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Les manifestacions i les cassolades
esdevenen autentiques demostracions
massives de rebuig a la guerra
Els barris de Sants s'afegeixen en pie al
sentiment antibéHic. La consulta aconsegueix
al Districte recollir quasi 16.000 vots

>

Quan al15 de febrer es va produir
la gran manifestació contra la guerra, ja vam poder intuir que es trae- .
taria d'una mobilització de dimensions espectaculars. No va caldte
anar al centre de la ciutat per a

veure-ho. Mitja hora abans de la
convocatoria, la carretera·de Sants
era un formiguer de gent que caminava cap a la plas:a Espanya. La
primera impressió fou d'absoluta
incredulitat: que era tota aquella

gent? Un espontani va respondte: "anem caminant cap a la
maní, qUe el metro esti satutat". Era
cert, iiuades de persones es dirigien
a peu al centre de Barcelona. Era el .

primer cop que al barri es veía un fet
similar en, com a mínim, 20 anys. I
era només el principi d'una de les
demostracions populars més exte-

Veinat emprenyat es manifesta per Sants
S'esperava més gent perla convocatoria unitaria que sorgí de la
Plataforma V emal contra l'Especulació. El dijous 27 unes 600 persones vingudes de diferents barris
de Barcelona i poblacions properes
desfllaren p els carrers del barrí.

Precisament va ser la diversitat la que va marcar el que es
pot considerar una autentica
desfllada de problemes
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derivats de la política urbanística nals, joves de cases okupades o
de l'Ajuntament. ·En temps com · ve1ns anonims indignats per una
aquests, resulta emocionant veure pla urbanístic.
junta gent curtida de les lluites ve1>~ 3
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ses que s'han vist mai al país, amb
cassolades, atutades, cadenes humanes, acampades i accions de tot tipus
>pigina4
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Quina: mena d'enganyifa és aquessew~~ $e hauria,cde.s et.horad'actuati parar,els peus a l'especu.l.itció w ta d'aturar la gtierra? En primer
:immobilili:ia itttbanistica. Parlero ~e la.nostra qúalitat de Vida ím.tnedia.-.1 lloc, caldria demanru:-se si la guerra és causa o conseqüencia. Les
ta: pagatelllogu&, tt:mi?TJ~t3. hipoteca,~ desnonats o desallo~!tS; de'
~éssi~~éspais per p3Ssej~i ~?ftrtilii~-~osi rió centres t~m~rqill on~ guerres són una de les formes que
el capital i els seus governs tenen
l!nestesW:.Jl.Os, de volet ~ entp~Jet a, mxda, pe!: ala gentt qppet ílJes :;
per a prendre's recursos o mer;
·cadetiy~;Parl~ e11. .definitiv-a~ dept~blemes~~ppén d'encorat~
jat a t;pthom. a la recetcit de soluci.Pnsé
cats els uns als altres. Sense oblidoha.t que els responsables ~
dítectes de Fespeculacil>' govetlien, ti3'5~s 'de.tots..colÓrs i que éls dinetS .
dar, _a més,
en joc compren ex,ces$es volnnfaf$; la lluita pet un urbanism.e social no
que estar al
és senzílli.. P& aixó les it;iciati.ves de 1a Platafonna. \7'éi'na.l contra l'.E:spe';
carrec d'una
destrucció i
la seva re(mi.tjan~ de'col;pu.nicació és u,n mdicaqor punyent que aquclls parti.ts po- ¡
construcció
esdevé un
lítics que -~~ten ~pitali~ru:les ~ob~tzacio~ conttala gama odi~sa de~
Bush,.Blair 1~, tatnbe~en sota 1a cati.fa .la seva guetta patticula.t. ¡ negoci d'a,,._
llo més roAssassf"nsll
dó. L'espeAquestes setmanes estem'\rivint un moment ~torié, en que la "majo~ ,
culació caria !)ilen:ciosa" es deddeix a parlar amb t9ta la contuíldencia que té al
pitalista és
,, séu abast:.,t:ruUlifestacions, des deis balcons amb pancartes í cassoles,
la causa i la
n<)+bom.p:rant certs ptoducfes. $ón m.oltes i moltvariades les formes
guerra un
dels seus
de pro~~sta engega~eS i com t;_}é~ dura i cruenta sigui aquesta guerra '~~¡;pés s'anitan esteneh~. Peto goveroJ el partl.t que el conb:ola no
efectes o
t esc&ltf- i ens insulta 1~- intel·lig~rl.cia. qtla:t1 tebaixa lettxiftes de m.aniconseqüencles.
fe.sta.n¡;s. en·s·. a·· ·.c
. ;ys._
·.··p·· ulats.·.·.·.·. o·······
6··
···· és
qttan es te a p.top un rn~~m
d'aquest.pilrtlt, encara que
SJgUl un snn,.
A qm
l'interessa
la crida per aaturar la
~pte fxsi99rt.<:9tÚ él Set?-~9r ·:~n~dez)Jía~~ ·~· g~nt aprofiti ~et. ~,_li.~
.guerra a Iraq? Prmcipahnent als
socialistes, que sense cap esgarri}de 1a <t~e es qttetx.en.l'hlm ~netada ells amb el seu rnenyspreu 1la '\llo~ ·
fan<;:a pel seu abans-d'ahir proflencia dé la .seva policia. Que a hores d'ara d l?Pplori pet uru.t crispaCió bel·lic, 'utilitzen de inatiera oporb~ lHish~~net~tatn9 el seq desp~!rc~U~vialencia,dela seva ~oli-,, tunista el fuel i el suport d'Aznar
a Bush coma projectils contra el
no t~ més ~e f,~fo.t¡s:ar seva :gatetlca;mat~e.
govern del PP. Les eleccions ge+·
_
nerals estan a ~ocar, per aixo les
declaracions cinematografiques ·
d'efecte publicitari i les grans mat
·· a
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nifestacions ciutadanes.
L'ambigüitat del que s'anomena 11 ciutadanisme" da cohfusió;
per ignorancia o interes, entre de- .
mocracia política i . igualtats
socials, dóna peu ·a crides . on
tohom hi cap, empipat contra la
violencia de fer-se més evidents
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El passát clia 27/03 vaig formar
part d'una manifestació al nostre vida per viure sota un sostre,
barri, conttal'especulació, contra etc. .. Pero no accepto que él panles pífies que tonstantment crea ell de vidres del fmal de la
el nostre ajuntament, contra el Rambla de la Bordeta hagi patit
calaix de la vergonya, contra l'e- les mateixes pintades d'esprai.
speculació dé Can Batlló, Ciutat Nois, aquests panells ens agradin
Judicial, contra els enganys que . o no, han estat fniit d'una lluita
patim molts ve'ins i ve'ines quan ve'inal des de fa molts anys.
ens prometen zones-verdes i con- Formen part de l'empeny dels
strueixen a dojo pisos amb l'ex- ve'ins i ve'ines en aconseguir alió
cusa de la protecció oficial i pels · que era 11 impossible 11 , cobrir el
joves. V olem una Barcelona per cinturó. Forma part de la il.lusió
viure persones 1 no una ciutat per i sobretot forma part d'una vica vividors ... Dóno el meu suport toria. Qualsevol tro<;:et d'aquesta
als joves que no poden accedir a Rambla és nostre, dels . vei:ns i
una vivencia digna; fins i tot, i soc ve'ines de la Bordeta, del Barrí de
agosru:ada a dir-ho, jo, si fos jove Sants, dels barcelonins'i barcetambe ditía la meva davant de lonines. No ho fem malbé, és de
viclres d'Enti.tats Bancaries on ens tots!!
mengen a hipQteques,... oficines
D olors Barrera

la Burxa.*
Periódic de comunicació
popular de Sants
i barris velns

aspectes del malestar permanent.
Amb aquesta lógica, i pensant alió
de 11 tots plegats pero cadascú anib
la seva veu 11 ; hi ha grups politics
que s'afegeixen a aquestes plataformes o crides, quan sobre el paper són anti.capitalistes. Ja sabem
que comparteixen amb els altres
la necessitat de guiatge i govern
dé les mas ses, pero ja és ·hora
d'adonru:-se que, en realitat, sem-

pre van darrera de les ano me- .
nades 11 autoritats 11 •
Aquest sentiment simplista de
.
pau 1. '' guerra no encara, pnmer
11
·l'ONU , potser a1:ufi la guerra a
Iraq. Pero no afecta les causes (el
capitalisme). Esteticament sempre és mé~ tolerable per un sentiment de pau
-orfe de justicia- un pacte de la-gana
a llarg termini (pel bloqueig, sancions, etc)
que no les
imatges
obsessives
de cossos esquarterat s
perles borobes.
La situaci6 és corola
d'aquell medicament
que fa desapareixer els símptomes
del refredat sense guarir-lo. A qui
l'importa estar nialalt si et garanteix fer vida normal?] d no vull
ser cómplice d'uns, ni c_omparsa
d'altres. Deixeu-nos en pau!

Josep Maria Rosselló, vei
de Sants i
lector de lA BuRXA·

No fanis seJVir elnomde Déu en va
s¡¡:cte$ ~'pltttteJ$ ~b
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;;n'hllll pa~ . les ··éonseqüencies.

.~flda Fta'n~~ ~~ ~ciat ~ay~da cgt~tra

En Mm d'Al~ eis ti¡;tCS. aj~
per l,cprd¡¡; Y¡m;;á$~~ a ?Q(!,L

!pqtlla, pa.Eal~ il t'e~t mitjaJ.t~ es
a\ls
fq:us
aos Jtet tte~; e.s vm ·~te~at

~ei~P ¡;At~l~~ ·:a~§

c<51o~sva.g.ap.ig•~ons de

~gt~~ al'Mrlca petque : ls hegres
ri.o t~nien ánima;

~Francis<:o

els "~o~~ 1 va esdeveru.r "<E¡~udillo
de .España .p0 tla gracia,de'Óigs'\

cristians ann~ en un .d e,
''progi:(.)tns'' més beSties d'x 1
,h.istó~
es va. (;feat la
~~ta ~~Cf~.~~~ ¡~~;~~~~ero~+ derx~~,,daxrexa s,:~ ~a es:ela de
e hem~ .m;~,,~~~se'~~o,él . •lll~~xtdes;n:c~t?; l . enn~m de is.Ian:iica i els mart:k$'de.la Guetrar
[()q;rnp:ronus de:;Gasp,. ~ant V'ieert~• , J:?~u l}ú.Sh ña uucm.t1'agressr6 n:iés Sa.rttií, els 'Talibans van imp6s
r;;e..tfP<r. vlli llróm~P-&tút fPlP,ésaFJ'a . 1h~a:f, p¡¡ut1ll, C'qn:&f~ una. pació
una . ógida intetptetacip de 1
1'Sha.ciat.~. que ate.mptava contra e1
ndent''caste.. en !'epoca mod.eili¡~.. ·''
~Íl. n.orn d'Al.la Salab-al b:tn p.rindpis més dernentals de la dig~
(ho~¡Ult la fe)~ que,era kutd, v~ n.i.tlit hünlana sobret:Ot de.la don ·
degpllar m.ilers de etist:ians per i en nóm d'Alli., el sat:rapa Sru:I,
atábat
~1 .regne. lláti de
Hussein encoratja els iraquians
Jetusalem; els ~tabll. Yan wvail; la plantar tata als invasotS.
pé$sülaibetica~ sotmetent les
Déu. Al.Ll. ie!s seus segw.dors1
póblí'ú;iohs
autoctó:nes;
els ANEU~VOS-EN ALA .M ERD
oto®ri$- van d'oP'J.inar. mitja
Europa i encara .fa poc·d:s mnsul-

~~t~ d~t 7~t~!~ . a , ~ji,gw~ai la
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Varietat i cabreig
en la convocatOria ve·inal
Aina Torres/SANTS
Unes 600 persones van sortir al carrer el dia 27 de mar<; per expressar
el seu rebuig a la política d'especu- lació de l'Ajuntament de Barcelona
en una manifestació convocada per
· l'Assemblea de Barri de Sants i la
Plataforma Ve1nal contra l'Especulació que va recórrer els barris
de Sants i La Borde~.
La marxa, que va comen<_,:ar a la
Pla<_,:a Joan Peiró, pretenia denunciar la destrossa de barris com
Sants, Hostafrancs, La ·Bordeta,
Poble Nou (22@) i Ciutat Vella
(Forat de la Vergonya), que degut a
l'especulació urbarústica i irnmobiliiria, pateixen, entre d'altres, l'enc
derroc d'edificacions históriques,
l'expulsió de la població amb menys
recursos, la construcció de vivenges només per a famílies de renda
alta i el ressentiment del teixit associatiu que comporta aques~ tipus de
política urbanística. ,
Abans d'iniciar el recorregut, es
va pintar el terra amb pintura blanca per senyalitzar fins on arribara
l'ampliació de Sants~Estaci6, jaque
el pas del Tren d'Alta Velocitat preveu enderrocar comer<_,:os i habitatges i construir noves superficies
comercials. La manifestació va trancórrer pel passeig Sant Antoni fins
arribar a la pla<;a de Sants on es va
llegir un manifest de la Comissió

Durant la manifestació es pogueren escoltar tot tipus de consignes locals._

pel·Soterrament que s'oposa aJa Can Batlló que també es veu afecconstrucció d'un -_calaix . de · J4 tat pet tespetulació. Des .de la .torre .
metres ·d'al<;ada que' l'Ajuntament de Sant Medir es va despenjar una
pretén construir ignorant la deman- pancarta que denunciava la política
da histórica de soterrar les· vies. ·urbanística de l'A)untament.
Després d'hav;er recorregut el
També es va desple~ una pancarta denunciaht_que el caliúx preveu c~er Constitució i ht Rambla Baenderrocar Can Vies. A més, les di- dal, la rhanifesta,ció es va aturar a la
ferents actuacions urbanístiques Pla<;a Cerda on es v~ llegir un manitambé impliquen k destrucció d'al- _ festen el qual els afectats demanatres Centres Socials i okupats del ven més equipaments i menys habibarri com l'Hamsa, El Tajo i La tatges en aquesta.zona. La marxa va
Karraka. La marxa va baixar pel finalitzar al terreny previst per a la
carrer Olzinelles arribant a prop de futura Ciutat Judic,ial.

Que és la Plataforma Veinal
contra I'Especulació?
La Plataforma V e1nal contra - social; revisar el pla d'usos en
l'Especulació (PVCE) que vi aquells barris on es . trenqui la
néixer ara fa un any, recull diver- identitat i la convivencia ciuses entitats ve1nals afectades per tadana; revisar problemes medila política urbanística municipal ambientals i plans d'équipaments
davant la qual el vei:nat en surt del Districte; protegir el patriperjudicat ja sigui a través d'ex- moni historie; retornar a la ciupropiacions, de negatives a de- tadania els espais públics i evitar
mandes d'equipaments o d'altres la seva degradació amb finalitats
reivindicacions silenciades. Tam- urbanístiques i especulatives.
i bé els uneix el mateix tracte preTambé es plantegen una serie
potent que els ha dispensat l'A- d'objectius per garantir una parjuntament o districte, fent cas o- ticipació ciutadana real, reclarnant
nús a les seves demandes. De ma- una informació pública, complenera que la plataforma neix com ta i verídica al conjunt de pera instrument per . canalitzar la sones afectades; un debat públic,
indefensió i indignació de molts transparent i democratic; i el
v'e1ns i ve1nes que no es troben compromís de les autoritats de
representats en els canals es- modificar els plans en funció deis
tablerts per l'Ajlintament. Re- acords sorgits al _debat.
clamen el seu dret a decidir el
Per a tirar endavant ~;1 seguit
-f utur del seu entorn més irnme- . de reivindicacions han organitzat
diat envers un model de ciutat diverses manifestacions, la darque no es basi en conceptes utili- reta la realitzada a Sants aquest
taristés, económics i espec'ulatius, mes de mar<;, en les quals s'ha
sinó que es fonamenti en els,prin- al<_,:at la veu pe): les moltes demancipis de justicia social, equi.tat i des ve1nals, També v.an muntár·
respecte als ve1ns i ve1nes q~e una exposició · informativa al
viuen i treballen als barris.
Portal de l'Angel i s'han coordiEntre els seus principals objec- nat amb altres plataformes com
tius ·es troba aturar els peris que la Plataforma contra l'Especuestan s.e nt objecte de confestació lació de Badalona.

Barcelona en lluita contra l'especulació:

"'

Entitats de la Plataforma Ve"inal contra
I'Especulació:
AVV Case Antic, Bar Kogo, Ass.' afettats 22@,. Concili Trento,
Coordinadora 22@, Plataforma Forat de la·Vergonya, la Taula del Rabal,
.Pis~ina Folch i Torres, Comissió Afectats Tres Tur~ns, Portal del
Coneixement, Plataforma Nou Barris, Comissió Afeérats Trinitát V ella,
. Carrer Gracilaso, La Ribera, Ass. Afectats. requalificacions pl<; Cerda,
Pla<_,:a Marina, comunitat de propietaris de l'urbanització Gran Via
Centre (Ciutat Judicial), Salvem el carrer Carbassa, Plat. Antiglobalització ·
Ciutat V ella, V ems· en defensa Barcelona V ella, ASS. Catalana contra la
Contaminació Acústica, Can Masdeu, Assmblea de Barri de.Sants, Ass·.
Per la Defensa del Turo P árk, Arquitectes sense fronteres, Sos
Monuments, Plataforma contra l'Ecopark de Ripollet, Plataforina de
V eills Afectats B;tdalona en Uuita, Cinema Colom.
.
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Sants .contra la guerra
Roger Sánchez Amat/SANTS
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talls de transit protagonitzats per
alumnes de l'institut Pelegrí i de ·
l'INEF de Mon~uic, els primers a
l~s 8,30 del · matí' davant del
Distticte i els segons a l'avinguda
Maria Cristina, a la pÍa<_;:a Espanya:
Precisameilt en aquesta pla<_;:a fou .
convocada una altra gran manifestació el dissabte següent. Les
escenes massives es tornaren a
repetir: milers .de persones baixant per Josep Tarradellas, per
Numancia, per carretera de Sants.

Després de la gran manifestació
del 15 de febrer es 'Va convocar
una aturada parcial de quinze minuts el divendres 14 de mar<_;:. De
dotze a un quart d'una, nombrosos comer<_;:os i fabriques van
parar i els seus treballadors i treballadores van sortir al carrer.
. Podies anar pel carrer i trobar-te
cada dos per tres perites concentracibns de dos, tres, vint o
cinquanta manifestants silenciosos.
A la Bordeta, centenars de nens L'eufOria de·les cassoles
van fer una cadena humana.
· No obstant, la convocatoria més
exitosa i més ben rebuda per la po. Primeres respostes a la guerra blació va ser la cassolada del dime- · mateiX que a l'al<_;:ada del carrer
. Tot.
i la dimensió mundial
de la eres 24. La presencia de llen<_;:ols als .Premia, on iaies ·amb bata es van
.
.
· pr()testa,_la mbbilització n<? va balcons del barri no ha estat gaire" afegir ajoves i nens de la pla<_;:a
complir el seu principal objectiu i nombrosa i les dues aturades de . ·O$ca també en un altre tall. Al carla guei:ra va ~omen<_;:ar la marina~/ quinze minuts han estat més aviat rer Tarrragona; els vei:ns d'un edi- .
da del 20 de mar<_;:.·U uny de- desa- discretes. Ara sí, la cassoladá.del24 flci donaren la volta a l'illa rebent
nimar al personal, aixo només va fou irnpressionant, per no dir la una , ovació unanime.El dies
comportar més indignació. El ma.- que es va repetir el dia després, següents, sorprenentment, s'ha
teix dia: de l'inic~ de les hostilitats, Cap indret del harri va conseguir tornat a repetir la cassolada, de
unes 30.000 persones van omplir lliutar-se del·soroll provocat per forma menys sorollosa.
A la facultat de Biblioteconola pla<_;:a SantJaume a la tarda.. Al cassoles i tota mena d'utensilis. Des
barri, el Secretariat d'En!itats va dels carrers més amples flns les mia i Documentació de la UB, a
convocar unes 150 persones a les placetes més minúscules van ser Melcior de Palau, es van tancar del
18h a les C()txeres per dirigir-se al l'escenari d'un aconteixement al diniecres al dijous 25, realitzant
centre. A les 20h, l'Assemblea de qual s'afegi tota mena de vei:ns. Al · talls de transit, xerrades i maniBarri reunia un·centenar de mani- carrer Badal dels balcons es con- festacions.
festants que es passejaren una bo- taven per centenars els participants
na estona pels carrers de Sants. Al de la protesta, a la pla<_;:a Súria el Una consulta exitosa
matí, pero, ja es van poder veure xibarri era atronador, a la pla<_;:a de En una mostra de maduresa organpel barri mostres espontánies de Sants 300 persones tallaven espon- itzativa digna de ressaltar, en pocs
rebuig a la guerra. Un exemple: els taniament la carretera de Sants, el dies s'aconseguí muntar una con-

sulta similar a la que fa un temps es
realitza pel deute extern. Do/ant
quatre dies, a Sants es va .poder
votar en una dotzena de taules. La
satisfacció ·envai:a els ros tres dels
voluntarisi voluntaries que anaven

prenent les dades dels participants
per tal de no repetir vots. un programa inforni~ric s'encarregaria
després, amb totes les dades introdu!des, de determinar els tesultats
flnals calculant-ne el marge·d'error.

Resultats de les vo...clons de la Consulta contra la Guerra
Districte Sants-Montjuic

SI
Estas d'acord amb l'atac militar
130
contra 1'Iraq?
Creus que el govem na de convocar
un referendum vinculant abáns
d'implicar-hos en una gue guerra?
15.328
Creus que Aznar í el seu govem han
de dimitir com a conseqüencia de la
15.105
seva actuació en aquest conflicte?

No·

Blanc

15.776

39

519

98

652

188

Han votat un totafde 15.956 persones. Hi ha hagut 11 vots nuls.
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LA ·e.uRXA:·. celebra
el seu cinque aniversari.
Guillem Sánchez/SANTS

..

.

-r

tipus de comunicacó popular i
. horitzontal, front el poder dels
Alllarg d'aquest darrer mes s'han grans mass-media. Així, s'esta-_
anat suéceÜJ.t els attes de celebra- - bleixen punts qe col·laboració i inció dels cinc anys -de vida d'aquest . tercanvi d'informació i materials.
butlletí. Es van fer algunes activi- · També .s'ha convocat una nova
tats.previes; com la presentaóió de . trobada per anar avan<;ant en més
la pagina web o el passi de la · camps com l'economic o la propel·lícula-documental "El efecto moció; aquesta sera el 22 de juny .
Iguazú", que narra la Huita deis- . a les Cotxeres de Sants, coincidint
treballadors de Sintel' aca.m pats amb·la mostra de col·lectius i inidurant 6 mesos al Passeig de la c1at1ves locals organitzada per
· Castéllana de Madrid. Pero el plat l'Encontre. Finalment els actes
fort ha estat durant el cap de set- d'aniversari acabaren amb una
mana del 15 i 16 de mar<;, que ha festa al CSO Can Vies i un dinar
concentrat els :;¡.ctes més potents. él diumenge 16_ al la pla<;a Osea.
El dissabte' lS es ~elebra la Tro- Durant el dinar; en que hi van parbada de Premsa Alternativa, amb ticipar unes 50 persones, es va ,fer
la participació de 14 periodics i · l'entrega de pr~inis del concurs de
revistes que decideixen establir-se fotografia organitzat • per LA ,
com a Coordinadora de Premsa BuRXA i es va representar el moUiure pet; tal de potenciar aquest noleg teatral "Oh Expaña".

El concurs fotografic va ser un éxit amb 60 fotografies presentades

Accions de denúncia
de_l.a tortura .

Sintél: continua
la .lluita per la dignitat

Guillem Sánchez/SANTS

Contra-Infos/ SANTS

En resposta· a la ·detenció d~ cinc
anarquistes per part del j:!ltge
Garzón, i la seva denúncia d'haver
sofert tortures, el divendres 7 de
mar<; unes vint persones es van
· concentrar davant la seu que el PP
té a la Carretera de Sants. Van enganxar cartells i un espectacular

ninot que representava un detingut
al que se li esta aplicant la toJ!uta
· coneguda com "la bossa". També
es va penjar una pancarta amb el
lema: "Uibertat Nando i Emilio.
Fora la Ilei Antiterrotista. Prou. tortures". N es va presentar la policia
fins acabada l'acció, el que va permetre que es desenvolupés de
forma pacífica i sense tensió.

o

TONI

ménez, representant del comite
d'empresa, van presentar la pelLa lluita dels treballadors i . lícula a les Cotxeres de Sants en
treballadores de Sintel pel compli- un acte organitzat pel Col·lectiu
ment de la negociació continua. de Solidatitat amb la Rebel· lió ZaDes de que el 3 d'agost del 2001 patista i el Centre Social de Sants.
es va aixecar el Campament de L'acte va aglutinar unes 600 perl'Esperan<;a al passeig de la Cas- sones amb la sorpresa dels seus
tellana de Madrid, la lluita per la organitzadors. Es va aprofitar per
recuperació deis seus llocs de tre- anunciar que la lluita no ha acabat
ball ha continuat endavant. pes- i que es prepara, pel proper 1 de
prés de l'incompliment de la ne- maig, una marxa cap a Madrid per
gociació_ a la que van arribar tornar a acampar al passeig. de la
CCOO, Telefóñica i el govern Castellana, aquest cop sense el
central, el desengany vers les cú- suport de la cúpula de les CC.OO.
pules del sindicat al que pertanyen
Actualment, unes 1.200 trebal1. •
molts i moltes treballadores s'ha ladores continuen a l'atur, un atur H !assistenda. també fou •aclafet sentir.
que ben avi'at s'acabara, i és en fparado~\i bli~~t:~hl f91;~? gent
La pel· lícula "E~ efecto Iguazú" aquest con~ext d'indignació i pre- hi~e es.qpeda'sens~ la seva dosi.
ha contribui:t amb escreix a fer catietat económica en el que Sintel ' És .t:epattiren q}~s de. 600 ra..
sentir la veu d'aquestes treballa- inicia la segona fase de les seves -Jdons. La jotbadi festiva es
dores i fer visible la seva lluita. El reivindicacions, no cedint i apel- filada al local del casal, situat al
divendres 14 de mar<;, el seu direc- lant a la solidaritat laboral per la !•éarrer Premia.
tor, la seva guionistai Adol~o Gi- resolució del seu conflicte.

va

General d'InstaHadons BCN, s.l.

i cuina casolana

.A,IGUA • LLUM - GAS

de dill7a~s a
díssabl'es de
.,3h a les .,6h

Instal.lacions i Reformes.

la,n,bé de di',n,.arl.s a
df.ssable, o.beri<B ~a , . ; ,

PI. Osea 10

telf: 93 332 89 48

Galileu 87-08028
Tel : 93 163 46 19
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lmatge$ guanyaaores
del Primerconcu·rs
fotogr~~ic de la Bq~a

Amne sia espanyola
Avui és1'endema de r ahir,
que virem parir la gent que va
plantar cara al feixisme de
Franco i els seus aliats, ·
no fa tants anys de la bru¡barie
1936 el poble es va unir,
empunya1lt les armes
col·lectivitzant les lluites,
les terres i les fabriques,
fets silenciats
pels llibres d 'historia,
que per les clavegueres de les
ciutats dels camins del pobles
de tota Ecspanya corre la
sang, sang bas,ada,
sang oblidada,
un record que no es veu ni es ·
veud, pero es pot olorar,
es por olorar.
Es pot olorar la pudor
a feixista , 1'alé del racistes,
aquests mateixos que vestien
de blau aixecant el brac;:
venerant la mort
venerant al dictador,
els fills d:aquells ens parlen de
llibettat rera la mascara. ·
de la democraciá,
que no pot amagar la pudor
de les mentides,
De tantes mentides que
' queden per escoltar,
mentides per parir,
parir la llibertat silenciada
¡Un;t grande y libre!
Imposada1 Recordem-ho1
IMPOSADA!!
Amnesia espanyola! (4)
Si oblidem tomarem a caure!!!

'l

Parlant de civisme i de
racionalisme pero és que el
govem permet actes feixi~tes
Aquí a Barcelona el12
d ·octubre desfilen els fatxes
sota el somriure i
consentimen t de la
delegació del govem i
r ajuntament aixo com senten avui res.celebrem!!
Desde fa molt anys la gent
surt al carrer per protestar
contra el dia de la hispanitat
Per un costat 1'estat protegeix
a la púrria feixista i per r altre
criminalitza i empresona a la
gent antifeixista i es sospitós,
que esta passant ¿perque?¿per
qui? Estem govemats
Aixo és tomar enrera, partit
populista herencia franquista,

hiha dades
que ho confirmen,
I aixo no és cap conte no.
Papa Valdecasas va ser rector
de la universitat i amb la seva
repressió acallava als estudiants, com papa Piqué que va
ser batlle a la dictadura del
caudillo, eh!! i també ho va·ser
al pare del Trillo!! Si, pero
aquest amb aixo no es va conformar i va ser govemador
civil i procurador de les corts ,
com el pare del Gran ¿del
gran orella? Si tiu, que va ser
ministre d •afers exteriors , i
que podriem pensar de la
familia del Cabanillas eh! Era
ministre d'informaci ó, aixo
sense oblidar-nos de la familia
del president, que_d' aquesta
millor ni'en parlem!!!

Fotograffa de
moviments.socials
•

Fotogrelia del barrí

, Amnesia espanyola! (4)
Cap a on anem, que esta passant, obro els ulls veig la dreta
avanc;:ar, em·poso a pensar ,
aixóem fa sospitar, l'instint
patriota S •esta aixecant .
Coincidencies que no ho són
a r any 2002 'intencions
mesurades objectius
preparats
Atenciól! El gran hermano
entra en acció i violació de
l'intimitat aneu-vOs acostumant
Competitivitat, a l'operación
truño no hi ha llocper a
tothom , no tot:l:tom va pensar que Rosa guanyaria eurovisión, igual va pasar amb
r equip espanyol ¿on és la
copa aquest any? Si estava la
gent unida pel fútbol.
Toe!! Toe!! ¿qui és? ¿Es esto la
isla isla perejil?
Que feu? Que voleu? Fora
d 'aquí militars!!
Ja ho sé, voleu demostrar la
vostra efectivitat o més bé
justificar els pressuposto s militars
Així, coma la resta d 'Europa,
que gira cap a la dreta, ja saps,
avui és r endema del'ahir!!!

El raco net cann abic

PerLem.

·l Torna l'alegria al vostre humil jardinet? o encara no heu "
! plantat les llavors?

1
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RECORDEM -HOOOO!!! !!

-Contrabando de
Ideas

Si trieu la segona opció teniu una estirada d'orelles
de franc, pero si us afanyeu encara us sortira alguna
coseta bona. Si per contra ag~feu la segona opció, teniu
un pernil i un ,munt de feina per fer (pero tranquil·les,
que qui llaura vents recull tempestes) .
A les tres setrnanes, o quan us faci més o menys un
pam, ja-les podeu trasplantar al test defini.tiu, l~ grandacia del test segons les vostres possibilita ts/preferen cie~. Intenteu de no fer posteriors trasplantam ents
dones és un pi:0 cés delicat per la planta, com si et
tiressin ous ... vaja.
Trasplanta! no té res de diferent d'uns geranis, el més
important és no fer malbé les arrels. Si teniu testos
biodegradables, les podeu trasplantar directament. En
qualsevol cas ·és millor no fer el transplantament a plena
llum del dia, i en acabar les regueu fors;a.
L'ideal és regar a primera del matí. ~i fa fred i regueu
de nit poden agafar fong's. Proveu de regar un/parell de
cops per setrnana amb aigua de pluja o destil·lada, es
bó que la terra estigui hurnida pero no en!"angada. Si
ens hi posem, podem mirar amb un "tester'' que la tetra
i l'aigua (o solució) tinguin un mateix: Ph de 7, aixo facilitara l'absorció dels nutriep.ts.
I sol, molt de sol.
Dr. Fumantxú
~
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Biotccnic Sants

Grow Shop
la tienda para tu

cultivo

ESPECIAL IZADA EN EL
CULTIVO DEL CANNABIS
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Els apats de .la
pret:éll'ietat
-;~--~

Aquesta secció gastronómica vol retre homenafge a lotes aquel/es persones o generacions que per diversos motius han pat1t la
fam o la miseria. Volem ter memoria d'aquests precaris peró efectius coneixements popu/ars de subsistencia.

~~rabboulé~~
lngredients per quatre persones: dos tomaquets tallats
a trossos petits, mig enciam ben trossejat, 1/4 de pebrot
verd tallat a.quadradets, V. de ceba ratllada, dos cullerades
de julivert ben picat, una cullerada de menta fresca esrnicolada,% tassa de burghul (que es una semola de blat precuit molt semblant al cous-cous), sal, olí, pebre negre, i
dos llimones escorregudes.

~

Elaboració: Posem a remullla semola de blat amb l'aigua
lleugerament salada i bullida, durant 1/ z hora (un got).
Aboquem en un boll'enciam, el pebrot, el tomaqliet, la ceba,
la m enta i el julivert. Dmem escórrer el burghul i el barregem amb l'amanida, juntament amb l'oli, la sal, el pebre
i el suc de llimona. L'amanim for~a i el podem servir sobreunes fulles d'enciam fent de cullera,

* Amanida arab de tradició mediterrania, que fa rnilers
d'anys es va estendre d'orient a occident, donant peu a part
de la nostra cultura gastronómica. Cada regió te les seves
variants, així dones cal experimentar amb el que tingueu a
m

a.

Espero que el poble iraquia pugui gaudir aviat d'aquest plat
en llibertat. Salut.

Els Stroch són set nois d'Ullastrell (BCN)que ens aporpen a l'skacore en la seva mixima expressió: la veritat és que actualment és
un dels pocs referents de casa nostra que practica aquest estil. Ells
ho fan amb total convicció i ho fan bé. Es nota que tenen t~ules
perque ja porten uns anyets en aixo i no tenen pinta .de cansarse. La seva proposta-l'han portat ja per bona part d'Europa en
diverses gires i pel que ens han explicat és alla on es traben més
a gust i op. són més reconeguts. ''Basta ya" és el seu segon treball i el més acurat. Can¡;:ons com "Kili
áll the boneheads", "Lejos de ti" o "Banderes i presons" deixen clara la.seva postura de diversió i
compromís.

La "Guia útil2003 pera la transformació soeial" és no~és l'expressió d'~ gran repte que algu(les persones dels moviments hem assumit a fi d'alliberar la informació útil pera la transformació social i ferIa d'accés públic per tal de que sigui d'ús compartir. Es tracta de visualitzar un munt de projectes sorgits recentment i d'alt;res de més antics.
que perduren en el temps amb exit. Així i com les formes d'organització en xarxa, basades en la descentralització de les formes organitzatives i l'autonomia dels seus participants. D'aquesta manera la guia
vol ser una eina més d'aquesta xarxa difusa. Perque en ella es destaquen els projectes que surte1;1 de
la propia autonomía del teixit associatiu i que ofereixen eines per l'empoderament i l'emancipació
de la societat civil. Consta de 144 pagines les quals inclouén: presentacions de projectes; directori
de col·lectius i espais socials alliberats; d'altres recursos útils i un total d'un miler de contactes, recursos i lluites! La podeu demanar al 902 02 02 89 o .bé a guia@moviments.info. També la podeu tro:.
bar a les llibreries i disttibui:dores alternatives habituals i a d'altres de comercials. El portal www.moviments.info, a més de la inforrnació del Uibre, incloura un directori de 2.000 col·lectius d~ Catalunya
que amb la vostra ajuda s:anira actualitzant.

,.
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Generalitat de Catalunya
Els departaments de:

Compromes i emotiu documental que rememora el moment ~n que 1800 treballadors de Sintel, filial de telefónica, van dir "no" al seu acomiadament. I la
seva maneq de dir "no" van ser sis mesos de campament ai Passeig de la
Castellana, en ple centre financer i economic de Madrid. Sis mesos de lluita, de
vida al campament, de famílies separades, de manifestacions, de solidatitat entre
treballadors, que acaben en victoria i en engany. És un crit d'alerta a tots els
pescadors de que la calma del riu és una falsa calma, i que en qualsevol moment
.la barca, la teva empresa, pot ser engullida per la catarata del capitalisme globalitzador i especulatiu.

· - Malestar Social i Especulació PÚblica
- Subcontractació Sanitaria .
- Privatització Educativa i Mig Ambient
- Peatges, Transvasaments i altres ...

Requereixen llicenciats de: ·

.Enquestes i Estadistitica

""r

- No cal tenir experiencia
- Predisposició a trevallar sota presió
- Disponibilitat total
- Domini del catala, euskera i rus

Oferim: ·
- Subcontractació inmediata
. - Promació i renumeració segons valúa

Envieu lo "curriculum vitae" a:
ETT /Precarietat@LaboraiGarantida

Martín Scorssesse ofereix una versió de com es va arribar a forjar la ciutat
·de Nova York, després de !'arribada massi'va de gent d'altres pa.'isos. L'agrupació d'aquests en bandes i les lluites ferotges per dominar determinats
bartis de la ciutat. Film epic moltben ambientat i amb una bona direcció de
les escenes .de masses (que per cert, no són virtuals sinó ordades amb autentics actors). No obstant, el guió no esta a l'altura de la realització, possiblement degut a les hores de pel·lícula que· es van quedar a la taula de montatge. Sobra el personatge de Cameton díaz, posat per a que no falti una historia d'amor.
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Subscriu-te

la -uu~rxa* 1
Les subscripcions a LA BuRXA acompliran
dos objectius: fer-la arribar alla on la
seva dist:ribució no arriba i ajudar
economicament al seu mantetiiment.
Es pot fer de diverses rnaneres:
mitjanc;:ant correu convencional, per
domiciliació bancaria o manualment.
Aíxí que ja saps.
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DOMI~ILIACIÓ BANCÁRIA

Nom
Cognoms
Carrer i número
Codi Postal
Telefon

Cruxa/Banc._____________________________
________________________________
Població__________________________~---

Adre~a

Població
DNI

~

J

Sub=ipaó wwú
per rebre LA

J

B URXA

~·labornció
anual amb

Aportacions
voluntiries a LA
B URXA

LA B URXA

'1 O 9 euros
O 18 euros
1
(1 500Ptes)
(3000ptes)
1..!.<~---- -- - ~-

CODI SUCURSAL
CODI SEGURETAT

O

euros

(escriure amb claretat)

111111!1

•

Data._ _ _ __

J
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Aturem ..:la retall-~_da
de les llibertats
.

..

""

trien 10t el dretí el deure a.

~~~!~~~h:~j

t;al de més d';Uü.:~ . ~ sindi~
m~ ateneis~el culttp pop~
trasmesa deJqtwa. comunitarla i
tot i la repre$sióJ les mariéan.ci;s.

Guil1etn SM.chez

.

En ·els dar.rers i:emps, l'onada de gut observar masses'exemples on
·Ha agafat protagonisme el grup
polítiques neoliberals esta supo- les autoritats vulneren drets' i lli- sise de la Brigada Provincial d'Insant a ·la nostra societat un deterio- bertats fonamentals, normalitzant formació, especialitzat en causes
rament de drets socials i una reta- . unes .R_rictiques que fa uns aO:ys polítiques i responsable de segui- .
liada p'reocupa:nt de llib~rtats inPi- semblaven inacceptables.
ments, intimidacions, detencions, ·
vidullis i col: lectives. 'A' les conti_ Recentrnent han estat detingufs interrogatoris il·legals i maltractanuades polítiqu~s de ¡Jrivatitza- . al Baix llobregat i al B~celones 5 ' . ments a comissaria a persones comcions i de retallades de drets iabo- .. joves acusats. d'~cendiar caixérs promeses, amb total impunitat
. rals i s:ocials, que han· suposat.una automatics i altres.establiments. A- ·
..Constatem dones una.retallada
precarització de les condicions de quests féts, que serien:un simple de llibertats que afecta cada cop a
vida . d'una .par.t important de la delicte de danys,.en aquest c0ntext,. més gent i s'estén a més ambits, que
_pobÍ~ció, le~ a~toritats ha~ r~spós són considerats com un acte ter- creix paral·lela a l'augment de la
amb nna lógica autoritaria i·con- · rorista. D'aquestamanera, ha inter- prepotenciai a les solucions únicaservadora, que prioritza les v.ies re- ' vingut !'Audiencia Nacional apliGaUt ment repressives triades pel govem
pressives hl dialeg per resolflre les la legislació atÍtiterrorista (legislació per fer front les problematiques i
'- probl~matiques socials.
protestes socials. Desgraciadament,
Des de 1'11 de setembre, hi ha
· una part important dels mi~ans de
un context estatal i mundial on pocomunicació no reflecteixen adem afirma.t que existeix un enquesta realitat, col·laborant així
durirllent d'aquestes dinamiamb els abusos de poder.
ques, i una voluntat de negar
Veiem am~ preocupació
i aniquilar qualsevol dissil'enduriment de les vies redencia. La guerra á l'Iraq, la
pressives i pensern que els
repressiÓ a _la pobresa, la
exemples abans citats són
irnrnigració i la dissidencia
el principi d'una dinamica
política i social.va paral·lela
que no sabem on pot
a l'augment del pressupost
arribar i que és important
militar i poli~ial (l'única despeengegar una campanya de
sa pública que augmenta) i al
mobilització popular per decreixement de les desigualtats a nifensar la llibertat d'expressió, el
vell mundial. El terro'risme mtei::dret de maiúfestació i el de lluitar
nacional.es converteix en l'excusa
per una societat més justa.
. perfecta per fer un salt endavant en ampliament criticada pel (:omite
la repressió globalitzada i en crear contra la Tortura de la ONU per Per tot aixo demanem:
. un estat d'extepció a nivell mundial vulnerar els drets humans de les
-Retirada de les lleis repressives:
per tal que no es pugui alterar, ni persones detingudes i emparar la llei de Partits LSSI, llei d'Estran- .
tants sols 'qüestionar, l'actual ordte practica dels maltractaments a les geria, Legislació aptiterrorista i les
establert.
comissaries i casemes) i dues per- reformes del Codi Penal.
A l'Estat Espanyol hem vist sones han estat empresonades. Els
-El tancament de !'Audiencia
com es van aprovant lleis cada cop detinguts han denunciat maltracta- Nacional, entenent que és un trimés repressives: la llei d'estrange- ment fisics i pressions psicologiques bunal excepcional que no té senria que ha provocat la mort de i fins i tot un d'ells va acabar a la tit actualment.
_ 3000 immigrants a l'estret en deu infermeria.
-Respecte al dret a manifestació
ánys i suposa l'establiment de ciu- ·
El dret a manifestar-se lliure- i a la llibertat d'expressió
tadans de .segona classe, la LSSI ment també ha estat coartat i re-Tancament dels Centres d'In~
que permet el control social i retal- primit. Coaccionant i intimidant ternament
la brutalment la llibertat d'expres- als i les manifestants amb dispo-Atendre de les reivindicacions
sió i el dret a la privacitat, la llei de sitius espectaculars, identificant- de les persones empresonades
Partits que il· legalitza opcions po- los, escorcollant-los i fms i tot dis-Dimissió de Garcia-Valdecasas
litigues i és una amena<;:a a la plu- solent les manifestacions amb dr-Bissolució de la Brigada Proralitat democratica, o la massifica- regues que han ferit centenars de vincial d'Informació
ció i l'empi~orament de les condi- persones i practicant detencions
-No a la guerra.contra Irak
cions de vida a les presons a~b massive~. Només amb un any, s'ha
reformes extremadament dures del doblat el número de persones deCamp~ya contrá la
. tingudes pe_r causes polítiques i
codi penal.
retallada de llibertats
En els darrers mesas hem po- s'han empresonat 7 joves.
www.globaldr.org

EI ·,L ()kal
Associáció .Cultural
El Raval
contrainformació
revistes
m úsica ·~·

samarretes
peda~os...

h~ra ri:

matrns, de dimarts a
divendres de 10.30 a 14h
tardes, de dilluns a
dissabtes de 17 a 21h

c/de la Cera 1bis 08001 Barcelona
Tel: 93 329 06 43 Fax: 93 329 08 58
ellokal@pangea.org 1ellokal@sindominio.net
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Crón ica d'un es jorn ades
per a la ·reflexió
Unes quantes dones deis collectius l'Escletxa, Les
Tenses, Les Diaooliques i de l'Assemblea de Barri
hem volgut acC?star al barri un cop més, tal com
vam fer el passat novembre en ocasió dei diá contra la violencia de genere, els temes que afecten
Dissabte 1 de mar~, mati: Acció
al Mercat de Sants
Dona., porta ÍJJ una cemesa!Mame? flsme elberenar!Nena., qjudam a anar al
lawbo. Quantjáltaper dinar? El nen
plora!... ''ESTICESTRESSAf"
Quino s'atabalaria amb tantes
coses a fer? V am anru; al mercat a
representar el que passa cada dia
a la majoria de cases del "món
mundial": la dona treballa i porta
la casa i ningú es qüestiona per
· que ni li reconeix la feina. V am'
intentar que els homes que passaven pel carrer ajudessin a.la nostra mestressa de casa pero la collaboració no va ser molt entusiasta. V am aconseguir, petó, que algun home s'estrenés estenent la
roba, davant l'atenta mirada de la
seva parella que li"deia: "em ·sembla que aixó no ho havies fet mai".
Vam pregutar als qui miraven que
estava passant en aquella improvisada vivenda. Els homes s'excusaven: "acabo d'arribar, "no sé
que fan!'. Les dones, en canvi, de
seguida captaven la idea: "el que
passa sempre, que hi ha una dona
que fa tota la feina".

cotn,.a orgatúuació''CJ,üe ~é a~
semblees de b~e en un bon
nombre de pobles.J v:Ues deis
Piisñ's Catalan§, és cóntribuk.a
refot<;at l'e~quetta ittdepe,qdeptista al baa:i i a:portar una pers:c
pecti.va i unes dinamique~ naciona!s (si se'n pot dit a.bsf) a les
lluites qué aquí a Sán~'é.s;desen=~===

.
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Dilluns 3 de mar~: Xerradataller "Relacions abusives vs
igualitanes" (L'Escletxa)
Com ens relacionem amb el.r altres.?
Un veritable exercici de reflexió
en grup: ens vam adonar que ~ns
és més facil parlar dels abusos en
l'ambit laboral que en el personal,
tot i que en tots n'hi ha. Vam parlar sobre els sentiments i emo. cions que tenim en una situació
abusiva (aquelles en que no es
respecta l'altra persona), tant quan
la patim com quan en som res'-'
ponsables. V am centrar el tema en
la relació de parella i vam agafar el
model de l'amor romantic, pen:sant sobre les expectatives que

les dones. Coincidint amb el Dia de la Dona vam
orgarutzar un seguit d'activitats entre 1'1 el 7 de
mar~ al Centre Social de Sants i a Can Vies.
Seguim preguntant-no s per que quasi totes les
assistents són dones. Homes de Sants, uniu-vos! ,

· ;·

tenim en una relació. Ens 'vam
preguntar d'on surten, si corresponen a la realitat i si hi ha alternatives. L'amor de les pel.lícules,
can<;onsi novel.les és el quevolem
per a nosal.tres?
Dimecres 5 de mar~: Xerrada
"Desemmasca rem les ajudes
· socials "- (Les Diiboíiques i "Las
Mujeres Cuentan")
Les donesflmgranpart de laflina., per
tJIIC no es tJalora.?
Per una banda vam coneixer la
situació laboral de les treballadores
fainiliars, que fms ara pertanyien
a les xar,xes municipals. Ara la
gestió s'ha privatitzat. El resultat,
com sempre: perdua de drets,
salaris més baixos i empi~orament
de les condicions de treball i de la
qualitat del servei. D'altra banda,_
"Las Mujeres Cuentan" van parlar
de la manca d'ajudes familiars i
socials a l'Estat espanyol, que esta
a la cua de la U.E., i de la seva
reivindicació de donar un sou per
a la feina domestica i la cura de
per~ones. Aquesta és una feina
que fan les dones i correspon a·
·una part molt important de la
feina que es fa al món. No obstant
no es valora gens, sinó que, al contrari, s'obvia.

Dijous 6 de mar~:· "Taller de
sexualitat" (Creación Positiva)
Sexe:, tant que óipensem,· enparlem.?
Durant dues hores i mi~a, i en un
ambient que es va anar fent cada
cop més Ít}tim, vam reflexionar sobre conceptes,tan personals com
sexe, sexualitat, passió ... No us
podem explicar gran cosa més, només que ens vam quedar amb les
ganes de més i que us convidem al
proper taller que els assistents vam
quedar d'organitzar. Us avisarem!
Divendres 7 de mar~: "RAWA,
les dones de l'Afganistan"
Una dona del grup RAWA
(Agrupació de Dones Revolucioniries de l'Afganistan) ens va
explicar com es va crear aquesta
organització als anys 70, la seva lluita des de la clandestinitat pels drets
de les dones afganeses sota el govern dels talibans i ara sota el que
l'ha succei:t després de la guerra dels
E UA. Malgrat el que ens volen fer
creure, la situació per les dones és
fms i tot pi~or: segueixen sense
tenir drets i a més viuen amb la por
éonstant de ser violades i de dur
aquest estigma per sempre.

Mia i Meritxell,
· activistes feministes de Sants

S·a
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EL TEU DENTISTA DEL BARRI
Dr.Marval Solanas i_
Esquerra
ODONTÓLEG Cot n• 232.5

Carrer d'OizineUes, 96, ler.

Tel. 93. 332 0419

08014 BARCELONA.
c-rúail: msolanasdentist@.in!oi:ncd.o.:s
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El conflicte pel transvassament
de. I'Ebre puja de to
Manifestacions a favor i en contra a Valimcia i Sant Jaume d"Enveja i nova convocatoria a Barcelona
GUILLEM SANCHEZ/SantJaume
· d'Enveja/Baix Ebre:

l'Ebre va demostrar que la' seva
lluita esta més viva que mai, i va
reunir milers de persones sense
Sota- el lema Agua para todos el subvencions ni pagant dinars. Des
govern del PP va organitzar a Va-. de primera hora del mati del diulencia una manifestació en defen- menge 23 de marc;: van concentrarsa del Pla Hidrologic Nacional i se al petit poble de Sant J aume
del tran.svassament, l'act~ va ser d'Enveja milers de persones proviampliament subvencionat amb di- nents de totes les comarques eners públics i es van fletar auto~u brenques, d'arreu dels Piisos Catasos gratuits, treos t::specials i cada lans i l'Aragó, que convertiren els
valencia va rebre a casa una carta carrers en una verita!Jle festa on
i dues invitacions per a la paella de no faltava la música (a dn:ec de la
cloenda. A pesar d'aixo no van banda municipal), la decoració (a · la Vila amb els parlaments de di- que va llegir el manifest, també es
.. "Estem farts que el feixisme s'ex- aconseguir reunir més de 60.000 base de pancartes, banderoles i ferents.representants de les plata- van solidaritzar amb Galícia i les
hibeixi en una societat democrati- persones (aquestes van ser les ra- "nusos" blaus per totes les cases i formes comarcals i específiques vícrimes de la guerra. Finalment
ca". Amb aquesta proclama una cions distribuides) pero la premsa arbres) i el sentit de !'humor (amb (com la dels jóvens, que denuncien els Quicos ho van rematar amb un
plataforma antifeixista del Bages del regim en va comptar més de constants 'crits referits a qui paga l'.intent d'empresonar el seu por- parell de canc;:ons. Aquesta ha estat
denunciava la trobada de Batzega~ . 600.000. Davant d'aquesta.provo- la paella a !'acabar la manifestació). tantveu) i del cantautor i diputat el precalentament per la nov a conda, les joventuts del Moviment cació la Plataforma en Defensa de L'acte va acabar davant la Casa de aragones José Antonio La~ordeta, vocatoria pel 6 d'abril a Barcelona.
Patriotic Catala (MPC} a Artes el
passat 7 de marc;:. El respünsable de
l'aplec ha estat, segons la plata. forma, j oati Escalé, un empresari
local de tendencia ultradretana amb
influencia i poder en un poble que
fa poc més d'un any java viure un
sa trascendencia han estat qualifi- Alba Ayala Bartés/PALESTINA
atemptat contra l'Ateneu Popular
. cats .d'actes terroristesi sotrnesos
a competencia de !'Audiencia Na- En els darrers temps una de les
La Falc;:. De fet, el fill d'un guardia
civll, responsable de .la infraestruccional. Emfatitza també la seva eines utilitzades pel poble palesti
"profunda preocupació" per "l'a- per a denunciar el genocidi que
tura de l'acte, esta encausat per
berració .jurídica" que significa p ateixen i 'per a garantir alguns
. aquest fet. Tot queda en familia.
l'ampliació .del conc~pte de ter- drets elementals és la presencia
roristp.e per un~ fets, que ~n <;as de ~ternacional, que molts cops
probats, equivaldrien a tin c;leli~te .. fre11:a la ~pufl;itat del~ soldats
de danys. La pre~cupació des·de · israeli~ns. El p assat de marc;: adiversos col·lectius .i moviments . quest acte. de.solidaritat va patir
Després del polernic tancament del
socials pel que s'anomena "incre- una ·· forta saccejada. La norddiari base Egunkaria i la denúncia
ment de la retallada de llibertats" americana Ráchel Corie va ser
de les tortures ,patides per treba· u1sat una campanya per al trepitjada fins a la mort· :per un
h a 1mp
lladors detinguts, els actes de soli.
bulldozer de 1'exercit israelia quan
daritat s'han fet sentir arreu dels
proper mes per tal d. e d enune1ar
e
T b.
la noia intentava impedir l'enderPiisos Catalans. Martxelo Otamen- Alba Ayala Bartés/BARCELONA antiterrorista contra una suposa- aquest 1et.
am e en aquest sen·
.
1
di
b
29
500
di, director del cliari; va fer una crida
da ce!· lula ·anarquista ·catalana i tl.t e ssa te
persones van rocament de cases de palestins. a
.
Gaza. Aquesta salvatge declarac1ó
a la llibertat d'expressió conmocio- La secció cinquena de !'Audiencia que pretenia inculpar un total de marufestar-se pels carrers de Bar- d e
•
· · d bili.
.
·
e 1orc;:a preten atemonr 1 e nant al públic que va omplir l'es- Nacional va decidir alliberar sota 7 joves, 5 dels quals v:an patir celona.
l
·
·
·
·
· ·
1,
·
tar a cooperac10 10ternac10na
glesia del Pi de Barcelona de gom
fia~c;:a de 12.000 euros a N ando, l'aplicació de la llei ·antiterr0rista.
Per altra banda, els 3 joves llibe· , 1 X
d
.
.
.
per atxo a · arxa e suport ·a
a gom. Coincidint amb la jornada un dels detinguts a Viladecans
Segons un comunicat difós per tans valenc1ans en preso preven- Pal tln. f:
· la
.
,.
.
. es a a una· en·da ·per a que
de suport que es feia des d' Euskal durant l'operació ordenada per la comissió de D efensa del uv-a desde fe1a mes de 5 m esos
r,,..; especialm.en t
.
so lidan'tat. no ;;•ac~..,
H ertia el dia 13 de marc;:, la plac;:a aquest jutjat (mirar burxa 0 ° 61), Col·legi d'Advocats de Barcelona, han estat posats en llibertat per _la ara, quan l'ombra de la guerra fa
Sant J aume també ·va acollir prop mentre l'altre rioi ·empresonat conjuntament amb l'Observatori falta de proves que demostressm . que m¿nys ulls esti~in posats
d'un rniler, de persones. Aquests continua pendent que .es resolgui del Sistema P enal i dels D rets l'acusació d'associació il·licita i · sob~e Pale~tina i,.per ~t, d:eix el
van ser alguns dels actes convocats el recurs de la defensa. Es dona Humans de la UB, per primera apología al terrorisme quemante- temor a que s'aguditzin.les agresper la plataforma de solidaritat que així per tancada l'operacíó que vegada en l'ambit catala uns fets nia el jutge Luis Francisco de sions.
té previstes noves accions..
. '·.Garzón ha presentat · com a de violencia de carrer de tan escas- Jorge Mesas.
www.xarxa-palestina.pangea:org
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LLIBRES D'OCASIO
ANTICS I 1\10DERNS

Mercat domínica! de Sant Antoní
Paradas 275-276·277 Xamfra f;3orrelfcramarit
. Te!. i Fax: 93 318 62 36 • BARCELONA
llmllla@correu.vilaweb.corn • www. llibreriamllla.com
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TREB~LLS FUSTA
' Fusieria d'encitrrec i
mobles amida

Pla'Qa osea, Q
Tel. 93 531 30 4·8 '

Correr Comptessa de .Sobradiel, 4
08002 Barcelona tel. 93 268 45 33

Condemna de presó
pel 12 d’octubre de 1999
Penes de presó d’1 a 4 anys i penes multes
que ascendeixen a1800 euros per persona se
sumen a una indemnització de 2700 euros
S'alça un campanya de suport a favor de l'absolució
i Sants s'hi afegeix. La decisió judicial desperta
un rebuig generalitzat entre els advocats
La sentència condemnatòria pels
detinguts i detingudes el 12 d’octubre del 99 durant la manifestació antifeixista és incongruent
amb la marxa del judici, on es van
posar de manifest nombroses
contradiccions de la policia i no
es van presentar proves ni els peritatges dels danys. Segons l’As-

semblea de Detinguts i Detingudes la sentència és totalment política, pròpia d’un escarment a la
dissidència que pot ser utilitzat
com a precedent en futures detencions.
De moment, s’ha presentat un
recurs a l’Audiència Provincial,
però és sobretot la resposta de la

gent qui pot capgirar la sentència.
És per això que s’ha engegat una
campanya de recolzament. Des de
Sants es pretén prendre-hi part,
especialment perquè és on es van
produir els fets i on se celebra
l’acte feixista el 12 d’octubre de
cada any.
>pàgina 3

Mossèn Vidal ens deixa
La mort de Mossèn Vidal ha commocionat gran part del barri, que
recorda el rector que va obrir la
parròquia de Sant Medir al barri, a
les persones i als moviments.
Va destacar per la seva humilitat
i tolerància, per la seva preocupació
i disponibilitat a la gent que l’envoltava i pel seu compromís polític
i social. Sant Medir va acollir la
primera reunió de CCOO i moltes
altres assemblees i reunions clandestines i de refugiats. Va posar
l’Església al servei del barri en un
moment en que aquesta tenia molt
pes en la societat i ell personalment
es va implicar de forma natural a la
vida del barri, fins al punt que per
alguns era com un membre més de
la família. Segons un veí, el barri
donava valor a la parròquia i la parròquia al barri.
Recentment Mossèn Vidal va

cedir la parròquia del Pi, de la qual
fou rector aquests darrers anys, a un

Sants
CSA Can Vies (carrer Jocs
Florals 42, 08014 Sants, BCN)
Telèfon: 93 422 16 13
Correu electrònic:
l a b u r x a @ l l i b e r t a t . com
http://www.laburxa.org
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Jornades contra
la retallada
de llibertats

grup d’immigrants, que s’hi van tancar durant 47 dies.
>pàgina 4

Sants

Aquests quatre personatges són els responsables directes de l’imminent
empresonament dels antifeixistes detinguts: Joan Clos i Pere Alcober, dirigents de l’Ajuntament que per raons polítiques ha promogut l’acusació particular més dura de les què es van presentar al judici, i Julia Garcia Valdecasas
i Silverio Blanco, responsables del dispositiu policial que amb les seves
actuacions ataca i criminalitza el moviment antifeixista i ampara l’ultradreta.

Indignació
pels joves
de Torà
La indignació de molts col·lectius i
persones per la detenció, l’aplicació
de la llei antiterrorista i el posterior
empresonament de tres joves de
Torà ha pres cos en múltiples actes
de protesta. La lectura de manifestos
de solidaritat, querelles per denunciar les tortures, un comunicat de la
Comissió en Defensa dels Drets de
la Persona del Col·legi d'Advocats,
plens de l'Ajuntament exigint la llibertat i múltiples manifestacions han
tingut lloc. Per la seva banda, el jutge
Baltasar Garzón ha endurit la postura inicial imputant el delicte
genèric de terrorisme. A diferents
presons de Madrid els nois estan
pendents per poder declarar.

> OPINIÓ

Els
pescadors de
vots surten
a treballar
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> D’ON VENIM

El conflicte
de maig
del 37
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> QUÈ ESTÀ PASSANT AL MÓN?

Síria al punt
de mira
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El CSO El Tajo
té data pel
desallotjament

Arreu

Valdecasas carrega
contra la llengua

Entrevista

Ester de Pablo,
observadora a
Palestina

