
Et pots posar en contacte 

amb nosaltres als 
C.S.A Can Vi es i Hamsa. 

O trucant al tlf/fax·: 

93 442 62 53 La suRxa* num. 33 
e.mail- burxa@sindominio.net 

Butlletí contrainformatiu de la vila de Sants . 

El Districte desmantella l'equipament 
juvenil de la Casa del Mig 

Una vintena d'entitats creen una plataforma per reivindicar un espai de 
jovés. Pensen augmentar el to de les seves accions. 

HOSTAFRANCS.- Quan llegiu a
questes línies, el Districte hau-ra 
tancat l'únic espai institucio-nal per 
a joves del barri. Així finalitzen els 
quasi sis anys de Casa del Mig com 
a equipament municipal dedica! al 
jo-vent. La decisió ha anal acompa
nyada de polémica. El gener del 
1997 una complerta rehabilitació va 
fer tancar l'empla<;:ament original, al 
pare de I'Espanya Industrial. En 
aquel! moment, el Districte va 
prometre que al finalitzar les obres, 
l'equipament municipal torna-ria al 
mateix lloc. Mentrestant, unes 
dependéncies situades al número 
32 del carrer Miquel Bleach serien 
el centre d'acti-vitats. Quatre anys 
després, l'emblematic edifici tornara 
a tenir vida, pero aquest acollint els 
serveis técnics del Dis-tricte. Només 

una quarta part de l'espai, del tot 
insuficient, estara dedicada als 
joves. El secretisme amb que s'ha 
portal el procés i la mateixa idea de 
desmantellar l'equipament ha fet 
reaccionar les entitats i la gent que 
l'utilitzaven, crean! la plataforma La 

Nostra Casa del Mig. La seva prin
cipal de-manda és el manteniment 
d'un espai per a joves, sense ser 
necessariament l'antic edifici (es 
planteja alguna de les dues seus de 
l'escola Barrufet). 

>continua a pag. 4 

desembre de 2000 

Jornada 
antifeixista a 

Cotxeres: 25 anys 
després, i qué? 

SANTS.- Centenars de persones van 
mostrar un cop més el seu rebuig 
més absolut al feixisme. Aquesta 
vegada a través de la jornada 
antifeixista, que va ser organitzada 
per la Plataforma Civica, i va tenir 
!loe el dissabte 25 de novembre a 
les Cotxe-res. Duran! el mati, es va 
fer la presentació del dossier que 
l'assemblea de detinguts/des del 
12 d'octubre del 99, conjuntament 
amb el col.lectiu Al enemigo ni ha 
edita!; una aproximació a la realitat 
deis fets del 12 d'octubre de l'any 
passat, des del punt de vista d'ex
periéncies personals. Es va parlar 
de la forta intoxicació mediatica, 
que conjuntament amb l'actuació 
de la policia i la justicia van crimina
litzar el moviment antifeixista (amb 
el resulta! de 26 detencions i 14 em
presonaments ). 

>continua a pag. 6 

Més de cinquanta presos 
i preses comencen 
una vaga de fam 

indefinida a tot l'estat 

La lluita pel soterrament 
de les vies es reactiva 

La Model va ser l'escenari d'una 
concentració de suport. 

EsQUERRA DE L'EIXAMPLE- Coincidint 
amb el Dia Mundial contra la SIDA, 
una cinquantena de presos de 
diferents presons d'arreu de l'estat 
ha inicial una vaga de fam inde
finida per la seva dignitat que es 

· concreta en tres exigéncies que 
ells consideren basiques: l'elimi
nació deis régims d'a'lllament 
(entre ells el régim FIES especial
ment dur, que a la practica repre
senta una presó dins de la presó), 
la fi de la dispersió (actúalment, i 
en contra de la propia legislació, el 

52% de les persones preses com
pleixen pena fora de la provincia) i 
l'excarceració de la gent amb 
malalties incu-rables. Per tal de 
donar suport extern a aquesta llui
ta, 150 persones es van manifestar 
al voltant de la presó Model, real
itzant molles pintades i fent arribar 
áls presos la seva solidaritat. 
L'acte' va transcórrer sense prob
lemas, i va acabar amb una mani
festació espontania fins I'Hamsa, 
on es va realitzar una xerrada. 

>continua a pag. 2 

La reivindicació del projecte es basa en 
aprofitar el pas del TAV pel barri. 

SANTS.- La Comissió de ve'lns i 
ve'lnes pel soterrament de les 
vies continua amb la lluita per 
aconseguir que el Tren d'Aita 
Velocitat sigui subterrani a 
Sants. Ja fa temps que aques-

amb diverses actuacions. S'ha 
enviat cartes a diferents ambits 
administratius; fins es va fer 
una visita a Madrid per ser 
rebuts pel Ministeri de Foment. 

>continua a pag. 2 
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Un estudi demostra la viabilitat del projecte 
Un any de lluita a 
les presons 

(ve de la portada) 

Aquesta administració és qui ha 
d'acceptar o no la proposta feta 
pels ve'ins i ve'ines de Sants. 

També s'han fet mobilitzacions 

de tot tipus : tall de transit a 
Carretera de Sants, manifes

tacions, concentracions, posar 
pancartes al tram afectat... Da
vant l'estudi informatiu de projec

te del TAV Madrid-Barcelona, fet 

públic pel Ministeri de Foment el 
22 de setembre, on s'especifica

va la impossibilitat de soterrar les 
vies, la Comissió va redactar el 

passat 27 d ·octubre una 

al.legació, on demostrava la via
bilitat técnica del soterrament de 
la Línia d'Aita Velocitat a Sants. 

Així dones, les obres no interferí
ríen el trafic deis trens. Tampoc 

afecten a I'Estació de Sants, ja 
que es podría fer una parada que 
no sortís a ¡·exterior, tenint en 

compte que la parada principal és 

a Sagrera. A més a més, el soter
rament no enca-reix ¡· operació, i 

tampoc cal retirar el metro, ni es 

veu afectada la recent cobertura 
de la Ronda del Mig. Amb l'apor
tació d'aquest estudi, la Comissió 

es reafirma en la demanda del 

cobriment total de les vies des de 
!'Hospitalet a Sants. Com a 
mínim, s'exigeix que el TAV entri 

soterrat, i que es deixi planificat el 

soterrament de la resta de vies , ja 
que no hi ha el. temps suficient 

perqué el cobriment sigui total el 
2004. Aixo generaría grans mil

lores pel barri, ja que evitaría la 

seva divisió en dos (per un mur 
ferroviari de practicament dos qui

lometres), amb la incomunicació 
que aixo suposa, i marginació i 

deteriorament en les zones prop
eres a les vies . També hi ha la 

proposta de convertir l'espai alli~

erat en una avinguda i equipa

ments. 

Les al·legacions presentades tant 
per I'Ajuntament de Barcelona, i 
també el de !'Hospitalet i 

Camella, com per la Generalitat 
són positives al soterrament. La 

majoria de partits coincideixen en 

la necessitat de soterrar, com a 
mínim, les vies d'amplada UIC 

(ample europeu) perles que pas
sara el TAV. Sembla que amb la 
pressió deis ve'ins i ve'ines ha 

canviat !'actitud de les administra
cions, que fins ara havien estat 

desfavorables a les seves de
mandes. Recordar, t¡:¡mbé, que el 

mateix Jordi Pujol els va enviar 

una carta recolzant el soter

rament del tram de metro entre 

plava de Sants i Santa Eulalia, 
pero no ha fet cap pas per tirar-lo 
endavant. 

La resposta del Ministeri respecte 
el soterrament total de les vi es pot 

fer-se esperar encara forva temps 

més, pero les mobilitzacions no 
s'aturaran. El divendres 17 de 

novembre unes 50 persones es 
van concentrar amb pancartes 
dins I'Estació de Sants. 

(ve de la portada) 

La campanya per la dignitat de les 
persones preses es va iniciar de 
forma col·lectiva dins i fora de les 

presons de l'estat a finals de l'any 
99, i s'han dut a terme algunes 

accions coordinades a !'interior de 
més de 21 presons i als carrers de 
moltes localitats tant a I'Estat 

espanyol com a d'altres pa'isos 

europeus. La vaga de fa m indefini
da que es va iniciar el passat 

divendres, pero, suposa un 

enduriment de la lluita en vistes de 
qué la situació deis i les preses no 

només no ha millorat, sinó que ha 

empitjorat a conseqüéncia de la 
repressió que han patit en un 
intent de desestructurar la lluita 

que havien iniciat. S'ha de ten ir en 
compte la duresa que suposa 

efectuar una vaga de fam in
definida per a gent que, en molts 

casos, pateix malalties com la 
SIDA que els debilita física i psi

cologicament, assumint que 
poden arribar a morir. 

Arreu de Catalunya s'organitza l'oposició al TAV 
Al nostre barri, i estretament lligat a la 
campanya pel cobriment de les vies, s'ha 
llenvat el lema "El T AV entrara soterra t. o 
no entrara". Pero en moltes comarques 
afectades per aquesta nova infraestruc
tura s'han decidit a oposar-se amb ferme
sa al TAV, soterrat o aeri, i per aix6 han 

creat la Coordinadora de Plataformes 
Alternatives al Tren d'Aita Velocitat 
(COPAL TAV), que agrupa entitats ve'inals, 
ecologistes, sindicats agraris, ajuntaments 
i un llarg etcétera. Des de La Burxa hem 
cregut interessant publicar algunes de les 
seves raons , les seves critiques al pro-

jecte i algunes alternatives, per tal de 
donar mes elements al debat entorn la llui
ta pel cobriment de les vies i potser recor
dar que la lluita per dignificar el barri no té 
ni pot estar renyida amb la col ·laboració 
amb les lluites que a altres indrets del ter
ritori s'estant duent a terme. 

Trens d'alta velocitat tipus TAV. L'altemativa: Modemització de !'actual xarxa ferroviaria 

COMPARACIÓ DELS COSTOS AMBIENTALS 

Necessita un corredor nou, en línia recta i amb pendents mini
mes. Aixo significa la modificació física del territori. Trenca els 
corredors biologics a causa de l'efecte barrera. Té una elevada 
despesa energética, necessita de noves línies d'alta tensió i aug
menta la nostra dependencia de centrals nuclears. Permet por
tar poques mercaderies, incrementant el transit i lacontaminació. 

Aprofitem el corredor actual i milloretn la xarxa ferroviaria per 
a la circulació de tot tipus de trens, L'impacte ambiental i pais
agístic és mínim. No esquarterem més el territori. Té una 
despesa energética moderada. Permet portar moltes 
mercaderies, disminllint el transit de camions. . 

COMPARACIÓ DELS COSTOS ECONÓMICS 

Un quilometre de via 'TAV té un cost promig de 1.700 milions 
de ptes. El bitllet té un cost elevat. Té una baixa rendibilitat 
deguda als elevats costos d'inversió, manteniment i 
explotació. La construcció del TAV deixara RENFE sense 
poder fer inversions futures. Necessitem els diners del TAV 
per millorar la xarxa existent. 

L'alternativa té un cost molt menor; un proniig de 500 milions 
de ptes. El bitllet té un cost assequible. Amb menys cost 
podem tenir trens rapids adequats a les necessitats actuals i 
futures. Per manten ir una xarxa de trens competents per tot el 
territori catala, en fariem prou amb la una tercera part deis di
ners que costa el TAV. 

COMPARACIÓ DELS COSTOS SOCIALS 
o 

El TAV només beneficia a una rninoria, és un tren elitista. Té 
molt poques aturades, només a les grans ciutats. Potencia el 
model de centralització i desequilibri territorial. El servei de 
RENFE encara es <legrada més. El TAV significa renunciar a 
bona part de les i¡wersions necessaries en sanitat, ensenya
ment, jubilacions, .... . Pera realitzar un luxe de tren pera una 
minoría. 

La millora del servei beneficiara a tota la població. Permet atu
rades a les ciutats intermitges. Descentralitza i equilibra el ter
ritori. Millora. el transport públic ferroviari (RENFE) reduint la 
durada deis viatges. 
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La vaga de correus es fo~a a I'Hamsa 
L'assemblea aprova aturades parcials i dos dies de vaga 

Carters i carteras van omplir I'Hamsa de gom a gom 

HosTAFRANCS.- Més de 800 tre- per nombrases intervencions molt 
bailadores i treballadors de cor- combatives i favorables a una llui-
reus es van reunir en assemblea 
al CSA Hamsa per discutir la 
resposta front als plans governa
mentals de convertir l'actual 
empresa pública (últim gran 
servei que encara és públic, 
exceptuant ensenyament i sani
tat) en una societat anónima. 
L'acte es va celebrar el dimecres 
29 de novembre, i va ser convoca! 
solament pel sindical CGT, ja que 
la resta, principalment CCOO, ja 
estant resignats a firmar la pri
vatització sense ni tant sois mobil
itzar-se o posicionar-se en contra. 
L'assemblea es va caracteritzar 

la fins al final, pero per altra ban
da també es va destacar el fet de 
que només hi va assistir un 12% 
de la plantilla de la "provincia", 
que a Barcelona és de 6.000 per
sones. Finalment es va acceptar 
la convocatoria d'aturades par
cials i dos dies de vaga per la pri
mera setmana de desembre, pero 
com ells mateixos van destacar: 
"la 1/uita sera dura i 1/arga, i sera 
necessaria una amplia mobi
lització de tots i tates les trebal
ladores per defensar un servei 
postal públic, universal, barat i de 
qualitaf'. 

Joves de Sants demanen asil 
poi ític al consolat suec 

BARCELONA.- Les condemnes 
per usurpació que el Codi Pe
nal de 1996 preveia, ja ca
meneen a ser aplicades, des
prés de molts casos d'arxiu o 
d'absolució de persones acu
sades d'usurpació, alguns tri
bunals també han decidit con
demnar. Dos deis primers ca
sos són els de Sant Gaieta 
(desallotjat a Terrassa el 
1996) i Can Blanco ( desallot
jat a Sants al juny 1999 i con
demnat en un judici el passat 
4 de setembre ). Pero la resis
tencia a aquest nou gir re
pressiu no s'ha fet esperar, i 
vuit persones ( quatre d'elles 
del barri i les altres de Ter
rassa), acompanyades per 
una trentena de familiars i a
mistats, van entrar al consola! 
suec de Barcelona el diven
dres 24 de novembre per tal 
de demanar asil polític al país 
escandinau . La primera reac-

ció del cos diplomatic ita ser 
de sorpresa, a part d'una rapi
da negativa, ja que segons la 
cónsol, "els habitants d'un 
país de la Unió Europea no 
poden demanar refugi polític 
a un altre país membre". A 
pesar de la contunden! reac
ció, la determinació de la gent 
de quedar-se en .territori suec 
el temps que fos necessari 
fins que es garantís la seva 
seguretat va obligar a la eón
sol, i al propi ambaixador, a 
comen<;:ar una llarga nego
ciació que va acabar amb la 
tramitació oficial de petició 
d'asil. Així, després d'unes 
cinc hores de mantenir-se 
dins la sala d'espera del con
sola!, les vuit persones van 
marxar, no sense avisar que 
l'augment de la repressió i les 
previsibles futures condem
nes no farien sinó provocar 
nous casos com aquest. 

Procediment judicial 
contra La Torreta 

LA BoRDETA.- La demanda de 
desnonament per precari que la 
família Martínez Vigo, propie
taria de les cases del carrer 
Olzinelles conegudes com Les 
Torretes, ha comen<;:at el seu 
curs. El 22 de novembre es va 
celebrar la primera vista contra 
la gent ocupan!, i el passat 5 de 
desembre, va ser la segona, 
amb la declaració deis testimo
nis de la defensa; els dies 12 i 
13 hauran declara! els i les 
propietaries. Les Torretes van 
ser okupades el 4 de setembre 
de l'any passat i des de llavors 
són la llar de mitja dotzena de 
joves del barri que per la seva 
situació d'atur o precarietat lab
oral no tenen altra manera d'ac
cedir a una vivenda digna; 
duran! aquest any llarg d'oku
pació, els,i les actuals habitants 
han rehabilita! la casa, con
vertint-la en un habitatge con
fortable, a costa de molles 
hores de treball per l'estat 
deplorable en que es trobava 
després de vint anys d'aban-

donament; també han desen
volupat una constan! tasca de 
relacions amb el barri, con
vertint-se, per exemple, en un 
punt importan! de difusió de La 
Burxa. El toe surrealista de tot 
el cas és que en cas d'acon
seguir l'objectiu del desa
llotjament, la propietat tampoc 
en podria fer res de l'immoble, 
ja que l'existéncia d'altres ve"ins 
a la finca fa que sigui impossi
ble construir-hi actualment. A 
més, tot i el compromís deis 
okupants d'abandonar la casa 
en quan realment s'hi anés a fer 
alguna cosa, la propietat s'han 
negat ha dialogar, interposant 
primer una denuncia penal (que 
va ser arxivada per la jutgessa 
al considerar la casa inhabitable 
i per tant no enquadrada dins el 
delicte d'usurpació) i després 
l'actual demanda civil. La gent 
que viu a la Torreta fa una crida 
de solidaritat al barri, en de
fensa del dret a la vivenda dig
na i en contra la irracionalitat de 
molts propietaris. 

Les joguines són per educar i jugar, 
i no per discriminar 

SANTS.- Sota aquest explícit le
ma Maulets realitzara una 
campanya de denúncia del pa
per de les joguines en la nos
Ira societat com a instruments 
de difusió de valors i rols entre 
les persones. En aquestes da
tes de testa i consumisme, hi 
ha una necessitat d'informar 
als pares i mares de la im
portancia de triar bé una jogui
na que pot perpetuar els valors 
sexistes, militaristes o indivi
dualistes en les futures gene
racions. S'hq edita! un tríptic 

on s'explica que cal difondre 
jocs col·lectius i joguines que 
relacionin al nen i la nena en 
el companyerisme i la soli
daritat, que estimulin la creati
vitat i la imaginació o que fo
mentin la cultura popular. 
També es repartiran cartes 
alternatives als reis mags ex
plican! l'actual situació de les 
joguines principalment al vol
tan! deis comer<;:os de la car
retera de Sants i es fara una 
exposició al Casal Indepen
dentista. (veure agenda) • 
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Malta gent jove s'havia fet seu l'equipament 
(ve de la portada) 

La Casa del Mig va abrir a mitjans del 1995. 
Abans depenia de I'Area de joventut de 

I'Ajuntament, funcionant com a centre de 
recursos lúdics. Un cop descentralitzada i 
assumint el Districte la gestió, el regidor Enrie 
Truñó va intentar tancar les instal·lacions, 
pero els xavals usuaris van conseguir man
tenir la ludoteca. Al 1995, la Casa del Mig es 
replanteja com a equipament pretenent con

vertir-se en el centre neuralgic de joves del 
barri. 
El tancament i el trasllat. 
L'edifici era forc;:a antic (havi2 estat la seu de 

la fabrica La España Industrial), fet que va 
provocar el seu tancament provisional per 
realitzar una profunda rehabilitació. Davant de 
la desconfianc;:a de la gent, el Districte es va 
comprometre per escrita que quan acabessin 
les obres, la Casa del Mig tornés al pare; 
mestrestant, es traslladava al carrer Miquel 

Bleach. És aquí on l'equipament municipal ha 
pres més vida. La direcció de la Casa del Mig 
ha potanciat, entre d'altres activitats solida
rias; amb el temps s'ha anat formant un gru
pet de gent que ha anat treballant el tema i 

que actualment pren el nom de Ti Ja. Un 
intercanvi amb estudiants de Sarajevo, una 
recollida de material per Kosovo i la campa
nya de solidaritat amb Cuba ha constitu'it les 
activitats més importants de l'associació. En 
conjunt, la mateixa dinamica de la Casa del 
Mig ha propiciat una interrelació entre els 

grups i la consolidació d'un nucli d'usuaries i 
usuaris que se l'han anat fent seva. En cap 
moment, pero, s'ha potenciat la participació 
en la gestió del local. Aquesta circumstancia 

ha quedat escandalosament reflectida aque
sts últims mesas. 
Arriben els rumors ... 
Quan havien passat tres anys del tancament 

provisional, cap al passat maig, van comenc;:ar 

a circular rumors que l'edifici del pare seria la 
nova seu deis serveis tecnics del Districte: el 
seu futur estava decidit. Al setembre, sis enti
tats es van reunir amb el Francesc Pozo, con
sellar del joventut del Districte, sense resul

tats. Es crea llavors La Nostra Casa del Mig, 
plataforma que ajunta grups que centren la 

seva activitat a l'equipament municipal, com 
Anticlub o El legendario Tarraske (rol), la Cia. 
Claps o Artixoc (teatre), ACIAC (cinema) o la 

mateixa Ti Ja, i associacions que d'alguna 
manera o altra utilitzen o s'identifiquen amb 
l'espai, com l'esplai Espuma, Eixam, l'agrupa

ment escolta Skues, la secció juvenil de la 
Creu Roja Sants, Sants 3 Radio o els Cas
tellers. La ·plataforma ha tirat endavant amb 
gent molt jove i l'enfrontament amb el Districte 
passa factura. En un exemple ben il.lustratiu 
de com es fa política, la institució insisteix en 
qué no ha faltat al seu compromís i segueix 

mantenint que la Casa del Mig continuara 
sÉmt un centre pera joves. 
Nous usos per l'edifici. 
De fet, només una quarta part de l'edifici anira · 
destinada a la seva funció original. La majoria 
d'aquest espai acollira una sala de noves tec

nologies (amb 20 ordinadors), gestionada 
segurament per una empresa privada com 
Amena o Retevisión, i el punt d'informació 
juvenil que actualment esta a Cotxeres. 
Només quedara una sala de reunions que ni 
molt menys absorvira el volum d'activitats 
actual. També es disposara d'una sala infor
mal (el vestíbul deis lavabos) i una sala d'ex
posicions (el passadís centrai) .. La gestió pas
sara a concurs públic i recaura en alguna 

empresa de gestió lúdica com Xauxa. El 
teatre o el rol hauran de repartir-se entre 
Cotxeres i el Casinet en espais poc atractius i 

restringits. Segons la Plataforma aquesta dis
persió suposara la desaparició de tacto de l'e
quipament juvenil i el trencament de l'actual 
dinamica d'interelació entre els grups que hi 
participen. Es fomenta així la incomunicació i 
lél'Conseqüent reducció de possibles planteja
ments aliens a la voluntat del Districte i la 
capacitat crítica de les usuaries. En canvi es 
potenciara una Casa del Mig entesa com a 

simple punt d'oferta de serveis en detriment 
del caire participatiu que fins ara mantenia. 
El jovent no interessa. 
La Plataforma atribueix la decisió a dos 

motius: l'economic, lligat a les retalladas 
socials tradu'ides en una reducció de pressu
post públic per a l'area de juventut (amb !'ar
ribada del nou gerent Pep Puga aquesta 
tendencia s'ha accentuat), i el polític, ja que 
I'Ajuntament cerca la creació d'una xarxa d'e
quipaments dirigida a la figura de l'usuari alié 

a la gestió del local emmarcada dins la políti
ca de consumisme cultural que tant li agrada. 
Per ara, els intents per trobar una decisió han 
estat infructuosos i la Plataforma ha topat 
amb !'habitual prepotencia del Districte. Aixo 
ha fet endurir el seu discurs passant a pro
posar i exigir un propi model d'equipament 

juvenil. A la campanya més institucional 
(suport d'entitats i partits polítics -destacant 
l'adhesió de Noves Generacions a carrec d'un 
xaval de 50 anys-) se li ha unit la mobilització 
al carrer. El diumenge 26 de novembre es va 
realitzar una xocolatada a la plac;:a Malaga, on 
es van repartir 170 racions, i el 5 de desembre 

van fer una sentada a la porta del Districte 
amb recollida de signaturas i debat sobre 
espais juvenils municipals. La intenció es 
seguir fent accions que cridin l'atenció i no 
descarten aconseguir un espai per alfres vies 

més directes ... 

Campanya contra la 
Constitució 

SANTs/PoBLE SEc.- Des del 
passat 20 de novembre i fins 
al 2 de desembre s'ha realitzat 
al barri una campanya organ
itzada per Maulets amb el 
lema "Ni barbó ni Constitució, 
independencia i revolució" 
dirigida a recuperar la me
moria historica de l'oposició a 
l'establiment de la Constitució 
que van imposar-nos als 
Pa'isos Catalans. Amb aques
ta finalitat, s'ha pogut veure al 
CSA Can Vies una exposició 
de diferents campanyes dem
anant l'abstenció al referen-

dum constitucional a1x1 com 
diversos dossiers editats per 
Maulets. També s'ha exigit a 
I'Administració la immediata 
retirada de la simbologia fei-

persones). Aquest últim dia es 
va anar cap a la manifestació 
unitaria contra la Constitució. 
En total, foren arrencades 
més de 30 plaques, una indi
cació del carrer de la Cons-

titució fou rebatejat com "car
rer per la Independencia deis 
Pa'isos Catalans" i es pinta un 
mural antifeixista. Per cele
brar-he, es va organitzar un 
sopar popular a Can Vies. 

. xista que encara és present 
als nostres carrers, com les 
plaques metal ·liques expe
dides pel Ministerio de la 
Vivienda amb el símbol de la 
Falange. Dues cercavi les de
nunciant la presencia d'aques
tes imatges feixistes van 
recórrer Poble Sec el 25 de 
novembre (30 persones) i 
Sants el dos de desembre (50 Moment en que s'arrenca una de les plaques 
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'La immigració: una realitat que no es pot amagar ... 
. . 

Diariament escoltem notícies sobre naufragis de pateres a I'Estret, 
intercepcions d'immigrants a les fronteres o fins i tot d'assassinats 
per part de la policía d'alguna persona considerada en aquest estat 
com a il·legal. Al hora, quan sortim al carrer cada cop és més freqüent 
topar-nos amb actituds xenófobes per part de malta gent, incloses 
les constants agressions racistes protagonitzades per cap rapats. 
Mentre tot aixó queda impune la majoria de ve'ins i ve'ines només es 
mobilitza per combatre la inseguretat ciutadana, i per mantenir així 
intacte el seu benestar personal. El discurs que subliminalment difo
nen moltes institucions i els miljans de comunicació reprodueix el 
tapie racista de qué els immigrants "venen a treure'ns la feina" i a 
"robar-nos lo que és nostre". Pero si mirem més d'aprop veiem que 
la dona de ter feines és filipina, el butanero paquistaní i el recolector 
de la fruita marroquí; cobreixen dones les feines més dures i mal 
pagades que aquí no vol ter ningú. O sigui que alguna cosa no 
quadra ... Amb tot aixó els "nostres" polítics no paren d'omplir-se la 
boca de paraules boniques, de tolerancia i integració, mentre 

aproven una llei d'estrangeria que discrimina, un codi penal que con
demna als pobres i uns decrets policials que reprimeixen ... Pero amb 
aquest problema, com amb molts altres, les causes no es tenen en 
compte. S'oblida que els pa'isos d'on provenen els immigrants han 
estat expoliats i fracturats históricament pels pa'isos occidentals. Ah ir 
van ser els conqueridors i avui els empresaris, el fet és que els pa·i
sos rics ho són perqué han robat i explotat els que ara són pobres. 
La maxima ironia rau en qué les persones que han de fugir per 
propia supervivencia deis seus pa'isos d'origen a sobre són tractats 
coma "/ladres" en el nostre món de la supérbia. El món al revés ... 
Amb l'objectiu d'analitzar aquesta problematica incloem en aquesta 
Burxa unes pagines especials que tracten ell tema de la immigració, 
desde el Tractat de Schengen fins a quina és la situació específica 
que viuen les dones immigrants, passant per refrescar la memoria i 
recordar que fa poc temps molts deis nostres familiars també es van 
ve u re obligats a emigrar ... 

AlgUnes experiencias d, autoorganització i de lluita deis i les immigrants ... 

Són ja moltes les protestes protagonitzades 
pels i les immigrants, que lluiten pels seus 
drets com a persones, per ser escoltades, 
per no ser tractades com a esclaves; en 
definitiva, per la seva dignitat. Un punt 
d'inflexió va ser a El Ejido, on molts im
migrants marroquís lluiten des de fa temps, 
diariament, per millorar la seva situació i 
reivindicar els seus drets (treballen -si 
poden treballar- i viuen en condicions 

zant les reivindicacions. 
El cap de setmana del 27 al 29 de setem
bre, els i les immigrants van tornar a alr;:ar 
la veu, aquesta vegada a Barcelona. recla
mant tant l'abolició de qualsevol llei d'es
trangeria, i la ti deis assetjaments policials, 
així com una vivenda i feina digna. Varies 
persones van acampar a la plar;:a 
Catalunya, junt als 75 subsaharians que hi 

els ha cedit un alberg . La Generalitat els ha 
promés un permís de treball i cursos d 'ocu
pació, pero la promesa no s'ha concretat 
en res. La lluita encara no s'ha acabat, i 
continuara mentre ha hagi qualsevol Llei 
d'Extrangeria (variara segons la necessitat 
de ma d'obra que requereix el país, deter
minant així qui entra i en quines condi
cions). Un deis col.lectius que es planteja 

infrahumanes, i a més a més, pateixen ..-~~-""'!"'---~---------
aquest objectiu, Papers per tothom, 
considera molt important en la lluita 
per la millora deis drets deis i les 
immigrants, així com l'abolició de la 
Llei d'Estrangeria, l'autoorganització 
i autonomía de les persones immi
grades, mencionant la insuficiencia 
de partits sindicats i ONGs. Aquests 
desitjen únicament que les i els immi
grants es conformin amb el qué hi ha, 
sense que desenvolupin cap iniciativa 
per canviar-ho. Les grans ONGs no 
lluiten per millorar la situació de l'im
migrant, per l'autonomia deis col.lec
tius d'immigrants, sinó per la de
pendencia d'aquests col.lectius cap a 

agressions diaries). 
Una torta mobilització recent es va dur a 
terme a Almeria, on el 20 de setembre, 
uns 100 immigrants, en la seva majoria 
magrebís i subsaharians, van iniciar una 
vaga de fam, tancats a la parroquia de 
San José d'aquesta ciutat. Al desembre 
de l'any passat més de 50 nigerians ja van 
ter una vaga de fam a la Catedral de Má
laga, exigint la seva immediata regula
rització. Amb la mateixa reivindicació, es 
van tancar els immigrants d'Aimeria, re
colzats per entre 1ÓO i 200 immigrants 
concentrats a tora. El subdelegat del go
vern, Fernando Hermoso, va comenr;:ar ig
norant les protestes, fins que no va poder 
obviar més el tema i va iniciar una nego
ciació. Va garantir aplicar la llei "amb gen
erositaf', pero sense cap compromís ferm. 
El 5 d'octubre els últims que quedaven van 
decidir finalitzar la vaga. Pero no les 
protestes. Altres subsaharians es van tan
car en un edifici deis sindicats del munieipi 
almeriense Roquetas de Mar i van 
comenr;:ar una altra vaga de fam. També hi 
ha hagut múltiples concentracions recol-

ha dormit cada dia durant sis mesas. Una 
situació semblant és la que han viscut un 
grup de búlgars al Pare de I'Espanya 
Industrial, on durant també molt temps va 
ser l'únic lloc on poder estar, on passar les 
nits; també el fred i les dificultats ... Tot 
davant la impossibilitat d'accedir a una 
vivenda. Les protestes no s'han aturat des 
d · aleshores (assemblees, manifestacions 
multitudinaries, okupar la Universitat de 
Barcelona, ... ), ambles qué de moment s'ha 
aconseguit presstbnar 1' Ajuntament, que .. 

aquestes organitzacions, així com afirma 
una membre de Papers per tothom. 
Per l'atra banda, també immigrants asiatics 
es van concentrar al Raval per denunciar 
una denegació de permisos de residencia i 
treball l'últim mes. La falta de papers els 
impedeix aconseguir una feina digna, i a la 
vegada, al tenir feines sense contracte no 
poden aconseguir els papers. Davant de 
tates aquestes situacions, són moltes les 
persones que criden: papers per tothom o 
papers per ningú . 
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La llei d'estrangeria: repressió i control social 
El tractament que I'Estat espanyol i, per tant, 
I'Admihistració als Pa"lsos Catalans, dóna al 
fenomen de la immigració ve marcat per les 
directrius de la Unió Europea en les qües
tions de Seguretat Nacional. A partir deis 
acords de Schengen es desenvolupa el que 
els estats signants entenen per aquest con
cepte: terrorisme, immigració i narcotrafic no 
són fenomens d'arrel política que calgui 
solucionar políticament, sinó subversions del 
pacífic ordre social de !'Europa de !'euro que 
cal tractar policialment. 
Els acords de Schengen 
Els orígens d'aquests acords es remonten al 
julio! de 1984, amb només dos pa·lsos sig-
nataris, Fran9a i 

repressiu, que entra en vigor al 1985. 
L'entrada a I'Estat continua sent molt arrisca
da. Per entrar legalment cal sol·licitar un 
visat juntament amb una oferta previa de tre
ball . Aquelles persones que s'embarquen en 
pateres corren el perill tant de naufragi com 
de ser capturades perla guardia civil i expul
sades. La nova llei d'estrangeria va abrir un 
procés extraordinari de regularització de per
sones indocumentades que tenia un requisit 
en teoría molt fa.cil de complir: la persona 
soHicitant havia de demostrar documental
ment que trepitjava terra estatal com a 
mínim des d'abans de 1'1 de juny del 1999. 
Milers d'immigrants no tenien cap document 

cia i el control sobre aquest coHectiu social. 
La repressió als i les immigrants 
La principal conseqüencia de la Llei 
d'Estrangeria aprovada el darrer mes de 
desembre és la repressió al col·lectiu d'im
migrants. D'una banda s'ha endurit encara 
més el regim de prescripció d'infraccions i 
sancions, regim que funciona connectat amb 
el Servei d'lnformació de Schengen, en el 
qual s'acumulen fitxes policials individual
itzades que detallen si l'immigrant en qüestió 
té en curs alguna causa d'expulsió o si esta 
inscrit coma "no admisible". De l'altra banda, 
manté el sistema d'internament preventiu 
(de coma maxim 40 dies de duració) que té 

el · seu origen en la 
Alemanya. Els objetius r-------------------------: ,.------. llei de 1985. Els 
fonamentals del Tractat 
de Schengen són, teori
cament, la supressió de 
fronteres entre aquests 
pa"lsos, la seguretat, la 
immigració i la lliure cir
culació de persones. En 
realitat Schengen és, en 
paraules de !'ex-ministre 
Eduardo Serra, "/'espai 
europeu contra el terror
isme, el narcotrafic i la 
immigració", que, junta
ment amb l'atur, són els 
quatre principals proble
mes deis estats de la 
Unió Europea. El marc 
que propasa Schengen per la solució 
d'aquests problemes és el de les vies poli
cials i els murs legals que, ni van a l'arrel del 
problema, ni tan sois ajuden a mitigar-ne les 
conseqüencies. La llei espanyola d'es
trangeria es basa en les directrius marcades 
per aquest Tractat a !'hora. de marcar quotes 
per la immigració. 
La llei d'estrangeria ... 
En materia de drets i de documents, la nova 
llei manté els dobles permisos: un de treball 
i un altre de residencia, amb tot el que aixo 
genera de dependencia respecte la docu
mentació en el sistema d'entrada a l'estat: si 
no tens com a mínim un deis dos permisos, 
ets il-/egal i, per tant, susceptible de ser tan
caten un Centre d'lnternament .d'immigrants 
previament a ser expulsat de les fronteres de 
l'estat. Tot i aixo, la llei preveu una serie de 
drets i~dependentmenf de la situació docu
mental: la possibilitat d'empadronar-se en el 
municipi de residencia, per exemple, permet 
una extensió del dret a l'assistencia sanitaria 
en igualtat de condicions respecte la resta 
de ciutadans de I'Estat. Malgrat tot, la manca 
de reglamentació d'aquesta llei fa que es se
gueixen reproduint moltes situacions de vul
ner.ació de drets, i es perceben pocs canvis 
respecte !'anterior llei, de fort caracter 

que ho demostrés sobretot per la por a ser 
identificats i expulsats. Aquesta mena d'am
nistia documental (que ja té precedents en 
I'Estat espanyol en els anys 1985, 1991 i 
1996) de moment ha legalitzat el84% de les 
sol·licituds resaltes (que encara no arriben al 
50% de les presentades), pero deixara en la 
il·legalitat i la marginalitat a malta més gent, 
probablament la més desafavorida . En 
aquest capítol deis drets reconeguts als 
immigrants, s'ha parlat d'un regim d'a
partheid jurídic pel fet que I'Administració no 
concedeix els mateixos drets a tota la ciu
tadania. Aixo es deu a la diferenciació que fa 
la llei entre immigrants legals i immigrants 
il·legals . 
.. . i la refonna que ve 
La nova llei no s'adequa suficientment a les 
condicions exigides perla UE en materia de 
control de fronteres; cal dir que I'Estat 
espanyol té una posició geografica especial
ment rellevant per assegurar la seguretat 
europea. Per aixo el PP ha presentat un pro
jecte de reforma de la llei que pretén apro
fundir les diferencies ja esmentades entre 
legals i il·legals. A aquests últims els hi són 
negats els drets de reunió, associació, sindi
cació, manifestació i vaga. També s'en
dureixen les sancions i augmenta la vigilan-• 

Centres 
d'lnternament són un 
símbol de la fortalesa 
europea i els seus 
tractats que cri
minalitzen als im
migrants i vulneren 
els seus drets. Aixo 
es veu clarament en 
l'article 58 de la nova 
llei, que permet que 
el clima d'absencia 
de control legal de 
indefensió jurídica i 
de prepotencia poli
cial continu"l en els 
centres d'interna

ment d'immigrants. El Centre d'internament 
de la Verneda és considerat com una de les 
presons amb pitjors condicions de vida pels 
reclusos (sense dret a pati i sense veure la 
llum del dia). Molts advocats i associacions 
han denunciat el fet que es pressioni psi
cologicament als immigrants per firmar la 
seva propia ordre d'expulsió, així com les 
desatencions sanitaries i la indefensió legal: 
els advocats només tenen 48 hores per 
recórrer l'ordre d'expulsió després d'haver 
parlat amb el pres durant cinc minuts. L'Estat 
espanyol lidera els percentatges europeus 
de població estrangera tancada a la presó: 
mentre els estrangers no són ni el 2% de la 
població total de I'Estat espanyol (amb un 
percentatge similar en el cas deis Pa"lsos 
Catalans), esdevenen el15% quan mirem la 
població reclusa dins les seves presons. 
Nou de cada deu estrangers van a la presó 
per delictes contra la salut pública: normal
ment es tracta de delictes relacionats amb el 
petit trafic de drogues, al qual es veuen abo
cats com a conseqüencia de les difícils 
condicions de vida i treball a que estan 
sotmesos. Mirat fredament és logic que una 
persona a qui la llei declara il-legal pel sim
ple fet de viure utilitzi mitjans il·legals per 
sobreviure . 
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L'emigració també 
és cosa de dones 

ANALISI . 

La immigració se'ns ha descrit com un fenomen 
majoritariament masculí. Un deis tapies més 
extesos sobre les dones immigrants és creure 
que tates marxen deis seus pa"lsos com a immi
grants de segona generació, per a retrobar-se 
amb el marit que emigra primer. Aixo és només 
una veritat a mitges, ja que es dóna sobretot en 
les dones de pa·lsos musulmans com el Marroc 
o Pakistan. 
Pero, darrere 
les estadís
tiques podem 
descobrir una 

importan! di- .---.. • 
versitat de 
col ·lectius i 
motivacions 
per a emi
grar. En pri
mer !loe, cal 
dir que la ma
joria o mi
noria de 
dones varia L-'"""--;..............:...:..._ -llli .. 

segons cada 
comunitat migratoria. L'any 1998 el nombre de 
persones estrangeres de fora de la Unió 
Europea residents a Catalunya era de 36.675 
homes i 30.986 dones, hi havia per tant un pre
domini d'homes immigrants. Pero si ho anal
itzem per comunitats d'origen, la realitat canvia. 
Per exemple, a Barcelona hi ha menys dones 
que homes en els col·lectius africa (69% 
homes, 31% dones), xines (54% homes) i pak
istaní (76% homes). En canvi, en les comuni
tats sudamericana i filipina és el contrari, les 
dones dominicanes representen un 81%, les 
peruanes un 62% i les filipines un 63% del total 
del seu col·lectiu . Aquestes diferencies, sobre
tal pel que fa als motius que les empenyen a 
abandonar els seus pa"lsos, es deuen tan! pe! 
sistema de relacions de poder entre homes i 
dones de cada país, com per les propies polí
tique~ d'estrangeria de I'Estat espanyol. Per 
exemple, les marroquines constitueixen la 
comunitat de dones immigrants més nombrosa 
de l'estat. Duran! els anys 80 i 90, la majoria 
d'elles arribaven aquí pe! mecanisme de rea
grupament familiar: el codi de família musulma 
dóna un majar protagonisme als homes en la 
presa de decisions, aixo fa que sigui l'home qui 
pren la iniciativa d'emigrar i després la resta de 

Dones immigrants. la doble discriminació: 
racisme i desigualtat de genere. 

la família ve per retrobar-se. Pero, darrerament 
molles dones emigren per tál de buscar feina al 
marge de l'home. Per exemple el fet que arrib
in un gran nombre de dones llatinoamericanes 
i filipines rau en la propia política del govern 
espanyol. Així, les dones filipines o domini
canes arriben aquí per incorporar-se al treball 
domestic com a resulta! deis acords entre el 

govern espanyol i els seus pa"lsos d'origen. 
D'altra banda, molles entren al país il-legalment 
mitjangant les xarxes mafioses de prostitució 
que contacten amb elles als seus pa·l·sos d'ori
gen. 
Sexisme a la llei d'estrangeria: el mercat de tre

irregulars. O' entrada, el nombre de permisos de 
treball concedits a les dones és menor. En 
segon !loe, la política de contingents del govern 
potencia les ocupacions tradicionals atribu"ldes 
a cada sexe: des de l'any 92 al97, els permisos 
de treballs concedits per al sector de !'agricul
tura (eminentment assignat als homes ) han 
crescut un 125%; el servei domestic, sector 
reserva! per a les dones filipines, dominicanes, 
peruanes, marroquines, colombiahes, polone
ses .. . ha augmentat un 93%. La resta de dones 
immigrants es reparteixen en l'ambit de 
l'hosteleria (sobretot les dones xineses) i 
minoritariament en el ·comen;;. També existeix 
una gran desigualtat salarial respecte els 
homes: segons dades del propi Ministeri de 
Treball Uuliol del97), un immigrant /ega/guanya 
un promig de 81 .000 ptes mensuals, xifra inferi
or al salari mínim interprofessional; una dona, 
en canvi, en guanya 67.000 aproximadament. 
A més, un 20% de les immigrants que treballen 
guanyen menys de 50.000 ptes. 
Un altre aspecte importan! és que les dones 
que arriben per la via del reagrupament familiar 
tenen prohibit treballar per la via legal, ja que la 
llei d'estrangeria estipula que el conjuge resi
den! (qui arriba primer) ha de tenir mitjans 
economics suficients per fer-se carrec de l'altre. 
Aquesta situació fomenta i perpetua la 
dependencia del marit o situa la dona en el ter
reny del treball il ·legal, l'economia submergida 

ball, el model occidental de ,.,....,..-------~~---..,,..,.------.---.----, 
tamma i el matrimoni 
Una dona immigrant que 
s'incorpora al mercal de tre
ball de l'estat ho fa en condi

cions d'absoluta desigualtat. ~~---

Si tenim en compte que les 
propies dones autoctones 
treballem en un mercal on 
l'atur femení duplica el mas
culí, on se'ns assignen les 
feines tradicionalment 
femenines (treball domestic, 
sanitat no especialitzada, 
magisteri, hosteleria ... ), so
vint treballem en precari i guanyem 1/3 del sou 
deis homes, entendrem que aixo s'aguditzi 
quan se li afegeix la indefensió que suposa la 
situació d'immigrant. Aixo sense parlar de les 
immigrants irregulars, que tenen com a única 
sortida la prostitució o el treball en condicions 

(treba/1 en negre) o fins i tot la prostitució. 
El dret al reagrupament familiar. 
El segon eix de discriminació és el propi fun
cionament del dret al reagrupament familiar de 
les persones casades. En l'article 17, la llei 
estipula que "en cap cas podra reagrupar-se 

(continua a la pagina següent) 
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(ve de la pagina 
anterior) 

El dret a la família 
en entredit ~ Fent memOria ... 

més d'un conjuge". Per tant, la 
definició exclou tots els matrimonis 
poligamics, que són una realitat 
recollida en el codi de familia deis 
pa'lsos musulmans. A més, la 
política de reagrupament familiar 
de I'Estat espanyol parteix d'un 
model totalment occidental i 
capitalista de familia. Aixo vol dir 
que reconeix únicament la familia 
nuclear, formada pel pare, la mare 
i un nombre redu'lt de fills o filies. 
Aixo pot no semblar-nos trascen
dent des de la nostra realitat, pero 
vol dir que si un home té més d'u
na dona, la única que podra' reunir
se amb ell sera la primera esposa, 
amb la vulneració de drets que 
aixo comporta per les altres. 

que les organitzacions interna
cionals deis drets humans consid
eren que aquesta forma d'unió "és 
un deis atemptats més greus con

tra la dignitat de les dones'. La ira
ni a és que en casos com aquest 
es perjudica precisament a les do
nes en nom de la seva protecció. 
Un altre aspecte discriminatori del 
reagrupament familiar és el relatiu 
a les separacions matrimonials i 
com afecta el procés de divorci a 
l'hora de mantenir el permís de 
residencia. En teoria, la llei 
reconeix els mateixos drets a una 
dona immigrant que a una autócto
na en cas de separació. Pero, 
segons explica Mariel, a la practica 
"es dóna una contra- dicció entre 

Darrerament s ·es tan produint 
grans fluxes migratoris, pero 
cal tenir present que aquests 
fluxes es produeixen des de fa 
molts anys {de fet, segles) i 
s 'han viscut en el nostre voltant 
més proper. La immigració dins 
l'estat va comenc;:ar als anys 40 
amb la postguerra. Sobretot 
procedia de Murcia, al principi, i 
després d'Extremadura i 
Andalucia, i es dirigia basica
ment cap a Catalunya i. 
Euskadi. S'havia d'arribar amb 
una carta anomenada salva
conducte (ara per entrar legal
ment al país el que cal és un 
visat). Els anys 50 van ser els 
de més immigració interna. 
Practicament es van aban
donar tots els camps 

d ·Anda lucia, 
Extremadura i 
Murcia. 1 la 
gent que 
arribava a 
Catalunya 
havia de 
sobreviure en 
barraques (a 
Montju"ic van 
arribar a ser 
15000 per-
sones en 

L _ ___._ _____ _..;llliiiii!!!!!~~~---------------..;..:__J aquesta situa-

Mariel, advocada d'estrangeria i 
membre de la FCIC (Federació de 
Col·lectius d'lmmigrants), explica
va el cas d'un matrimoni pakistaní 
compost per un home, tres dones i 
els seus onze fills. Donada ' la 
impossibilitat iégal, només havia 
pogut emigrar la primera, que es 
veia incapac;: de fer-se carrec de 
tates les criatures, feina que nor
malment compartía amb les 
esposes restants. Finalment, la 
Direcció General d'Atenció a la 
Infancia (DGAI) va treure-li la 
custodia de cinc deis nens, fills 
d'una altra esposa, argumentant 
que els donava un tracte discrimi
natori perqué no eren fills seus. 
Negar !'existencia d'altres models 
de familia implica no respectar el 
sistema del país d'orígen i imposar 
el sistema autocton pressuposant 
una superioritat cultural implícita. 
En el cas concret de la poligamia, 
aixo es fa suposadament per de
tensar els drets de les dones, ja 

e/s requisits pera divorciar-se i els 
necessaris per mantenir l'estatut 

de resident temporal i e/s drets 
civi/s reconeguts a les dones. Si 

una immigrant amb estatut de res
ident temporal decideix separar-se 

de mutu acord amb el seu marit, 
un deis requisits per fer-ho és que 

estigui separada de fet durant un 

m[ryim de 2 anys. 1 si es separa de 
fet, deixara de tenir el dret al rea

grupament familiar'. Per tant, és 
molt probable que durant la sepa
ració perdi l'estatut de residencia i 
també els drets civils que compor
ta, entre ells el dret a una pensió 
alimentaria del marit en cas de 
divorci. Ja per acabar, una dada 
que il-lustra la discriminació de 
dret i de fet que aplica I'Estat 
espanyol a les dones (i també als 
homes) immigrants: fins al febrer 
del 2000 no es va reconéixer legal
ment el dret a l'atenció médica de 
les dones i/-lega/s embarassades. 
Si aixo no és apartheid ... 

ció ). Més endavant es van 
crear barris al voltant del cin
turó industrialitzat per tal de 
rentar-se la cara i tenir contro
lats els treballadors en uns poi í
gon~ de vivendes concretes. 
Una persona que vivia en 
aquella epoca al barri del 
Besos, emigrada d'Andalucia, 
explica que "/os años 60 fueron 
claves para despertar la con
ciencia de los trabajadores, de 
la gente de base. Fueron los 
años de las primeras huelgas 
obreras (. . .) Los trabajadores 
empiezan a organizarse, y 
salen las comisiones obreras 
(. . .). También pensamos que la 
gente se tenía que organizar en 
los . barrios y montamos las 
comisiones de barrio. ¿Quién 
las montaba? ¿Los obreros? 
También los estudiantes. ¿Los 
andaluces? Y también los cata
lanes ... " 
Cap als anys 60, moltes per
sones van comenc;:ar a emigrar 
fora del país. Al 1959 s'aprova 
el Pla d'estabilització, a través • 

del qual s'iniciava la integració 
de l'economia espanyola dins 
1' economia occidental, 
operació necesaria per tal 
d · avanc;:ar en 1' acumulació cap
italista. L'arribada de capital 
extranger, que va fer grans 
inversions a les ciutats princi
palment en el sector industrial, 
paral.lel a un proc;:és de mecan
ització del camp, va provocar 
que tres milions de persones 
haguessin d'emigrar de les 
arees rurals a les principals 
concentracions urbanes. 
D'altra banda, una de les 
exigéncies del Pla era reduir 
els costos de producció, de 
manera que els salaris es van 
situar molt per sota ,dels preus, 
i va créixer l'atur. Aixo va 
obligar a molta gent a emigrar 
cap a Europa {al voltant d'un 
milió de persones), esdevenint 
també una important font de 
divises. 
A partir deis anys 70 comencen 
a veure·s immigrants de fora de 
l'estat, sobretot argentins, 
xilens... O sigui, van arribar 
molts llatinoamericans/nes que 
havien hagut d'emigrar degut a 
les dictadures ferotges. 1 molts i 
moltes d'elles venien com a 
refugiats . Pero a mitjans deis 
80 es produeix un canvi, i ca
meneen a arribar persones 
procedents sobretot del nord i 
centre d'Africa (el col·lectiu 
marroquí és molt nombrós), 
d'Orient Mitja {lran, Síria, Pa
kistán, Afganistan), i del sud
est asiatic (sobretot de Filipi
nes). La majoria desenvolupen 
feines dins l'economia sub
mergida, en una situació molt 
precaria, generalment feines 
domestiques o com a jornalers 
al camp. Darrerament també 
es produeix !'arribada de per
sones provinents de 1' est 
d 'Europa, per fugir de la guerra 
i de la pobresa. Totes elles 
també es traben aquí amb 
enormes dificultats per viure 
amb dignitat: manca de viven
da, treball precari, agressions, 
discriminacíons... 1 justament 
són aquests alguns deis prob
lemes amb que moltes person
es de I'Estat espanyol també 
es van trabar al haver d'aban
donar el seu lloc d'origen fa 
uns anys enrera . 



la BURXa 

ESPAI 

Hi ha persones del món i de la historia de 
la humanitat que han tingut la sort d'estar 
tocades i escollides pels designis divins. 
Algunes d'aquestes persones han estat 
grans dictadors por la gracia de Dios, 
d'altres són els reis i la rancia aristocra
cia que encara ostenta el poder per la 
gracia de Déu heretada deis seus pares, 
i també ha estat per designi diví, a 
recomenació del Papa de Roma, que 
alguns deis mafiosos més poderosos 
d'aquest país han estat indultats: i és que 
el president Aznar, com a bon seguidor 
del classic Nazional-cato/icismo, ha 
decidit obeir les recomanacions del Papa 
i fer ús del poder que li atorga ser el 
senyor del seu feu. Així, la darrera perla 
que ens ha regalat el govern del PP, ha 
estat el "benevolent" indult de 1454 per
sones. Tot fa pensar, que en un deis ja 
classics deliris de grandesa, el PP ha 
volgut emular epopeies bíbliques com la 
protagonitzada per Poncí Pilat en el pas-

Ressenyes 

desembre 2000 

satge del perdó al delinqüent. Ara bé, en 
aquest cas hi ha algunes variacions. La 
primera és que l'elecció deis beneficiaris 
del perdó no ha estat sotmesa a una con
sulta popular. Un altre canvi ha estat que 
alguns deis indultats, no son pobres des
gradats, carents de recursos i oportuni
tats, sinó que es tracta d'amiguets i com
pares de les clavegueres de I'Estat. 
Entre aquestes perles, es traben l'exjutje 
del suprem, Javier Gómez de Liaño, con
demnat a diversos anys presó per un de
licte de prevaricació en el cas Sogecable. 
Uns altres deis beneficiaris són els con
demnats pel cas Filesa , l'exalcalde de 
Burgos, que s'havia enriquit a través 
d'empreses constructores que especulen 
a la ciutat, o l'exministre Barrionuevo i 
Rafael Vera, condemnats per la seva 
pertinenga als GAL. També, han tingut la 
deferencia d'indultar a més de 300 insub
misos i "Tan/', la dona que en defensa 
propia va matar el seu marit, i segura-

ment per aixo és ella la que esta viva. 
Aixo que en principi podría ser una bona 
notícia, no és més que una riallota cap 
aquesta gent. Com tenen la barra d'e
quiparar a responsables de la corrupció 
política i judicial, protagonistes d'estafes 
mil ·lionaries i corrupteles monumentals 
que han afectat a la majoria de ciutadans 
de l'estat, amb els insubmisos. Com 
poden comparar unes persones que, per 
motius de consciencia, es neguen a par
ticipar de la barbarie militar, amb aques
ta calanya que precisament basant-se en 
la seva falta de consciencia i d'escrúpols 
han fet el que calgues per enriquir-se i 
aconseguir més poder. Com poden com
parar la" Tan/', que va matar per salvar la 
seva vida, amb els que, amb els diners i 
la impunitat de l'estat, van organitzar un 
grup terrorista i van ordenar fredament 
torturar i assassinar a gent simplement 
perque pensaven diferent que ells . 

Col·lectiu Zitzania 
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1 Oe Aniversari 

Qui no recorda el nom de bandes com La Chusma, Anti/Dogmatiks, Agua Bendita, Abel que Pasa o Últimos de 
Cuba? Dones bé, resu lta que aquestes i moltes altres van comengar a funcionar i a editar els seus treballs amb 
Tral la Rcds. Aquestes són bandes ja inactives, pero la feina i la música no s'aturen i continÜ'en sent molts els 
grups que han donat i donen la barrila ambla gent de Tralla i, ara que han passat 10 anys de tot plegat, toca ce
lebrar-ha .. . Per aquest motiu, ens apropen 3 cd 's-samplers (Punk/HC, Ska/mestissatge, Las Maketes) per sepa- . 
rat, amb tot el recull del que han donat de sí aquests 1 O anys. La majoria de les cangons han estat extretes deis 
diferents treballs discografics de les bandes, pero també hi trobem curiositats com ara un tema inedit deis locals 
Rabia Positiva o una versió deis mítics Agua Bendita . Al cap i a la fi, música popular a preu popular. Des de Dr. 
Calypso a Subterranean Kids, passant per Kangrena, G.R.B., El Oso Yonki, Ratos de Porao, Bad Manners, 
Discípulos de Otilia, Komando Moriles o Plastidecore . Positive 8omb 

Escrit pel periodista d' investigació Andrés Sánchez Díaz, aquesta obra desvet)la 
tot l'entramat de la premsa rosa. L'autor descriu de manera planera i inclús diverti
da, aquest fenomen mediatic "basura" i la seva relació directa amb la propaganda i 
promoció de determinades marques comercials. Repassant cas per cas tots els 
personatges que componen aquesta "fauna" rosa, estableix clarament la íntima 
relació entre aquest feno.men i la política de dretes a !'economía de mercat. 



ARrA. 

Els culpables 
de la crisi de 

!'empresa Indo 
SANTA EuLALIA.- "L'empresa de 
productes optics INDO de 
!'Hospitalet de Llobregat ha pre
sentat un expedient de regu
lació de treball que afecta a 130 
treballadors. INDO, que l'any 
passat va obtenir uns beneficis 
multimilionaris pretén 
enriquirse més utilitzant ma d'o
bra de Xina, Marree i Xile, molt 
més barata. Al consell d'admin
istració presidit per Jordi Cottet, 
hi figuren dos germans de 
Diana Garrigosa Laspeñas, la 
dona de Pascual Maragall, 
Pilar i Joan · Cristobal. La 
representació legal de INDO al 
conflicte laboral la porta el bufet 
d'advocats Garrigues-Andre
son, on treballa com a director 
de la secció laboral de de la de
legació a Catalunya Rafael Or
tiz, fins fa poc Director General 
de Relacions del Departament 
de Treball. El seu successor al 
carrec, Jose Antonio Gómez 
Cid, era, com a delegat territori
al a Barcelona, el subordinat de 
Ortiz quan aquest era Director 
General. Gómez ha de decidir 
ara sobre el recurs que han 
presentat els treballadors con
tra l'expedient de regulació. 
Ens preguntem de quin costat 
estará de part deis treballadors 
o de part de INDO, la qual esta 
representada pel seu antic 
cap? Nosaltres no tenim cap 
dubte al respecte. També cal 
remarcar que els sindicats un 
cop més no van tenir cap pro
blema a l'hora d'arribar a un a
cord amb INDO per deixar al 
carrer a 130 deis seus compa
nys de treball. Enfront d'aquest 
cas de corrupció política, judi
cial i sindical, poc ens queda 
als treballadors per sortir 
airosos d'aquesta situació. 
Confiar en les nostres torces al 
marge de qualsevol tipus de 
manipulació tant política com 
sindical i sol·licitar als ciutadans 
el seu recolzament solidari per 
no veure'ns condemnats al 
pacte de la fam. La CNT no 
consentiré aquesta agressió a 
la classe obrera. Contra els 
acomiadaments, acció directa, 
boicot als productes INDO." 

Federació Local de Sindicats de 

L 'Hospitalet de la CNT 

desembre 2000 

Per primer cap el 20-N és 
motiu de resposta al barri 

(ve de portada) 

Davant d'aixo és vital contrar
restar les informacions dona
des pels mitjans oficials, els 
quals van limitar-se a publicar 
majoritariament les versions 
policials. En aquest treball es 
pretén difondre un relat cons
tru'lt des de la subjectivitat, pero 
amb rigor. Paral.lelament, es va 
fer un recorregut per la lluita 
antifeixista deis darrers anys, 
destacant com a punt algid el 
12 d'octubre d'enguany. Hi va 
haver activitats de denúncia 
(passi de vídeo, xerrades .. ) tant 
del feixisme, com del racisme, 
des de les agressions al carrer 
fins a la seva vessant institu
cional. Un exemple el trobem a 
El Ejido, on es viu un veritable 
apartheid (ja no es contracten 
magrebís, i cada dia hi ha cotx
es cremats, i pallisses a aquest 
col. lectiu). També les persones 
immigrades que viuen al Camí 
de la Cadena es troben amb 
una situació difícil davant l'a
menaya de perdre le seves 
.vivendes. També es va fer un 
dinar popular, una obra de 
teatre i un concert. Una darrera 
xerrada va recordar la situació 
de Ber:~jamí Ramos. Tant a 
través d'una xerrada, com de 
l'obra de teatre Poesía i revo/u-

ció del seg/e XX, es va fer un 
recordatori de la lluita contra el 
feixisme des de la Guerra Civil; 
una lluita que va suposar 
moltes morts. 1 que encara avui, 
amb diferents formes de lluita 
no s'ha acabat. Cal denunciar i 
combatre les agressions dutes 
a terme per grups feixistes, 
molts d'ells amb vincles dins 
l'entramat institucional, i la re
pressió als moviments socials 
que qüestionen el sistema, La 
darrera mostra que el feixisme 
és encara ben viu és la com
memoració de la . mort de 
Franco cada 20-N. A Sabadell 
durant anys es celebrava una 
missa, pero la pressió popular 
(en forma de manifestacions), 
va aconseguir que es deixés de 
fer. De tota manera el feixisme i 
el racisme continuen. Un exem
ple a la mateixa ciutat va ser 
l'intent per part de grups feix
istes de calar foc a I'Ateneu 
Popular lnsurrecte la nit abans 
del dia 20. Aquest any, dones, 
també es va realitzar una ma
nifestació de rebuig al feixisme, 
on van participar unes 1000 
persones. Per anar-hi des de 
Barcelona, la Plataforma Cívica 
va fer una convocatoria de sor
tida conjunta. 

la BuRxa* 

Noves i petites 
agressions 
feixistes 

Sants.- Com ja vam fer men
ció al darrer número de La 
Burxa, la matinada del 31 
d'octubre a 1'1 de novembre el 
Centre Social Autogestionat 
Can Vies, situat al carrer Jocs 
Florals, va patir de nou un 
intent d'incendi. Els agressors 
van utilitzar un líquid inflam
able que va cremar la porta 
del centre social i el piafó d'a
nuncis. Sortosament el foc no 
va arribar a la vivenda ni a 
cases ve'lnes, i no hem de 
lamentar danys personals. 
També ens hem de fer resso 
de noves agressions feixistes: 
La nit del 12 de novembre un 
veí va ser colpejat per un grup 
de desconeguts quan entrava 
a La Torreta, vivenda okupa
da al carrer Olzinelles. Possi
blement els agressors esta
ven esperant qualsevol per
sona que entrés o sortís de la 
casa per actuar; no van 
causar ferides de conside
ració. Una setmana més tard, 
va ser llanyat un coctel molo
tov molt rudimentari al balcó 
de la mateixa casa, pero no 
es va encendre. 

Amb la tardar, tornen les lluites estudiantils 
Barcelona.- El passat dijous dia 
2 es va convocar una ma
nifestació d'estudiants al centre 
de Barcelona, que va arribar fins 
a la playa St. Jaume. Es van 
reunir aproximadament unes 
3000 persones convocades pel 
Sindicat d'Estudiants i I'AJEC, 
tot i que van assistir altres 
organitzacions com Esquerra 
Revolucionaria i Socialismo lib
ertario. El motiu de la convo
catoria fou per exigir aules 
dignes als centres d'estudi qué, 
actualment, estan sent substi
tu'ldes pels barracons (aules 
prefabricades mancades d'in
fraestructures). Un cop els i les 
estudiants arribaren a playa St. 
Jaume un grup de manifestants 
va comenyar a llenyar ous a la 
fayana de la Generalitat. La gent 
convocada es va animar a 
seguir la iniciativa del grup llen
yant llaunes i altres objectes. 

Mentres, els Mossos d'Es
quadra s'uniformaven amb case 
i escut per atacar i dissoldre la 
concentració, dispersant i deix
ant dividits els i les estudiants 
pels carrerons del voltant. 
Llavors va comenyar la brutal 
actuació deis Mossos qué, a 
base d'enfrontaments físics 
(cops de porra, ... ) complien la 
seva missió: reprimir amb la 
seva. forya, descarregar la seva 
rabia i prepotencia, i actuar vio
lentament i quedant impunes 
amb les seves accions per 
"mantenir l'ordre", qué més que 
ordre generen desordre. Del 
total de manifestants fou un grup 
nombrós el que va resultar ferit. 
Finalment uns/es 300 manifes
tants van tallar el transit a Via 
Laietana, fent una "sentada" que 
va acabar amb un dinar preparat 
espontaniament perqué tots els i 
les estudiants aguantessin alla 
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la maxima estona possible, 
rebent al mateix temps el 
recolzament deis vianats. Tot i 
que van identificar algunes per
sones no va haver-hi cap deten
ció. A més a més, el passat diu
menge dia 19, CCOO, UGT, 
FAPAC, la Federació de MRP's, 
USTEC-STEs i I'AJEC van con
vocar una altra manifestació per 
l'ensenyament públic a la playa 
Urquinaona demanant un incre
ment del pressupost dirigit a 
l'ensenyament públic, un nou 
decret de matriculació pels i les 
estudiants, l'oferta d'escola 
pública pel primer cicle d'edu
cació infantil (de O a 3 anys), la 
revisió del pla de construccions 
a les escoles (les mancances 
estructurals deis centres) entre 
d'altres. Es van reunir aproxi
madament unes 6000 persones 
i, aquest cop no va haver inci
dents. 



NICA 2000: CONTRA L'EUROPE DU CAPITAL. .. 

Nu;;A.- Els dies 7, 8, 9 i 10 de 
desembre es celebra a Ni9a la 
Cimera de Caps d'estat de la 
Unió Europea per, entre d'al
tres coses, firmar la Carta de 
Drets Socials que hauran de 
complir tots els pa·i
sos integrants. Des 
de Catalunya es 
van muntar 9 au
tocars i una cin
quantena de per
sones va okupar un 
tren per anar a 
protestar contra la 
Unió Europea, al 
ser una nova insti
tució que vetlla més 
pels interessos del 
capital que de les 
persones. El dime-

GUERRE SOCIALE!! 
italians de Ya Basta van ser 
retinguts per la policia a la fron
tera, on es registraren forts 
enfrontaments. Aquests italians 
van ser declarats persones non 
grates i no van poder entrar a 

turcs i alemanys. Aquesta es va 
dedicar a tallar !'autopista prin
cipal de Ni9a, provocant impor
tants aldarulls i baralles cos a 
cos. L'última columna, que en 
un principi havia d'estar inte-

eres 6 hi havia una - .....;.......;;; ___ _..;...;;;;;;.-: 
Els carrers de Niqa es van convertir en un camp de batalla. 

manifestació con

grada per italians, 
va estar formada 
per gent de l'estat. 
Es va anar en 
manifestació cap a 
I'Acropolis i, no
més arribar, la po
licia va carregar 
disparant gasos 
lacrimogens i 
bombes atordido
res, fet que va 
provocar la disper
sió del grup i l'inici 
d'enfrontaments. 
El resultat d'aque
sts fets va ser un 

vocada pel CES (Confederació 
Europea Sindical), que esta 
d'acord amb el procés de con
strucció europea, en la que 
només es demanava algunes 
reformes a la Carta de Drets 
Socials. Darrera d'aquesta 
manifestació es va organitzar 
un bloc alternatiu format per la 
gent de les Marxes europees, 
Attac, les Xarxes contra la glob
alització, les Marxes de dones, 
col·lectius d'immigrants, la CGT 
de I'Estat, la CNT francesa i 
col·lectius autonoms, entre d'al
tres. Aquest mateix dia, 1500 

Fran9a. Es va okupar una 
estació de tren a Ni9a per a 
for9ar la seva entrada, que va 
acabar amb un desallotjament 
policial. El dijous 7, unes 4000 
persones repartides en 3 
columnes van intentar bloque
jar els accessos a I'Acropolis 
(lloc on es celebrava la 
Cimera), totalment acordonats 
per la policia. Una de les 
columnes, formada per angle
sos i francesas, tenia caracter 
festiu i bloquejava un deis 
accessos a I'Acropolis. La seg
ona columna era la deis grecs, 

total de 45 persones 
detingudes (algunes d'elles ja 
posades en llibertat amb car
recs), policies i manifestants 
ferits i quantiosos danys a 
multinacionals, bancs, immo
biliaries, concessionaris de 
cotxes i altres seus del capital. 
No es va aturar la Cimera pero 
es va demostrar el rebuig 
social cap a I'Europa del 
Capital. La Cimera i la 
Contracimera encara duraven 
fins el dia 10. 
A la propera Burxa trobareu 
més informació. 

25 anys després de la mort del dictador 
el feixisme continua, la resistencia també 

MADRID.- Aquest any, laja tra
dicional manifestació antifei
xista del 20-N, tenia com a le
ma "Contra el racisme, contra 
el feixisme i la xenofobia, 
drets de ciutadania pera tots i 
tates". Es va iniciar a les 12 
reunint unes 3.000 persones. 
L'ambient havia estat tensio
nat per la Delegació de· Go
vern, amb la denegació del 
permís perque el recorregut 
arribés a la Puerta del Sol, al· 
legant que era una provocació 
pels manifestants feixistes. Ja 
des del principi de la manifes
tació quan s'estava juntant la 
capc;:alera, grups d'anfidistur
bis es passejaven pel mig de 
la concentració amb actitut xu
lesca i provocadora. Després, 
van rodejar la concentració 

armats fins a les dents "(es
cuts, piloteres, gasos lacrimo-
gens ... ), donant empentes, in-
sults ... Es van penjar pancar-
tes que denunciaven el mun
tatge policial contra els joves 
anarquistes que van ser detin
guts dies abans acusats d'en
viar cartes bomba. Abans d'ar
ribar al final, la policia va pro
tagonitzar una carrega coordi
nada des de diferents punts. 
Es van produir escenes de pa
nic en veure's centenars de 
persones acorralades en car
rers estrets, que disparaven 
pilotes de goma a menys de 
dos metres de distancia, i pots 
de fum. A partir d'aquell mo
ment la gent va aconseguir 
arreplegar-se de nou, i van co
men9ar de nou els enfronta-

ments. Sense tenir dades defi
nitives el número de detinguts 
van ser set, unes 40 persones 
ferides i dos d'elles de gravetat. 
També es van convocar mani
festacions a Zaragoza, on es 
van reunir 1500 persones que 
es van dirigir a la presó de Tor
rero. Prop de 400 persones es 
van concentrar a la pla9a Major 
de Palma. A Granada la convo
catoria va aplegar unes 100 
persones sota una torta presen
cia policial. El 17 de novembre 
unes altres 100 persones es 
van concentrar a Cerdanyola 
del Valles en protesta per les 
recents agressions contra joves 
del poble. La manifestació més 
multitudinaria de Catalunya va 
ser a Sabadell, on es van reunir 
prop d'un miler. de persones. 

de mira 
BARCELONA/ EUSKAL HERRIA. 

"Front la campanya d'intoxicació 
i criminalització mediatica de la 
que esta sent objecte la revista 
Ardi Beltza, i encara més el nos
tre company i director Pepe Rei, 
per part de certs mitjans de 
comunicació i del Ministeri 
d'lnterior espanyol, la redacció i 
el comite de suport de la mateixa 
vol exposar a l'opinió pública el 
següent: 
-Ardi Beltza, revista d'inves
tigació i denúncia social, es limi
ta a exercir el dret a la llibertat 
d'expressió i d'informació propi a 
qualsevol milja de comunicació. 
1 ho fa des d'un posicionament 
ideologic d'esquerres, indepen
dentista i internacionalista. 
-Ardi Beltza té per bandera la 
contrastació de la informació i el 
rigor professional. Per tant, la 
seva redacció és tan respons
able com Pepe Rei de les notí
cies i reportatges publicats. 
-Ardi Beltza és una publicació 
que compleix absolutament tots 
els requisits legals. Posats en 
dubte, pel ministre de !'Interior 
Jaime Mayor Oreja, els mitjans 
de finan9ament "d'aquesta 
revista, ens veiem obligats a 
subratllar que la mateixa es 
manté única i exclusivament mit
janc;:ant les quantitats que abo
nen els quasi 11.000 subscrip
tors. 
-L'ofensiva mediatica, policial i 
judiCial a I'Estat espanyol contra 
!'esquerra independentista, els 
moviments alternatius i, en 
definitiva, totes aquelles expres
sions socials, culturals i polí
tiques que no segueixen els dic
tats del poder; ara ha arribat el 
moment d'Ardi Beltza. Aquesta 
publicació es reafirma en el seu 
compromís de continuar infor
mant en llibertat i defenent els 
interessos de les persones, sec
tors socials i pobles oprimits. 
Donada aquesta situació, la pos
sibilitat de que s'inici"i una onada 
repressiva contra la revista i els 
seus treballadors és imminent, 
per aixo demanem que esteu a 
l'agüait d'actes i convocatories 
de suport i sobretot seguir llui
tant perque el poder de la prem
sa no es mengi la llibertat d'ex
pressió." 

Assemblea de Treballadores 
d'Ardi Beltza + Comite de 
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VAMOS A CALLAR 

Vamos a callar, vamos a 
callar, vamos a callar 
para seguir viviendo. 
Asi vivimos seguimos 

viviendo, 
el que no tiene solo ve 

desprecios, 
se pasa el día entero 

trabajando 
y vuelve a casa 
y le dan de lado, 

su niño dice: "papaito mio, 
quiero un juguete 

como el de mi amigo, 
él tiene muchos 

yo no tengo nada, 
si nada tienes 

para qué trabajas, 
si nada tienes 

para qué trabajas". 
Me gustaría decir la verdad, 

para gritarle 
a los cuatro vientos 
que en este mundo 
no hay humanidad 

que solo manda 
el que tiene dinero 

y todavía nos mandan callar 
de lo contrario va 
y te meten preso. 
Vamos a callar ... 
Por la mañana 

salgo a trabajar, 
el "señorito" que llega 

en el coche 
con los amigos 
se pasan al bar 
piden de todo, 

hacen un derroche, 
con lo que dejan 
solo de propina 

tenía yo para pasar el día. 
Ellos no piensan 

en los que sudamos, 
tambien podían 

subirnos el sueldo 
y no subir tanto 
los alimentos. 

Me gustaría decir la verdad, 
para gritarle 

a los cuatro vientos 
que en este mundo 
no hay humanidad 

que solo manda 
el que tiene dinero 

y todavia nos mandan callar 
de lo contrario va 
y te meten preso. 

Vamos a callar, vamos a 
callar, vamos a callar 
para seguir viviendo. 

Los Chichas 

Adreces 
Hamsa e/ Miquel Bleaeh 15 
Can Vies e/ Joes Florals 42 
CS de Sants el Olzinelles 30 
Casal lndepe e/Demóstenes 9 
Espai Obert e/ Blaseo de Garay 2 
ACArran e/ Premia 20 

Tallers i assessorament 

Divendres 17 ,30h Flamenco. 
Divendres 19,30 a 21 h Tarot. Preu: 2000 ptes al mes. 
Dilluns de 18 a 21 h Punt d'informació sobre violencia domestica. 
Dimarts de 19 a 20,30h Advocat (assessorament jurídic). Gratu"lt per sacies. 
Dimarts i dijous tardes Anglas (tres nivells). 2000 ptes al mes. 
Dissabtes matí Tai Txi. 
Dissabtes alterns 10,30-13,30h Autoestima i canvi personal. 
Dimecres 19h Dibuix i pintura al taller d'ArtaPart. 
Cada dia a partir de les 19h. Aula d'estudi. 

Exposicions i presentacions 

De 1'11 al 17 de desembre Exposició informativa sobre la campanya 
.(de 8 a 1 O del vespre) "Les joguines són per educar i jugar, no per 

discrimina!''. Org: Maulets 
Dissabte 16 de desembre 19h Sopar-presentació a Sants de 

l'organització Endavant. 
Diumenge 17 desembre 19h Assemblea per la llibertat de F. Brotóns. 
Dimecres 20 desembre 19,30h Presentació de l'exposició fotografica 

"Sindicalisme amb A" de Dídac Salau. 
Mostra de conflictes laborals d'entre segles. 

Del 19 de desembre al 6 de gener Exposició de ceramistas del barri. 

Kafetes i festes 

Diurrienge 31 Festa de cap d'any en solidaritat amb els detinguts 
del Cine Okupat. Electroduendes i Peta Zetas (per corfirmar) 

Dimecres a partir de les 19h Kafeta de dones. 
Dijous a partir de les 19h Sopars populars. Org: Col·lectiu antiracista 
Divendres a partir de les 19h Kafetes tematiques del MRG. 
Diumenges a partir de les 19h .• Kafeta Kore. HC Punk i preus populars. 

Jornada antirrepressiva 

CSA Hamsa 
CS de Sants 
CS de Sants 
CS de Sants 
CS de Sants 
CS de Sants 
CS de Sants 
CSA Hamsa 
CSA Hamsa 

Casal lndepe 

Casal lndepe 

CSA Hamsa 
Espai Obert 

CS de Sants 

CSA Hamsa 

CSA Hamsa 
CSA Hamsa 
CSA Hamsa , 
CSA Hamsa 

en suport als detinguts i detingudes a la caravana antimilitarista del 13 de maig 

Dissabte 16 de desembre CSA Hamsa 
16,30 Carajillada i exposició permament "Les mobilitzacions populars 

contra la desfilada militar del 27-M". 
17h. Taller antirrepressiu i de desobediencia civil a carrec del col·lectiu Suport. 
19h. Perfomances: The hobbo kings, Alternatiu X, Cia. Traspié, Elena (cantautora). 
22,30h. Concert: Costo Rico, El genuino Trio Patilla i posterior testa-guateque. 

A partir de les 19h, entrada solidaria a 300 ptes (400 amb enganxina). 

Manifestacions 

Divendres 15 de desembre Concentració per l'aniversari de l'assassinat de Pedro Álvarez. 
Dissabte 16 de desembre 11 h Concentració a la playa de la V[la i marxa a Can Brians en 

suport als presos en lluita. Org. Koordinadora per !'ofensiva !libertaria. Martorell 
Dimecres 20 de desembre 12h Manifestació contra el Decret d'humanitats. 

Org: Cepc, Alternativa Estel, Coordinadora d'Estudiants i Ker. · PI. Universitat 
Divendres 22 i dijous 23 desembre Dejuni per la llibertat d'en Benjamí Ramos. PI. St. Jaume 
Del 18 al 25 de desembre Setmana "Contra la .imposició, passa a l'acció" contra la E a les 

matricules deis vehicles. 


