
Et pots posar en contacte 
amb nosaltres als 
C.S.A's Can Vies i Hamso. 

Per interne! Yad~ és: 
jmayne@arrakis.es 

LasuRxa núm.l 
Abril de 1998 

Bu tlletí contra-in f'ortnat iu de la " ila de San ts. 

SANTSEN 
LLUITA 

CONTRA 
LES ETT'S 

El passat 27 i 28 de man; 
va dur-se a terme a difcrents 
barris de Barcelona, així com a 
diverses localitaL~ catalanes, una 
Jornada de Lluita contra les 
Empreses de Trcball Temporal i 
les condicions laborals precilries 
que aquestes imposen (40% del 
salari se'l queda I'ETI', tempor<~li
tat, impossibilitat d'excrcir-lti l'ac
ció sindical, vulnerabilitat del 
Lreballador/a). 

Al nostre barrí, 
i'Assemblea contrd l'Atur i la 
Precaríetat de Sants convoca el 
27-M una concentració-cercavila 
pe! matí, i una xocolatada per la 
tarda, ambdós a la Pl.Millaga. La 
concentració, a la qua! hi assistí 
ren prop de 50 persones, marxa en 
cercavila pels carrers del barrí, 
cncap~alada per una pancarta 
amb el lema: 11Treballa Temporal, 
Terrorisme Empresarial 11 • Durant 
la manifestació festiva, on es 
corejaren Jemes com "L'atur ens 
mata, l'EfT remata", s'intenta 
ocupar l'ADECCO del 
c/Nicamgua, pero l'EIT estava 
mig tancada, donat que la policia 
nacional havia informat als direc
tius de 1 'empresa de la possible 
ocupació. En aquest sentit remar
car que els dos primers rnanifes
tants que s'aproparen a l'EfT 
foren retinguts i identificats per la 
policía de paisa que patrullaven 
davant d'ADECCO, si bé els dei
xaren anar i optaren per rnarxar en 
veure la resta deis rnanifestants 
que s'acostaven. Més tard, els i les 
manifestants, ocuparen lúdica

ment !'Ofici
na de Treball 

comuna 
ETT 

situada al 
costal del Mer
cal Nou on es re-

(continua <l la pilg 2) 

DUES NOVES OKUPACIONS 
A SANTS 1 A POBLE SEC 

(transcrivim els textos que ells i elles mateixes ens han fet arrivar) 

LATATXA 
La Tatxa és el nom de la última casa okupada al trMri de 
Sants, es trova al c/.loanot Martorell n°l7 i va ser okupa
da el 18 de rna~ al rnatí, arnb una concentrdció davanL 
Des d'aleshores s'esta rehabilitant tot i que esta va molt 
deteriontda per un incendi i l'abandó de més de 10 
a.nys. Disposa d'una vi venda i de 2 naus , on es voten 
fer diversos tallers cultumls, molt participatius i és 
convidada tota la gent que hi vulgui participar, tingui 
alguna idea, o manca d'espai per expresar-se. 
La casa és propietat de la construetom PRODEVILER 
S.L. (c/Maestro Carbó n°4), des de ta 2 anys. Tan1bé 
esta inclosa en el pla urbanístic suposadament aprovat. 
La continuació de l'okupació depén d'una citació per 
declarar amb le propiet:ari i els i les okupants el pro
per dia 15 d'abri l. 

CAN TAPIO LES 
Salut i petons! 

Amb aquestes cuatre linies pretenern donar les 
cares, que no són massa guapes, peró que us poden 
oferir un somriure quan volgueu. Som una penyeta 
que hcrn okupat a la part d'amunt del cr rapioles, 
creiem en el dialeg i la gent del barri, la bona genl. 
Així que screm les noves vci'nes disposades a partici
par i alegrar la vida del barri. Per tal de potenciar les 
rnaximes quotes d'autogestió que poguern assolir en 
les nostres vides, íins on poguem o fins on ens deixín 
arnb les seves lleis. 

Ara per ara anern currant i fent desapareixer la 
sensació d'abandó, un cop neta, an·eglada i maquilla
da, la casa decidira quines iniciatives li fa il.lusió rea
litzar. S'accepten idees de bon gral. Us seguirem 
informant. Feliq primavera rebel. 

VIGILAR QUe? A QUI? SETMANA PER LA 
DESPENALITZACIÓ 

Transports Metropolitans de 
Barcelona ha comenqat una cam
panya de refors; de la "seguretat" 
al metro. Així,juntament a l'incre
rnent desmesumt de vigilants i 
carneres a totes les estacions de 
metro, ha editat uns tríptics i uns 
cartells molt espectaculars i inti
midatoris, per tal de conscienciar 
al personal de la pressurnpta 
necessitat de més vigilants. 

En realitat peró, el que passa és 
que després d'havcr apujat w1 cop 
més el preu del bill.let (fins a la 
magnífica xifrd de 140 pts. per 
viatge) la gcnt es cola més que 

mai, i els gerents del metro no es 
poden permetre el luxe de deixar 
de guanyar diners. En comptes de 
desviar els diners de la construcció 
de rondes, cinturons, glories i glo
rietes cap a la millord de les con
dicions del transport públic, TMB 
(en principi una empresa pública) 
refors;a la "seva" seguretaL 

En el cas de Madrid, fins i tot, els 
vigi lants col.laborcn amb la poli
cía en la repressió contra els/les 
treballadors/es en vaga del metro 
de la ciutal. 

Vigila lu també! 

DE L'OKUPACIÓ 
Durant la tercera setrnana de 
mar~, es vru1 realitzar unes joma
des perla despenalització de l'o
kupació; que incloien diferents 
actes a diferents barris de 
Barcelona i ciutats de !'arca 
metropolitana. 
Al barrí de Sants es van fer dues 
xerrades sobre l'article 245 del 
Nou Codi Penal i el que aquesl fet 
ha si gnificat a la practica sobre! es 
okupacions d'edificis abandonats 
del barri: un augment de la reprcs
sió policial i judicial cap a la gent 
jovc, amb la conseqüencia de 
prop de 60 detinguts i detingudcs 

(conlinua a la p¡¡g 2) 



LLIDTA CONTRA LES ETT'S 
(ve de la pag 1) 

tes entre el velnat. Prcviament 
s'havien atural les classes de 
l'Institut Emperador Caries, pera 
informar als i les estudiants de la 
Campan ya contra 1 'Atur i la 
Precarietat. Durant la xocolatada 
de la tarda, es repartiren tríptics i 
dossiers informatius sobre les 
ETT's, i es convoca a la manifcs
tació unitaria del día seglíent. 
(continua a la pagina seglíent) 

CAMPANYA CONTRA 
LES ETT's 

Els actes contra les ETT's i l'ex
plotació laboral realitzats a Sants, 
es trobavcn enmarcats en la cam
panya que cstan impulsant les 
difercnts Assemblees contra 
1 'Atur i la Precarietal. Aquestes 
assemblees, resulta! de l'autoorga
nització d'atumts i aturades preca
ris/cs i en general treballadors/es 
sensibilitzats en la lluita contra 
l'atur i la prccarietat, s'cstan creant 
a barris barcelonins com Sru1t 
Andrcu, Gracia, Sants, Nou 
Barris, Ciutat Vella i r-:squerra de 
I'Eixample, aixi com a les pobla
cions de Vilafranca del Penedés, 
Cornella, el Pmt de Llobregat, 
Sl!hadell, Barbera, etc ... Durant el 
27-M en toles aquestes poblacions 
es · produircn ocupacions d'ETT, 

manifestacions, vagues d'cstu
diants, etc ... , amb resultats desi
guals respecte la participació 
popular, depenent del gmu de con
solidació de cada assemblea (s'ha 
de tenir en compte que el movi
ment assembleari contra I'Atur i la 
Precarietat es troba en un moment 
inicial). 

Com a clocnda a la Jornada de 
Lluita, unes 600 persones es 
manifestaren pel centre de 
Barcelona exigin el tancament de 
les EIT. Durarn el recorregut es 
pinta i es llen~aren ous a la seu del 
Foment del Treball (organització 
patronal que agmpa la majoria de 
grans empresaris catalans) i es 
pintaren les seus deis sindicats 
UGT I CCOO pcr la seva partici
pació en la reforma laboral que 
legalitza les E1T (pera més infor
mació butlleú de Zitzania n°1). 

Pel que fa al resso mediií.tic de la 
' Jornada de LLuila, s'ha de desta

car la poca aten ció prestada .pels 
mitjans de comunicació oficials 
en la majoria d'actes impulsats per 
les assemblees, fet que es repro
dueix en general cap a lotes les 
mobilitzacions contra -les ETf 
(quan no són silcnciadcs, són cri
minalitzades). 

DESPENALITZACIÓ DE L'OKUPACIÓ (ve de la pág 1) 

acusades d'usurpació i de desordres públics , i també maltractarnenls i 
pallisses a la comissaria de la Seu del Districte de SANTS-HOSTA
FRANCS. 
El dimecres 18 de Mar~ es va okupar una casa al c/Joanot Martorell i es 
va !inalitzar la setmana reivindicativa el dissabte 21 de man; amb una 
jornada plena d'activitats. Duran! elmatí es van ex posar els difercnts pla
fons informatius al Pare de l'Espanya Industrial on es podía veure tot el 
treball de rehabilitació i les activitats realitzades als C. S. O. de Crul Vies 
i I'Hamsa en els últims 2 anys. Paral.lelament hi va ha ver actuacions de 
conte-contcs i jocs infantils, que van finalitzar amb un dinar popular per 
tal d'agafar energies a l'hora de comen~ar la manifestació. 
A les 16 hores un cercavila d'unes 250 persones va sortir de davant de la 
Seu del Districte, sota la presencia provocadora d'uns 20 antiabalots que 
"protegien" la Sen del Districtc. 
Aquest cercavila de caire festiu amb timbalers i megafonía, va anra pcr 
la Carretera de Sants i la Gran Via de les Corts Catalanes, fins arribar a 
la Pla~a Universitat cap a les 17 hores, on va ajuntar-se amb 2 cercavi
les més provinents de Sant Andreu i Grácia. Finalment desde la PI. 
Universitat i fins al e/ Avinyó es van manifestar més de 5000 persones 
per exigir la despenalitza.ció de l'okupació. Al final de la manifestació es 
va okupar un edifici municipal del c/Avinyó que va ser desallotjat el maú 
seglíent sense que hi haguessin detininguts i detingudes. 

BREUS DEL BARRI 
LA FAMILIA ANGRILL

PAXERES DESALLOTJA 1 
ESPECULA. 

La Morada, la casa okupada per 
dones a Sants que va ser desallot
jada el passat 3 de febrer, avui esta. 
tapiada i un altee cop ab-dlldonada. 

Els propietaris, la família Angrili
Paxercs va seguir ratifican! la 
denúncia amb insistencia fins 
aconseguir desallotjar a les perso
nes que hi vivien. Han tingut la 
casa (al el Tenor Massini 69) 
abandonada durant rnés de vint 
anys (i ara la tindran abandonada 
uns quants anys més) per especu
lar amb ella quan pugi el preu del 
sol. Han rebutjat que un grup de 
joves la rehabilités per viure-hi i 
muntar un centre social, ame
na~ant-les amb tot tipus de coac
cions. Hm1 provocat la detenció de 
tretze persones, deixant sense 
vivenda a les ocupants i sense un 
cspai alliberat al barrí. Ara prete
nen portar a judici a aquestes trel
zc persones i condemnar· ies per 
donar vida a un espai abarú lll< t. o 

*Uitimament hem pogut saber que 
la fiscalía ha retirat l'acusació d'u
surpació a onze de les tretze per
sones detingudes en el desallotja
ment. A les dues persones contra 
les que mantenen l'acusació (que 
s'havien autoinculpat previament), 
la fiscalía demana una multa de 
2500 pts. diaries durant cinc 
mesos, o 75 dies d'arrcst substitn
tori. Pero encara no esta fixada la 
data del judici. 

PROSEGUEIXEN I.ES 
At.'TIVITATS ANTISEXISTES 

ALBARRI 
A I'Hamsa ja es pot consultar l'ar
xiu antisexista que han recopilat 
"Les Tenses" -grup de dones del 
barrí-. L'arxiu esta obert a tota la 
gent interessada en coneixer i 
informar-se sobre els seglíents 
temes: Dona i mercal laboral, 
sexuaJitat, salul, genere i identitat, 
llenguatge i cducació sexista, mal
tractaments i agressions sexuals, 
estudis sobre patriarcal, reflexions 
sobre feminismc, famíli a i repro
ciucció, dona i poesía, dona i gue
rra, etc ... 

Si tens qualsevol ti pus de material 
per l'arxiu pots portar-lo a I'Hamsa 
els dijous, que és quan es rcunei
xen "Les Tenses". Els dilluns, 
també a I'Hamsa, conjuntament 
amb el col.lectiu de vídeo Kinski, 
organitzem cine-forums antisexis
tes. Les projeccions de pel.lícules 
dirigirles, protagonitzades o sim
plement pensades per dones, pre
tenen obrir l'espai on reflexionar i 
debatre la realitat, sempre oculta
da o ignorada de les dones. 

ESDEVENIMENTS A 
L'HAMSA 

Durant les últimes setma
nes la gent de l'Hamsa ha 
parlat un parell de cops amb 
el propietari de la fábrica, 
L.Leprevost, qui els ha comu
nicar que esta rebent pres
sions de l' Ajuntament, 
I'Escola Miqucl Blcach i 
1' Associació de Veins i 
V6nes d ' Hostafrancs, per 
tal d'enderrocar l'edifici. 

Actualmcnl el procés judicial 
depén de 1 ' Audicnd ii 
Provincial, que ha de rcssol-

dre el recurs elabora! per 1' Hamsa. 

També han rebut la vi sita de la 
Junta de Residus, que va constatar 
que la propietat no ha enretirat el 
material que encara resta a les ins
talacions abandonarles. En tot 
mornent la gent de l'Hamsa va 
mostrar plena disposició a 
col.! aborar. 



PERSUASSIÓ 
REPRESSIVA 

Sota !'aparen! objectivitat amb que 
tracten les noticies els mitjans de 
comunicació oficials, s'amaguen 
pctits missatges subliminals, a simple 
vista inofensius, que tendeixen a crear 
al lector alie alterna una imatge tergi
versada de la realitat. Aquesta per
suassió exercida sol derivar en mani
pulació quan aquests mitjans repre
senten !'única font d'informació deis 
lectors. 

L'okupació és un deis moviments 
actuals, entre molts d 'alt.res, que surt 
perjudica! pcr aquesta reprcssió. r així 
ho demostra el traetament de les noti
cies que s 'ha realitzal rcccntrnent. 

Dins d'aquest marc, La Vanguardia 
publicavael 22 de mar~¡, fent referen
cia al dinar celebra! el dia anterior a 
I'Espanya Industrial: "trdllscurrió sin 
altercados y sin noticias de intoxica
ciones alimentaria~"(¿?). Orcferint-se 
a la manifestació de la tarda: "Las uní 
dades antidisturbios no llegaron a 
intervenir, lo que hubiera tenido dos 
efectos seguros( ... ) hubieran dado pie 
a los más radicales para la~ carreras y 
el lanzamiento de objetos" (només?). 

A !'hora de cobrir la noticia de la 
manifestació del dia 21, la diversitat 
d'opinions deis mitjans sobre el nom
bre d'assistents feia riure. Així, alguns 
van afirmar als titulars o als subtítols: 
"Una marcha de okupas reúne a 1500 
personas" (La Vanguardia) o "La pro
testa congregó a más de 1500 perso
nas" (El Periódico). Altres van pujar 
una mica més el llistó: "Los okupas 
convocan a 2000 personas" (El 
Mundo), n'hi ha que ho van deixar a 
la lliure elecció del lector: "Varios 
miles de personas ... " (El País) i d'al 
tres van ser més realistes " ... van 
comptar amb la participació d'unes 
5000 persones -1500 segons la 
Guardia Urbana-" (Avui). És difícil 
encertar el nombre de participants en 
aquests casos, pero d'aquí a titular la 
notícia amb la xifra de la Guardia 
Urbana ... 
Per altra banda, el reitera! tractament 

de les notíeies que destaquen la 
violenda del moviment (ésa dir, l'o
kupació sempre és notícia quan hi ha 
aldarulls) n'acaba creant una visió 
violenta i generalitzada que tendeix a 
amagar la realitat del que comporta. 
Així, fent referenda a la manifestació 
de Madrid que va acabar amb 53 
detingudes, el diari ABC publicava el 
22 de mar9 (dos dies després del suc
cés, sense fer-ho el día anterior) el 
següent titular: "Cuatro detenidos por 
los disturbios de Maravillas tienen 
antecedentes por hurto y desórdenes 
públicos" i justiticant la violenta acció 
policial: "Las llamadas de auxilio fue
ron multiplicándose por lo que el dis
positivo policial aumentó". 

Amb aquest actual panorama comu
nicatiu que ens envolta és bo tenir pre
sent el que MalcolmX ja ens advertía: 
"SI NO ANEM AMR COMJYfE 
AMB ELS MITJANS DE COMUNI
CACIÓ ENS FARAN ODIAR ELS 
OPRIMITS I ESTIMAR El.S 
OPRESSORS". 

AL BARRI HI HA DE TOT 
Com ja sabeu en aquest apartat tractarem d'ex
plicar les coses que podem trobar al barri. En 
aquest cas farem un petit repas als grups de rock 
que es mouen pel barri, segur que no surten als 
40 Principales, pero són les bandes que tenen 

coses a dir tan de música com d'idees, no són 
professionals, no es guanyen la vida tocant i pot
ser no se la guanyaran mai, pero el que fan ho 
fan amb sinceritat i aixo és el que realment ens 
interessa. 

··- Tlf contacte: David 9JA90.34.00 banda de hardceore-én 
B~~ de thiaiih industrial; ;port(!D . PENGUIN~:viLuAGE · - - . . · ,"teiUli cat¡¡la, tenen duC$·fua¡qu¡:fes 
any i e8cáig,:~· jma de lcs'b¡inde5 -Grup vet~~(c!_e ía tantcrn hard-·. ·a ti-alla: .Records i 'tanibé- van 
·que · assaigei{ a ,:t'Ha.msa,--i va:ri . core de Barna:,.va¡1·grdbar un -LP, _ .. tidpár ·at · Lonnlm. lenll ·~ ~·w<mcanl:.>t 
tocar - al concert' contra J'·últim compartit anib els ~~~OcenCS, edi- Provenen de PonL de 
desa!ÍotjaÍnent.~;. ' . . . ··. :tat pel segéÚ J!"<:ore, porten set inouen bastant pel baitiJ: . · .. 
Tlf cóntacte: Juannía 93.425.59:60·-.. : anys pero Ultiiillune!J.t no han sor- ' . Tlf eontade:Jordi 93.207.-70.35 · 
II.'Ó.W.-•/:.::~·,:· •. ·. :.~.·_ . · tit gaire del local d'assaig, espe-. 973.69."03.36 '' 

·?:~~P ~~~f:.~rk~qt at .b~; -~s ('_re~ qu~ ·ho''fa~i~j>roximamé~t.~ · INNOCENTS · - ·,_ 
bem;-pogQtv~m:e 'tocar aJ'Ha.msa -·-· seu estil va de"hard-:eore mel&hc Gfup:\•etera del mm amb7 ~Y~~de . 

=di verses - ~égadés, nenen 'l:)asiani: '. aJ .pop més·pütent.'i' funcionámeht, van editar 1lna 
currdt el circ\iit'de Centres Socials Tlr contacte:Ser~o 93:325.37.88 ; maqueta i · tul LP compartil amb . 
de la~"ciul!lt~;,Pra~i:iqucn .un · .ij.C- . YOUNG ONES - :· Pt.'llguiiJ Village amb ·eJ . segell B~. 
gr~nd-:erusti'H>astant anfetamínic Amb cinc anys d 'experiencia, ·core. Van partici¡:ID- al Cotltinuem 
amb lletre~ sc:icials j combiii:i.ves, després d'un munt _de concerts i Av~l; han toc:at . un .· munt ;de 
porten quási, tres anys i rio tiigaran éanvis de formadó van apareixer vegades pel tmri. Practiquen · 
a - ~lar una_ ipaql)eta imtopr~:tll~ ~( recopilator_i. ;~ft~e ~_missils in . harowre melooic OOl;;tan-lt'pi::rsc)nat 
da: · , ·· . -~;:· ·. ··· ',J>,< · .. qrbil" del ségelYB,core, amb cua- _Tlf contacte:Gregor o.Mari'ano ·S, · 
Tlf contad.e:.Qlanco 93.325.3L70 ·:'·.' ~ tre ' temes lmp~hcindib!Cs pels · · · ,.. 93.331.99;82 ' 
.MAD NÁTION , ámants del bon ' haJ:d-~re ·me! o- ,' .MOJO ANIMAL 
Ta.lnbé és ~d.els que .assajcn . ·a . dic. Han tocat.-¡¡)s: concerls deis SEX-TET 
. i ;B,"amsa; :- tqquen . ún hard.:CQN ··~e- dos - 'últim5 intents ~' de Birnda_:··desapar~c 
rne!Odic. . . guda fa poc, van 
STAND-STILL . al 

. . . . :desallotjamenL que .. -ha .. patit .... , 
Baildi que es mou entre I'Emo- ' l'Hamsa (ja sabe u ' Hamsa 3- ; · 
puilk i el bard-core popular, por- Ajuntamelit 0). 
ten,cinc anys i tenen una maqueta Tlf contacle:Sergi 93.22.6. l6.80 
editada a Tralla ~ecords, van par- . LA TROUJ•E CÓLORS 
ticipar a la grabació del Formació de música mestissa i 
Continuem Avan\=ant (recopilalori canyera amb boncs lletrcs, van 
auloprodu"it per Radio Rahcem). participar al Continucm Avan\=ant, 
Es tan pendcnts de grabar el que i els hem visl tocar di verses vega
sera el sen pri mer LP pcr Tmlla des pcl barrí. 
Rccords. EL OSO YONKI 

· Segur que efis hem oblidat grups i 
· dades peri>·estem obe~ts i oberte$ 

·· a rebre infprinació i seguir dmb 
' aquesta llista nzés endavant. 
Perdoneu per les errades i les 
mancances. Dífondre la música, 
difondre la idea. Salut. 



LA CAN(:O 
~ lil §. ftil , ilif2·4< ~ ~ fil~~ . 

M O LOTO V 
La libertad de prensa es un dere
cho democrático 
sirve para que los ricos tengan 

todos un diario 
y que te cuente la verdad un 

periodista mercenario 
al servicio del dinero de un 

gordo y rico empresario 
y es que lo mismo nos da que 

sea público o privado 
que nos mienta y manipule un · 

patrono o el estado 
en este mundo en estos tiempos 

solo existe lo que sale en la tele o 
publicado 

solo ocurre lo que luego los 
mass media han confirmado 
y de nada sirve lo que tu hayas 

visto o contado 
en estos tiempos en este mundo 

la verdad solo es verdad si la 
dicen en la radio 
nada importa si eres tu el que ha 

sido golpeado 
si lo dicen por la telc tu ya no 

eres un parado 
sin embargo cada quince dias en 
un tu barrio en algún ga1ito majo 
en el centro social en el insli o 

en el trabajo 
aparecen unas hojas que hablan 

claro si muy claro 
boletín de contrainfom:Jción 

molotov informaciones diferen
tes 

trabajo constante ayuda a la 
gente a pensar coherentemente 
y dice lo que otros callan denun

cia a la canalla 
pasando de mano en mano en la 

cara les estalla 
apoya al molotov distribúyclo 

en tu barrio 
mándales información cuando 

un grupo de vecinos ha sido 
desalojado 
si han metido en el talego a un 

insumiso de tu barrio 
si tienes algunjl historia que 

comunicar a otros 
si regulan la plantilla y os despi

den a unos cuantos 
hazlo tuyo comunicación hori

zontal frente a la del ca pi tal 
pero no es solo un folleto no son 
tan solo unas hojas 
es un grupo organizado también 
hacen otras cosas 
participan con más gente de ins
titutos y de barrios 
y de la universidad y juntos se 

han coordinado en lucha autóno
ma 
y así siguen avanzando 
apoya al molotov 

distribúyclo en tu barrio 
mándalcs información 
yo leo el molo todos los meses 
mi hermano yo leo el molo 

todos los meses 
si señor 

L-AGENDA 
,,~6:~~~· ,.:-· . •;. •.·.· .. _:~:;, ": 
.'~~lliró.engés a les•20h.á 1'Ham~'KinSJ<idpresenta: 

19 d'abril. ''Ciockcrs" (Spikc Lee) 
26 d'a.bril. . "Al final ()e .la escapada" (JL Godard) . .. 
3 oe rhiJ,ig. ''P~rdorill:fx\oita pcn')LtÍcas' me quériá á rrií" 

· 10 de maig. Vídeo sobre els í l¡:s Menin@s da rua brasilenyes 
· :.:p de m~g. 'TérrosP.IIejeros;.• (S: De la Loma) .~· " , 

Dillirns a les 20h a rHamsa "Les Tenses'' presenten cíne~fonnn antlsexlsta: ': . 
.20 d'ábril. ''Como agua para chocolate" . , 
27 d'abril. ''Nadie bab,lará de nosotras cuando hayamos muerto", 
4 de mai g. "Costa Bráva" · · · 

··u de maig. "¿Que be_ hecho yo para merecer ~1:o'?" 

Altres passis de video 
· -Dijous 16 d 'abril a les 20h a Can Vies 

Passi de pel.licula: " L' Agenda Oculta~ 
-Dimecrcs 6 de maig a les 21 h i a les 22:30h (sessió doblé), a I'Hamsa. 
Estrena del Curl-mctratge:''Noche de Vela'' de El Chapu¡.:ón Prodnctions. 

CONCERTSIESPECTACLES 
Divendres 17 d'abri1.20h. 
Divendres 17 d 'abril.21:30h. 

Dissabte 18 d' abril.22h. 

Actuació musical amb:-Tú Eliges a CanVíes, 
Festa sí, lluita també amb: 
Subterranean Kids, Habeas Corpus.,Corazón del Sapo, Banda·Jachís. 
*800pts anticipada *lOOOpts taquilla: a les Cotxeres de Sants, · 
Concert pcr l'autogestil) de Radio Rabcem (éol.lectiu dedifusi6 musical) 
amb: Cuero, Trimelón.de Naranjus, *300pts_,·a1'HAMSA, 
Concert del dia del Sabotatge amb: 

' ·. .. .. . .. 

4:\lNifi~[:;<~~Wl~ [Q)~ ~[Nl ~~~$ 9 de maig de 1998 
c/Jocs florals 42. Durant tot el día hi haura activitats per celebrar-bol 

r-----------------------~--------1 
1 MANIFESTACIO 1 

1 ANTICAPITALISTA 1 
1 Divendres 1 de maig a les 20h a Canaletes. 1 
---------------------------------· 


