
El pols posar en conlade 

amb nosaltres als 
C.S.A Can Vies i Hamsa. 
O truca ni al rif: "93.442.62.53 

Butlletí contr·a-inf'orrnatiu de la , ·ila de Sants. 

CANTUNIS, 
RESERVA 
GITANA 

El barri de Can Tunis és una 
de les zones més desconegu
des i marginades de la ciutat. 
Per arribar, només es pot aga
far 1 'autobús 38, ja que els 
taxistes es neguen a portar-t'hi 
per por a "ser assaltats". El 
barri esta situat al peu del 
cementiri de Montju"ic i, a !'es
ti u, es converteix en un niu 
d'insectes i de plagues (l'any 
passat Can Tunis va estar en 
quarentena per sama). Al 
1992 es va construir la Ronda 
Litoral, que ha separai el barri 
amb un mur de 16 metres de 
formigó que encara va agreu
jar més la situació d'un barri 
oblidat per tothom. D'altra 
banda, les vivendes de la ves
sant muntanya del barri, la 
zona coneguda com Can Tunis 
Vell, són d'una qualitat ínfima 
jaque es van construir d'una 
manera provisional fa 25 anys 
quan hi van allotjar les famí
lies que vivien a les barraques. 
En teoría, aquestes cases 
havien de ser per 4 anys, i tot 
just ara, les estan desallotjant. 
Les famílies que hi viuen no 

(cotmNUA A LA PAGl) 

RESIDENCIAD' AVIS, JA! 
El solar d'Enric Barges encara 
continua igual. Ja fa 5 anys que 
la Coordinadora d'Urbanisme 
de Sants, Hostafrancs i la Bor
deta (formada per totes les 
Associacions de ve"ins i ve"ines 
del barrí i el Secretariat d 'En
titats) demana a la Generalitat i 
1 'Ajuntament que construeixi 
una residencia assistida per la 
gent gran. Amb aquest motiu 
s'han penjat al barrí cartells 
que diuen 'Pujol ja n'hi ha 
prou" i s'han enviat, al mateix 
protagonista del lema deis car-

tells, més de 2000 postals de 
felicitació per recordar-li la no 
construcció de la residencia. 
Pero no només a Sants hi ha un 
deficit d'equipaments per la 
gent gran, jaque l'Ajuntament 
que és qui estableix les priori
tats i diu on s'han de construir, 
fa més de cinc anys que no en 
construeix cap. Per aixo la 
Coordinadora d'Urbanisme 
demana més pressupostos a la 
Generalitat per ampliar el 
nombre de residencies (hi ha 
en projecte la de Vallbona i la 

{CONTINUA A U. PAO 2) 

-Sr. Pujo!, el Facund em pregunta si la 
residencia s'obrira abans que es mori. 

Postal de protesta que s'esta enviant a Jordi Pujol aquests di es 

VAGA D'ESTUDIANTS DEL 26-N 
El passat dijous 26 de novem

bre els i les estudiants de 
secundaria van sortir al carrer, 
exigint un ensenyament públic 
i de qualitat (que conservés el 
torn nocturn, acabar amb la 
massificació a les aules deis 
centres ... ). En la protesta hi 
van participar també els i les 
estudiants universitaris/es . Es 
van reunir unes 6.000 persones 
d'instituts de Barcelona, Bada
lona, El Prat, etc ... La manifes
tació es convocava a la PI. 

Universitat a les 12h, passant 
per la PI. Catalunya, seguint 
perla Vía Laietana i fins arri
bar a la PI. Sant Jaume. 
Durant tota la manifestació no 
van faltar ni banderetes de 
l'AJEC (Asociació de joves 
estudiants de Catalunya, dins 
l'orbita del PSOE), ni pegatas 
del Sindicato de Estudiantes 
(sindicat de tendencia gens 
clara), ni cordó de seguretat 
que tenia contacte ambla poli
cía per que no hi hagués inci-

dents. A la PI. Sant Jaume van 
haver-hi dues persones retin
gudes pels escorcolls que els 
Mossos d'Esquadra feien de 
les motxilles. Finalment van 
ser identificades i les van dei
xar anar. Es van tirar ous, 
pals, ... a la Generalitat i més 
tard, a dos quarts de dues, els i 
les manifestants van anar mar
xant. Després, arribaren també 
a la PI. Sant Jaume els i les 
manifestants universitaris/es, 
que també van fer vaga. 

roNTINUA A l...A 'f'AG 2 

2 DIES DE PRESÓ 
PERNO PAGAR 

UNA MULTA 
Fa més d'un any, unjove sant
senc va ser identificat, retingut 
i detingut per ser el presumpte 
autor d 'una pintada contra la 
llei antiterrorista. Aquesta pin
tada va ser una de les moltes 
accions que es van dur a terme 
a consequencia de la detenció 
de quatre joves vallesans sota 
legislació antiterrorista per 
suposades accions contra ofi
cines bancaries i ETT's. A
questa campanya va culminar 
amb una gran manifestació el 
dia 27 de desembre de 1997 
sota el lema "Contra la tortura, 

· fora la llei antiterrorista" que 
va ser signada per múltiples 
organitzacions i entitats cívi
ques, polítiques i culturals; ara 
un any després d'aquells fets, 
el jove santsenc ha d'afrontar 
una sentencia condemnatoria 
que l'envia un cap de setmana 
a la presó de Trinitat Vella 

la suRxa* 

~ Residencia d'avis ja! 

~ 2 dies de presó per no 

pagar una multa. 

~Vaga d'estudiants. 

~Can Tunis. 

~ Nadal consumista. 

~ Pancarta el 20-N. 

~ Repressió Policial. 

~ Precarietat laboral. 

~ Treballadors tancats. 

~ Campanya de recolza

ment a 1 'HAMSA. 

~ Agenda. 



la BURXa 

UNBARRI 
OPRIMIT 

(Vi:: DE LA PAG 1) 

volen marxar del barri i no 
tenen diners per comprar un 
allre habitacle. L'Ajuntament 
subvenciona el 30% de la 
noYa vivenda i dóna 4 mi iiv:lS 
a unes famílies que no tenen 
recursos per pagar-se la part 
restant del preu (només a 2 o 3 
llars, algún deis membres de la 
família té feina). A més, quan 
desallotgen una vivenda la 
tiren aterra, convertint el solar 
en un niu de rates i provoquen 
humitats i escletxes terribles a 
les cases ve"ines. Per aquest 
motiu, el ve·inat de Can Tunis 
es movilitza i s'encara a la 
policía amb cada nou ende
rroc. Tates les famílies de Can 
Tunis són d'etnia gitana 
excepte una i estan sent rea
llotjats a La Mina i a Sant Roe, 
creant així nous ghettos on són 
oblidats/des. El barri no té cap 
tipus de servei com farmacies, 
botigues, forns, ... tates les 
necessitats de la vida quotidiana 
s'han de cobrir als barris de la 
Zona Franca, a uns 20 minuts 
caminant. El que no falta, pero, 
són els cotxes patrulla que des 
de les 8 del matí són ornnipre
sents a tot el barri. 

26-N VAGA 
D'ESTUDIANTS 

(VE DE LA PAG 1) 

Segons el Col.lectiu d'Es
tudiants de Sants "És, en part, 
bastant vergonyós que els i les 
estudiants tan sois utilitzin el 
dia en que se surt al carrer per 
reivindicar uns drets en tan 
que estudiants, per poder fer 
campana o per portar enganxi
nes o banderetes de col.lectius 
deis que ni tan sois saben 
quins son els seus objectius ni 
que reivindiquen". També ens 
han dit que "l'AJEC i el 
Sindicato organitzen vages per 
una Secundaria pública, pero 
podrien organitzar-les conjun
tament amb els i les com
panys/cs de 1 'univcrsi tal , pcr n un cnscnyamcnt públic". 

' / 

GENERALITAT I AJUNTAMENT 1 

ES PASSEN LA PILOTA 
(VE DE lA PAG 1) 

de la Barceloneta, i 1 'ampliació 
de la del c/Siracusa a Gracia) i 
fer frontal buit d'equipaments . 
Pero segons els criteris de la 
Generalitat no només el pres
supost és conflictiu, ja que 
Antoni Comas ( conseller de 
Benestar Social) considera en 
!'última carta que ha rebut la 
Coordinadora, que el solar 
d'Enric Barges és petit (635 

metres quadrats, i 1400 edifi
cables verticalment). Segons la 
General i tal és necessari que 
sigui un solar de 4000 metres 
quadrats. La Coordinadora 

<1Sidera que és impossiblc 
,;obar un solar públic d'aques
tcs característiques i demanara 
a la proxima carta a Antoni 
Comas que si en coneix cap 
que els ho faci saber. 
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EL NADAL ÉS 
CONSUMISME 

El carrer de Sants esta de 
Nada!. Altres anys hi havien 
Reis, avets i últimament el nor
dic Pare Noel. Pero aquest any 
s'han imposat els diners per 
davant de tot: Bons Regals, 
dons Regals, aquest és el mis
satge nadalenc que han escollit 
els comerciants, esta ciar que 
qui paga mana, pero no era el 
Nada! una cosa magica? 

PENJADA DE PANCARTA EL 20-N 
Uns desconeguts/des van des
penjar la víspera del passat 20-
N una pancarta gegant en un 
andami situat a la Ctra. de 
Sants, a 1 'al~ada d'Olzinelles . 
A la pancarta es podía llegir la 
frase "20 de Novembre 1975-
1978, 23 anys sense el dicta -
dor, Feixisme mai més!". 
Evidentment feia referencia a 
la commeració deis 20 anys de 
la mort del General Franco. La 
pancarta va estar penjada 
durant més de 3 hores, pero 
finalment va ser confiscada 
per una patrulla de la Guardia 
Urbana cap a les 8 del matí. Pancarta penjada a l'andami, a les 7'00 h del matí del 20-N 

XERRADA. ANTIREPRESSIVA 
Una noia de Terrassa explica la seva experiencia en una detenció 

El passat dimecres 16 es va fer 
al CSA Hamsa un acte contra 
la repressió organitzat pe! 
col.lectiu de dones "Les 
Tenses" en el que va partici
par-hi la Mireia, noia terras
senca detinguda el passat 2.0-N 
a Sabadell juntament amb 10 
persones més. Aquest va ser el 
resultat de la manifestació que 
des de fa tres anys es convoca 
a la ciutat vallesana com a 
rebuig al feixisme. La celebra
ció d'una mis~a commemorant 
la mort del dictador Franco és 
el que al 1996 va impulsar a 
gent de la comarca a protestar 
davant 1 'església on se cele
brava la litúrgia, fct que \a 
provocar una carrega policial 
per part deis efecti us que pro
tcgien cis fei \ ,, , _ L'any 
Yincnt es van lc ji i<>duir cls 
moments de tc n ~l''· ~tljUes t cop 

amb enfrontaments i deten
cions. El present 20-N, tot i no 
celebrar-se la missa, es va con
vocar 1 'esmentada manifesta
ció, que va derivar en disturbis 
després que un grup de perso
nes cncaputxades llencés 
pedrcs contra sucursals banca
ríes . Seguidament la Policía 
Nacional va detenir onze per
sones, entre les que es trobava 
la Mireia, que estava fent foto
grafies de la concentració. Es 
dóna el cas que altres cops ja 
havia estat acosada i amenar;a
da pcr policies secretes per 
realitzar aquesta feina, sobre
lo! arran de ser detinguda (i 
P')steriorment alliberada sense 
canees) sota una inventada 
acusació de pertinen~a a banda 
armada. Aquesta vegada no es 
\ an quedar curts, i un ce •P a 
comissaria la van tancar a una 

habitació on vuit policies la 
van estomacar. A consequen
cia de la pallissa va ser traslla
dada a !'hospital, on Ii van 
detectar contusions a tot el cos. 
Va ser alliberada el dissabte al 
vespre. ,\ ra per ara ha presen
tat una dcnúncia contra els 
policies antidisturbis i el poli
cía secreta que ha identificat 
com a principal responsable de 
la detenció i els maltractes. 

DESALLOTJAMENT 
ALES CORTS 
El passat dia 20 de novembre, al 
carrer Llu\a (al costal de Can 
Mantega), la policia va desallotjar 
una dona i un home d'una casa 
que feia 7 mesas havien ocupat, 
sense que ningú se n"adonés. 
Aqucll mateix dia el sostre va ser 
foradat i la porta tapiada amb ma
ons. Tol i que no varen o posar rc-

1 sistc nc 1:• la po!icia r ls ,.a dctcni r. 
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LA PRECARIETAT LABORAL EN XIFRES 
Tan sois el 2% dels contractes de Sants es converteixen en indefinits 

La precarietat laboral pot ser 
aquella sensació d'inseguretat 
personal de no saber quan t'aco
miadarim. Pot ser el malestar 
individual de saber que estas tre-

ballant en males condicions. Pot 
ser, també la percepció diaria que 
t'estiguin enganyant amb un sala
ri inferior al que mereix la feina 
que fas. La precarietat laboral 

poden ser moltes sensacions per
sonals, moltes frustracions indivi
duals, pero si la visualitzem amb 
dades colectives passa a ser, dolo
rosament un problema coi.Iectiu. 

CONTRACTES 1 CONTRACTES CONVERTITS EN INDEFINITS A SAN1 ::, 

total indefinit 
ordinari 

Sants 6.344 181 

Aquesta és la realitat contractual 
de l' ocupació registrada a I'INEM 
de la PI. Farga. Del total (6344) 
veiem com un 98% de la contrac
tació son contractes que, o bé te
nen característiques de temporali
tat o bé tenen elements de precarit
zació. Observem com els contrae
tes més nombrosos son el contrae -
te a temps parcial, el d'eventuali
tal o circumstimcies de la produc -
ció i el d'obra i serveis. Aquest~ 
últims son els que precisament uti
litzen les empreses de treball tem
poral, i on es concentra per tan 
amb més intensitat la rotació i la 

obra o eventual interins 
servicio circumst 

producció 

1.116 1.236 331 

inestabilitaflaboral ::: i. a més, afe
gim la contractacíu rccollida en la 
categoría fome/U de la indefinici6 
(Llei de 6/3/97) -que si bé l'Estat i 
la patronal els presenten com a 
fixos, son de fet un encobriment de 
la temporalitat, dones eliminen la 
indemnització de l'aconúadament
el panorama de precarietat i/o tem
poralitat és aclapamdor. Des de els 
mitjans de comunicació oficials, 
desde les institucions, es remarca 
repetidament el descens actual de 
l'atur registrat; mai, pero, s'inci
deix en la qualitat del nou treball 
crea!. I de fet, les característiques 

indefinit temporal temps 
llei 63/97 minusv. parcial 

219 2 2.820 

d'aquest (precari i lc:::pural) son, a 
part d' indignes en sí mateixes, 
simplement el reflex d'un bon 
moment economic per els empre
saris. Amb un mercat de treball 
fortament desregulat com !'actual, 
de bases tan febles i inestables, la 
pregunta pertinent a fer-se és: que 
passara quan acabi el bon 
moment? No és difícil d' imaginar 
que quan aixo succeixi, les xifres 
de l' atur ja no seran mostrades 
amb !'actual optinúsme institucio
nal que ara només fa que encobrir 
la frustració quotidiana deis i les 
qui pateixen la precarietat. 

la BURXa 

1REBALLADORS/RES 
TANCAIS/DES 

Els treballadors i lrebal ladorcs 
de 1 'empresa Compact Alfom
bras S.A. de la Zona Franca, 
es tan tancats a 1 ' interior de la 
fabrica desde el dimarts 15 de 
desembre, i pensen estar-hi de 
forma indefinida, tot i que el 
jutjat de guardia els ha ordenat 
sortir abans de di vendres 
18/12. Es tracta de 30 famílies 
que han estat acomiadades i 
sense indemnització, la majo
ría d'elles amb edats superiors 
als 50 anys. Segons ens han 
explicat, la direcció ha arrui
nat 1 'empresa, de 1000 mi
lions de patrimoni a 500 mi
líons en deutes. Per complicar 
les coses, "El Consorcio de la 
Zona Franca " impedeix la 
venda immediata de la fabrica 
(terreny de 12.000metres qua
drats, que té molts interessos 
economics), cosa que solucio
naria el problema de les famí
lies. Per ara, seguiran tancats 
les 24h de forma indefinida. 

S'INICIA UNA CAMPANYA DE SUPORT AL CSA HAMSA 
Aquesta iniciativa coincideix ambla reactivació del procés judicial en contra de l'okupació 

El Centre Social Autogestio
nat Hamsa, casa okupada 
situada a la fabrica del mateix 
nom al barri d'Hostafrancs, 
comen~ara al mes de desem
bre una campanya de suport 
amb la intenció de difondre 
entre el ve·inat el projecte de 
casal queja fa quasi tres anys 
s'esta duent a terme a l'antiga 
fundició. Combinara elements 
diversos, com activitats de ca
rrer a diverses places de la 
Vila, elaboració de material de 
difusió, xerrades a instituts i 
associacions de veins, situant 
el punt culminant durant les 
setmanes compreses entre el 9 
de gener, dia del concert per a 
recollir diners, i el 27 del ma
teix mes, data en que !'Au
diencia Provincial decidira si 
accepta o no el recurs interpo
sat pel CSA Hamsa per evitar 
el desallotjament. Aixo suposa 
una reactivació del procés 
judicial, i en casque la respos
ta fos negativa, de l'ordrc de 
dcsallotjamcnt. Seria la quarta 

vegada que es crea una situació 
d'alerta; els anteriors intents de 
desnonament van ser superats 
degut, basicament, a la mobi lit-

. . 

zació popular. De totes mane
res, des del CSA Hamsa es fa 
una crida a la tranquilitat i es 
convida a participar de les acti-

vitats que es faran propera
ment. Les activitats finalitza
ran poc abans del dia del judi
ci, i les detallem a 1 'Agenda. 

Aspecte que ofert-ix la fa~ana de l'lhunsa en l"actualitat. 



LA CAN(:Ó 

Un llanto en la medianoche 
un susurro vacilante 

un cigarro consumido 
un tentetieso caído 

Una luna chamuscada 
un payaso entristecido 

una guitarra sin cuerdas 
una botella vacía 

Una niña sin coletas 
un aeroplano sin alas 

un almendro sin almendras 
un zaguán sin bienvenida 

Un jinete sin caballo 
una casa sin cimientos 

una ciudad sin alma 
así és mi vida, así soy yo. 

Así és mi vida, así soy yo 
así es mi barrio, mi perdición 
así es mi mundo, mi sinrazón 

así es mi vida, así soy yo 
SIN CORAZÓN 

Un policía golpeando 
un insumiso encarcelado 

un político pensando 
un niño sufre malos tratos 

La lluvia moja a un borracho 
el atropello de un gato 

en algún lugar del mundo 
un indio es asesinado 

Baila rege sin olvidar que la 
gula del obeso el afamado 
sufrirá, baila rege sin cesar 
que la vida sigue y aún lo 

podemos cambiar. 

Baila Rege sin olvidar. 

Baile rege sin olvidar que las 
marujas se van a quejar. 

Dirán: Esta juventud no hace 
nada bien, no hace nada mal. 
No hace nada ni por Dios ni 
por nadie ni por nada, ni por 

mi. Y es que quién me lo va a 
hacer, cada un@ por su lado 

sin contar en l@s demás. 
Escucha amig@ lo que te voy 

a decir ............ . 

Evil Minded 

ADRECES 
Hamsa, c/Miquel Bleach 15 
Can Vies, c/Jocs Aorals 42 
La Fresca, c/Fisas 5 
CS de Sants, c/Olzinelles 30 
Casal Indepe, c/Demostones 
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L-AGENDA 
TALLERS 
dimarts de 18'30h a 20h curset d'angles es de Sants 

dijous de 18h a 21h 
dimecres l9'30h taller de clown Hamsa 

dimecres 19'30h a 21h curset de catala es de Sants 

dijous de llh a 14h taller dejoieria Hamsa 

dijous de 17h a 20h taller de comic Hamsa 

dijous de 21h a 22'30h classes de balls de saló es de Sants 

divendres 19h trobada de malabars i percusió Hamsa 

tots els dies a partir de les 17h escoJa d'adults (d'alfabetització a G.E.) Escola Perú 

CINEMA 
Tots els dilluns a les 20h a I'Hamsa passi de pel.lícula amb pantalla gegant. Organitza K.inski. 

21 de desembre El fotógrafo del pánico 
28 de desembre Viva Zapata 
4 de gener Romeo y Julieta 
11 de gener La ley de la calle 

dissabte 19 de desembre Mini marató de cinema d'alliberament Hamsa 

Organitza JIR. Després de cada pel.lícula s 'obrira un debat sobre la tematica que tracta. 

18h La estanquera de Vallecas 20' 15h La batallad' Algeria 

23h La furgoneta 1'15h L'Odi 

CONCERTS 
Per l'autogestió del Contra-Infos 
Cap d'any amb Prou Presons 

Hamsa 
Hamsa 

26 de desembre. 22h 
31 de desembre. 24h 
9 de gener. 22h 

? 
de gener. 22h 

Teatre (Pedro y el capitán) i 
Concert per l'autogestió de I'Hamsa 
Concert del JIR 

Hamsa 
Harnsa 

L'HAMSA DE PLACA A PLACA 
20 de desembre 
27 de desembre 
3 de gener 
9 de gener 
17 de gener 
23 de gener 

AL TRES 

Exposició i informació 
Exposició, informació i reciclatje de joguines 
Exposició i informació 
Exposició, informació, música i rondalles 
Exposició, informació i jocs infantils 
Cercavila 

pare de l'Espanya Industrial 
pla~ de Sants 
pla~a Malaga 
pla~aOsca 

passeig de Sant Antoni 
pare de l'Espanya Industrial 

dissabte 19 de desembre, 19h Situació a Chiapas Can Vies 

amb passi de diapositives i xocolatada. Organitza el eol.lectiu d'estudiants. 

diumenge 10 de gener, 12h Pintada de mural perla llibertat d'expressió. Can Vies 

r-----------------------------------------------------------------IB31UiliL IL ~ lr .& liD~ § liJ § CC ill.ITIPCC II cfD 
Si no vols perdre't cap número de lA BURXJ., i, a més vols col.laborar en la continuitat d'aquest projecte ara tens la pos

sibilitat de suscriure't a lA BURXJ. per tot un any. 12 mesos assegurats de contrainformació. Tans sois cal que omplis 
aquesta butlleta (la pots fotocopiar per tal de no fer malbé l'exemplar) i fer-Ia arribar a Can Vies (djocs Florals 42. 08014 
Sants). Pots escollir en dues modalitats, que et seran cobrades quan rebis el primer número: 

pagar 600ptes anuals de despeses d'edició i correu. 
pagar 1000ptes anuals de despeses d'edició, correu, més un bó d'ajut. 

i escriure les teves dades pcr tal de poguer-t 'ho fer arribar! 

Nomo col.lectiu/associació/etc ................. .............. ....... .. ..... ....... Adr~a .. ....... .. ... ...... ............. .... .. .. .............. . 

Població ... .. .. . .... ...... ....... .................. .. ......... .. .. ... codi postal ..... ...... .... .... ... telefon . .. .... ..... ......... ......... . 

------------------------------------------------------------------


