BURXc\

El pols posar en contacte
amb nosoltres als
C.SA Can Vies i Hamsa.
Per intemet l'adrec;a és:
jmayne@arrakis.es

núm. 5
Agost de 1998

Butlletí contrainro•-•nat:iu de la viha de Sants.

IJA VAN CINC...
L'edifici és al c/d'en Blanco n°33, i estava abandonat

El dissabte 8 d'agost, una
dotzena de joves va okupar un
edifici al carrer d'En Blanco 33,
acompanyades d'una quarantena
de persones que amb timbals i
clarinets animaven el cercavila i
anunciaven l'acció al veinat.
Després d'entrar a la casa (un
bloc de dos pisos que portava
més de deu anys abandonat) van
reivindicar l'okupació i van
comen¡;ar a destapiar la porta
per que hi pogués entrar tota la
gent que ho volgués. A part del
rutinari parte policial, van
passar varis cotxes tant de

policía nacional com municipal,
el matí va ser for¡;a tranquil.
Després de dues setmanes les
feines de rehabilitació estan ja
for¡;a avan¡;ades, i en principi
l'edifici es destinara a vivenda.
De moment no han tingut gaires
problemes, tot i que ja tenen
denúncia penal per part del
propietari, i pel que sembla encara no han decidit quin sera el
nom de la casa.
A continuació reproduim
l'octaveta que van repartir el dia
de l'okupació:

LES FESTES
ALTERNATIVES

(continua pag.2)

Finalrnent, el dimecres día 26 on poder disfiutar sense suar ni
d'Agost, comencen les Festes estar apretats, aquest !loe
Altematives de Sants, on durant finalment ha estat cedit pel
4 dies, col.lectius i persones del Districte que en un principi es
barrí disfiutaran de música, festa negava a permetre l'instal.lació
i activitats, alhora que difonen de les festes enlloc més que no
reivindicacions i lluites que estan fós les Cotxeres. A )'última
pagina de La Burxa podeu
presents al barrí la resta de l'any.
Tots els actes de les Festes es trabar totes les activitats i
realitzaran a la Pla¡;a de Can . l'ubicació exacta de Les Festes
Mantega, un espai gran i arbrat Altematives.
Imatge de la

fa~ana

(continua pag. centrals)

de l'edifici okupat el passat 8 d' Agost

ACUSATS D'ATEMPTAT
LA MISSATGERIA
PERNO DONAR EL D.N.L
ESTÁ QUE TREU FUM
Els dies 30 i 31 de Julio! algunes
i alguns deis missatgers de la
ciutat de BCN van dur a terme
una vaga convocada pels
sindicats C.C.O.O. , U.G.T. i
C.G.T per reivindicar 23 punts
amb els que pretenen abolir la
precarietat del sector. Alhora un
nombrós piquet informatiu va
anar per la ciutat en moto
informant a les empreses que no
seguiren la vaga. A més els
sindicats convocaran vagues
periódiques tots els dijous i
divendres a partir d'octubre fins
a la fi de les negociacions amb la
patronal. Tot i que la majoria de

les i els missatgers van seguir la
vaga, pocs van ser els que van
participar en les piquets. Segons
els mateixos ens van explicar, els
principals problemes que pateix
la lluita missatgera son la por de
la gent a la repressió de l'empresari i a l'atur, i també que la lluita
esta canalitzada per uns sindicats
poc participatius, que sempre
comencen amb for¡;a les
reivindicacions peró que rebaixen
quan pacten amb la patronal. Per
tot aixó, en el sector cada cop es
veu més necessaria l'autoorganització deis i les missatgeres
fora deis sindicats.

En un confüs incident, la policía
nacional va detenir dos joves
veins de Poble Sec, quan estaven
entrant a la casa okupada situada al carrer Tapiales el dimarts
18 d'agost . En un primer
moment els van demanar que
s'identifiquessin, i en el moment
en que es van negar i van intentar entrar a la casa es va produir
un lleu forceig que va acabar
amb l'arrest de les dues persones, que van ser traslladades a
la comisaria de la Seu del
Districte, primer en qualitat de
retingudes amb !'excusa de la
identificació,
finalment
detingudes sota l'acusació de

resistencia, desobediencia i
atemptat a l'autoritat. Un deis
detinguts va sortir en llibertat
l'endema al matí, pero a l'altre,
de nacionalitat mexicana, li va
ser aplicada la llei d'extrangeria,
a causa de la qua! va haver de
passar dos dies a la comisaria
de La Vemeda.
Finalment el jove mexica ha
quedat pendent d'una ordre
d'expulsió, que es podría fer
efectiva en cas de decisió judicial o d'una nova detenció, i tan
el! com l'altre detingut hauran
de passar a declarar pels jutjats
quan aquests els citin.

CONDEMNATS PER OKUPARDURANT
7 HORES UN EDIFICI MUNICIPAL
L'edifici va ser desallotiat el passat 1 de novembre pels antiavalots de la Guardia Urbana.

L'Audit'mcia de Barcelona va
decidir el passat 30 de julio!
condemnar a 90.000 pessetes
de multa o 45 dies de presó a
les catorze persones detingudes
el primer de novembre de l'any
passat (entre les quals hi havien
algunes velnes de Sants), per
okupar un edifici municipal al
carrer Regomir de Barcelona.
La sentencia és especialrnent
greu ja que en un primer judici
van ser absolts, ja que la
jutgessa va entendre que
l'Ajuntament no tenia un especial interés en la condemna, ja
que havien ja estat desallotjats,
trenca la línia de les

Audiencies Provincials de
Girona, Madrid o Mallorca que
han anat dictant absolucions en
tots els seus judicis per
okupació.
Amb aquesta sentencia queda
en evidencia la situació de la
Fiscalía General de Catalunya i
de l'Ajuntament de Barcelona,
que s'han posicionat diversos
cops en públic en contra la
penalització de l'okupació i en
favor del diitleg, pero a !'hora
de la veritat s'han mantingut al
marge, i de moment cap de les
dues institucions ha fet res per
impedir que les condemnes es
facin efectives, cosa que pot

passar, si no s'atura abans, a partir del 17 de setembre.
De moment l'Assemblea d'okupes
ha iniciat una campanya de
denúncia que va comen~ar amb
una roda de premsa i el regal
simbólic a l'Ajuntament d'un lot
de productes de neteja i
maquillatge (perque es renti la
cara) i una pel.lícula de Pinotxo
al Fiscal General Josep M" Mena
(perque se'n recordi que ti pot
creixer el nas s'hi diu mentides). I
que ha continuat amb una serie
d'accíons, com la xiulada a Clos
durant l'acte d'entrega de premis
de les Festes de Gracia.

,

LACINQUENA
OKUPACIÓ
ALBARRI
(transcripció octavcta, vé de la piJg.l)

Velnes i veins:
Un gmp de joves del barrí hem
decidit okupar la casa situada al
e/ d'en Blanco núm 33, com a
protesta per l'alt preu de
l'habitatge, que sumat a la
precarietat laboral, l'atur i la
sobreexplotació a que ens sotmet
la situació actual, ens deixa a la
cuneta de les magnífiques xifres
macroeconómiques de "la España va bien", i ens fa totalment
impossible l'accés a la vivenda
digne.
No creiem que viure a casa de la
familia sigui un argument valid,
en canvi veiem que arrancar
aquesta casa de l'especulació, no
només ens beneficia a nosaltres,
sino que tot el barrí hi surt
guanyant, ja que obrim un nou
espai de lliberat on abans hi havia
una runa.
So m conscients de la
desconfian~a que generem, pero
a tota aquesta gent ¡¡ diem que
ens conegui personalment abans
de criticar, ja que no som gent
diferent, sino simplement gent
jove, que davant de !'actual estat
de les coses decidim actuar de la
forma que considerem més
conseqüent i justa.

'

UN PREGO AMB POCA GRACIA,
RACISTA, 1 AMB UN LLADRE DE
GUANT BLANC CONVIDAT

El passat divendres 21 d'Agost,
es va fer desde una de les
finestres de la Casa del Mig,
situada al Pare de l'Espanya
Industrial, el pregó de les
Festes Majors de Sants. Durant
aquest acte hi va haver
situacions molt curioses, i
algunes d'elles sorprenents. Primer volem destacar que tot i
l'intent de fer riure a la gent que
hi havia escoltant el pregó,
l'humorista Gila, que era
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l'encarregat de fer-ho aquest
any, no va aconseguir-ho, i pe!
contrari si que va aconseguir
que algú el xiulés quan va fer
referencia en un deis seu s
acudits a les persones de color
negre tot dient: "los negros que
tienen mejor olfato que los perros". Després de "l'espectacle"
de Gila, el regidor del Districte,
Pere Alcober, va desitjar una
bona festa a tothom, excepte les
Festes A!tematives a les que no

va fer cap tipus de referencia.
Peró no tot el que passava al
pregó ho va veure tothom, només
qui s'hi va fixar molt, va poder
entreveure darrera de Pere
Alcober, mentre aquest parlava,
la figura de Josep M" Sala, que
escoltava les paraules del Regidor de Sants. Recordem que el
diputat socialista Josep M" Sala
va ser condemnat pel Tribunal
Suprem a 4 anys de presó, per
haver finan~at il.l egalment el

PSC, peró sembla que aixó que
el senyor Sala sigui lladre de
guant blanc no és massa important pe! Districte de Sants, i el
van convidar a assistir al pregó
de les Festes, com a homenatge
a la seva persona. Ah, i per cert,
després del pregó, en un sopar
pagat no se sap amb quins diners,
els polítics i els seus amics (amb
)'entrada restringida per guardaespatlles), es van posar les botes.

JU C PER A 1\CA LA
SEU DEL PP A LES CORTS
El partit polític fa una petició particular de 2 anys i 3 mesos de presó

UNAMAREILA
SEVA FILLA,
DESALIOTJADES
PERLAPOLICIA

organització alega! com és la
PU A, i si se'ls considera culpables, la PUA sera considerada
una associació il.lícita i perseguida com a tal. Els dos joves
afectats, consideren que "tot és
un muntatge per carregar-se la
PU A", i els estan utilitzant a ells
coma "conillets d'indies", jaque
ells no pertanyen a l'esmentada
organització. Pero l'acusació
esta tormulada, i sembla iniciada la persecució judicial contra
la PUA; "la policía busca aixó"
conclou un deis joves, que
actualment estan sotmesos, per
si no fos prou, a un seguiment
policiaL

El passat dimecres dia 12
d'agost, la Policía Nacional, va
fer fora una dona i la seva filia
de 4 anys, que vi vien en una casa
antigament huida situada al e/
Noguera Pallaresa n°23 . Van
apan!ixer pel matí, sembla ser
que amb la corresponent ordre
judicial, i van desallotjar la familia, tot deixant-los al carrer
amb les poques pertinences que
varen poder agafar. Després de
dormir dues nits al carrer, velns
i velnes del barri van ajudar-Ios
a obrir una casa abandonada per
a tenir un sostre on viure.

A finals de novembre de 1997,
dos joves que tomaven de festa,
van llan(j:ar pedres a la seu del
PP de Les Corts, amb la mala
sort que estava vigilada per
agents secrets de la Policía Nacional, degut als nombrosos
atacs del que era objecte el local "popular" Després d'una
petita persecució, van ser
detinguts pels "socials", que van
arribar a amena9ar-los amb aplicar-los la llei antiterrorista Van
estar tancats durant 36 hores a
la comissaria de Sant Gervasi,
en una cel.la "pitjor que el zulo
de !'Ortega Lara" (segons ens
han relatat ells mateixos).
Després de passar perla Jefatu-

ra Superior de Policía a Vía
Laietana, on van dormir sobre
pixats, escarbats i brutícia, van
declarar davant el jutge i van ser
posats en !liberta!.
Ara s'apropa el día del judici, on
la Fiscalía presenta acusació de
danys i demana 65.000 pts per
desperfectes, i el PP en acusació
particular demana 300.000pts
en desperfectes i els pretén acusar de danys, disturbis i
associació il.lícita (com a
presumptes membres de la
PUA), sol.licitant 2 anys i 3
mesos de presó. Aquest últim fet
és una novetat en !'escalada
repressiva, ja que és el primer
intent de criminalitzar a una

,

CAMPANYA
CONTRA LA
BANDERA
ESPANYOLA

ACOO INFORMA:IlVA ,
DURANT L'INAUGURAOO
DE LA PLA(:A OSCA

L'assemblea local deis i les
J oves Independentistes
Revolucionaris/es de Sants
portará a terme alllarg de les
Festes
Majors,
una
campanya en contra de la
presencia de la bandera
espanyola als carrers de la
vila. Aquesta campanya es
dura a terme principalment
amb l'enganxada de cartells
sota el lema "Catalana sí,
espanyola no" , i segons
diuen "sera una m ostra de
rebuig del jovent catala contra les modes espanyolistes
que ens vol en imposar". Un
altre deis lemes de la
Campanya sera "Ara i fins
fer-Ia fora., FORA LA BANDERA ESPANYOLA". De
fet en els últims dies ja s'han
comen¡;at a veure algunes
pintades i cartells en contra
de la bandera espanyola en
alguns carrers i places del
nostre barri .

Joves van repartir octavetes sobre la repressió a l'okupació durant els últims 2 anys
El passat dia 18 de juliol,
Joan Clos i Pere Alcover van
inaugurar la PL Osea, que
havia estat remodelada
durant els últims mesos. La
nit abans van apareixer
algunes pintades al terra de
la pla¡;;a denunciant els
desallotjaments
i
la
hipocresía de l'Ajuntament

respecte l'okupació, que van
ser esborrades per brigades
de neteja municipals el
mateix matí. Durant l'acte,
un grup de joves van repartir octavetes de protesta en
relació a l'augment de la
repressió que s'ha patit els
últims 2 anys , desde
l'aprovació del Nou Codi

s maugurava la

Pla~a,

Penal. Es van produi:r
alguns moments de tensió
quan un agent de la Guardia
Urbana va dirigir-se cap els
joves i els va exigir un
suposat permís; en veure
que els vei'ns i vei'nes
comen<;aven a adonar- se
deis fets, l'agent va marxar.

es repartien les octavetes reivindicatives

---------------------------------------------------------------------------------~~-------------

FESTES ML\~IORS L\I~TERNL\TIUES
Dimecres 26

Dissabte 29

20h. Traca d'inici
2lh. Sopar popular i concurs de truites
22h. Passi de videos amb pantalla gran: okupació, precarietat
laboral, antisexisme.
24h. Festa reggae.

12h. Activitats per a menuts i menudes a canee de:
-BRUIXES I MADUIXES
13h. Mulla't contra el capital.
14h. Paellada amb música mediterrania (300 pts).
16h. Cigalons.
19h. Xerrada-Debat:
"LES PRESONS COMA CENTRE D'EXTERMINI"
-Parlaran presos i un historiador.
21 h. Rom cremat.
22h. Correfoc i Drac de Ribes.
22:30h. Concert amb:
-LA BANDA DEL ZURDO (tambors de l'Onyar).
-TREMENDA BANDA.
-ABEL QUE PASA.
-LA TXARANGA REVOLTOSA.

Dijous 27
Terrassa oberta tot el dia amb musiqueta.

Divendres 28
18h. Pintada de mural.
19h. Vespre d'espectacles:
-psicodrama amb ALTERNATIU X.
-magia amb MAK I DANI.
-teatre amb BRIAN.
-espectacle amb SISIFOS SONS ... .i molt més.
22h. Concert amb:
-DJVU
-H.O.W.
-PAQUITA'S NIPPLES
-RÁBIA POSITIVA

Diumenge 30
7h. Esmorzar i tamborinada de fi de festa.

REFLEXIONS SOBRE LES FES TES
"La Burxa" que tensa les
mans 1' hem dedicat a les
festes majors de Sants, i
especialment a les
FESTES ALTERNATIVES que diversos col.lectius i persones del bani
han tirat endavant des de
1'autoorganització, sen se
subvencions ni ingerencies
institucionals (que ho han
intentat). Aquestes Festes
Alternatives, a part de tenir
la finalitat propia de tota
festa popular (DIVERTEIX-TE, EMOCIONA'T,
@LIGA BALLA, COMU-

NICA, SOMRIU, EMBORRATXA'T. .. ), tenen un
sef:,ruit de components que
desde la Burxa, per ser
també propers a aquests
plantejaments, volem ressaltar.
En primer lloc, les
festes majors del nostre
barrí, com tota festa major,
tenen la particularitat que
recuperen un espai -el
carrer- que durant tot 1'any
és només utilitzat com a
mi~a o instrument d'altres
practiques ni tan satisfactóries ni tan lúdiques.

Aixi, mentre durant les festes els carrers i places esdaten de vida, de relacions
socials, d'alegria, i treball
compartit (només s'han de
veure els sopars veinals que
es fan en molts carrers de
Sants, o les hores deixades
pels vei'ns en engalanar
carrers, un treball col.lectiu
i il.lusionant), durant tot
l'any el carrer esdevé nomes el canal per on els
automóbils imposen la
seva llei competitiva, contaminadora i individualista. Des de les festes alter-

natives PER UN SANTS
LLIURE 1 TROPICAL,
que aquest any es faran a
Can Mantega, es vol recalcar la necessitat de recuperar el carrer com a centre
de la vida popular, com a
espai de relacions socials i
no només de relacions
automobilístiques 1 mercantils.
Aquest és un altre
aspecte que des de les
Festes es vol denunciar:
durant tot 1'any, la diversió,
l' oci , el lleure, es veu
sotmés a una mercantilit-

zació esgarrifosa, per a la
joventut només es potencia
una diversió limitadora i
repetitiva com són les
discoteques (cada cop més
cares, amb goril.les violents a les portes, que potencien un ús anti-comunicatiu de les drogues, tothom ballant callat/da en el
seu món interior). La
Generalitat, amb la seva
actitud i legislació restrictiva vers els horaris de
tancament de bars i festes
de carrer -aquests st que
són espais de comunicació

i vida!- potencia un tipus
d ' oci que, a part d ' empobrir a la joventut, serveix
pera enriquir a particulars
mafiosos i turbulents (els
amos de les discoteques).
Les festes majors alternatives, en canvi, intenten
escapar d'aquesta lógica:
en tant que són fruit d'un
esfory i un treball col.lectiu, els diners que surtin de
les festes, a part de pagar
els grups, espectacles, etc,
no aniran a mans de particulars sinó que les gestionara l' Assemblea de barrí,

i serviran per a finan9ar
projectes que repercutiran
en el mateix Sants: activitats en els centres socials
okupats, activitats de
col.lectius contra l' atur, de
col.lectius antisexistes, de
música no comercial, etc.
Així, 1'espai de les
Festes altematives, abanda de ser un espai de diversió, també sera un instrument per a potenciar
!' autonomía de totes les
iniciatives alternatives que
durant tot l'any van sortint
al barrí de Sants. Així, es

convida a totes les persones, col.lectius, associacions de velns, etc, que durant 1'any han estat lluitant
per un barri millor, a venir
a compartir experiencies.
Des de la Burxa, que hem
intentat ser una expressió
més deis que no la tenen en
els mi~ans de comunicació
oficials, també us convidem a la Pla9a Can Mantega.
1 a totes i tots, PER UN
SANTS LLIURE I TROPICAL, DIVERTIM-NOS l
LLUITEM!
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L'ESCOLA MIQUEL BLEACH PRESSIONA
PER DESALLOTJAR L'HAMSA
El CSA Hamsa distribuira un dossier a entitats i mitjans de comunicació per denunciar-ho
En un dossier inforrnatiu que
properament es distribuira a miqans
de comunicació, associacions i vems
del barrí, el Centre Social
Autogestionat HAMSA denuncia tot
el seguit de maniobres que I'Escola
Pública Miquel Bleach esta
realitzant des de fa mesos per
aconseguir, costi el que costi,
l'enderrocament de l'antiga fabrica
amb el rnateix nom, part de la qua!
porta okupada dos anys i mig, i que
esta situada just davant del centre
educatiu. El dossier recull el punt de
vista deis ocupants, acompanyat de
la documentació necessaria per
a donar-Ji fiabilitat. Entre
aquests documents
trobem els informes
i
escrits elaborats
per
l'escola,
juntament amb
d'altres
de
l'Associació de Ve!ns
d'Hosta-francs, i dirigits
al Jutjat n°50 i a
!'Audiencia Provincial amb
una clara intenció d'incidir
negativament en el procés judicial. La redacció de la Burxa
hem intentat resumir el contingut
del present dossier.

ELSFETS.
El mar~ del 1995 una part de la
fabrica siderometal.lúrgica Hamsa
va ser okupada per convertir-la en
vivenda i centre social. Tot i el mal
estat general de la finca, la part recuperada es manté en condicions i
amb el temps es va rehabilitan! i
millorant. La denúncia presentada
pel propietari, Leonardo Leprevost,
i auspiciada pel Districtc de SantsMonjuic, intenta acabar amb
!'experiencia i provoca dues ordres
de desallotjament (setembre 1995 i
febrer 1996) que són frustades pcr
la mobilització popular. Ni el jutjat,
ni la propietat ni l'Ajuntament havien
conseguir el seu propósit. A principis
d'any, l'Escola Miquel Blcach cnvia

lill escrit al Jutjat n°50 on denuncia
el mal estat de la fabrica i el perill
que aixó suposa pel seu alumnat;
també fa referencia al centre social
okupat, a qui responsabilitza de gran
part de la brutícia i les males olors,
problema existen! des d'abans de
l'okupació. A més del risc fisic i
sanitari, l'escola adverteix del "risc
de conducta", degut al vestuari i els
habits que s'oposen als plantejats
per l'escola ('?!).
A
tot

a ixó,
acaba demanant a la jutgessa
"que prenguiles mesures pem'nents
per tal de donar una solució adient,
policial,judicial, etc, quc protcgeixi
als nens d'aquesta escoJa·~ I pcr
finalitzar, es renta les mans: dcmana
"ser exonerada de les responsabi/itats que es puguin derivar
d'aquests léts ". En cap moment
esmenta els propietari, vertader responsable de la precaria situació de
la fabrica. Tampoc és cap~ de fer
arribar les queixes directament a la

gent de la casa; aquests asseguren
que en cap moment ningú de )'escoJa
va parlar amb elles, tot i estar a
escassos quatre metres de la porta i
veure's cada dia. L'escrit de l'escola
juntament amb un informe tecnic de
l'Ajuntament, provoca una tercera
ordre de desallotjament (febrer
1998), i també és utilitzat per
l'advocat del propietari, Vladimiro
Lamsdorff, per a exigir un
desnonament immediat. Un recurs
presenta! pe! CSA Hamsa porta el
cas a !'Audiencia Provincial, que
actualment és qui ha de decidir sobre el futur de la casa okupada.
Davant el fracas, I'escola eleva el to
de la seva reivindicació i presenta un
altre escrita finals de juny on es rectifiquen algunes absurditats, fruit
d'una inútil reunió entre una persona del centre social i la directora,
on se li va comunicar el malestar deis okupants i on se li va
exigir un canvi d'actitud,
cosa que coro podem veure
és ignorada completament per l'escola, ja
que la carta continua
ex.igint el desallotjarnent implícit de
la casa, ara si,
d'una manera
més fina, demanant a !'Audiencia Provincial que "prengui les m esures pert1nents i necessanes p er
senyalar la vista d'apelació el més
aviat pOSsible per tal de donar una
solució adient enderrocant la
fabrica, is'hi faci un parco unjardi
per /'csco/a i els vei'ns ". Va
acompanyada de 177 signatures.
L'Associació de Vems d'Hostafrancs,
fidcl aliat de I'escola, també envi a un
text de suport a l'escrit de l'escola, a
!'igual que la Coordinadora
d'Urbanisme, entitat formada ni més
ni menys per l'AW d'Hostafrancs,
de Creu Coberta, del el Galileu, del
Triangle de Sants, de Badal, Brasil i
la Bordcta, el Centre Social de Sants
i el Secrctariat d'Entitats.

L'ESCOLA

V. LAl\'ISD<>RFF

"fan unes grans restes a la discoteca que s'han monlal"

"Han i!L5talado una discoteca de considerable aforo.
Cobran entrada (a precios de mercado), expiden consumiciones, hay sospechas de que también circul
droga. pero no pagan alquiler, ni luz. ni agua. ni im puestos. ni tienen licencia de cf;ISe alg una. El volument
de los altavoces es tal que no deja donnir al vecindan o y no tienen lavabos. por lo que numerosos clientes
hacen sus necesidades en la calle. "

"no tenen serveis de wc !iJn les SCI es ncc.·c...·<sif1lts al carrcr"
"cada vegada que ha hag UI un a vi>de dessallotjamcnt
als okupes, i van tres en dos anys. cls nens i cls seus
pares lenen por i viuen una situació d'angoixa i tensió "
"(els

m:n~)

estan constantrnent en n'sc de conducta.

ÍJ que veuon wnductc·s ¡¡fjpjqu~ ( vcs/UaiL.)"

.Hh oc.-.lf

flt•l

pr u p1l't.111

CONCLUSIONS.
Arran de la situació creada, el CSA
Hamsa planteja les següents
conclusions:
- L'enderrocanxnt de la fabrica Hamsa
és una reivindicació ben lícita; ara bé,
el centre social no pensa renunciar ni
ara ni mai al treball realitzat durant els
dos anys i mig d'okupació.
-Conseqüentment, qualsevol proposta
d'enderrocament de la fabrica ha de
comptar amb la nostra participació i
ha d'anar acompanyada d'una solució
a la situació de l'espai okupat.

-Queda ciar que l'Escola Miquel
Bleach, més enlla d'ex.igir l'enderrocament, esta fint tot el possible pera
provocar el desalloqament de l'Hamsa:

a nivell jurídic, intentan! incidir
descaradarrent en el procés judicial i
pressionant pera que es dicti una aitra
ordre de desallotjam:nt. A més hi ha
indicisque actuen terreres persones que
poden estar assessorant l'escola.

a nivdl social, intentant desprestigiar i
ocultar la tasca que es fu al centre social okupat.
a niveD veinal, intentan! posar en contra el vernat, fent afirrnacions
interessades sobre la higiene del carrer
(problema que I'Hamsa ha anat
solucionant), dient mentides i recollint
firmes.

Pera finalitzar el dossier, l'assemblea
del CSA Hamsa anuncia l'inici d'una
campanya de suporta la casa okupada,
amb una nx:ollida de signatures exigint
que "qualsevol solució al mal esta! de
la tabnca vagi supeditada al mantenimentdelcentresocialokupat'~ La
distribució del dossier en qüestió sera
una aitra part de la campall)a, i buscara
un canvi d'actitud de les associacions
de veihes i vei:ns, que de ben segur no
coneixen el rerafons de la reivindicació.

EL DISTRICTE
"S'haurien d 'adoptar les m esures imprescindibles
e vitar n 'scos ( . .}. mesures que no es poden dur a tenne
mentr e l'immob/c ,·ontinui en /'actual situaci ó

El suplement contraindicatiu més afilat (no recomenat pera gent amb remorctiments ¡ caractures)

ELS CASPELLERS DE SANTS
ACTUARAN PER YNEZIRILLAZ Il/ustres
UN 12 D'OCTUBRE MÉS PLURAL QUE MAl
Segons he m pogut saber des

commemora El Diade la Patria Es-

és una institució tan carca com

d'aquesta redacció, a partir de fonts

pañola. Com a espectacular i

pensavem" -se gons diu el President

que prefereixen estar en l'anonirnat,

sorpresiva actuació, Saenz de

de la Colla- que afegeix "també

el proper 12 d'octubre, Ricardo

Y neztrillaz ha aconseguit que els

varem comprovar la generositat d'una

Sáenz de Yneztrillaz, líder de

Caspellers de Sants realitzin una

institució tan estimada pel poble"

l'ultradreta partit Alianza por la

ai.xecada de Castells per tal de do-

(500 talegos). Segons el seu President

Unidad Nacional (A.U.N.), sera el

nar un aire més plural a l'acte. "Els

ells actuaran en un acte lúdic i festiu,

convidat estelar de la celebració que

Caspellers, després d'haver actuat

tradicional de la vila, a la que la seva

tindra !loe a la Playa deis Pai"sos

a la Boda de L'Infanta Cristina, hem

entitat no pot faltar.

Catalans, acte que any rera any

pogut veure que la Monarquia no

SANTS TROPICAL ...
'
PERONOTANT
Magnum i el Halcón Callejero es passejen pels carrers del barri
Amb !'arribada deis calors
estiuencs, i amb el lema Sants lliure
i tropical de moda, sembla que hi
ha algú que s'ho ha pres massa al
peu de la lletra, i ara no sabem si
aquest personatge amb camisa de
flors, mostatxo i ulleres de sol és un
conegut detectiu hawaia contractat

pel nostre magne ajuntament per
donar tropicalitat a la vila, tot i que
altres rurnors informen que podria
ser el propi Fregidor de Districte,
el conegut Pere Aiquevé, que podria
haver-se quedat ell la feina
aprofitant les vacances estiuenques.
L'oposició esta estudiant la

possibilitat de denunciar-lo per
incompatibilitat de carrec públic. Al
mateix temps hi ha qui sospita que
dins d'aquesta· estrategia de treure's
un sobresou a l'estiu el Dement de
Districte Francesc Onan podria fer de
doble del conegut justicier "Halcón
Callejero".

de/barrí
Curiosos personatges que es
dediquen a netejar cases ruinoses
i amb tones de merda., activitat
que no només no allarga la vida
de la casa, sinó que n'accelera la
demolició. Aquests artistes de
l'efimer s'acostumen a recom!ixer
per moure's sempre en grup,
enganxar tot tipus de cartells i
criticar tot alió que no els agrada És habitual que afirmin que
son del barri de tata la vida i que
els i les seves velnes els aprecien
molt, fet que es fa dificil de
creure, tenint en compte algunes
curioses costums d'aquesta gent,
cóm el fet d'organitzar soro!loses
festes fins a altes hores de la
matinada, rematant-les amb
tamborinades els diumenges de
bon matí, que seran molt
divertides, peró que de vegades
costa un xic d'apreciar.

LACANCÓ
,
En aqucst número de la Burxa.
hem volgut fer una excepció. i
publiquem un poema en comptes
d'una can¡;ó. Es lracta d'un poema
que ens han envlal els presos
F.LE.S de la presó Jaén 11
inspirant-se en la setmana de
repressió que varem patir al barri
el passat més de febrcr. Cal explicar que els F.IE.S. son presos
sotmesos a mesures d'una
repressió extrema dins de les presos.

L-'AGENDA
Amb el final de l'estiu tot torna una mica a la normalitat, així el dia 1 de setembre tornará a
obrir la cafeta de l'HAMSA, en el seu horari habitual de 19 a 23h.

CONCERTS
Els dissabtes 5 i 19 de setembre hi haura concerts a l'HAMSA, pero encara no
estan els grups confinnats (el del di a 5 l'organitza la Platafonna de detinguts)
TALLERS
Els tallers de l'HAMSA també s'anirán posant en marxa durant el setembre, si et
vols infonnar passa't-hi en horari de cafeta

~ARTA DE PRESOS FI.E.S.
Manifiesto a los ol.:upas:
A ti ciudadano del mundo
que llenas los espacios inhabitados
con tu aura anarka:
La que resplandece en los reductos
ok.-upados,
guerreros del asfalto
recorren las calles reclamando
una tierra libre en un planeta
sincronizado~

Un lugar donde aliviar
la violencia del estado.
Mujeres y hombres unidos ok.-upando,
mil veces levantando sus cuerpos
en el desalojo de los mercenarios
golpeando.

Trobades de Lluites i Resistencies contra el Neoliberalisme a Catalunya
Dies 10, 11, 12 i 13 de Setembre al Col.legi Vicenta Vives (c/Laurea Miró n"67, Pare de Can Vidalet) d'Esplugues de Llobregat

Día 10

Día 11

Día 12

Día 13

17h. Presentacíó deis Durant tot el dia tallers Durant tot el dia Lluites 1 Oh. Posada en comú.
de discussió de la xarxa contra el Neoliberalisme
grups
Conc\usions
-Grups
tematics
20h. Cercavila fins a
l'espai altematiu dels 21h.Tomem a l'espai
altematiu deis diables
Diables de Bellvítge
(Festa Major de
de Bellvitge.
Bellvitge)
Concert amb: Camil.lics,
La Txaranga Revoltosa
Concert amb Llunatics Color humano

Mujeres y hombres humanos que
okupais desvelados
vuestra dignidad es insólita,
un ejemplo para los que nunca han
luchado.
!!!Tribus de la tierra libre!!!:
Vuestra ok.-upación en el mundo
deshabitado
es un buen camino para hacerlo más
humano.
!!!Ánimo guerreros del asfalto!!!:
Pues aunque el fascismo irrumpa por
asalto
conseguireis vuestro propósito:
un mundo nuevo donde vivan los
humanos.

K7.Abel que Pasa

Módulo F.lES. de la cárcel Jaén ll

tasu~xa*

ADRECES:
Festes Alternatives (26-29 d'Agost)
Playa Can Mantega
Hamsa, c/miquel bleach 15
Can Vies, c/jocs tlorals 42
La Fresca, c/fisas 5
CS de Sants, c/olzinelles 30
Casal lndepe, e/demóstenes 9

0

K7.Conflict Noise

Fanzine "Artritis"

Recull de totes les
Burxes editades fins
ara, per tal de veure
l'evolució d'un mitja
contrainformatíu de
barri.6 exemplars.

