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Butlletí contra-informatiu de la vila de Sants.

Aprovat el
projecte de
Can Batlló
Districte i velnat arriben a un acord
després de mesos de conflicte.

ants.
veins i vei'nes es retroben per omplir el barri de
i color; els carrers, envalls la resta de l'any per cotsoroll, es recuperen com a espai de sociabilitat i
col.lectiu; balls, sopars a la fresca, carrers engai activitats populars !renguen així amb la quotidianitat que gira al voltant del trinomi treball-consumTV...

Un any més, també, s'apropen les Festes Majors Alternatives. Ja al 1995 es va organüzar la primera festa
muntada per col.lectius de gent jove del barri: el grup
d'animació cultural Mandragora, els Col.lectius de
Joves Comunistes, el fanzine contrainformaliu "Coito
Doñana", el Casal Popular la Garnatxa, i persones sueltes. La iniciativa es va repetir els dos anys següents,
sempre a la rampa de Cotxeres. Era el primer cop que les
festes de Sants tenien un espai alternatiu, lúdic i combatiu
albora. Es feia realitat una idea que any rera any se'ns
pe! cap tot veient el caracter massiu i comercial
que prenia el programa de festes del Districte, les restriccions que palien els carrers engalartáts (horaris)i la
creixent mercantilització d'una celebració d'arrels populars (esponsors, decoracions professionals i competiti-

1998 es produeix un canvi; per motius intern i economics es desintegra el conjunt de gent que fins llavors
havia muntat, donant pas a les Festes Alternatives
Sants, organitzades per l'Assemblea de barri.
assemblea s'havia anat consolidan! durant l'any com
proposta organitzativa sorgida basicament deis cen
socials autogestionats i cases okupades amb l'objecti
d'aglutinar a persones i col.lectius del barri amb idees
practiques anticapitalistes. Can Mantega va ser
ri, i l'exit aconseguit va fer que l'any vinent es rep•en:ss111,
aquest cop a la Plac;:a de Sants, amb una
alta que el passat, ja sigui a les activitats coma
zació de les mateixes. L'evolució no s'atura, i el
any tot fa pensar que les Fes tes Alternatives seran
des per malta altra gent, jove i esperem que no tan
Al mateix temps, intentarem, com sempre,
alguns deis nostres proposits: contribuir al
del caire popular de les festes majors i potenciar
mat social del barri, ja sigui organitzant-les com
tant-les. Visquin les festes majors de Sants, visquin
fes tes alternatives.
>>pagines centrals

Especulació: un negoci que
forada els b'a rris
SANTS.- Solars, immobiliaries
que fan d'intermediaries en la
compra i lloguer de cases, encarint el preu de les vivendes; condicions d'entrada i preus que
exclouen a importants sectors socials, cases abandonades, operacions urbanístiques que trenquen
!'estructura tradicional dels barris, trencant també les relacions
socials que en ells s 'hi estableixen; grans centres comercials que
subtitueixen als petits comerc;os i
que fan la funció d'espais lúdics;
manca d'equipaments i espais

d'ús social, gairebé el 80% de
joves entre 20 i 35 anys vivint a
casa dels seus pares, més de 150
mil persones sense sostre a tot
l'estat... Són exemples que ens
permeten veure un contrast entre
una manca aparent de vivendes,
que es posa de manifest amb l'important nombre de gent sense
casa o amb dificultats per accedir-hi, i per altra banda, la gran
quantitat de vivendes en desús
(un 10% del total a Barcelona) i
el fervor constructiu que vivim.
Aquesta situació és conseqüencia

de l'especulació urbanística i
immobi1iaria, que s'aprofita d'aquesta necessitat per a fer-ne un
negoci. Pero les conseqüencies de
l'especulació
no les trobem
només en el camp de la vivenda,
els espais d'ús social i els equipaments públics també se'n ressenteixen. Sovint projectes urbanístics de caire social gestionats per
l'administració pública es veuen
reduits o substituits per projectes
de construcció d'habitatges per
part d'importants constructores
privades.
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LA BORDETA.- Él projecte de remodelació de Can Batlló va ser
aprovat el dimarts 18 de juny
durant el Ple del Di.stricte, on
tots els partits van votarchi a favor i la Comissió de Vei:ns de la
Bordeta va donar la seva conformitat, exigint, pero, el compliment d'una serie de punts. En
primer lloc, cal que es dugui a
terme el planejament urbanístic
per a Can Batlló, recinte industrial que ocupa una quarta part
del barri de la Bordeta i que proximament deixara de funcionar.
Aquest és un cas d'especulació
immobiliaria i política de l'Ajuntament de Barcelona, que prioritza la construcció d'habitatges
a resoldre les necessitats d'equipaments i zona verda al barri.
Els vei:ns i vei:nes no han aconseguit, de moment, la reqüalificació de la nau central en
equipaments, pero amb les seves
pressions s'han assolit moltes
millores respecte el·projecte inicial. Ara, la Comissió de Vei:nes
de la Bordeta exigeix que, tal
com consta al projecte, es desafectin els habitatges .pactats (les
cases del carrer Parcerisses i
Constitució); -es compleixi el
pacte d'edificació de vivendes
protegides i també el pacte sobre
zones verdes i equipaments.
U na altra de les victories ha estat
la concessió d'una vivenda digna, que encara s'ha de concretar
en un futur, als i les habitants del
Camí de la Cadena, les quals
s'han vist afectades pel projecte.
Finalment, per tal que tot aixo es
realitzi els i les vei:nes de laBordeta han reclamat que s'estableixi una comissié de seguiment,
formada
per
representants
d' ambdues parts, ambla possibilitat d'afegir-s'hi partits polítics.

CALANARMÉS ENLLA
ENLALLUITA
CONTRA EL FEIXISME
>> ¡>agina 3
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Per una cultura no pu·nitiva
Eh el d:!rrer' rres

ce

juny , lm tin::1Jt lkx::

clavant la Mxhl v.3ries rranifesta:ims
~

¡::& a d3:ranar, q.B1 el CHib:e

pri.tm:::iari s:i.g.ri. trcsJJ a# a fu:a ce la
cintat ¡:Er ~ 1ID3. rra::::ro-presS,
un ú=; sx:::ial i ro e:pn1latin chl :recinte.
EL tJ:aill.at ce la Ml:El i ce lEs alt:re:;
presrns ce Barcel.rna, wa:Was i Trini.tat, esta amm::at dim la ¡;:ol.ítk:a pri.t:ax::i.ar.ia ce la G:reralitat ¡:Er a g:mmtr -i'E la ::Ella im:isiJ::rilitat al CHib:e llli:8.
Les rranifesta:ims han estat anvoc.érl=s ¡::& la Pl.atafama la Mxhl ¡::& a
la Ciutat q..E a:JUIE. a difere1ts entitats
can l'Asscciació Cultural HELICS
ro1EZ, Asscciació d' Estudiimts pel
Patrim::ni, J.\gl:u¡;B::ió d' ex Presa;
R:llitks, Aw ce l'EB:p=a ce l'Eixéllple, la FAVB, SOS Monurrents i
l'As<rr:iérió ¡::er- la O..ll:tma ro Rmitiva i
d'Elclrnió S::x::i.al, ce la q.EJ. e1 :rep:odiim 1ID3. carta:

Gabriel Miró Associació pera la Cultura no Punitiva i d'Exclusió social
"ÉS evi.c:Hit q..E, tam o d'h::lra, la M::x::El c:eD!ara ce s:r- ure imtitu:::ió ¡:ari.t:En::iaria. D?sp:1§s ce
q.¡asi ant éll1YS ce ~a les ¡:olít:iq.Es l1ÉS o naws ~\el chls srrre:sin> IEgirrs d'rut:critat,
ja l i tx:x:R d:s:::arEar. 'llllté als \eÜE chls rei~ .i.n:x:rM:niait q..E han p:itit, s.:i:x:etd: d:5 q..E va
~un veritable rrgat2Bn ce ¡:ers:n::s, ~ arb es::::reix la cap:citat arigjnal i élll.ll1teg;nt m:::lu9:s e1 cm:lic:i.aE ce :flaJrant in:iq..¡itat. la ::Ella est:ru:::bJra, .i.cm:a fa tant ce taq;:s, ja ro
és mua¡::& alJotjar els d:s rnilers i es::aig ce m:::lu9:s q..E s 'hi ha en::B:ri.t dar:rerataiL -cal a:ns:icerar q..e el proje:te a:nptava ~ uns 800!- avui jaro és rrssihle gmmtir les mínirtes a:n:lic:iaB d'h:tri.litat i higif:re, p:e::isarent a crusa d'.:q.e;t.a IlfB3ifia=r:ió, q..E a:nt:rcrlÍl.l tctes les
rx::n:rres q..E avui e1 dia s '~ am a est:arrl:n:tS ¡::& un a:nt::re ¡:ari.t.aci.ari.
Fq..Estes rrarcan::es :req..er:irien, ¡::&a s:r- éCtualitza:la, ure en:mre irn.e:sió eo::riinica q..e
les kfrtinist::.:m: ro estan di~ a :fer". ÉS ¡::& aiiD q..E cei.= d'haver-hl pres:;s a la
M::x::El. Mllgrat tot, ap:sta ¡:ari.tariaria té 1ID3. l:rna a:Ea (si ~ q..E 1ID3. imt.itu:::ió d' éq.ESta I1B'B p:.t tB1ir :res ce p:Eitiu••• ) i é;; la ::Ella ti::riadó dim la ciutat., la q.al a:Eél. ¡;emet. m cert
cxnt:a:::t:e a1tre la s::x:::i.etat i els S3.E .i.nterm. Ara q..E lBn ce J:Jre:¡ar ¡::& q..E m ap lB:Jin t:rasl1.érliL
els p:-es::E1 1'e:lifici i.ntet:iJ:r ce la M::x::El ES cx:n:ervi ¡::& a 1.HE s::cials1 t.atl:É lairian ce prarlre
<X:IB::ifn::ia ce q..E tata a:rrunitat ha ce :fer"-re cim:a::: dels m:::lu9:s q..E g:n:'!ta i q..E ro és ra::n:tile
q..E e1s éplrtin 11uny ce lEs Ee\IE5 faníl.ies, élTii!:s, a:il.u:ats, ce tots n:::salt:res. aro ce a::n:ri!:erar
q..E el gra.q: q..E s'~ a .:qEStes ¡:ers::res és un afegit inju;t a la corl:nna cel Fffi3±. Així,
alh:l!:a q..E d:nsrl:m la M::x::El Fell:arri, ¡::&a B:lrcElm:l., lBn d'exigir q..E als pres:s ro els p:rt:in
l.luny ce la s:!\lél ciutat i q..E rrai l1ÉS ro ES tarnin a a:tEt:rui.r ~' tan ~\el ¡::& als
m:::lu9:s am ¡::& als \eÜE i ciJ.It:a:i:n:¡ e1 g:oreral."

Sants solidari amb en Benjamí Ramos
SANTS.- Emmarcades dins les
darreres jornades de lluita per la
llibertat d'en Benj amí Ramos, que
els passats dies 7 i 8 de j ulio!
varen realitzar-se per diferents
barris i pobles de Catalunya, a
Sants es van protagonitzar diverses accions de suport al pres polític esmentat i per l'amnistia del
conjunt de preses i presos polítics,
que l'Estat espanyol manté dispersos arreu de la geografía peninsular. La jornada s'inicüt a la matinada de divendres 7, quan la seu
del PSC-PSOE a Sants va ser
obj ecte de pintades, especialment
visibles al rotul col·locat al balcó,
també a primera hora del matí es
va penj ar una pancarta gegant a
l'antiga pla¡;:a de toros de Les Arenes, a l'al¡;:ada del carrer Tarragona, que reivindicava la immediata
posada en llibertat d'en Benjamí.
D urant la resta del matí, un grup
de solidaris i solidaries van estar
enganxant, als autobusos que circulen per la carretera de Sants,
cartells que anunciaven la convocatoria de les protestes i denunciaven la situació infrahumana a
que són sotmeses totes les persones preses, Cap a les set de la tarda, una vintena de persones van
tallar la carretera de Sants, a l'encreuament amb e l passeig de
St.Antoni, durant uns deu minuts
mentre es repartiren tríptics infor-

matius i desconvocant 1' acció
abans de que arribessin els efectius policials. L'endema dissabte
va celebrar-se un sopar col.loqui
al Centre Social de Sants amb
familiars i amics i amigues d'en
Benjamí Ramos. Cal recordar que
Benjamí Ramos és un veí de Granollers tancat a la presó sota 1' acusació de col·laboració amb banda armada, sense cap prova a part
de declaracions extretes sota tortura, fet que va provocar que
durant molt de temps, jutges alemanys (país on va ser detingut) en
neguessin 1' extradició. Actualment esta malalt del SIDA, fet pe!
qua! hauria de sortir de la presó ja
que l'article 60 del Codi Penal

garanteix la llibertat per totes les
persones preses amb malalties terminals; a més, el proper 13 d'agost, en Benjamí compleix les tres
quartes parts de la coridemna, raó
per la qua! també hauria de sortir,
pero del del comite de solidaritat
que fa seguiment del seu cas es
tem que l'Estat espanyol incompleixi de nou les seves propies
lle is. A nivell de Catalunya, la
jornada de lluita va consistir en
di verses accions, penjades de pancartes, pintades i concentracions a
llocs tan·t ll unyans com Girona,
Vilafranca, Gracia o Osona, a més
d' una marxa a peu a la presó de
Quatre Camins (La Roca) on en
Benjamí esta pres.

Propera obertura
d'un punt d'atenció a
la dona maltractada
Arran d'un treball de r ecerca
universitaria, un grup de dones
del barrí es preparen per iniciar
un proj ecte centrat en l'assessorament per a dones agredides a
partir de l'establiment d 'un punt
informatiu ubicat al Centre
Social de Sants. En trets generals, l'obj ectiu de la iniciativa
pretén posar a l'abast de qualsevol dona els mecanismes que,
tant a nivell judicial com a través de Serveis Socials, l'Administració Pública ofereix a les
dones que són maltractades. Cal
tenir en compte que actualment
a Barcelona hi ha un únic centre
d'acollida de titularitat pública,
la resta són depenents d'organitzacions religioses. És precisament aquesta rgairebé nul·la oferta de possibilitats i aquesta
manca absoluta de recursos que
l'Administració possibilita a les
dones agredides el q ue determina la necessitat d 'organitzar
un proj ecte alternatiu per orientar a la dona i aj udar-la a trobar
la solució més adient a cada cas
específic de maltractament. El
nou punt d'assessorament entrara en funcionament a partir del
proper mes de setembre. Si voleu col·laborar poseu-vos en
contacte amb el Centre Social de
Sants (tel: 93.33 1.10 .07).

12 D'OCTUBRE:

DOCUMENTS PEL DEBAT

Cal anar més enlla en la lluita contra el feixisme (1)
Desde la Plataforma Cívica per un 1'2 d'Octubre
en Llibertat s'ha redactat un document de debat
sobre les causes del feixisme i llan..ar alguns
apunts de com combatre'l. Desde La Burxa hem
trobat interessant publicar-lo per tal de difondre
una lluita que al barri agafa el seu clímax maxim

S

ovint, en els moviments
socials que ens enfrontem al feixisme, hi ha una
manca de debat al voltant
de com resoldre la problematica
de les actituds xenüfobes i autoritaries presents en alguns sectors
de la societat. Massa vegades ens
sorprenem i espantem pels brots
racistes que esclaten "espotaniament" al llarg del país, i ho atribuim únicament a la desinformació deis seus protagonistes. Per
tant, només ens veiem en cor de
proposar mesures de caracter cultural: més mestissatge, apropament entre cultures, reconeixement de la diversitat, etc...
Aquestes polítiques són necessaries, pero no resoldrem definitivament el problema del feixisme
fins que no transforrnem el context que possibilita aquest fenomen, aixo és, la seva arre!: la
desigualtat social, sigui expressada en termes economics
rics/pobres-, sigui en forma de
drets .socials - ciutadans/exclo-

pels volts del12 d'octubre, ambla finalitat claríssima d'expulsarel feixisme del barri d'una vegada per totes. No cal ni recordar que aquesta és
una problematica que ens afecta dia a dia (des de
la participació ultradretana al govern austríac
fins al recent assassinat d'un marroquí a Sant

sos-. Aquesta perspectiva, a més
de solucions oulturals, exigira
també pensar en propostes de
caracter polític, economic
social.
No existeix una única expressió
de feixisme o racisme. Historicament, per exemple, els regims
feixistes han aparegut com a
solució de continuitat quan les
classes capitalistes han vist perillar als seus processos d'acumulació, fos per crisis economiques
o perles aspiracions revolucionaríes deis i les assalariades. Serien
els casos de 1' Alemanya de
Hitler, de l'Estat espanyol franquista o de les dictadures llatinoamericanes deis anys 70 i 80. És
per aquest motiu que alguns
autors han parlat deis feixismes
estatals en tant que resposta capitalista a 1' esgotament de les
democracies parlamentaries com
a marc institucional de !'economía de mercat, a l'esgotament de
les democracies com a garants de
1' acumulació de capital i la jerar-

quia social. Actualment aquest
context ha canviat per alguns palsos, ara és difícil que en els estats
de !'Europa democratica es recorrí a solucions tant políticament •
incorrectes. Tanmateix, encara
avui es reprodueixen formes de
racisme o feixisme en les polítiques institucionals, que si bé no
són aplicades a la majoria de la
població, si que es fan efectives
cap a les minories socials en augment.
Per racisme institucional, o tendencies feixistes de 1' estat, entenem totes aquelles mesures que a
!'hora de resoldre el conflicte, no
prenen forma de polítiques socials sinó de mesures repressives.
Així, per exemple, que l'estat no
afronti els conflictes derivats de
la desigualtat social potenciant
una major distribució de la riquesa, i únicament aposti per l'enduriment de la política penitenciaria, és una tendencia feixista que
hem de denunciar. O bé, per altra
banda, quan l'administració po-

Opinió
sem
que
cada cop s'alc;i més i més la
muralla jurídica i militar
que rodeja Europa i que fa
les seves fronteres més
impermeables. Pero impermeables per a qui? Capi-.
tals, mercaderies i tecnologies circulen lliurement ... i les persones sempre i quan ho
facin en qualitat de ma d'obra, aixo sí,
d"'usar i tirar". Una ma d'obra flexible, submiss a, barata és necessaria pe! nou regim
d'acumulació de !'economía mundial. Ara,
quan aquesta ma d'obra deixa de ser necessase l'ha d'expulsar. Així dones, a la situació d'explotació i marginació que viuen les
persoens que s'han vist fon;:ades a abandonar
el seu país per sobreviure, s'afegeix el .temor
a l'expulsió, i també als maltractes, controls
indefensió a les presons i centres

LA FORTALESA
EUROPEA

Andreu de la Barca) i que és una tasca de tothom
col·laborar amb I'erradicació del feixisme i el
racisme, tant a Sants com a la resta del món. Per
motius d'espai ens veiem obligades a publicar el
document en dues parts, així que al número de
setembre podreu llegir la resta del text.

a immigrants: humiliació i vergonya als controls fronterers , ocupen les feines pi
pagades, amb · menys prestigi social o
emblematiques de la discriminació de genere, com el servei domestic, o són obligades
exercir la prostitució.
La construcció europea no només es dota de
murs al seu voltant, sinó també en sí mateixa; aquells que impedeixen gaudir a les persones de drets basics. I per trencar aquesta
barrera caldra un esforc;, que ha de pass
pels propis immigrants , que lluny de ser vistes com pobretes i desgraciades, han de tenir
veu i espais per exigir les seves necessitats.

tencia !'entrada il·legal de treballadors immigrants (amb la Llei
d' estrangeria), per tal de permetre 1' abaratiment i vulnerabilitat
de certa ma d' obra, funciona una
forma selectiva de feixisme institucional.
En els sistemes polítics occidentals, dones, la democracia és la
forma de negociar el conflicte
entre la majoria satisfeta -pluralitat parlamentaria, pacte social- ;
pero pera encarar la contradicció
que suposa !'existencia de col·lectius empobrits i exclosos, les
mesures democratiques no són
utilitzades sinó que sovint s'opta
per vies autoritaries. Amb els
pobres, el conflicte ja no es negocia, sinó que es criminalitza i es
penalitza legalment, comportant
en alguns casos la desaparició
física del pobre (presons, pateres, ... ). Altres temptacions violentes de 1' estat serien les polítiques
repressives
cap
als
moviments socials dissidents,
queja serien un altre tema.

Felicitats
MalaHerba
BADAL.- El mas Mala Herba va celebrar el
passat diumenge 9 de julio!- el primer any
d'okupació amb una festa que va comenc;ar
a la tarda i es va allargar fins a la matinada.
Amb aquest festeig també es va inaugurar
la cafeta a la fresca que diferents col.lectius
i persones obriran per autogestionar lluites,
projectes contrainformatius, pagar costos
d'advocats de casos repressius ...
Aquesta masia va ser okupada el 3 de julio!
de l'any passat després de romandre en
desús i abandonament durant més de vint
anys. Amb un any d'okupació la masia ha
estat rehabilitada com a vivenda per un
col.lectiu de persones que ha aprofitat el
pati del mas per conrear un petit hort per
l'autoabastiment. Tot i aixo, tal i com ja s'ha
informat en anteriors números de la Burxa,
aquest mas okupat esta de !'Audiencia Provincial davant el recurs que van interposar
els okupants de la casa a la sentencia que
dictava el desnonament en precari.
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19h00 Pregó i traca amb diable s i diablesses de la Kaotika
19hl5 Pre se ntació de l a campanya per un 12 d'Oct ubr e en
lli berta t, a e o m pan y a da de t e i pastes 111 a r r o.q u in es

d 'acrobacia

20h3 O Cinema: "Es t rec.ho A ven tu re" (e urt)

l7h00 Xerrada:

" Ha z lo que debas" (dir . : Spike Lee)
2lh00 Sopar arab (preu popular )

"Moviments socials

24h00 Musiqueta a carrec de DJ 's del barri

19h00 Passi de Video s amb:

r esistenc ia a la Transi-

"Mucho ruido en Seattle"
(sobre les protestes a la última c i mera de 1
OMC el desembre passat)

imecres 23
12h00 Pintada de mural
Taller de malabars
.19h00 Present ació de la revista

"Mujeres Preokupando" i
del Punt d ' Informació sobre violencia domestica.
22h00 Marató d'espectacles amb:
"Companyia Timal" amb !'ob ra ENDERROC •.
Pallas sos i molt més . ..
24h00 Sessió jungle amb els DJ 's Salvaje Oculto .

"Trobada FMI i BM a Praga"
(la preparació de les protestes a la proper
cimera de l 'FMI en aquesta ciutat

"Les dones immigrants s'escapen
de la in visibilitat"
(dona i immigració

20h30 Cercacarrers amb "ball de gitanes",
gralles i timbal aires de l'Hamsa
22h00 Concert amb:
ERRE QUE ERRE (flamenco
CON DOS CAJONES

Terr;;.~$:;. ; ~;.ttj:;.r (t:;.r,e~ ; ett trep.il.tt$)

combatiu de barri)

(flame nco)

PEPA CANCELA Y LAS BAILAORAS

t)(i(ih_go$ i e><¡>o$iCioh$ ';!t;(a,h t to t, e/$

E, SANTS
Lloc: parking de la pla~a
.de Sants, confluencia Jocs
- - - - .....Fiorals/Finlandia
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Especulació immobiliaria i resposta social
(ve de la portada)

SANTS.- Tot i que l'estat pren un
compromís constitucional per
impedir l'especulació i garantir
el dret d'una vivenda per a tothom, a la practica no és així.
Exemples d'aixo són que no s'utilitzen els mitjans previstos per la
llei per a impedir la presencia de
solars i que no s'exigeix el manteniment d'edificis en condicions
de seguretat i higiene, com
requereix la legislació; fet que
permet que les cases quedin en
desús durant anys ( a Catalunya
hi ha 314.922 vivendes abandonades, una gran part d'elles amb
intencions especulatives). Tampoc hi ha mesures reestricti ves
deis usos antisocials de la propietat i la resposta del sector públic
davant les dificultats d'accés a la
vivenda és insuficient, ja que
només es destina el 0'5% del
PNB a la promoció d'habitatges
(a Gran Bretanya es el2%), i inefectiva dones les polítiques d'habitatges es destinen als sectors
més solvents, oblidant-se deis
més castigats.
Aquests fets fan que cada cop
més, l'escenari urba i les necessitats col.lectives quedin en mans
d'empreses privades, sota !'injusta llei de !'oferta i la demanda,
que només beneficia als propietaris d' immobiliaries i constructores (comes pot veure en el cas de
Pro-Eixample, empresa públicoprivada, que l'any 98 ingressa
5.544 milions de pessetes, fruit
de la rehabilitació de .l'Eixample).
Un altre aspecte a ressaltar és que
no es pot analitzar el problema de
la vivenda com un fet alllat. La
precarització de les condicions
de treball i les retallades en les
polítiques socials que patim des
de fa uns anys, agreugen aquest
problema, la conseqüencia del
qua! és que amplis sectors socials
conten amb menys recursos per a
accedir a una vivenda digna.
Aquestes dificultats es veuen clarament si comparem el preu
mitja d'un lloguer, 80.900 ptes al
mes (l'any 84 era de 19.530), amb
el salari mínim interprofessional,
que és de 72.000 pessetes.
Aquesta realitat no esta tan lluny,
la vivim cada dia al barrí. La
carretera de Sants és un aparador
de multinacionals, les petites
cases s'han convertit en grans
blocs de pisos de preus innaccessibles, les po1jtiques municipals
per a fer de Can Batlló un espai

Aquestes reivindicacions han
rebut el recolzament de la FAVB,
que considera el Bar¡;:a 2000 una
gran operació comercial privada
camuflada d'equipament lúdic.
També s'han manifestat en contra
els col.legis d'arquitectes, d'aparelladors i d'enginyers, i Pares i
Jardins de Barcelona.

Fa¡;ana de La Morada el dia de l'okupació, 9 de novembre del97.

d'equipament socials es queden
en simple promeses, mentre
avan¡;:a el projecte de constrir-hi
és
vivendes ... L'especualació
dones un problema quotidia.
(ve de la portada)
Els exemples més significatius
sobre l'especulació al barrí de
Sants serien aquests:
El cas del Bar~a 2000
L'aprovació provisional per part
de I'Ajuntament de Barcelona del
projecte de centre comercial,
lúdic i de serveis a les immediacions del FC Barcelona s'inicia,
el maig de 1999, enfront una
intensa campanya d'organitzaeió
i mobilitzacions populars deis
velns i velnes deis barris de Les
Corts, Collblanc, La Torrassa i
Pubilla Casas. Entre els mesos de
setembre i novembre de l'any
passat el velnat, i alumnat de
l'UB i l'UPC, va mostrar el seu
rebuig al projecte mitjan¡;:ant
mobilitzacions massives, fet que
va provocar que quedés aturat.
El Bar¡;:a 2000 preveu la construcció de 150 comer¡;:os, 50 res-

-

taurants i 28 cinemes, entre d'altres serveis, als 110.000 m2 deis
voltants del camp del FC Barcelona. El projecte es presenta,
pero, a l'opinió pública com a
zona verda.
El moviment velnal s'oposa frontalment al projecte Bar¡;:a 2000
per diverses raons. En primer
lloc, consideren que la privatització de l'espai (el canvi d'ús, d'esportiu a comercial) no beneficia
als velns i velnes; queja fa anys
que reivindiquen que es dediqui a
zona verda o a equipaments d'ús
públic que tant necessita el barrí.
D'altra banda, el projecte es contradiu amb l'article 217 de la normativa urbanística·, jaque no s'ajusta a les necessitats funcionals
(d'habitatge i comer¡;:os) ni paisatgístiques del barrí, alhora que
implicaría un fort impacte
ambiental pels sorolls, els fums i
l'increment del transit. Finalment, es considera que el projecte suposa un abús en l'edificabilitat de la zona, que passaria de
]'actual 40% a un 98% de sol edificat.

Can Tunis: paradigma
de la marginalitat
El barrí de Can Tunis és un exem~
ple bestia d'alllament i exclusió
social. Les vivendes van ser edificades fa 25 · anys amb in ten ció
d'acollir de forma provisional les
famílies que vivien en barraques.
Actualment, els barrí continua
absolutament mancat de comer¡;os, serveis i infraestructures, i
només hi arriba un autobús.
Totes les famílies de Can Tunis
són d'etnia gitana, la taxa d'atur
ronda el 95% i és un barrí molt
castigat per l'herolna. La localització a peu del cementiri de
Montjulc ha provocat nombrases
plagues i epidemies, com la passa
de sarna de l'any 97. El símbol
més evident de l'alllament és un
mur de 16 metres que va ser al¡;:at
el 1992 amb la construcció de la
Ronda del Litoral.
El Pla d'Actuació Municipal preveu fer desapareixer el barrí. Ja
han ·comen¡;:at els desallotjaments
i enderrocs, i les famílies ·estan
sent reallotjades a La Mina i Sant
Roe, altres barris-ghetto de les
mateixes característiques socials
i urbanístiques.
L'okupació coma
reapropiació espais
L'okupació d'immobles abandonats és una practica que conjuga
la denúncia pública de !'especulació amb el sol i l'acció directa:
planteja la contradicció entre el
dret a la propietat privada i el dret
a la vivenda digna i a espais d'ús
social, alhora que proporciona
espais per viure i organitzar-se
als col.lectius i persones que fan
seu l'espai. Actualment a Sants hi
ha dos centres socials okupats,
l'Hamsa i Can Vies, i quatre
vivendes okupades reivindicades, La Torreta, Mala Herba, La
Karraka i La Fresca.
Aquest conflicte social ha estat
resolt per les institucions polítiques únicament per la via repressiva, mitjan¡;:ant la penalització
de l'okupació. El Codi Penal
vigent tipifica l'ocupació pacífica
de vivendes abandonades com a
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delicte d'usurpació, i ho castiga
amb una pena de multa de 3 a 6
mesos a raó d'entre 500 i 50.000
pessetes. Els díes 4 i 6 de setembre es celebraran els judicis contra les persones acusades d'okupar dues vi vendes desallotjades a
Sants, Can Blanco i La Morada;
també el 26 del mateix mes es
jutjara a les persones detingudes
durant el desallojament del Cine
Okupat de Via Laietana.
L'escasa popularitat de la solució
judicial i policial donada al conflicte s'esta tradulnt en una reforma de la Ley de Enjuiciamento
Civil, clarament en favor de la
propietat (afavorint, un cop més
els especuladors) i accelerant els

processos de desnonament i
desallotjament. A més, es suprimeix la possibilitat d'accedir a un
advocat d'ofici, fet que agreuja la
situació de les persones social i
economicament desfavorides.
L'especulació amb el sol avan9a,
de la mateixa manera que avan9a
la criminalització contra els
col·lectius que s'organitzen pera
manifestar el seu descontent per
la mercantilització de la vivenda
i deis espais d'ús social. Pero les
mobilitzacions popular són !'única eina de lluita per aturar la
impune proliferació de la logica
del mercat: autoorganitzem-nos
contra l'especulació!

Dos CASOS D' OKUPACIÓ AL BARRI
1

La Morada

(9 de novembre de 1997- 3 defebrer de 1.998)
Aquesta casa senyorial, situada a la cru"illa deis carrers Tenor
Massini i Rosés, fou okupada i rehabilitada pera vi venda després
de 20 anys d'abandonament. És propietat de la família Angrill
Paxeras, importants propietaris del barrí, i esta afectada per un pla
urbanistic deis anys 7.0. Dos anys i mig després del desallotjament, continua abandonada i tapiada. En aquest període de temps,
un grup d'immigrants va tornar a ocupar l'espai, i van ser igualment desallotjats. Les persones encausades en el judici per usurpació s'enfronten a una petició fiscal de 5 mesos de pena de multa a
raó de 1.500 ptes/dia.

Can Blanco

(8 d'agost de 1998- 15 dejuny de 1999)

Ubicat al número 33 del carrer d'En Blanco, aquest petit edifici de
dos pisos d'al9ada portava més de 20 anys abandonat, i ja anteriorment havia estat ocupat per famílies pobres d'etnia gitana, que
posteriorment van ser desallotjades. Okupat més tard per un nombrós grup de jo ves del barrí, va servir durant 1O mesos de vi venda
pera cinc persones (a més d'altres habitants temporals), pero que
es van trobar amb la casualitat que una setmana abans de l'okupació havia estat comprat per una immobiliaria (que ni tant sois
tenia registrada l'operació). Aquest fet va desencadenar una llarga i
tensa guerra legal i al carrer, entre la gent de la casa i la constructora, que va incloure denúncies als jutjats, converses, mentides,
amenaces i accions de protesta; finalment el jutge donaría la raó a
!'empresa i la policía desallotjaria als i les ocupants en una espectacular operació amb un centenar de policies (contra cinc persones
desarmades). Avui en dia s'hi esta construint un bloc de pisos de
luxe amb un cost mig de 40 mil·lions.

BUTLLETA DE
SUBSCRIPCIÓ
Nom o col·lectiu/associació/etc
Adrega
Codi postal
Localitat
Telefon

Envia-la conjuntament amb
l.OOOpts al c/Jocs
Florals 42, 08014
de Barcelona, i
rebras la Burxa
a casa durant
un any.

INFORMACIONS BREUS
JUDICI 1 ACAMPADA CONTRA EL
DESALLOTJAMENT DEL CSO EL PALOMAR
SANT ANDREU.- Dimarts 4 de julio! es va celebrar la sessió de conclusions del judici contra el CSO El Palomar. Després de !'actitud
prepotent, superba i totalment influenciada pels prejudicis que té la
jutgessa cap el moviment d'okupació, tot fa pensar que la sentencia
sera de · desallotjament. La jutgessa Maria Soledad Ortiz en tot
moment ha mantingut aquesta postura prevaricadora cap a la part
denunciada (El Piüomar), total contrari passava ambla part denunciant (l'ajuntament de BCN) cap a la qua! estava molt més receptiva i molt menys coartadora. Mentrestant, !'empresa Fomentos Sólidos ja esta construint edificis, alguns deis quals s'aixecaran sobre
el que avui és el centre social (terrenys expropiats per l'ajuntament
suposadament per equipaments públics i vial). El cas sera vist per
sentencia proximament.
Davant l'amená9a del desallotjament el cap de setmana del 7 8 i 9
de julio! El Palomar va sortir al carrer per acampar a la pla9a Orfila,on esta ubicat el Districte. Tendes d'acampada, una gran piscina,
gandules, menjars populars, un escenari improvitzat, un "mercadillo de roba" i tot un seguit d'activitats van omplir els dies de !'acampada. Molta gent del barri i de la resta de la ciutat, no només
okupes, van participar de les diferents activitats : aerobic matinal,
recital de poesía, tangos, piscina popular a totes hores (refredats
inclosos), teatre, contes reivindicatius, xerrades sobre lluites populars i una exposició que feia un recorregut perla historia urbanística
de Sant Andreu. El sol i el bon temps van fer la resta.
Xiba rri 4 -1117100
DESALLOTJAMENT 1 REOKUPACIÓ
DEL CSO TORREBLANCA
SANT CuGATI VALLES OcciDENTAL-Cap a dos quarts de nou del
matí del dimarts 18 de julio! va arribar davant el CSO Torreblanca
un gran contingent de policía nacional i local per tal de desallotjarlo. L'ajuntament, governat per CIU i PP va utilitzar !'excusa de la
"seguretat" de la casa per portar a terme el desallotjament i destrossar així un projecte col·lectiu i autogestionat que durant setze
mesos ha demostrat que és possible l'autoorganització al marge de
les institucions. Unes vint persones eren a la casa i tres d'elles van
aconseguir pujar fins a la teulada sense poder ser expulsades. ·A
mitja tarda, després que la casa fos tapiada, un nombrós grup de
persones va aconseguir entrar-hi de nou, saltant-se així l'ordre judicial. Desenes de persones es van concentrar davant del centre
social, mantifestaqt el seu suport i ~vitant així la consumació de la
maniobra de l'ajuntament, que des de feia mesos intentava enganyar-los amb falses promeses. Durant la següent setmana els i les
habitants del CSOTorreblanca han continuar resistint i han organitzat diferents actes de protesta: un dia es van.tancar a l' ajuntament
de Sant Cugat, fins que va arribar la policía, i l'endema van fer una
divertida cercavila pels carrers de la ciutat escenificant moments
de la vida quotidiana del jovent.
Contra-1nfos 1817/00
VINT APARADORS DE MACY'S DESTROSSATS PER L'ALF
GARDEN ClTY/LONG lSLAND/NEW YORK.- La matinada del 9 de
julio!, activistes de !'Animal Liberation Front (ALF) van rebentar
els aparadors i van fer pintades als murs de la cadena peletera
MACY'S Garden City. L'ALF, un mqviment clandestí internacional, ha dec.Jarat una guerra oberta contra els qui es lucren a costa de
la miseria i dolor que pateixen milers d'éssers vius en silenci.
ADL(Animal Defense League) + Contra-Jnfos 1817100
S'ORGANITZA A CATALUNYA LA PROTESTA CONTRA
LA CIMERA DEL FMI 1 EL BANC MUNDIAL A PRAGA
CATALUNYA/PRAGA.- Diferents col·lectius de Catalunya s'estan organitzant contra la cimera del BM i el Fons Monetari Internacional a
Praga del 26 al 28 de setembre d'aquest any. Per una banda s'ha
organitzat el Moviment de Resistencia Global/Praga 2000 (MRG)
queja té calendari d'accions de denúncia (http://www.x21.org/s26)
així com el col·lectiu Llavor d'Anarkia.
·

FESTES ALTERNATIVES
SANTS 2000
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