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Butlletí contrainformatiu de la vila de Sants.

Cap

pla~a,

cap carrer, cap barri pels feixistes

28 detencions després de la provocació i carrega policial davant d'uns
bloquejos defensius el 12 d'octubre
MoNJurc/LA BORDETA.- Un any
més ·la trabada feixista del 12
d'octubre, "Día de la hispanidad y la raza" no s'ha pogut
celebrar sense una resposta
contundent contra aquest acte
"legar' d'apologia al racisme,
imperialisme, militarisme i sexisme. Ja fa anys que diversos
col ·lectius treballen per intentar frenar el feixisme i reclamen prohibició de l'acte, malgrat les negatives de delegació del Govern. Únicament va
haver de reaccionar després
deis forts disturbis del 1999, i
de la posterior creació d'una
plataforma que agrupa molts
col ·lectius i entitats per tal d'unir torces i impedir que els
grups feixistes puguin sortir
impunement al carrer a defensar unes idees que són la base d'agressions a tota aquella
que sigui diferent a ells. El ma-

Els escuts defensius llu"ien lemes antifeixistes

teix 11 d'octubre a la nit un
grup de cinc joves amb estética nazi van agredir un parell
de llatinoamericans al carrer
Guadiana, fet que demostra,
com tants d'altres, la seva intolerancia i agressivitat cap a
certs grups de persones.
L'any 1999 es va negar als feixistes la playa deis Pa"isos Ca-

talans, cedint-los l'allunyada
playa de Sant Jordi de Montju"ic, on també es van concentrar aquest any. És a dir, se'ls
segueix permetent reunir-se,
fet que demostra que no hi ha
cap voluntat política de fer callar les seves veus, a la vegada que prava l'encobriment
del feixisme per part de dele-

Jornada reivindicativa contra les
agressions a la llengua
SANTS.- El Correllengua ha tor- nuts; al migdia, aquestes van fa referencia a la intensificació
nat a passar aquest any per la deixar pas a un dinar popular i deis atacs a la llengua catavila de Sants en el seu recor- a la tarda una cercavila lana que es produeixen des
regut pels Pa"isos Catalans. La comenya i acaba a la pla¡;:a de tots els ambits amb la vojornada estava planluntat de fragmentar-la i
tejada amb un ciar cade reduir-ne el seu ús, i
racter festiu i popular.
es fa una crida a la
Aixó es reflectí en la
mobilització popular per
participació de grups de
aconseguir la normalització del catala en tot el
diables, castellers, gegants i xirimiters que,
seu territori. 1 és que,
vinguts de diverses
segons el manifest, "les
parts del país (com ara
solucions no ens vinel Grup de Dansa I'Oii- .......-.-dran caigudes del ce/,
verciana
d'Aiaquas),
sem nasa/tres que les
animaren les persones
hem de treballar dia a
assistents als actes. Les l=:ll!!!t....:=---....::::Jt!IIIIIIIIIO:~--~~I!!!!!!!c.__ ___j dia". El Correllengua es
activitats foren organitLa jornada va ten ir una caracter festiu ¡ popular
va iniciar el 7 de setemzades per la Coordinadobre i compta amb quatre
ra d'Associacions per la Osea, lloc on s'havien de- columnes, anomenades RaLiengua (CAL) de Sants i senvolupat tates les activitats. mon Barnils, Maria Merce
ompliren tota la jornada del A la nit un concert a Cotxeres Mar¡;:al, Ovidi Montllor i Merce
passat dissabte 6 d'octubre. culmina la jornada per la llen- Rodoreda. Acabara amb una
Durant el matí, varen tenir lloc gua catalana. En el manifest manifestació a Perpinya el
les dedicades als més me- del Correllengua d'enguany es proper 4 de novembre.

gació del Govern. El
que no han aconseguit
és aturar les mobilitzacions antifeixistes, les
quals aquest any s'han
desenvolupat amb una
campanya, "Cap plac;a,
cap carrer, cap barri
pels feixistes", engegada per la Plataforma
Cívica, que va comen¡;:ar el dissabte 6 d'octubre, i s'allarga durant
tota la setmana amb
diverses activitats fins
el mateix 12 d'octubre.
L'esmentat dia, altres persones i col·lectius havien organitzat bloquejos, amb l'objectiu d'impedir, o si rnés no dificultar, !'arribada deis feixistes
a la pla¡;:a, pero com sempre
succee·ix estaven escortats
per la policia, que va carregar
contra les manifestants.
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Editorial

Ni la intensa

deis bloquejos del 12-0

Cap a una
nova Burxa
Després de tres anys i IT)ig
de sortir cada mes al carrer,
sense fallar-ne ni un, la gent
que estem realitzant aquest
butlletí de barri comencem a
notar un cert cansament, per
una banda som algunes les
que portem edició rera edició
des del primer número, per
altra l'equip redactor s'ha
anat reduint en els últims
mesas i la feina cada cap recau en menys gent, i aixó
també s'ha notat en una davallada en la qualitat. Per altra banda, potser paradoxalment, l'actual Burxa se'ns
queda petita, hem de retallar
o fins i tot descartar articles,
no podem incloure tematiques que ens agradaria traelar i realment pensem que
per !'interés que desperta en
fem pocs exemplars. Per aixó, en les últimes setmanes
hem decidit agafar el "brau
per les banyes" i enlloc de
dedicar-nos als laments inútils i desgastants, plantejar
tots aquests problemes, dubtes i algunes possibles solucions, en un procés de debat, que no pretenem que
quedi pels queja sabem com
funciona la Burxa, sinó que
hem traslladat a tot l'entorn
social (col·lectius, entitats,
persones properes ... ) que
considerem part indestriable
de la realització del butlletí.
Perqué mai hem actuat ni
parlat pel nostre compte, sinó que sempre ens hem inclós dins del trencaclosques
social que des de la nostra
vila, i des d'ambits d'actuació
molt diferents, treballen dia a
dia per fer possible aquest
altre món que tenim al davant. D'aquests debats pretenem que torni a renéixer
una nova Burxa, amb els
canvis que tata la gent implicada consideri necessaris,
peró sobretot amb malta més
il·lusió i forc;:a, en un projecte
més partidpatiu i obert i un
butlletí més complert i potent. Animem a tata la gent
interessada a escriure'ns i
preguntar-nos: tenim la seguretat que una Burxa molt
millar esta a punt de néixer.
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aconseguir impedir el míting ultra
Unes 800 persones es van anar aplegant a les deu del matí al pare de I'Escorxador, des
d'on van sortir en manifestació
en direcció a la Gran Via. Aquesta anava encapc;:alada
per persones amb escuts
(útils per defensar el bloqueig), amb els lemes de
"BCN antifa", "No passaran" i
"Resistencia" . Un cap travessada la Gran Via van pujar pel
carrer Méxic, on es van aturar
un grup bloquejant 1:entrada .
L'altre grup va intentar pujar
amb la intenció d'arribar a
I'Avinguda
Marqués
de
Comillas, el carrer que condueix a la plac;:a Sant Jordi,
peró els polides antiavalots eren alla armats per impedir-

ho. Així que, retrocedint, es
van bloquejar la resta de carrers paral ·lels fins al carrer
Rabí Rubén. Els bloquejos
van aguantar amb una actitud
de contenció, no d'enfrontament, fins que la policia va
carregar, disparant pilotes de
goma. Es van intentar mantenir els bloquejos, peró al cap
d'uns deu minuts d'enfrontaments es va haver de retrocedir fins a la Gran Via. Al la es
van produir algunes trencadisses, encara que no de
forma indiscriminada, ja que
van ser els aparadors de caixers i immobiliaries les afectades. El resultat va ser la detenció de 28 persones; moltes
d'altres van ser ferides . Cal

assenyalar que la majoria de
les detencions (tetes per polides de paisa) es produ"iren
lluny de la zona on s'iniciaren
els fets, de manera que fins i
tot hi va haver detingudes que
ni tan sois van assistir als bloquejos (una parella passejava
el gas per plac;:a de Sants en
ser detinguda). D'entre els detinguts, que van ser portats a
la comissaria de la Verneda, hi
havia set menors, que van ser
alliberats el mateix dia amb
amb carrecs, i un jove amb
disminució psíquica , que va
rebre una torta pallissa dins
les dependéncies policials.
L'Ajuntament de Barcelona va
anunciar que es presentaria
com a acusació particular.

La xerrada antifeixista aplegá unes cent persones

Els enfrontaments comen~taren amb la provocació policial

Els policies anomenats "secretes" van fer moltes
de les detencions

Els bloquejos s'aguantaren malgrat la cárrega policial

El mateix dia 12 al vespre ja hi
havia un grup de persones donant suport als i les detingudes davant la comissaria,
i un altre grup ho va tornar a
ter el dissabte durant tot el dia.
El diumenge van passar a disposició judicial i al migdia van
ser posats en llibertat, tot i que
amb diversos carrecs . D'altra
banda, deu persones van
resultar ferides; dues d'elles
greus, amb una fractura de
mandíbula i una lessió cómica. També un periodista va ser
fortament agredit i li van intentar prendre la camera de
fotos . La tarda del diumenge
unes 300 persones es van
manifestar davant de I'Ajuntament per denunciar la seva
implicació en l'acusació.
Tanmateix, el rebuig tant al feixisme com a la celebració de
l'acte que en fa apologia, es
va manifestar dÚrant tata la
setmana anterior, i per tata
Barcelona, amb la campanya
"f=l 12 d'octubre no hi ha res a
celebrar", que porta a terme,
com deiem a l'inici de l'article,
la Plataforma Cívica. Aquesta
plataforma , la qual aplega
més de 130 entitats, ha desenvolupat diversos actes de
debat i reflexió sobre el feixisme durant el darrer any, així
com una campanya, encara
no finalitzada, de cara a demanar als ajuntaments catalans que neguin espais als
moviments xenófobs i feixistes. De moment hi ha hagut
una resposta positiva de 15 ajuntaments, entre ells Reus,
Hospitalet, Arbúcies, Esparraguera i Sant Feliu (aquests
dos darrers, van tenir un detingut el 12 d'octubre del
1999) i Molins de Rei (també
un jove detingut aquest any és
de Molins). A més a més, es
convoca, junt amb la Plataforma Antifeixista, una manifestació el diumenge 7 d'octubre amb la intenció de "pressionar a la delegació del Govern perqué no concedeixi
cap espai públic als grups
d'ultradreta. Si no ho fa sera
una demostració de menyspreu a la voluntat de les
persones deis barris, deis pobies i de les organitzacions
que treballem contra el feixis-

me i 1/uitem per una societat
basada en el respecte entre
cultures i la justícia sociaf'
(manifest unitari per la manifestació antifeixista del 7 d'octubre) . Unes 1000 persones
van recórrer els carrers del
centre des de plac;:a Univeristat
fins a delegadó del Govern, on
es demana la no autorització
de cap acte feixista el 12 d'octubre. Ni a Sants, ni a Montju"ic
ni enlloc. També durant tata la
setmana es van recórrer els diferents barris de Barcelona
amb un bus del col ·lectiu d'arts
grafiques, les Agencies, encintant i encartellant la dutat;
activitats que s'emmarquen
dins una campanya de conscienciació. El dissabte 6 d'octubre es va recórrer el barri de
Sants, on es produí una topada amb la Guardia Urbana.
Mentre s'encintava la plac;:a
Espanya, un membre d'aquest
cos policial els va demanar identificar-se, ja que segons ell
"embrutaven el terra de la ciutaf'. També s'organitza una
xerrada a Cotxeres de Sants el
dimarts dia nou per reflexionar
al voltant del feixisme, en tots
els seus trets i les seves vessants (racisme , militarisme,
sexisme .. .), a la vegada que
es va ter un breu recorregut
pels feixismes histories europeus, recordant que sense
complicitat ni tolerancia aquests no haguessin existit.
Dos dies més tard, després de
la ruta del bus pel Raval, es va
ter un passi de vídeo de "Said'
a la rambla del Raval, dificultat
per la mala visibilitat, ja que
I'Ajuntament es nega a apagar
l'enllumenat del cairer. Finalment el mateix 12 d'octubre el
bus va fer el recorregut, baixant per les Rambles, fins a
Colon . 1 aquesta estatua patí
un petit canvi d'imatge, lluint
les cintes vermelles amb
escrits de "B'Brcelona, zona
antifeixista". Així dones, malgrat el mínim ressó que n'han
fet els mitjans de comunicació, aquesta setmana ha
estat plena de mobilitzacions
antifeixistes i un cop més delegadó del Govern no n'ha
volgut saber res. Mentrestant,
dones, la resposta antifeixista
continua .

Hem decidit entrevistar a una persona que va estar organitzant
els bloquejos per tal de conéixer qué es pretenia amb aquesta
acdó; és a dir, l'objectiu d'una acdó de la qual tots i tates en
coneixem els resultats, pero potser ens falta aprofundir en les
seves raons.
Amb quins objectius us vau plantejar realitzar bloquejos a la
pla~a Sant Jordi?
Impedir que poguessin arribar a la plac;:a, tallant el pas a persones i vehicles. 1 demostrar que és important sortir al carrer amb
diferents expressions, ja sigui l'acció directa o la desobediencia
civil per tal de denunciar el feixisme.
D'on va sortir la idea deis bloquejos?
Veiem que altres vies estaven esgotades. No es buscava un
enfrontament directe amb la policia, tot i que se sabia que podia
haver-hi carregues. Tot el material que es portava era defensiu i
no pas ofensiu. 1aixó va quedar ben ciar a !'arribar a Méxic amb
Sant Fructuós, on la gent es va quedar tres quarts d'hora mantenint-se quieta en el bloqueig, sense provoca~ la polida.

Entrevista a un membre de la
Plataforma Antifeixista
Un any aquesta plataforma ha aportat el seu treball i la seva lluita "per un 12 d'octubre en 1/ibertaf'
Com va ser pera vosaltres la manifestació del 7 d'octubre?
Es preveia oberta i participativa, pero hi ha haver poca partidpació degut a l'escassa difusió.
Amb quin objectiu la vau muntar?
Sortir al carrer i protestar pel feixisme, pressionant a la
Delegació del Govern perqué es prohibís l'acte.
Com va ser el vostre treball previ a la mani?
Va ser un treball conjunt amb la Plataforma Cívica. És a dir, vam
fer un treball unitari contra el feixisme.
Quin paper vau jugar en la preparació deis bloquejos?
La Plataforma Antifeixista no va participar com a tal. Es va
muntar una assemblea de bloquejos formada per gent de diversos col ·lectius.

Entrevista a una membre de la
Plataforma Cívica
Des d'aquesta plataforma s'ha dut a terme una campanya contra el feixisme durant tot l'any i específicament la setmana anterior al 12 d'octubre. Parlarem amb una de les seves membres
per tal de conéixer com s'ha desenvolupat tot aquest treball i
amb quines fites .
Amb quin objectiu vau muntar la manifestació del 7 d'octubre?
Es tractava de demostrar que la societat civil rebutja l'acte del12
d'octubre, així que si es permet sera sense tenir en compte la
societat civil. No podem tornar a caure en fer una segona mani
el mateix dotze any rera any.
Perque es va convocar una setmana abans la manifestació?
Penso que un deis sentits de fer-Ia abans era que si després de
manifestar-se la societat civil no s'aturava l'acte, ningú podria
queixar-se que hi hagués una confrontadó el dotze. Així passavem la pilota al camp de la Valdecasas . Hem representat la societat civil que no vol aquest acte. Si ella ho permet demostra el
seu menyspreu cap a la veu popular.
Que en penses del nivell de participació a la manifestació?
Si va ser baix va ser per la falta de ressó mediatic, a diferencia
de l'any passat, que literalment ens perseguien, i per errors
pratics. També erem menys gent treballant-hi i més cansada, ja
que hem anat fent un treball més continuat durant tot l'any.
Com valores !'experiencia d'aquest any en relació al passat?
L'any passat hi havia malta espectativa, cosa que era estimulant, i la gent hi va posar més canya. Aquest any ha estat realista, i cree que és positiu perqué hem fet un treball més a fans.
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La memoria histórica
encara escou
SANTS.- El butlletí del Centre
Social de Sants (CSS), editat
en motiu del Firentitats la passada primavera, va incloure
una editorial on feia memoria
de les lluites ve'inals, en
relació a fets concrets del barri
i on es feia esment com molts
polítics arribats al poder graciés, precisament, al seu prestigi per la seva feina dins l'associacionisme de barri, un cop
asseguts a les poltrones, van
dinamitar, enlloc d'impulsar,
aquell impresionant moviment
social autoorganitzat que van
ser les associacions de ve'ins
a la decada deis 70. L'editorial
continuava recordant els diferents mecanismes deis ajuntaments democratics per aconseguir alió que els franquistes haguessin volgut: fer
tancar la gent a casa seva i
deixar la gestió de la "cosa pública" als professionals de la
política, que així poden fer i
desfer sense interferencies
(portant, tot sigui dit, a !'actual
política urbanística municipal,
fidel complidora de gran part
deis projectes inacabats de
l'era Porcioles). Finalment el
CSS es reafirmava en l'escrit
en els nous reptes i lluites que
fan de l'entitat una de les més
representatives de la vila: defensa de les assemblees del
ve'inat per decidir les necessitats que !'afecten, millora deis
equipaments per sobre de les
pressions especulatives, defensa i solidaritat amb el nostre ve'inat · més debil (immi-

grants) i alternatiu (okupes),
oposició ferma al feixisme, reivindicació del dret deis Pa'isos
Catalans a la seva !lengua,
cultura i sobirania, etc. Dones
bé, sembla que aquest exercici de refrescament de la memoria del nostre passat més
recent ha encés els a11ims, i
en una airada carta firmada
per socis del CSS, molts d'ells
empleats "polítics" municipals,
encapgalats pel president del
Secretariat d'Entitats Jordi
Clausell, es mostren en desacord amb !'editorial, reivindicant el paper deis partits
polítics "que van arribar amb
la democracia" en la millora
del barri i amenagant amb
l'exclusió del CSS de "la societat democratica santsenca". Al butlletí de setembre del
CSS, la seva junta es reafirma
en el seu anterior editorial,
aprofundeix en la crítica a la
forma de gestionar el Secretariat, alhora que reitera la
necessitat de que existeixi un
espai que agrupi tot el teixit
social del barri, pero que sigui
per coordinar-lo i impulsar-lo i
no per controlar-lo i manipular-lo. Des de la Burxa lamentem que no ens haguem pogut
posar en contacte amb en
Jordi Clausell (el seu teleton o
comunicava o no contestava) i
no puguem afegir aquí la seva
opinió. De totes formes, tots
els textos de la polemica es
troben al butlletí núm. 49 del
CSS que es troba a la seu de
l'entitat.

La model amaga la
mort de dos interns

lmatge de la presó Model des d'un terrat proper

EsauERRA DE L'EIXAMPLE.- Segons el número 553 del setmanari el Triangle hem pogut
saber que Serveis Penitenciaris de la Generalitat i la mateixa Model han intentat ocultar
la mort de dos presos; una a
causa d'un suposat süicidi i
l'altra per sobredosi d'hero'ina.
Jesús López Álvarez complia
condemna per maltractaments
i estava a punt de finalitzar la
seva estada a presó. Sembla
que era un pres drogodependent i fonts deis treballadors
de la Model (sempre segons
EI Triangle) no descarten que
la mort de López Álvarez no
hagi estat precisament un su·icidi. El pres podria tenir un
deute per consum de droga
(que es pot saldar amb dinero
en especies, és a dir, entrant
droga de !'exterior). De tot aixo se'n dedueix el problema
del consum de drogues a l'interior de la presó, practica que
també s'intenta camuflar per

les institucions penitenciaries,
mentre fonts deis treballadors
de la Model afirmen que, en aquest moment, el centre és un
autentic supermercat, on és
possible adquirir qualsevol tipus de substancia. lntroduir
droga és relativament facil en
una presó amb 1400 reclusos,
tot i que té una capacitat pera
800. Segons el Triangle "a injciativa del Parlament de Catalunya, la Model havia coment;;at a preparar un programa
d'intercanvi de xeringues pe/
qua/ e/s interns podien accedir a material higienitzat, per
reduir així e/s riscos de transmissió de sida i hepatitis. A
més a més, e/s reclusos que
seguissin el protoco/ accedien
a programes informatius de
desintoxicació. El programa
esta actualment aturat, perqué el sector més reaccionarí
del funcionarial de presons ho
veu com una invasió de les
se ves atribucions habitua/s".

Accidentada jornada castellera
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Sants.- Un any més la Colla
deis" Castellers de Sants van
celebrar la seva diada a la plaga Malaga (oficialment Bonet i
Muixí), amb la participació
deis Sagals d'Osona i els
Castellers de Vilafranca. La
jornada es va fer el diumenge
14 d'octubre amb un esplendid

sol de tardor i una plaga plena
de gom a gom. Tot i que era
poca la gent que s'animava a
ficar a la pinya, s'auguraven
els millors pronóstics. 1 en un
principi es van anar complint
amb un quatre de vuit carregat
i descarregat per la colla local,
un cinc de set deis vigatans i

quina. La
segona ronda ja va fer patir
més al públic, ja que tant els
de Sants com els d'Osona no
van aconseguir descarregar
les seves construccions,
respectivament un tres de vuit
i un quatre de vuit; Vilafranca
si va complir amb un quatre de
nou amb folre. La tercera

ronda va ser la més accidentada, al caure l'anxaneta
del Penedes quan pujava un
quatre de vuit. Pero !'espectacular caiguda deis santsencs quan intentaven coronar una torre de set, que va
provocar diverses persones
ferides entre la pinya, alguna
de les quals va haver de ser
hospitalitzada, encara que per
sort cap va ser greu. Un dinar
fet a les mateixes Cotxeres va
servir per recuperar-se de l'esforg i l'ensurt i posar punt i final
• a la jornada.
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Zinn, en aquest imprescindible llibre, ens fa un recorregut apassionant per
l'altra historia deis E.stats Units. No és per tant un relat inscrit en aquella ideologia dominant que mitifica la historia nordamericana en tant que "1/uita
nacional perla 1/ibertaf', sinó que ens mostra com Estats Units es construeix
a partir de la pugna contradictoria d'interessos entre les poderoses élits
capitalistes i els seus successius antagonistes, ja siguin les exterminades o
assimilades poblacions originaries (les diferents nacions índies), siguin els
esclaus segrestats d'Africa, sigui la combativa classe obrera organitzada de
principis de segle (recordem Saco i Vanzetti, l'anarquisme nordamerica, ... ),
les lluites pels drets de les dones, o inclús les més recents lluites per l'alliberament i la justícia social protagonitzades pel poble afroamerica. El relat de
Zinn no és precisament un historia neutral; l'autor és posiciona a través de
l'estratégia metodológica de donar veu a aquells que no l'han tinguda. Així, ¡------------------~
són interessantíssims els testimonis de l'época (cites de revistes socialistes,
Una brillante y conmor~dora lmtoria d<l pu<blo ~
veus deis esclaus negres, etc... ). També recull com el projecte de domini d-sde t1 ptmto de z·ista <k los explotados pulítua
deis capitalistes nordamericans es basa en una estrategia sistematica de J. económicamente > myct sttnación . ha Jido
dividir els pobres {lleis que prohibeixen que els esclaus negres fugits es re- mmpn. tgtzorada por la Hmorias Ofioal.
LAS~UU
fugiessin a les comunitats índies encara lliures, per exemple) i de buscar..____________________,
enemics exteriors per tal d'emmascarar els problemes interns, per tal de
fragmentar l'oposició al poder. Amb la lectura d'aquest text, la visió antiamericanista simplificada es dilueix, i en tot cas agafa
més forc;:a la solidaritat ámb la població oprimida i explotada d'aquelles terres, i ens dota de més capacitat explicativa deis
motius de fons de l'estratégia imperialista de les classes dominants nordamericanes: expandir mercats, evidentment, peró
també unificar artificialment el país quan recorrentment esta a punt d'esclatar la insurrecció social.

J ..

Nueve reinas
Fabián Bielinsky
Pel·lícula argentina que
va ser un boom l'any
passat al seu país. Aquí
arriben poques pel·lícuiElS de pa"isos llatinoamericans i. la majoria
de cops que ho tan passen bastant decepercebudes, ja que van desti- riiii~c~i~r
nades a un públic molt
minoritari. També tenen
un temps d'exhibició
molt curt per falta de
marqueting. No obstant, 1::-:::""'oi:C-::=:
Nueve Reinas viu una
situació diferent. Tot i
que la seva estrena va ~~~;g
ser poc publicitada, el !!!!
W~~~~~WSM..U
fenomen boca-orella ha funcionat i ja fa més de dos mesos que
es troba en cartellera. Aixó és degut a que !'espectador, que
avui en dia esta habituat a trames tant previsibles, i que, per
tant, dificilment el poden sopendre, s'ha trobat amb un film que
el seu major mérit és el guió, molt original i sorprenent. La
pel·lícula ha tirat endavant amb pocs mitjans, pero amb l'entusiame del seu director i deis seus actors ha assolit el difícil repte de captivar a tot tipus de públic, el qual es deixa porta pel joc
que propasa la pel·lícula. Un últim consell: no explicar el final.
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Es celebren les testes
Les estatues
denuncien la tortura majors de Les Corts
"Una declaració sota tortura
no és una prava". "La bossa al
cap fins produir asfíxia és un
métode de tortura recorrent
per extreure declaracions
inculpatóries". Són algunes de
les · frases que el darrer mes
hem pogut llegir en cartells,
pancartes i pintades sobre
moltes parets del barrí i la ciutat. Per tal de denunciar els
maltra(:taments que han patit
les persones detingudes sota
la llei antiterrorista en l'última
operació policial contra els
moviments socials catalans
(veure Burxa no 42) el passat
13 de setembre també es va
ter una acció simultania a diferents barris de Barcelona per
part de grups de joves en solidaritat amb les persones torturades. Consistía en col ·locar
bosses de plastic al cap d'algunes estatues visibles i s'hi
adjuntava un cartell on s'explicava que a I'Estat espanyol
tortures com la de "la bossa"
són sistematicament aplicades, sobretot a presos polítics,
per tal d'atemorir i confondre a
la persona detinguda i així
obligar-la a signar la declaració elaborades per la policía.
En aquestes declaracions no
només s'autoinculpa l'arrestat/ada sinó que també apareixen noms d'altres persones. La signatura, dones, sera
prova suficient per detenir-les,
si cal torturar-les i, si cal també, obtindre noves inculpacions. El cas del que tenim
més constancia, ja que ha
presentat una denúncia, és de
la Laura Riera, detinguda el
passat 24 d'agost a Terrassa
sota la llei antiterrorista i actualment presa a Spto del
Real en espera del judici.
Segons recull la denúncia va
ser sotmesa a múltiples maltractaments, a conseqüéncia
deis quals va perdre totalment
la noció del temps i l'espai.
Obligada a estar tres dies
sencers de peu, a ter flexions,
despullar-se, va rebre cops i
cops fins desmaiar-se. Tal
com ella mateixa relata "em
van cobrir el cap amb una
bossa tan petita que immediatament m'ofegava i m'entra-

ven ganes de vomitar" .
Finalment, davant amenaces
d'inacabables, tortures va suplicar a crits que la deixessin
estar i que signaría la declaració. Segons el seu advocat,
la Laura presentava un aspecte deplorable, plena de blaus,
li faltava una clapa de cabell i
ha perdut audició en una o"ida
com a conseqüéncia deis
cops. Amb aquesta signatura
en Baltasar Garzón, tot i veure
els senyals de tortura de la
Laura, en va tenir prou per
empresonar-la i de pas, lligar
una nova prova contra en
Zígor Larredonda {detingut el
passat gener després de la
declaració sota tortura de
Diego Sánchez). Amb aquestes noves informacions, els
grups de solidaritat amb els
presos han continuat denunciant públicament aquests
fets, pero el silenci institucional és molt difícil de trencar
amb aquest tema . Així, la
manifestació que va tenir lloc
a Terrassa el 16 de setembre
va tenir molt poc cobriment
mediatic. Una altra iniciativa
per part deis moviments
socials de Barcelona ha estat
l'elaboració d'un manifest on
s'enumeren els objectius del
Ministeri d'lnterior a l'hora de
vincular persones deis moviments socials amb ETA: recuperar la legitimitat deis cossos
policials, últimament molt
desacreditats; a'illar, a través
de la criminalització, sectors
com l'okupa, incontrolable per
part de les institucions; desprestigiar les propostes politiques que apasten pel dialeg
enlloc de perla repressió en el
tema del conflicte base; reforc;:ar l'hegemonia del Partit
Popular i trencar el seu estancat sostre electoral a Catalunya i potenciar la inseguretat
ciutadana per tal de dretanitzar la societat. Amb aquestes
denúncies, els moviments socials tan una crida a la població per a qué qüestioni les
informacions que difonen els
mitjans de comunicació oficials i per a qué defensin les
practiques deis moviments
socials.

Els concerts van amenitzar les testes

LEs CoRTS.- Com cada any, el
segon cap de setmana d'octubre {des del divendres 12 fins
el diumenge 14) s'han celebrat les Festes Majors del barrí de Les Corts. Aquest any la
principal novetat ha consistit
en la participació d'un col·lectiu de joves del barrí en l'organització d'activitats. L'objectiu
deis i les joves era comenc;:ar
a crear un espai festiu i popular de caracter alternatiu al
que que cada any impulsa el

Districte i I'Ajuntament. Les
activitats han consistit, entre
d'altres propostes, en concerts, dinars o sessions de
jocs de taula repartides durant
els tres dies que han durat les
testes. Excepte el dissabte
que es va haver de suspendre
per la pluja, els altres dies van
ser un éxit, tant de participació
com d'organització, fet que
anima als col·lectius convocants a plantejar-se les testes
de l'any que vé.

De Cros 10... a Cros 11.
SANTS.- Des del passat dimarts 18 de setembre un deis
molts espais del barrí abandonats des de fa anys torna a tenir alguna utilitat. A les 12h.
del matí sortien unes 25 persones de la plac;:a Malaga cap
al carrer Gros cantonada Sant
Crist amb la intenció d'entrar
en un edifici de tres pisos
construH el 1894, on es va
fundar ERC (en els antics números) i que després s'utilitza
com a habitatge. Des de feia
uns anys estava abandonat, i
posteriorment es va tapiar el
dia que un tal que deia ser el
propietari acompanyat de la
Guardia Urbana feia tora a

una a una dona que s'havia
instal·lat amb la seva filia, degut a la manca de recursos
per pagar un sostre. Ara, una
gran casa d'aspecte brut, vell,
rüinós i que feia la funció de
colomer, ha tornat a ser habitable. A mesura que s'ha
anat treient tota la merda, tota
la runa, tots els coloms morts
i es van fent reformes, es
desinfecta, es rasca el terra i
les parets, es tapen les
esquerdes i les goteres, es
posen mobles, electrodoméstics cedits pels ve'ins, etc. Tot
per ·fer d'una font de brutícia
una vivenda digna per a un
grup de joves del barrí.
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Marxes contra la guerra a tot el món
5.000 persones es manifesten dissabte a Barcelona contra la
guerra i centenars de milers ho fan a desenes de ciutats
BARCELONA/MóN.- Mentre els
polítics (i alguns empresaris)
deis pa"isos occidentals es
dediquen a organitzar la seva
nova guerra, l'últim cap de
setmanade setembre va ser
triat per organitzacions i moviments socials d'arreu per
mostrar la seva negativa a
acceptar i donar suport al conflicte armat que s'ha gestat
des deis EUA. A Barcelona la
manifestació es va realitzar
dissabte a la tarda des de la
plaga Catalunya fins a la plaga
Sant Jaume. Més de 5000
persones convocades per desenes d'organitzacions, associacions i col·lectius, van sortir
al carrer per reivindicar els
punts que posem a continuació: "Davant el recent atemptat contra els Estats Uníts í les
conseqüencíes que se'n poden derivar, les persones í entítats reunídes a la Plataforma
contra la Guerra: Expressem
la nostra condemna de /'atemptat terrorista í la nostra solídarítat amb les víctímes ínnocents de tates les formes de
violencia. Condemnem també
qualsevol accíó militar que
s'emprenguí des deis EEUU í
la OTAN contra tercers pai-

sos. Consíderem que aquest
acte només portaría a una escalada de violencia a nivel/ internacional, generant encara
més víctímes ínnocents entre
la poblacíó civil. Rebutgem í
condemnem les polítíques í
e/s actes racístes contra el
món musulma que s'estan derívant de la ca9a de bruíxes
generada arre/ de /'atemptat.
Exígím al govern espanyol í
cata/a la no íntervencíó en el
conflícte, la no co/·laboracíó
amb els EEUU en materia mílitar í la no ímplícacíó de I'Estat
espanyol en les possíb/es accíons de /'OTAN. Exígím solucíons po/ítíques í no violentes
que respectín els drets de
tates les persones í es basín
en els príncípís de la pau, la
democracia í la justícía." Es té
també coneixement que a 79
ciutats del món hi va haver
actes de protesta, les més
destacades a Atenes (10 000
persones), Berlín (5 000) i San
Francisco (4 000), tot i que a
molts !loes encara esta per
confirmar el nombre de manifestants. Hores després d'iniciar-se l'atac militar i contra el
poble d'Afganistan, desenes
de. concentracions de protesta

2000 persones amb els
immigrants
BARCELONA.- Més de 2.000
persones van recorrer els carrers de Barcelona el passat 23
de setembre per denunciar les
deportacions d'immigrants i la
Llei d'Estrangeria al temps
que es destacava !'actitud hipócrita de l'ajuntament en el
respecte deis drets basics
deis immigrants. La marxa va
passar paradoxalment a pocs
metres d'unes grans carpes
insta! ·lades al passeig de Gracia sota els !emes solidaritat i
multiculturalitat en motiu del
proper Forum 2004. Precisament el Forum va ser l'objectiu
de les critiques d'un grup im-

migrants que va pujar a l'escenari del concert de Manu
Chao durant l'actuació de les
testes de la Merce. Van destacar la falsedat d'aquesta imatge que pretén donar l'ajuntament amb l'esdeveniment i
van dir que en el dia a dia la
realitat és de maltractes, expulsions, racisme i tot allo
contrari al missatge donat des
del consitori. Ferran Mascarell, Pere Alcober i Francesc
Osan (membres de l'equip
municipal), que es trobaven
darrera l'escenari, no van encaixar massa bé les critiques.
Contra-lnfos 25/9/01

El Contra-lnfos és un butlletí-mural setmanal de consulta a
locals alternatius. També es pot rebre per interne! subscrivinte a zitzania@sindominio.net

es convocaven a ciutats europees, americanes i d'Ásia. A
Catalunya les concentracions
van tenir lloc a Barcelona, Girona i Reus. A la plaga Sant
Jaume de Barcelona prop de
1500 persones participaven
de l'acte, en el que es va denunciar l'atac militar, on els 40
pa"isos més rics del planeta
bombardegen un deis pa"isos
més pobres i empobrits a partir de guerres finangades per
Occident. Es va llegir un manifest on es denunciava que I'AIianga del Nord és un grup totalitari i que en el passat va
assassinar, violar i torturar de
la mateixa manera que ho fan
els taliban. De moment la intervenció militar ja s'ha saldat
amb l'assassinat de 65 persones (considerades víctimes
colaterals), entre les quals hi
figuren quatre membres d'una
ONG que es dedica a treure
mines de territori afga. D'altra
banda sembla que la cosa no
quedara aquí i que els EUA
pretenen extendre els atacs a
d'altres pa"isos, com lrak,
Somalia o Sudan, segons un
informe que el Pentagon ha
entregat a I'ONU.
Contra-lnfos 9/10/01

Els Casals Tio
Canya es manifesten contra les
agressions feixistes
BARCELONA.- Arran de l'atac al
Casal Tio Canya de Barcelona 1'11 de setembre, aquests
han respos amb una campanya de denúncia (amb l'edició
d'un cartel! i un comunicat firmat per desenes de col ·lectius diferents), destacan! l'assenyalament polític que els dirigents del PP realitzen al criminalitzar el moviment independentista, convertint-lo en
blanc deis atacs ultres, que,
com en aquest cas, actuen
sota la total passivitat policial.
La campanya va acabar amb
una concentració a la plaga
Sant Jaume el dissabte 29 de
setembre, on hi van anar unes
200 persones que seguidament es van manifestar.
Contra-lnfos 2/10/01

Okupacions:
Unes se'n
van, en
venen de
noves
BARCELONA!TERRASSA.- Aquest
últim més han estat desallotjades El Palacete-Despiste del barri del Guinardó,
amb un exagera! dispositiu
policial que prenia tots els carrers adjacents a l'edifici, una
casa amb una significació arquitectónica considerable, que
va anar a terra tot seguit de
que els agents efectuessin el
desallotjament. Quan els antidisturbis arribaren prop de les
9 del matí, no van trabar a ningú dins la casa, pero si a !'exterior, on hi havia un grup de
persones solidaries amb els
desallotjats, que van ser filmats
continuament per policies uniformats. A la tarda es va convocar una manifestació a les 8
de la tarda on una cinquantena
de persones, després de recórrer una estona el barri, van
intentar okupar una casa, pero
quan ja havien entrat, van
decidir marxar perque comunicava amb una altra en la que hi
vivia gent. A Terrassa !'alcalde
Mane! Royes, va aprofitar !'última operació de la Guardia Civil
contra els moviments socials
de la ciutat per desallotjar el
Kork IV, en mig d'una confusió
mediatico-policial
i d'una
dinamica repressiva ferotge, va
decidir que era el millar
moment per desallotjar un centre social, jaque previsiblement
el fet, seria tapat enmig del sorol! deis muntatges policials. 1
així va ser, el dimecres 19 de
setembre al matí, membres de
la Unitat d'lntervenció Policial
desallotjaven l'edifici, que portava 2 anys okupat. La mateixa
setmana unes 100 persones
sota una pluja intensa, sortien
en manifestació contra els
desallotjaments des de la plaga
Vella de Terrassa i es dirigía al
barri del segle XX on es va produir una nova okupació.
L'edifici és inmens i era un
antic concessionari de cotxes i
es destinara a centre social.
Varis col iectius participen de
l'okupació: Radio Tse-tse,
Acció Autónoma, Dones del
Sac, !'ANTA, la CGT. ..
Contra-lnfos 2/1 0/01

PEORES CONTRA
TRETS
Ulls que brillen reflexats
en tancs sense memoria.
Terra santa banyada en
mars de sofriment. Nens
que creixen enmig d'un
conflicte latent. Pedres
d'odi llenr;:ades des deis
seus mocadors.
Sis puntes clavades dins
el cor deis palestins. Sis
puntes clavades en cos
que encara sagna de les
creus gamades.
Els murs de la lameritació
no s'en recorden
d'Auswitch. El mateix falcó
que us ha portat dins "la
tempesta, ara us governa i
maltracta les vostres
vides.
L'altre dia li van trencar els
brar;:os a un xaval perqué
no llencés pedres contra
els militars. Pedres contra
trets. David contra Goliath.

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

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

Fes tes
Divendres 26 d'octubre 22h Festa skandalosa
amb Pirat's Sound System i Ska Gritis Jits
Divendres 19 d'octubre 21 h Marató d'espectacles en solidaritat amb els
detinguts i detingudes del12 d'octubre del 2001 ,
amb Companyia de Teatre Quart de Casa, Brian,
Barne Batuque i després ... Festa!

eso El Tajo

CSA Hamsa

Red Banner

Concerts

Properament:
La Burxa i els
Diables preparen
un concert conjunta les
Cotxeres de
Sants ...
Una gran jornada
de festa i foc per
celebrar la nova
Burxa

Adreces
Hamsa e/ Miquel Bleaeh 15
Can Vies e/ Joes Florals 42
CS de Sants e/ Olzinelles 30

Divendres 19 d'octubre 20:30h Concert doble del management Hace Color
Cotxeres
amb Ofensiva HCM, Rabia Positiva, Skaparrapid i
Betagarri . Preu: 1.400pts
Dissabte 20 d'octubre 20:30h
Concert Pomada, O Jarbanzo Negro,
Cotxeres
Sagarroi, Habeas Corpus 1.400pts
Abonament pels dos dies: 2.000 pts

Sopars
Dimecres 24 d'octubre 22h
Sopar popular
Dimecres 7 de novembre 22h
Sopar popular
Menús vegetarians d'alta qualitat i actuacions. Preus poulars

Associació Cultural Arran
Dijous 18 d'octubre 19:30h

Presentació de la revista Kale Gorria amb Pepe
Rei i redactors deis Pa"isos Catalans
Dijous 1 de novembre Presentació de l'exposició fotografica
"Mobilitzacions contra la globalització capitalista"
Dijous 8 de novembre 19:30h lndústria musical i alternatives al sistema
amb la discogratica Propaganda-pel-fet

AC Arran e/ Premia 20

CS Sants
Arran
Can Vies

Manifestadoos
Dissabte 20 d'octubre 18h Concentració en solidaritat amb els i les preses
turques i kurdes.

Casal lndepe e/Demostenes 9
Espai Obert e/ Blaseo de Garay 2

CSA Hamsa
CSA Hamsa

Kan Titella i el CP Ovidi Montllor en perill
El dia del desallotjament manifestació, 20h plaga del Diamant

Consolat turc
Pau Claris 95

