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QUE ES LA CONTRAINFORMACIO? 
Contrainforrnar és desvet- aquells que, corn a rnínim, D'opinió ja en tenim, sim- nal ion per tant no podem 

llar els interessos que no sornamos d'un diari. plement la volem expres- parlar de cornunicació sinó 

amaga l'aparent neutralitat Com a exemple: recent- sar sense que ningú ens la de subministrament de 

informativa. mentes descobrí una "cons- retalli, distorsioni, desean- informacions, on el lector o 

Contrainformar és recupe- piració" d'un seguit de pe- textualitzi o simplement, lectora es converteix en un 

rar aquells espais de realitat riodistes per a afeblir l'an- manipuli. simple espectador de la rea-

que no apareixen als diaris terior govern de l'Estat. Davant d'un mi~ans d'in- litat, sense cap possibilitat 

ni a les televisions. Aquests periodistes (ABC, formació creats pera legiti- de contrastar el que li diuen, 

Contrainformar és in ter- El Mundo, ... ) van decidir mar el poder -si són públics impossibilitant el tractament 

canviar les nestres expe- que el govern que havia obeeixen als polítics i a .. Jes crític de la infotmació rebu-

riencies de vida i lfuita, sen- estat escollit no els agrada- institucions, si. són privats da. La rnillor . manera de 

tant les bases pera la comu- va i, pel seu compte, deci- obeeixen als empresaris i al trencar amb aquesta dinarni-

nicació horitzontal i no diren atacar fins on calgués mercat- , i davant la impos- ca "d'uns pensen -els perio-

mediatitzada. pera fer caure el presiden t. sibilitat de controlar social- distes- i uns altres són pen-

Contrainformar és oposar- Ara aixo ens ho presenten ment aquesls mi~ans, a sats" és creant des de la 

se frontalement als atacs i comuna excepcionalitat en Sants hem decidit, simple- base mi~ans de comunica-

descredits amb que la sana vida d emocrática crear-ne un que, si bé ció horitzontal on els diaris, 

jans de .. .... del país, pero... etc, siguin simple-
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Mobilitzacions 
28/2/98. A les Cotxeres de Sants es 
celebra una assemblea de treballa
dors/es precaries i/o en atur on hi 
assistiren unes 200 persones, inte
grants la majoria d' asscmblees de 
barri contra la precarietat, col.lec
tius d' aturats i de sindicats no 
majoritaris. En aquesta es decidí 
tirar endavant un mes de mobilit
zacions contra!' atur i la precarietat. 
Entre al tres acles, s' aprova la pro
posta deis diferents col.lectius juve
nilsdefer,.el27dem~ unaJOR
NADA DE LLUITA CONTRA 
LES EMPRESES DE TREBALL 
TEMPORAL (ETD. Les mobilitzac 
cions s'organitzaran autonomament 
desde els barris (St. Andreu, Gra
cia,. ... ) i des de les diferents locali
tats (St. Boí,. ComeUa, Vilafranca ... ), 
i conclouran, 1' endema, en una 
manifestaci6 unitaria al centre de 
BCN.ASants també hi haura canya 
( veure agenda). 
~ 'nlffiJ.í.\m 

De nou el cintur6 
1/3/98. Uns 100 veins es manifesta
ren amb pancartes demanant el 
cobriment del trarn del cint~r6 
comprés entre Constituci6 i la Plac;a 
Cerda. La reivindicaci6 va dur-se a 
terme aprofitant 1' acte cocimemo
ratiu deis 50 anys de l'església de 

immensa que cstava entre 
lndu~1rial i .. .la comisaria". 

D'aixo ja fa dos anys, dos anys que 
des d'aquí intentarern n.-surnir pcr a 
que el barri concgui millor aquest 
cspai aUiberat, on tarnbé hi viuen 
entre quatre i sis persones. 

L' AMENA<;:A CONSTANT 
Parlar del C:SA Hamsa significa par
lar de la resistencia a k'S amenaces; la 
consolidació i 1' activitat coma centre 
social ha anat inevitablement Uigat 
les tres ordres de . 
derivades d'un procés irreg'Ll.la!:<iú:e 
consideren injust 
tracta d'un procés 

Sant Medir, que es realitzava a la 
Pla~a de la Pelleria A 1' acte lú assis
tí el regidor del districte Pere 
Alcober, que va ser escridassat pe! 
vei:nat, i no lú assistí, tal i com era 
previst, !'alcalde Joan Clos. La rei
vindicació ha anat acompanyada 
de la presentació de 4.000 firmes al 
Districte, així com la col.locaci6 de 
més de 200 pancartes en el trarn 
afecta!. Mentre esperen la resposta 
d' Alcover envers 1' estudi que ha u
ría de confirmar la viabi!itat del 
cobriment, la Coordinadora Cin
tur6 Cobert i els veins afectats es 
reuneixen cada· dijous a les 21h a 
1' AAVV de Badal. 
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6/2/98. Un jove veí dl-lostafrancs 
és jutjat a la Secció Sisena de 
1' Audiencia Provincial per insub
missi6 al servei militar. Dues set
manes de5prés 1i és comunicada la 
sentencia: 6 mesos de presó i deu 
anys d'inhabilitaci6 (impossibilitat 
de rebre beques, subsidis socials, ... 
impossibilitat d' exercir cacrecs pú
bliai o treballar en 1' Administració). 
10/3/98. Dos joves de Sants són 
jutjats per amenaces a la policía 
Els fets ocorregueren mentre engan
xaven carteUs contra les Erf: la G. 
Urbana els atura i multa per encar
tellar, donant-se una discussió. 

DOS ANYS D'OKUPACIÓ 

momcnt~ va significar un revulsiu 
molt gran,. i m(-s si es té en compte 
que era abans del boom del Cine 
Okupat. Veure tanta gent concentra
da a les vuit del matí era una flipada". 
LajutgessaAna M'Garcia Esquiusva 
tomar a ordenar el desnonament pcl 
28 de febr~ ja al 97. Va coincidir amb 
una setrnana molt tensa i al vcspre 
anterior a la data fixada més de 4000 
persones van marxar de Canaletes a 
l'Harnsa per tal d'evitar el que sem
blava inevitable. 1 es va ac<ms®lür. 

Setrnanes després són citats per a 
ser jutjats per amenaces. Per falta de 
proves ~ls testirnonis policials han 
oblidat les amenaces-la fiscal dema
na l'absolució. 
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Els barris de Sants i Hostalrancs no 
estan lliures de violencia feixista En 
les últimes setrnanes han sovinlejat 
e!s atacs d'skins a les cases okupad~ 
del barri, éssent la més perjudicada 
Can Vies, on alguns del.s seus habi
tants han estat amenac;ats, intimidats 
i agredits. Així mateix, s'han intensifi
ca! lesagressionsdecapsrapatscap a 
aquelles persones que n:> tenen cabu
da en una mentalitat autoritaria (apa
Uissamerrt de vagabunds a l'Es
panya Industrial. San~6) així 
com cap aquelles persones que qües
tionen les actituds feixistes 
(31/12/97. Atac de nazis cap a uns 
joves,. arnb resultat d'una navallada 
6/3/98 Nazis ataquen amb pals un 
jove a la Bordeta,. contusions a la 
cara). Totes aquestes accions han estat 
aoornpanyades de consignes racistes, 
sexistes,. autoritaries i espanyolistes. 
Pa-ral.lelament han aparegut pinta
des feixistes i racistes a diversos 
punts dél barri. 
SI ETS AGREDIT O AGREDIDA, 
FES-NOS-HO SABER. 

al clima d'inscguretat i el trauma que 
cada intent de desallotjament ens ha 
deixat Pero la ilusió, els esfor~ i el 
trebaU que hem invertit al gris carrer 
Miquel Bleach han estat tan grans 
que el projecte del Centre Social s'hat 
tirat endavant arnb les mateixes 
ganes com l'hem defensa! arnb urpes 
i dents". El cert és que la llista d'acti
vitats que s'hi han.realitzat és !larga: 
concerts i festes que han servil per 
autofinan~ dotzenes de cu•:•e~::u~•s 

D"ALTHES BA.RHIS 
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24/2/98. l:intent d'ocupar simbolica
ment el pie del districte de San! 
Andreu, dut a terrne per 1' Assemblea 
d'aturats/es d'aquest barri per tal de 
denunciar la passivitat institucional 
enfront el problema de l'atur i la pre
carietat laboraL es salda amb 8 perso
nes ferides. La ocupació, que havia 
estat feta pública pels convocants, va 
ser abortada per la contunden! 
actuació ·a el e os antiav 01lots de la 
Guardia Urbana,. que ruixa amb gas 
lacrimügen i carrega contra prop de 
100 persones quer es trobaven con
centrades davant el consistori. 
L' Associació de Veins de Sant 
Andreu, arnb altres entítats, han 
rebutjat la via repressiva adoptada 
pel Districte (Iniciativa per 
Catalunya) així com han mostrat la 
seva solidaritat amb 1' Assemblea d ' a
turats. 
~~~A\Cll~ 
Del 20/2/98 al 7/3/98 s'han produit 9 
noves ocupacions d'edificis aband~ 
n01ts. Tres d'elles al barri de Gracia, 
dues amb l'intenció de crear nous 
cen~res socials al barrí (c/Terol i 
e/ Astúries), i una altra com a viven
da. Les altres són a Manresa, la 
Trinitat i Terrassa (vi vendes); la resta 
d'ocupacions són arnb l'intenció de 
fer-hi també centres socials autoges
tionats: a !'Hospitalet (Pl.Espanyola), 
a Viladecans (PI<;. Europa) i a 
Pnlafrugell (Na u de Con Mario). 



. AL BARRI Hl. HA DE TOT · -

Sants no és el paradís. Hi han moltes coses per canviar. 
Aixo és el que ve'"ines de Sants i 
Hostafrancs. Si 
canviar-les. 

El barrí és un brollador d'idees que 
tatus. És a dir, passar de ser idea a 
quest fet és la gran quantitat de col.lectius-~· ?.a~;~u,cl<:tclu 

que treballen al barri. 
Deixant de banda les diferencies ideologi 

tiu comú d'elles és dignificar l~_yi 
nostre, que esta éssent escef\ilri., de:. ca.:•H•"-'" 
men aquesta necessitat. ··."-.. :~;:~'·.,, ·.e-·"'"'····""'··· 

····~. .. ~ .... 

Els seus camps d'acció són tan variats com la gent que 
fa del barrí quelcom viu. Aquests es defineixen així: 
CJC, Taller d'investigació sonora (TIGRES), JIR, LES 
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del que fa l'asso-

I'!aSS<OCJLacions, sinó que 
e manera espontanea 

onu ... ..... -,.,,..~· , "va, que formen part 

que volen,;un barri millor. 
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EREVFA~! 
no només qullll donns, sinó també quan estas dr"t 


