-
libri dinàmic però alhora fràgil. Les condicions poden variar, però normalment ho fan 
dins uns límits, perquè fora d’ells es trenca i cal un temps perquè se’n torni a crear un, 
que serà diferent del precedent. I això és el que està passant ara mateix. L’equilibri dels 
sistemes naturals és, a més, complex, ja que depèn de molts factors. Potser el més evi-
dent són les emissions de gasos d’efecte hivernacle, sobretot CO2 (del que cada any 
n’augmenta concentració), tot i que n’hi ha d’altres amb un potencial molt superior.

L’AUGMENT DE GASOS d’efecte hivernacle també ve donat pel canvi en l’ús de la 
terra. No és el mateix tenir grans masses forestals que fi xen el CO2 que tenir super-
fícies enormes destinades a les pastures d’animals per produir carn o llana pels països 
rics, o destinades a ús industrial o urbà, amb el consegüent asfaltat del sòl, o erosionat 
de tal manera que esdevé un desert. És evident que hem de reduir les emissions i la 
concentració de gasos d’efecte hivernacle, i per tant, canviar el model energètic i de 
consum dels països rics.

PERÒ, QUÈ PASSA amb totes aquelles realitats que no es parlen o que ja s’han 
oblidat? Algú s’interessa per l’estat del forat de la capa d’ozó? I per la pluja àcida? 
Què passa amb la sobreexplotació dels recursos pesquers, hídrics... La generació 
de deixalles ha quedat relegat a les campanyes de reducció de les bosses de plàstic 
a l’hora de fer la compra. I les deixalles nuclears? I de la biodiversitat? De l’actual 
extinció d’espècies animals que hem provocat els éssers humans, tampoc no en parla 
ningú. Dels Organismes Genèticament Modifi cats, encara se’n parla una mica... I les 
espècies invasores? Home, són tan maques i queden tan bé al jardí...  

ON HA QUEDAT el principi de precaució?

Sobre el canvi climàtic
Al carrer es diu...

Judit Gil, ambientòloga andreuenca

Edita: Col·lectiu Andreuenc d’Informació Crítica (CAIC)
Correu-e: eixida.stap@gmail.com / Bloc: http://eixida.wordpress.com
Llicència BY-NC-SA: No es permet un ús comercial de l’obra original ni de les 
possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència 
igual a la que regula l’obra original. // La responsabilitat dels articles d’opinió 
recau exclusivament en els seus autors i autores.



L’atur i els alts preus de l’habitatge 
aboquen a la necessitat d’ajuda

redacció 

sant andreu |

Tot i que s’ha accentuat 
amb la crisi capitalista, 
ja fa anys que occident 

pateix una deriva neoliberal 
que està portant a unes pitjors 
condicions laborals i de vida. 
I cada cop, a més, hi ha una 
major quantitat de població 
en risc d’exclusió social. Qües-
tions com el preu de l’habitatge 
i les mancances de l’habitatge 
de protecció són també un dels 
puntals del problema.

Amb la crisi, però, aquest prob-
lema s’ha agreujat molt més. El 
nombre d’aturades i de persones 
que no poden pagar la seva 
hipoteca ha augmentat consid-
erablement. Moltes d’aquestes, 
s’han vist abocades a una sit-
uació pràcticament de pobresa. 

Si mirem estadistiques 
del Banc d’Aliments de Bar-
celona, veurem que des del 
gener de 2009 la demanda 
d’aliments per part de per-
sones necessitades ha aug-
mentat en un 40%.

Al Districte de Sant An-
dreu fi ns a 500 persones de-
penen de l’ajuda que ofereix el 
Banc dels Aliments i el repar-
timent de menjar que fan els 
voluntaris de diferents par-
ròquies per tal de sobreviure. 

Tot i que fi ns ara eren 
fonamentalment persones 
immigrades i gent gran amb 
unes pensions irrisòries o fi ns 
i tot sense pensió, des de gener 
el nombre de gent necessitada 
ha agumentat considerable-

ment. Ara també hi ha molta 
gent jove que, en quedar-se 
sense feina, també necessita 
d’aquesta ajuda.

Només a la Parròquia de 
Sant Pacià, els i les voluntàries 
donen servei a gairebé 200 
famílies.

Exemples i exemples 
d’exclusió

Exemples d’aquesta exclusió 
i patiment per part del nostre 
veïnat de les conseqüències de 
la crisi o el propi sistema, su-
mades la política especulativa 
de l’Ajuntament, els trobem a 
Baró de Viver.

Com explicàvem al darrer 
número de L’EIXIDA fi ns 
una vintena de famílies (que 
s’hagin donat a conèixer) s’han 
vist obligades a ocupar pisos de 
protecció ofi cial buits al barri 
de Baró de Viver. Malgrat la 
insistència d’aquestes famílies 
de pagar-ne un lloguer i pod-
er entrar a les llistes per ac-
cedir-hi, el Patronat Munici-
pal de l’Habitatge, propietari 

de l’edifi ci, no els feia cas. Ara 
però, després que hagi sortit a 
tota la premsa, el Patronat s’ha 

Pancarta inicial de la Marxa contra l’atur i els acomiadaments.

reunit amb, com a mínim, sis 
d’aquestes famílies per donar-
nos un marge de dos mesos 
més sense desallotjar-los dels 
seus pisos i incloure’ls a les 
llistes. Malgrat això, cal dir 
que són famílies que segura-
ment no arriben ni als ingres-
sos mínims per

‘La crisi que la paguin els rics’

Per tal de fer front a totes 
aquestes situacions, la pre-
carietat laboral, la situació 
dels i les aturades, i totes les 
conseqüències en general que 

pugui portar la crisi als i les 
treballadores, s’han engegat 
campanyes, plataformes i as-
semblees arreu del país. A 
través d’aquestes assemblees 
d’aturades, contra la crisi o 
socials es pretén fer front a la 
situació actual i dotar els i les 
treballadores de noves formes 
d’organització.

A Sant Andreu, des de fa 
uns mesos, hi ha l’Assemblea 
Social, que procura fer difusió 
entre el veïnat, alhora de mo-
bilitzar-lo, en aquelles qüestio-
ns relacionades amb la classe 
treballadora.

a partir del número de desembre...
L’EIXIDA DOBLA PÀGINES!
Més que mai... opina, suggereix i participa!!

Ara també hi ha 
molta gent jove que, 
en quedar-se sense 
feina, també neces-
sita d’aquesta ajuda



DIVENDRES 27 de NOVEMBRE

20h-22h - La Lira (Coroleu, 15)

TEATRE “La mesura” de Bertolt Brecht
a càrrec de La Terra Teatre
22.30h-03h - Pl. de la Pomera

Traca i brindis pro-presos/es + BATALLA 
PD’s amb:
- PD Clotters
- Dj Absolució Jona
- La Factoria

DISSABTE 28

12h-14h - inici Pl. Comerç
2a RUTA HISTÒRICA per Sant Andreu
18.30h - 21:30h - Auditori Can Fabra
XERRADA sobre la crisi i el patriarcat

DILLUNS 30

19.30h- 22h - AVV Nord-Tramuntana
(Pg/Torras i Bages, 101-103)
PROJECCIÓ de la pel.lícula “Vals amb Bashir”

DIMECRES 2 de DESEMBRE

19.30h-22h - AVV Nord-Tramuntana
PROJECCIÓ de la pel.lícula “R.A.F.”
 
DIJOUS 3

19h- 22h - Auditori de Can Fabra
Taller de BRICOLATGE SEXUAL

DIVENDRES 4

17h – 21h - AVV Nord-Tramuntana
3a Tarda de JOCS FREAKS
lloc i hora per confi rmar

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

“La setmana tràgica” de Dolors Marín
22.30h – 1.00h - Pl. Palmeres
3a RUTA JOVE DEL PORRÓ
DISSABTE 5

20h – 22h - Jardinets Can Fabra
CONCERT de la FMR amb grups andreuencs
- Bliss � ru
- Maicena y Agua
22.00h- 03h

- Poca Broma (9Barris)
- Rauxa
- Escalivada
 
DIUMENGE 6

16h – 20h - Pistes Sant Pacià

4t TORNEIG DE FUTBOL de la FMR
“Fes-li un gol a la Constitució!”

DILLUNS 7
 
21.30h - 03h - Porxada del Mercat

SOPAR de Festa major + FESTA 80’s 
amb Dj´s. Vine disfressada!
DIMARTS 8

11.00h – 14.00h - Pl. Palmeres
MATINAL INFANTIL i Cultura Popular

on hi haurà: 
- xocolata calenta
- animació infantil
- Mags Companyia Piques i Cors
- conta-contes
- jocs tradicionals
- bitlles catalanes
- colles bastoneres: La Bastonera, Bastoners 
del Clot, Bastoners de Berga

REPARTIMENT DE PREMIS del 2on 
Concurs Literari de la FMR “Fàbrica Zero”
BOTIFARRADA POPULAR
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DIVENDRES 27 de NOVEMBRE

20h - Diables Sant Andreu
c/Ramon Batlle, 29
Hi entenem de CABARETs…

- Las piezas (teatre contes)
- Candela Viva (baile fl amenco)
- Las Cantantas (Versions a cappela)
- Paula, Jordi i Litus (titelles)
- López (Titelles)

DISSABTE 28 

16h- inici al CSO La Gordíssima - 
fi nal Jardinets de Can Fabra

BICIFARRA i al fi nal DISCO-MÒBIL 
“Intermusic” (Vine sobre rodes i disfressada!!)                      

DIUMENGE 29 

10 a 17h - CEIP Pegaso, c/Dublin
3r Torneig de PATXANGA FUTBOLERA
*Inscripció: patxangafutbolera@hotmail.com
18h - CSO La Gordíssima
c/ Pons i Gallarza,10 
XERRADA Lluita feminista trans-intersex             

- Nerea Miralles (activista trans)            
- Miquel Missé (sociòleg i activista trans)             
- Bea Espejo (CTC Col.lectiu 
de transsexuals de Catalunya)            
- Sandra Fernández (Red Internacional 
por la despatologización trans)  

>> A partir d’aquí tot a la Karpa 
(c/Segre cantonada c/Sant Adrià) 

DIJOUS 3

10h Vine a muntar la karpa. 
Porta el teu martell!
DIVENDRES 4 

17h Trobada de distris i “xiringuitus” llibertàrixs. 
21:30h CONCERT

- Transición (Rockhippiextremo, 
Ex-Vallcarca)          
- Kaskezur (Rock & Roll, Batzan)
- Hipokondria (Punk-Rock Kcn)   
DISSABTE 5 

11h “Ateneus llibertaris: des de la falsa 
transició fi ns ara”

TAULA RODONA amb la participació  
de membres de diferents ateneus llibertaris. 
Hi haurà pica-pica! 
17h POESIA DE GUERRILLA 

21:30h CONCERT HIP-HOP amb 
consciència
- Bittah (kcn)            
- 2DB (kcn)            
- At Versaris (Sabadell, Sants) 
DIUMENGE 6 

11h MATINAL INFANTIL amb 
xocolatada amb el grup d’animació “Les 
Pampallugues” 
14:00h DINAR popular vegà

18h DOCUMENTAL: Lucio Urtubia 
(anarquista, atracador, falsifi cador, pero 
sobretodo albañil)

19:30h Sorteig pro Ateneu Llibertari de 
Sant Andreu 
(cd del Pogo del Organillo, 
lot de productes artesans i una bicicleta) 
a càrrec de Dilonchi

22h CONCERT amb l’Orquestra salsera 
“Swing Maker Band”  

DIVENDRES 27 NOVEMBRE

20h - Diables Sant Andreu

CABARET d’espectacles 
(Festes Alternatives) 

DISSABTE 28

20h - Pl. Orfi la

dins de l’Esclat Andreuenc amb 
l’espectacle “Bruixes”

 
DIUMENGE 29 

12h - Pl. Orfi la
al CERCAVILA, 

amb una tematica musical  

DISSABTE 5 de DESEMBRE 

20.30h - Pl. Orfi la
inici del correfoc

amb l’espectacle RELIX 

21h - Pl. Orfi la
CORREFOC

 
DILLUNS 7 

2h - Diables Sant Andreu
“LA FESTASSA” 

Diables

Festes Alternatives

Festa Major 2009 |



AEiG Flor de Neu
DISSABTE 28 DE NOVEMBRE 

al c/ Coroleu

13h DINAR

17 a 18.30h 
JOCS + ANIMACIÓ INFANTIL 

amb el grup Troca la Troca

 + CINEFÒRUM

+ CANTAUTORA que explica la seva experiència 
viatjant a l’Índia a través de les cançons

 22h Pl. Comerç
CONCERT amb

 Unama (rumba)
Crack del 29

Dj’s Furna i Txito
 

(durant el concert hi haurà frankfurts per sopar i 
durant el dia venta de les samarretes i bock’n’rolls. del 

5è aniversari)

DISSABTE 28 DE NOVEMBRE
L’Esclat - 21h. Pl. Orfi la

DIMARTS 8 DE DESEMBRE
10h Pl. Palmeres

durant la matinal Infantil i de Cutlura Popular 
de la Festa Major Reivindicativa

La Bastonera de Sant Andreu
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Sota el lema “La crisi i el 
patriarcat ens empobreix-
ein, regenerem les nos-
tres lluites!”, la 6a Festa 
Major Reivindicativa’09 
(FMR) aterra a Sant An-
dreu. Abans de començar 
la Festa Major la FMR ha 
organitzat un primer acte 
per anar fent boca. Així, 
per al divendres 20 de no-
vembre a partir de les 19h, 
i sota el títol “Treball lo-
cal en clau de gènere”, el 
CSO La Gordíssima serà 
el punt de trobada de di-
versos col·lectius antipatri-
arcals que treballen al seu 
municipi. Cau de Llunes 
de Tarragona, Adona’t de 
Cardedeu, Justa Revolta de 
Sabadell i el Grup de Tea-
tre de les Oprimides “La 
Teranyina” conformaran 
un taula rodona en què el 
guió inclou, entre d’altres, 
la pregunta de “per què 
el gènere ha estat i potser 
continuar sent el gran obli-
dat dins dels col·lectius que 
lluiten per l’alliberament 
social i nacional?”
Segons la FMR, l’acte té 
com a objectiu mostrar el 
treball desenvolupat des 
de col·lectius feministes-
locals així com compartir 
les diferents experiències 
viscudes a través de l’anàlisi 
de diferents aspectes que 
afecten a les dones. De-
sprés de la taula rodona hi 
haurà un sopar que servirà 
d’autogestió de la Festa 
Major, ja que la FMR, així 
com les Festes Alterna-
tives, són programacions 
autogestionades, fetes des 
de la base, sense cap mena 
de subvenció. 

Crisi i gènere: eixos de 
la FMR’09

La revista Barrio, que mes a 
mes informa del que suceeix 
al barri de Trinitat Vella i més 
enllà, compleix ja 10 anys.

Per celebrar-ho, van or-
ganitzat un concert per al diss-
abte 21 de novembre, a la sala 
Rock’n’Trini. Les actuacions 
van anar a càrrec de Flash, 
Motosierras, Sobremesa rum-

bera candela, El pogo del or-
ganillo i Dj Mezzique. També 
van muntar una exposició so-
bre els deu anys.

Des del desallotjament del 
CSO Kan Mireia estan sense 
local propi, de manera que 
s’han de reunir a cases par-
ticulars per triar els temes i 
notícies dels que volen parlar i 

per maquetar la revista. 
Els podeu trobar tots els 

dijous des de les sis de la tar-
da fi ns les les dotze de la nit 
obrint la cafeta del CSO la 
Gordíssima. 

Des de l’Eixida volem fe-
licitar aquesta revista degana 
de base i animar-los a comp-
lir-ne 10 més!

10 anys fent ‘Barrio’ a la Trinitat Vella

Dimarts 3 de novembre es va celebrar el prim-
er dels nombrosos judicis als què s’afronta el 
moviment estudiantil contrari al Pla Bolonya. 
Uns judicis que portaran més d’un centenar 
d’estudiants als jutjats durant els propers mesos 
per diverses accions i protestes desenvolupades 
entre els cursos 2008 i 2009.

Aquest primer judici es remet a la ocupació 
per part de desenes d’estudiants de la seu 
d’Esquerra Republicana a Barcelona el passat 
28 d’abril. Judici que ha portat a 9 estudiants a 
declarar, entre altres, un estudiant andreuenc de 
la Universitat Autònoma. 

Tot i que va ser la formació política qui 
va denunciar les estudiants per deslluïment de 
béns immobles, a l’últim moment va deciditr 
retirar l’acusació. La fi scalia, però, podria de-
cidir tirar endavant el procés judicial i passar 
l’acusació de faltes a delicte perquè sosté que 
durant la ocupació es va trencar una porta. El 
judici, però, només prosperarà si ERC presenta 
la factura d’aquesta porta.

“Més de 100 a judici: Bolonya s’aplica amb 
repressió!”

Per tal de fer front als propers judicis el Sindicat 
d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha 
iniciat la campanya “Més de 100 a judici: Bolo-
nya s’aplica amb repressió”. Aquesta campanya 
té la voluntat d’evidenciar “que aquests judicis 
només fan que evidenciar que la lluita per una 
universitat pública i de qualitat continua viva i 

que, ara més que mai, és necessari organitzar la 
resposta estudiantil”.

Després de l’absolució de totes les imputa-
des en el judici pel boicot al Consell de Govern 
de la UAB i l’ajornament del judici pel desallot-
jament del rectorat de la UB, els proprers judicis 
seran el 26 de novembre i 18 de desembre.

Ajornat el judici a un estudiant 
andreuenc per l’acció a la seu d’ERC

Concentració de suport als jutjats.



E l passat divendres 
13 de novembre, 
l’Assemblea local 
d’Endavant Sant 

Andreu-Nou Barris va or-
ganitzar les sisenes Jornades 
per la Llengua. Enguany 
l’esdeveniment es va celebrar 
a Nou Barris, concretament 
al Bar Tolo, una iniciati-
va d’autogestió en un local 
municipal, que a més de bar 
pretén ser un lloc de trobada, 
oci i discussió.

Les Jornades per la Llengua 
són un esdeveniment a nive-
ll nacional, en clau cultural 
i reivindicativa, que tracten 
d’acostar a la gent el caràcter 
propi de la llengua catalana, 
així com la necessitat de fer-
ne ús i sobre tot denunciar 
la repressió institucional que 
pateix i que la posa en perill, 
malgrat la paradoxa d’existir 
al voltant de 10 milions de 
catalanoparlants. Les Jor-
nades les organitzen gene-
ralment assemblees locals 

independentistes d’arreu 
del territori d’àmbit català. 
El poble de Sant Andreu va 
poder celebrar les seves, els 
passats 10 i 11 de juliol a 
càrrec de la jove Assemblea 
Popular Independentista.

La jornada del novembre 
passat a Nou Barris va pren-
dre inici a les set de la tarda 
amb el lingüista Màrius Se-
rra, veí de Nou Barris, que 
va fer un parlament refl exio-
nant sobre el caràcter viu i 
dinàmic de la llengua, així 
com de l’abast de la pèrdua 
quan aquesta desapareix. Per 
incentivar l’ús lúdic que tam-
bé té la llengua va requerir la 
participació de l’audiència 
fent-los resoldre enigmes 
polisèmics, que ja s’han fet 
famosos a alguns mitjans de 
comunicació, batejats com a 
Enigmàrius.

Seguidament es va ce-
lebrar un sopar per a més 
d’una trentena de persones i 
es va poder gaudir de música 
en directe. L’àpat constava de 

pa amb tomàquet, embotits i 
truites, banyats amb bon vi 
de la terra i moscatell.

Jordi Montañez i Cesk 
Freixas són dos cantautors 
d’estils semblants, però tra-
jectòries ben diferents, i 
contingut marcadament po-
lític i de protesta, el discurs 
dels quals en algunes oca-
sions ha provocat respostes 
reaccionaries. És el cas de 
Cesc Freixas, que el setem-
bre passat va patir un intent 
de censura per part d’alguns 
partits polítics en un con-
cert a Figueres, com ja va 
informar L’EIXIDA en una 
entrevista al cantant, al but-
lletí 31. L’esperit de festa va 
acompanyar la vetllada fi ns 
que les Jornades fan conclo-
ure amb un èxit participatiu 
i la recuperació d’un esde-
veniment a territori noub-
arrienc del que feia cinc anys 
que no es gaudia.

Crònica de les Jornades per la llengua 
a Nou Barris

Culturetes...

Una de les activitats va ser una xerrada del lingüista i escriptor, Màrius 
Serra, veí de Nou Barris, refl exionant sobre el caràcter viu i dinàmic de la 
llengua.

Avui podem menjar...

Ingredients per a 4 persones

- 8 làmines de pasta de lasanya
- 250 gr. de lluç sense pell i 
espines esmollat
- ¼  Col
- 2 cebes mitjanes / 4 cebes 
tendres / 2 dents d’all
- 400 gr. Cloïsses (prèviament 
remullades 2 hores dins aigua 
amb sal)
- 100 gr. de tomacó rallat
- 4 branquetes de farigola
- 50 cl. de vi blanc
- 100 cl. d’oli d’oliva verge
- Sal, pebre i sucre

Ravioli “obert” de lluç
Pelem i tallem les cebes a juliana i les posem a confi tar a una cassola a foc lent amb 50 cl. d’oli, 

remenant. Passades 2h i ½ de cocció la ceba haurà agafat color terrós i s’haurà reduït. Llavors li afegim 
la col, també tallada a juliana. Passats 15’ li incorporem el lluç, ho salpebrem i ho deixem coure 5 

minuts, remenant –ho perquè quedi homogeni.
Per altra banda, piquem l’all i el sofregim a una cassola amb l’oli restant. Tallem les cebes tendres 
a rodanxes i les agreguem quan l’all es comenci a enrossir. Passats 2’ hi afegim la farigola i el vi. 

Ho deixem reduir fi ns que quedi 1/3 part de líquid. Aleshores hi aboquem el tomàquet rallat. Ho 
salpebrem i li afegim un polsim de sucre. 

Després de 15’ hi incorporem les cloïsses. Coure tot durant 5’.
Bullim la pasta al dente. Muntem els raviolis en una safata posant una làmina de pasta, el farcit i 

cobrint-lo amb una altra làmina. 
Li tirem pel damunt la salsa i ho escalfem al forn 10’ a 180º.

* recepta de l’Allium Cepa



Sembla que cada cop 
hi ha una major preo-
cupació de la població 

per qüestions relacionades 
amb una alimentació més sana 
i sostenible. En parlem amb la 
Raquel, membre de la Coop-
erativa de consum El Borró.

- Primer mite: comprar en una 
cooperativa de consum o pro-
ductes agroecològics és més car. 
No és un mite. Entenem que 
participar en una cooperativa 
de consum de productes agr-
oecològics implica un canvi de 
model econòmic i social més 
just, i per tant el preu ha de ser 
just per al productor i per al con-
sumidor. El productor estableix 
un preu per als seus productes 
d’acord amb els consumidors, 
sense intervenció d’agents ex-
terns (distribuïdores, mercats 
internacionals,...) i ajusta la 
producció a les vendes.
Nosaltres com a consumi-
dors coneixem l’origen del 
que mengem, sabem com s’ha 
treballat, tenim contacte directe 
a qualsevol aspecte relacionat 
amb la producció i aconseguim 
un preu just i unes condicions 
de compra més avantatjoses. 

- Segon mite: participar d’una 
cooperativa de consum com-
porta molt de temps.
Jo diria que comporta més 
temps, no molt de temps, però 
insisteixo, és un temps que 
no dediquem només al con-
sum sinó també al canvi. De 
totes maneres, aquest temps 
és relatiu perquè no tots els 
socis de la cooperativa partici-
pem de la mateixa manera en 
el mateix moment. Amb això 
em refereixo que tots tenim 
uns compromisos fi xos (torn 
de preparació de cistelles, fer 
la comanda i participar de 
l’assemblea) i uns compromi-

sos rotatius que impliquen una 
dedicació més continuada, que 
és el cas de la participació en al-
guna comissió de treball. 

- Segons la vostra carta de 
presentació  voleu “canviar els 
nostres hàbits alimentaris, 
consumint allò que neces-
sitem i no el que ens dicta el 
sistema”. 
Amb això ens referim que 
som conscients que el model 
alimentari que ens imposa el 
sistema no és sostenible i no 
és just ni socialment ni laboral 
ja que unes poques empreses 
controlen la major part de la 
distribució alimentària. Això 
ha provocat que l’alimentació es 
converteixi en una indústria.
La indústria alimentaria no té 
en compte ni el productor ni 
el consumidor, només el poder 
econòmic, i denunciem amb 
aquest projecte aquest sistema 
que només tracta d’enriquir-se 
a costa de les necessitats bà-
siques dels ciutadans.

- Més enllà de les qüestions de 
salut. El tercer mite: comprar 
en cooperatives i en lloc del 
supermercat no serveix de res. 
Què  hi dieu?
Que no!!!! Penso que a part de 
ser un grup de persones que ens 
autogestionem per consumir 
uns productes ecològics, com 
ja he dit, el projecte va molt 
més enllà: és una participació 
que implica un canvi econòmic 
i social. Des de la ciutat vivim 
totalment desconnectats de 
la terra. Un dels objectius és 
restablir una relació mirant al 
camp. Per això consumim els 
productes locals, fent possible 
una alternativa real i digna en el 
món rural.
 
- Sembla que cada cop hi ha 
més cooperatives de consum 

i més consciència de la neces-
sitat de consumir productes 
agroecològics. Quina rebuda 
té a Sant Andreu? 
Així sembla. Quan vam 
començar, ara fa justament 5 
anys, participàvem del projecte 
12 unitats familiars. En els dar-
rers dos anys hi ha hagut un 
augment en la demanda de par-
ticipació i sobretot en informa-
ció. Actualment som 22 unitats  
en actiu i algunes altres que per 
motius personals són socis de la 
cooperativa, però no participen 
de l’activitat setmanal. Per altra 
banda, m’agradaria destacar 
que pensem que les coopera-
tives han de tenir un límit per 
tal de no perdre de vista els seus 
objectius i principis, i evident-
ment per un tema organitzatiu. 
Nosaltres considerem que el 
límit està entre 25 i 30. Un cop 
l’hàgim superat, s’haurà de do-
nar entrada a la gent que hi hagi 
interessada creant un Borró II, 
per exemple. 

- A fi nals del curs passat la ILP 
per declarar Catalunya Lliure 
de Transgènics va arribar al 
Parlament, però ni tan sols es 
va poder debatre. Quin és el 
camí, doncs, per avançar cap a 

una agricultura ecològica i de 
proximitat?
Les cooperatives de consum 
són un bon camí... pensa que 
actualment el que fa falta són 
productors que també vagin 
en aquesta línia. Van apareix-
ent nous productors, però en 
diferents trobades a les que 
hem assistit, cooperatives de 
nova creació manifesten difi -
cultats en la recerca de produc-
tors pròxims i que garanteixin 
una producció respectuosa i 
ecològica amb els quals puguis 
establir una relació de confi -
ança mútua. 

- Us coordineu d’alguna man-
era amb altres col·lectius o par-
ticipeu de plataformes que llu-
iten per una alimentació i una 
agricultura més sostenible?
Actualment formem part 
d’Ecoconsum que és una xarxa 
referent dels grups de consumi-
dors responsables de productes 
ecològics a Catalunya. També 
en diferents campanyes i jor-
nades. Això permet tenir una 
visió més àmplia, compartir ex-
periències i treballar conjunta-
ment cap a la transformació i 
canvi social i econòmic en rel-
ació al consum.

“Participar en una cooperativa de 
consum implica un canvi de model 
econòmic i social”

parlem amb | RAQUEL PEIRÓ,  COOPERATIVA EL BORRÓ

La Raquel, amb companyes d’El Borró durant les Festes de Primavera.


