
gar un bon grup de gent. Es calcula
que els infants que hi van participar
van ser 180, una xifra molt engresca-
dora per ser el segon any que es du a
terme aquesta activitat. La festa va ser
amenitzada amb l’animador infantil
Oriol Canals i va arribar al seu punt
culminant al final de tot, moment en
què entre tots els assistents es va picar
massivament el Tió, tot cantant les
cançons tradicionals.

Aquest costum, basat en el culte a
l’arbre i molt probablement d’origen
centreeuropeu, ha perviscut a Catalu -
nya des d’èpoques ancestrals com la
reminiscència d’un ritus amb el qual

es volia reconèixer la importància dels
arbres. Eren matèria primera per fer
cases, mobles i eines i, a la vegada, ofe-
rien els seus fruits. A casa nostra es va
adaptar com la soca d’arbre guarnida i
tapada amb la manta que coneixem. 

Enfront d’una cultura globalitzada
per la publicitat i els mitjans de comu-

nicació que ha fet del Pare Noel el per-
sonatge referent i gairebé únic a les
festes de Nadal, des del Casal es vol fer
feina  per recuperar les tradicions prò-
pies. A la vegada també es vol aprofitar
per «fer barri» i treballar conjuntament
amb les entitats infantils i juvenils.

Per segon any consecutiu, el
Casal Independentista de
Sants va organitzar l’activitat
«A Sants caguem el Tió». 

Agus Giralt
Sants

Aquesta jornada festiva i de recupera-
ció de la cultura popular catalana pre-
tén reivindicar, donar a conèixer i re-
cuperar la tradició de fer cagar el Tió.

La festa va tenir lloc el dissabte 20
de desem bre al matí, al parc de l’Es-
panya Industrial, i va aconseguir aple-
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El mostrador

L
’1 de gener del 2009 ha entrat
en funcionament el nou Re-
glament europeu per l’agri-
cultura ecològica que subs -
titueix l’antic, el qual va esta-

blir legalment les bases i les normes de
l’agricultura ecològica a Europa.

El nou reglament aprofundeix en els
valors mercantils i industrials i rebaixa
les estrictes normes dels inicis de l’agri-
cultura ecològica per facilitar a la gran
indústria agroalimentària el control to-
tal del creixent mercat ecològic actual.
Aquests són els punts més negatius:

a) Nova categoria en l’etiquetatge
dels productes elaborats amb més d’un
ingredient per identificar un producte
bàsicament convencional però que
conté algun ingredient ecològic.

b) Control i seguiment de la pro-

ducció ecològica amb el sistema
HACCP (anàlisi dels punts crítics) i no
amb les normes tècniques establertes
per cada organisme de control.

c) Eliminació de totes les normati-
ves regionals o nacionals que entrin en
contradicció o que superin els estàn-
dards recollits en el nou reglament.

d) Aprovació de la introducció d’in-
sums procedents de la química de sín-
tesi en els casos que es consideri neces-
sari o justificat.

e) Autorització de l’ús d’ingredients
convencionals sota la justificació d’ab-
sència del seu component ecològic. 

f ) Acceptació d’un nivell de conta-
minació transgènica del 0,9% en pro-
ducció ecològica.

Aquest reglament constitueix un
atac directe al desenvolupament del

No a 
l’agricultura
ecològica
sense 
principis

Cooperativa Germinal

consum realment ecològic. Diverses as-
sociacions de pagesos i consumidors
de Catalunya hem començat a treballar
per crear un nou segell participatiu de
base associativa i solidària per una agri-
cultura ecològica transformadora que
reculli tots els aspectes socials, econò-
mics, ambientals i agronòmics.

En aquesta línia, exigim al Consell
Català per la Producció Agrària Ecològi-
ca un pronunciament clar i públic en
contra d’aquest nou reglament i en de-
fensa del valors essencials de l’agricul-
tura ecològica i la seva aplicació estric-
ta com a organisme certificador. 

Diferents col·lectius antitransgènics
de Catalunya ens hem deci-
dit a intensificar la sensibi-
lització per tal d’avançar
cap a una Catalunya lliure
de transgènics. 

Més informació:
http://repera.word-

press.com/ 

L’acte va entusiasmar els més petits. PERE BOSI

Jordi Soler
La Bordeta

El 22 de desembre al Centre Social
de Sants es van atorgar, un any més,
els trofeus al Caganer de l’Any per la
trajectòria més abjecta respecte del
nostre país.

Unes 50 persones van votar (sota
l’atenta organització de la Coordina-
dora per la Llengua Catalana) entre
la dotzena de candidats, des de go-
vernants com Zapatero i Montilla a
escriptors com Vargas Llosa. El se-
gon premi va anar a parar a mans
d’Air Berlin per la seva repulsa a la
nostra llengua, i el primer premi
 se’l va endur Manuel Fraga, per allò
de penjar els nacionalistes. L’orga-
nització li farà arribar un caganer.Lliurament dels premis al Centre Social de Sants. JORDI SOLER

Cinquena
Fira
d’Artesans

Agus Giralt 
Sants

Per cinquè any consecutiu el barri ha
pogut gaudir de la Fira d’Artesans de
Sants. Enguany, com en la darrera edi-
ció, ha tingut lloc en dates prèvies al
Nadal, al carrer Joan Güell. La fira, que
ha compartit espai amb les parades
d’arbres i articles nadalencs, ha gaudit
d’una gran presència de gent.

Els organitzadors han valorat aques-
ta edició molt positivament, ja que ha
crescut el nombre de parades i de pú-
blic assistent. També destaquen una
iniciativa que ha estat molt ben acolli-
da: els compradors rebien números
per al sorteig de dues paneres fetes
amb productes dels i les artesanes.

Premi al Caganer de l’Any

Per una Pau
Sense Treva

A. G. 
Sants

Des de fa 22 anys entitats molt diverses
dels nostres barris organitzen de forma
voluntària unes jornades d’activitats i
entreteniments per als més petits amb
la intenció de promoure la comunica-
ció intergeneracional, la solidaritat, l’a-
mistat i la pau.

D’una banda, a les Cotxeres s’hi han
desenvolupat els tallers: de ràdio, de
diables, de manualitats, de maquillat-
ge, a més de pel·lícules, jocs de taula i
videojocs. 

D’altra banda, s’han dut a terme di-
versos actes al Casinet d’Hostafrancs,
entre els quals, alguns espectacles de
teatre infantils i contacontes com «Am-
bulants», «Solista» i «Contes del cel».
Fins a l’11 de gener, es podrà veure
una exposició organitzada pel grup ju-
venil del Col·lectiu d’Artistes de Sants.

Paral·lelament, el festival ha organit-
zat una recollida solidària de joguines.




