
El pots posar en contacte 
amb nosallres als 
C.S.A. Can Vies i Hamsa. 
Per interne! l'adrec;a és: 
jmayne@arrakis.es 
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1.500 exemplars. 

Bu tllctí con tr·a in f"or·nta ti u de la vi la de San ts. 

L'AVE CREUARÁ EL BARRI? 
El cost de l'infrastructura per instalar les vi es de l'A VE a Sants, supera els 250.000 milions. 
El tren d'alta velocitat (AVE) 
ara sembla que també passara 
per Sants . L'AVE desde fa 
alguns mesos s'ha convertit en 
el principal objectiu deis politics 
de Barcelona i de l'Estat, cosa 
en principi sorprenent ja que 
segons com ells mateixos ho 
expliquen només es tracta dún 
rnitja de transport. Pero l'AVEI 
no és tan sois aixo, és l'implan
tació d'un model socio-econo
mic basat en les inversions de 
grans empreses multinacionals,""' 
i és que a tot arreu on s'ha insta
l.lat o es pretén instal.lar el tren 
d'alta velocitat, grans operaci
ons especulatives del sol (finan
~ades pels interessos de grans 
empreses), han provocat expul
sions de persones deis !loes on 
viuen, greus danys a la natura, 
instal.lació de grans holdings 
comercials, etc ... Aquestes si
tuacions han derivat en moltes 
ocasions en enfrontaments amb 

JA SÓN AQUÍ LES JREs 

JORNADES CREATIVES 1 
D'INTERCANVIAL 'HAMSA. 
Les Jomades Creatives i d'In
tercanvi és un projecte nascut 
ara fa dos anys i mig a Art Apart 
(taller d'artistes autogestionats 
del C.S.A.HAMSA), i continuat 
a d'altres C. S.A. com Les Naus 
(Gracia) o El Palomar (Sant 
Andreu), amb la intenció de 
mostrar i difindre diferents acti
vitats creatives: il.lustració, có
mic, reciclatge, fotografia, joie
ria, teatre, cinema, .. .i el que 
qualsevol volgui aportar. En 
paraules deis propis coordina
dors de les Jomades: "És una 
exposició colectiva, artística i 
una trobada participativa on es 
barrejen l'artesania i l'art coma 
forma de lluita i mitja d'expre
ssió, ion hi ha un contacte direc
te amb el creador/a d'una obra 
sense intermediaris que la mani
pulin o se n'apropiln. Les 3'"' 
Jomades tindran lloc del 21 al 
27 de Novembre i a !'Agenda en 
detaliem QKes les activitats. 

El projecte del Ministerio de Fomento preveo ampliar de 6 a 91es actuals. 

la policía, ja que les persones plataformes en contra de !'AVE, 
· de barris i pobles afectats pel i a Barcelona, al barrí de Sant An-
pas del tren, han intentat evitar dreu , ha aparegut el col.lectiu 
la continuació de les obres (en ACAVE. El projecte de I'AVE a 
palsos com Italia, Fran~a o Sants de moment és una hipótesi, 
Alemanya). A Catalunya, mol- pero seguirem informant d'allo 
tes comarques han organitzat que es confrrmi en els propers mesos. 

POLÍGONO CHAVORRO 
Esta situat en ellloc més amagat del Dictricte de Sants 

Quan s'agafa el bus 109 i a me
sura que aquest va seguint el 
Passeig de la Zona Franca, el 
paisatge urba es va modificant 
gradualment fins a convertir-se 
en un conglomerat de naus 
industrials. 1 sembla com si la 
ciutat s'acabés allí, a la Ronda 
Litoral, passada la qua! només 
les naus són substittüdes per fa
briques . Pero quan es baixa de 
!'autobús i es dóna un tomb per 
la zona, res sembla indicar que 
l'activitat industrial sigui !'única 
que hi ha. Allí, enrnig d'un labe
rint de carreteres i reixes que 
fortifiquen les fabriques, cente
nars de persones hi viuen en 
unes condicions deplorables. La 
brutícia s'acumula per tot arreu 
i res sembla indicar que la olor 
de podrit que hi impera sigui 
causada per un descuit deis es
combriaires, sino per una 
passivitat total per part de 
l'adrninistració. Les cases, estan 

apedavades amb teles i fustes 
degut al seu estat rulnós. El que 
si que funci"ona en aquest lloc, 
pero, és la 'seguretat', garan
titzada pels cotxes patrulla i/o 
camuflats i les furgones d'antidis
turbis ilo de la guardia urbana que 
mantenen literalment sota control 
tot ésser viu que gosi entrar o 
sortir del'guetto'. 
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Planol de l' ubicació dél Polígon. 

REFUGIANT -SE 
ENELPASSAT 
Les persones que viuen aprop 
del carrer Sagunt, s'han asse
bentat en els últims dies, que a 
causa de les obres de pavimen
tació d'aquest carrer, el passat 
mes d'octubre, va quedar al 
descobert una de les boques 
d'entrada del refugi antiaeri 
constrult durant la Guerra Civil. 
Per molta gent potser aixo va ser 
la primera noticía de !'existencia 
d'aquests túnels sota el barrí de 
Sants, pero pels i les més grans 
aixo no ha estat cap novetat, ja 
que en coneixien de la seva 
existencia. Molta gent del barri 
va participar de la construcció 
del refugi amb les seves propies 
mans, i va ser !'única sortida que 
els hi quedava si volien salvar les 
seves vides davant de l'atac de 
l'aviació deis "nacionals". Alguns 
avis i avíes han parlat amb 
nosaltres i ens han explicat com 
va ser la dura experiencia de la 
Guerra Civil al barri, i de com 
van poder autoorganitzar -se. 

(continua pág.3) 

laBURXa* 
Aquestmes: 
rJfr L'A VE creuara el barri? 

rJfr Polígono Chavorro. 

r:jff=> Un refugi amb historia. 

rJfr El cultiu de la Maria. 

rJfr L'Escola d'adults protesta. 

(jfj=' Campanya Mjütarista. 

rJfr L'HAMSA a la Cubana. 

rJfr Acció contra una ETT. 

rJfr Arriben les 3'" Jomades 
Creatives. 

rJfr Altres. 
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PERLA 
DESPENALITZACIÓ~ 
PLANTA-U CARA A 

LA PROHIBICIÓ 
Com cada any, de Setembre a 
Octubre, ve la col lita de laMa
rihuana i ara és quan aquells i 
aquelles que durant sis mesos 
han cuidat les seves plantes 
podran disfrutar del fruit del 
seu treball. Aquest i aquestes 
ja saben quins són els beneficis 
de l'autocultiu; poder accedir a 
una més alta qualitat de la que 
ofereix el mercat (per soposat, 
negre) i a un preu rodÓ, alhora 
que ens permet fer el boicot a 
a la distribuidr ·a Maderos y 

..... 
Afafiosus asociados S .L. 1 

recordem que, molts d'aquests 
son els mateixos que després 
fan campanya per tal de crimi
nali tzar, tant el consum com 
i'autocultiu i alimentar una pro
hibició que, pera unes signifi
ca marginació sociaL i pera uns 
altres monopolis económics 
Per altre banda l'us de la plan
ta Marihuana a les nostres 
terres és tant ancestral com la 
nostra propia cultura, tant per 
usos industrials -per fer, des 
de sabatilles a cordes i teles
com per usos médics, gastro
nómics i/o lúdics 

L'ESCOL.L~ D'ADULTS 
EXIGEIX MILLORES 
Els i les alumn es de J' esco la consellescolarvadecidirtancar 
d'adults de Sants-Hostafi·ancs. es 
senten intrava lorades pe! tracte 
que reben desde ies institucions 
Per una banda, les escoles d'a
dults depenen de la Generalitat, 
pero per l'altre, aquest centre esta 
ubicat a !'escoJa pública Perú, que 
depen de l'Ajuntament Fins el 
darrer any, el conserje que tenien 
era de I'Ajuntament, pero aquest 
va decidir prescindir-ne. Alesho
res es van trabar que les classes 
havien de ser interrumpudes 
constantment per tal de poder 
atendre el teléfon o anar a obrir 
la porta. Aquesta situació era in
sosteni ble, els i les alumnes van 
queixarse tant a I'Alcaldia coma 
Benestar Sociai (que és d'on 
depenen les escoles d'adults), 
pero no rebien resposta. El pro
blema no es resoliaia que cap de 
les dues administracions vo!ia 
asomi r les competéncies El 

les activ itats extraesco!ars 
durant dos dies, i varen estar al 
carrer en jornada de protesta. 
L'endema mateix l'Ajuntament 
posava de manera provisional 
un conserje fin s que es resol
gués el tema. Cal destacar les 
condícions en que aquesta 
escoJa d'adults ha de treballar, 
no tenen espai propi , i han de 
re alit za r les classes en el 
menjador, on molts deis dies hi 
queden restes de menjar, han 
d'asseure's en taules i cadires 
pensades per a infants i guar
dar el material en aules que 
durant hores lectives no hi po
den accedir perno interrompre 
les classes. No pod en decora¡ 
les aules ni posar-h i infor
mació jaque l'espai no e~ seu 
i davam la reivindicació d'un 
local propi la Generalitat 
emmudeix i no contesta. 

JORNADA CONTRA EL SEXISME 
Les Jornades antisexistes realit
zades el 16 d'octubre a !'Hamsa, 
van ser un notable éxit segons les 
organitzadores (Les Tenses) . La 
Jornada comen~a amb una xerra
da-debat sobre dona i treball, pre
sentada per M" Jesús Izquierdo, 
professora de sociología de la 
UAB, i hi van participar més de 
70 persones. Entre d'altres temes, 
es va debatre sobre el concepte 
de treball , del seu paper en la 
creació d'identitats, de com afee-

ta a les dones la reforma labo
ral .. Tvf'.l esús Izquierdo incidí en 
la imponancia de l'autoorganit
zació de les dones i la solidaritat 
en tr e generes, remarcant qu e 
"caí decidir sobre les condicions 
socials que facin possible, a ho
mes i dones, estimar i decidir les 
nos tres própies vides". La jor
nada va continuar amb un reci
tal de contes i un concert amb la 
cantautora Madison, Las Gam
bas i els timbalers de l'Onyar. 

CAMPANYA MILITARISTA AL BARRI 
El piafó que l'exercit va colocar al c/Joan Güell, va ser sabotejat amb pintura rosa. 
Durant els últims mesos s'ha 
intensificat per part del ministeri 
de defensa, la campanya per tal 
d'introdu'ir valors militars entre la 
societat. Aquesta campanya 
pretén ser especialment intensa a 
les escoles, ja que en el fons 
l'objectiu és aconseguir que els 
nois i noies en el futur es facin 
"so/dais profcssiona!s' . A Sants 
hem PO!:\Ut veure com el Minis
terio de Defensa collocava una 
valla publicitaria al c/Joan Güell 
sota el lema "Por enseñarte una 
profesión. no cobmmos. Paga
mos'~ Als pocs dies va ser retira!, 

)a que estava cobert de pintura 
( 'J rosa con1 a silllbol de prote~la 
"·- -~ 
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HAMSA A LA CUBANA 
Aquest soft·it a1ticu li sta que us 
parla. no pot fer rnen ys que 
sorprendre ·s quan es troba amb 
aquest tipus de noticia. Quan 
pensava que el filó de fenomens 
extranys i expedients X al barrí 
ja s 'havia esgotat, em tra bo amb 
aixó . Es veu que el districte de 
Sants-Montju'ich , agermanat des 
de 1997 amb el municipi cuba de 
Marianao (La Habana) , ha 
aprovat un projecte on es com
promet a collaborar en la real
.lització d ·un centre socio-cultu
ral a una antiga tabri.ca-fundició 
El projecte del districte di u • ·'La 
reconversió d 'una flibrica !anca
da en un centre cívic , resoldni 
lt:s necessitats d 'un espai públ ic 
adre9at al desenvoíupamcnt so
Ú11 Í cultural del barri"i segons 
la proposta cubana es tracta de• 
."promover el protagonismo de 
los vecüws y vecinas en tomo 
al proyecto, para fortalecer las 
tradiciones participativas en b 
hJ~>tória del local". Quan un lle
geix aquestes paraules sent com 
una mena de "deja-vu'·, d'haver 
escoltat aixó abans Fundició') 
f."'brica'~ centre social '~ cultura') 
tradició participativa'~ no us sona 
aquesta can<;ó. Dones si, després 
de !antes maniobres i pressions 
per acabar amb l'Hamsa com a 
centre social, el nostre assenyat 
districte, agafa !' idea i la expor
ta alegre i solidariament a Cuba 
Qui ho entengui que aixequi el 
bra~ i m'ho digui. A partir d 'ara 
s 'hauran de patentar els centres 
socials ocupats? posaran el co
pyright?. Coma resposta desde 
els centres socials ocupats del 
barrí s' esta estudiant la possi
bilitat de crear una brigada soli
daria a cuba per ocupar unes ve
Bes cotxeres de tramvies i reha
bilitar-les coma Centre Civic. Si 
veieu els agents Mulder i Scallin 
pel barrí, no us extranyeu, estan 
investigant el cas. 

ELKARAKOLI 
CAN BLANCO 

AMENA<;ADES 
La casa okupada al c7 d'En Blan
co n°33 , va rebre la visita de 
!'empresa demolidora BUDESA 
el passat 3 de novembre, ja que 
volien enderrocar-la, peró la 
gent no va marxar i ara esperen 
el que pugui passar jaque tenen 
denúncia al jutiat d'instrucció 
no 12. D'altra bañda els okupants 
del n°4l del c/Santa Catalina el s 
han donar de pla<; fins el dia 30 
de novembre perqué abandoni n 
l'edifici 
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ACCIÓ EN CONTRA 
LA PRECARIETAT 
El passat divendres 6 de novem
bre, coincidint amb la Jornada 
de Lluita contra les ETT's con
vocada per diversos col.lectius. 
una trentena de persones van 
ocupar IMAN, !'empresa de 
treball temporal situada a Gran 
Via/Traja. L'ocupació, que va 
durar 1 O minuts, va acabar amb 
el vessament d'un parell de 
cubells de pintura rosa a !'inte
rior de !'oficina, així com pinta
des a la fayana "Fora ETT's" 
"ETT's explotadors'' . Aquesta 
acció va coincidir amb d'altres 
fetes a diferents barris i comar
ques. Segons membres de les 

PEPE RE! 
VISITA SANTS 

Presenta Colegas, el 
seu últim llibre 

Dins la campanya de solidaritat 
amb Egin i per la llibertat d'ex
pressió que nombrosos col.lec
tius han realitzat per Catalunya. 
Pepe Rei (cap del grup d'inves
tigació de l'Egin) va venir a 
l'Hamsa per presentar el seu 
últim !libre Colegas, (ed Txa
lapal1a). 
En aquesta xerrada va parlar 
deis mitjans de comunicació, de 
cóm dues terceres pa11s deis 
mateixos són propietat de dues 
persones: !barra (president del 
Banco Bilbao Vizcaya) i Botín 
(Banco de Santander), i la res
ta són de l'estat o d'altres grups 
empresarials de similar taran na. 
També va parlar del tancament 
d'Egin, que va deixar sense in
formació diaria alternativa a la 
oficial a prop de 200.000 per
sones, de com arribar a empu
degar les clavegueres de l'estat 
en la guerra bruta o "legal" con
tra la disidencia a Euskadi i fi
nalment, ia massiva campanya 
de solidaritat que ha acoltxat el 
seu projecte i que va permetre, 
l'endema del tancament. tenir 
un altre diari, que a pesar de 
tot, encara es manté. i. inclús, 
amb més tiratje que el que havia 
tingur l'Egin 

Assemblees contra l'atur i la 
precarietat, "aquest tipas d'actu
acions les considerem plena
menl legitimes, donat que la 
própia siruació precaria deis 
treba//adors i treballadorcs de les 
ETT's no ens penncten actuaci
ons de caracter institucional. 
Dona! que a fes ETT's no hi ha 
mecanismes sindicals pera rei
¡,]ndicar núffores en les condici
ons laborals, només ens queda 
la mobiiització i l'acció directa. 
A pan, i pel que fa a les ETT, 
creiem que la única so lució dig-
na és ci seu tancamclll." lmatge que oferia !'oficina d'IMAN desp1·és de l'acció de protesta 

UN REFUGI AMB MOLTA IDSTÓRIA 
Ve1nes i veú1ui.el barri ens expliquen les seves vivenc ies a la Guerra Civi.l 
1 1·é de la P' orlada 1 

Les obres d'anenjamenr de la 
vorera al carrer Sagunt han 
destapat un refugi antiaeri de la 
Guerra Civil espanyola. Aquest 
refugi va ser un projecte ideat i 
realitzat per velns i veines del 
barrí de Sants, al marge de les 
institucions de govem El plimol 
va ser dissenym per un arquitecte 
del carrer Sagunt, i tothom va 
participar en la seva construcció, 
que encara es manté ferma. 
Abans de la construcció del 
refugi, s'havíen d'anar a refugiar 
deis bombardejos a l'estació de 
metro de la playa de Sants o al 
túnel del ferrocarril. Cal dir que 
a Sants es van produlr dos 
bombardejos importants: el pri
mer al carrer Olzinelles, i l'altre, 
al carrer Riego. El refugi está 
constitult per un túnel que 
segueix el carrer Sagunt des del 
carrer Andalusia fins a Olzinelles. 
S'hi podía accedir des d'alguns 
edificis colindants i per diferents 
entrades i passadissos a La 
Bordeta i els carrers d'Oizinelles, 
Sagunt i Jocs Florals. Segons la 
Sra. Maria (velna del c/Sagunt), 
"la GucrTa Civil espanyola es va 
viure a Sants amb fa intensitat 
própó deis ban-is obrcr:'i en ple
!lil rc'l o/!;J socól. "La industria 

textil. amb fábriques com Can 
Barlló. Can Trinxer o I'Espanya 
Industrial. va viure momems de 
gran conflictivitat En resposta 
a les dures condicions de treball, 
els obrers i obreres es van orga
nitzar en sindicats, van convo
car vagues i van crear estructu
res de recolzament mutu , com 
per exemple una mainaderia 

autoorganirzada Els ve!ns i les 
vemes de Sants rambé van parti
cipar de l'assalt i reapíüpiació de 
les riqucses de les fa mili es benes
tants, com el cas de l'assalt a la 
casa deis Nuviüla al carrer Fin
landia: Yan trebal!ar en les dife
rems empreses al servei de les 
necessitats de guerra i van com
batre a diferents punts de I'Estat 

Interior deis túnels del rcfugi del carrcr· Sagunt o 



LACANCÓ , 

Continuant Avancant 

Vaig naixer un mes de maig, 
va ser el millar que em va passar. 
Vaig créi.xer amb els u1ls tl!n:ats, 

fins que algú em va despertar. 

Vaig veure el que m'estaven fem, 
vaig van-e el que era el treu ¡resent; 

i ara oo can1e per cattar, 
si ara cante és per fer pensar. 

Tnn:ant esquemes 
que en<; han fixat, 
creart nous espais 
per ¡xxler pensar. 
Obrint-oos pas, 

caJiinuant avan;art, 
~elsoomi 

que tots hem soomiat. 
Sonmiat! 

EIJs tmen el ¡xxler, 
ells són oomipresents, 

ells et controlen, 
t'identifiquen, 
ells et jutgen, 

ells et condemren, 
ells et torturen i assassiren, 

ells cootrolen, 
ells vigilen, 

ells torturen i assassiren, 
un rera a l'altre em assassiren, 

día a día ens assassiren 

ObrintPas 

laBURXa* 

Si vohmonnardequaloievol injustída, 
abús de poder, o saps d'alguna infor
mació del bani quecregufi potser inte
ressant dOOndn; oo ho dub&, truca al 
nostre contestador i deixa el mi<lsatge. 

tlf:93.442.62.53 

ADRECES: 

Hamsa, c/Miquel Bleach 15 

Can Vies, c/Jocs Florals 42 

La Fresca, c/Fisas 5 

CS de Sants, c/Oizinelles 30 

Casallndepe, c/Demóstenes 

(0 

!...'AGENDA 
TALLERS 
Dilluns i dijous de 17h a l9h 
Al tercer pis del Casal 
Dimecres de 19.30h a21h 
Dimarts de 18:30 a 20h, dijous de 

iniciació al dibuix i al comic 
fotografia 
curset de catala 
18 a 19:30h i de 19.30h a 21h 

a l'Hamsa. 
a l'Hamsa. 
al C.S. de Sants. 

curset d'angles al C.S. de Sants. 
Dijous de 21h a 22.30h classes de balls de saiÓ(2500ptesimesJ al C. S. de Sants. 
Divendres a les 19h intercanvi entre malabaristes i percussionistes a l'Hamsa. 
Dissabtes de 9 a 10:30h (matí) classes de ioga (2500pteslmes) al C. S. de Sants. 
Dimecres de 19:30 a 21h. escriptura creativa (comen"'el4ill /98) al C.S. de Sants. 
Dimarts de 11 a 13h. timbalers/es a l'Hamsa. 
De Dill. a Div. a partir de les 17h. Classes per adults (Matrícula gratuita) E seo la Perú ( c/Sagunt) 

XERRADES 
Dimecres 18 de Novembre 19h. 
Dijous 19 de Novembre 19h. 
Dimecres 24 de Novembre 19h. 
Dissabte 28 de Novembre 

Xerrada sobre la situació a Argentina, a Can Vi es. 
UPF: Universitat Pública o Privada?, a Can Vies. 
Xerrada sobre la repressió a Terrassa, a Can Vies. 
"Estima com vulguis", Jomadacontral'homofobia, a Can Vies. 

~REsJORNADES CREATIVES 1 D'ÍNTERCANVI 
Dissabte 21 i Diumenge 22 de Novembre de 17 a 24h: 

-projeccions, pintura, escultura,joieria, reciclatge, talla de fusta, il.lustració, cómic, artesania, cenl.mica, encuadernació, 
fotografía, estarnpació i performances (Sisi Fos,dj's Xavi, Musclu, Hands, Mortirner i Regue Sons Sistern). 

Dilluns 23 : -de 16 a 20h Taller de Ceramica, i de -20 a 23h Selecció de Curtmetratges. 
Dimarts 24: -de 16 a 20h Taller de Dibuix i Cómic, i de 20 a 23h Xerrada-Debat-Diapos sobre: 

"L'antropologia del body-piercing i el tatuatge, deis origens a l'actualitat" 
Dimecres 25: -de 16 a 20h Taller de Fotograña, i -de 20 a 23 Espectacle i Xerrada: "Dona i art" 
Dijous 26: -de 16 a 20h Taller de Joieria, i de 20 a 23h CaJeta amb el Club Regomir. 
Divendres 27: -Exposició ''Les J= Jomades Creatives': i a partir de les 22h Cabaretamb: 

-Mag-carroni/Salvatore perfavore comics, Pomada, espectacle de pandereta i acordió, The 
Scalestrix experience, Las Flamencas, Dr.Diábolo, PVC, Contes insomnis, A Selena i El Cucu. 

MANIFESTACIONS 
Diumenge 22 de Novembre 12h, Manifestació contra els abusos al rebut de l'aigua. 

Punt d'inici: Pl.Urquinaona (Metro L-1) Organitza: FAVB 

CONCERTS 
Dissabte 28 de novembre 22h, Concert de suport a la contra-informació a I'Hamsa amb: 

-Total Resisténcia (Córdoba) -Electroduendes (BCN) 
Dissabte 12 de desembre 22h, Concert del Col.lectiu Musical "Eis Tigres" a I'Hamsa amb: 

-Tarzán (Madrid) -Inem Killers (Terrassa). 

PASSIS DE VIDEO 
Tots els dilluns a l'HAMSA, passis de pel.lícules amb pantalla gegant: 
Dilluns dia 16 de Novembre 20h, "Angoixa" de Bigas Luna. 
Dilluns dia 23 de Novembre 20h, Selecció de Curtmetratges (Vídeo i 16mm). 
Dilluns dia 30 de Novembre 20h, "Mars Attack" de Tim Burton. 
Dilluns dia 7 de Desembre 20h, "lrma la Dulce" de Willy Wilder. 
Dilluns dia 14 de Desembre 20h, "Brasil" de T.Gilliam. 

Els passis es fanl.n al 1 cr pis del Casal. Organitza: Collectiu Kinsla: 


