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S.OOO e-:t:entplars 

Mensual 

P .. ~riodic:: «le «:ollDunicadó pot:.ular 

Sanls 
i Larr:is veins 

Dill'.tril .. udó gratuil•• 

L'éxit de ,les Festes Alternatives 

molesta I'Ajuntament 
La gran afluencia de gent va estar a punt de 
col·lapsar l'act_ual espai de les 
Festes Alternatives de Sants 

L, Ájuntament inicia una ofensiva contra certes 
expressions d, oci no comercial a diferents barris 
de la ciutat 

Aquest estiu el projecte de les Festes 
Altematives ha complert 1 O anys, i 
ja és un espai totalment consolidar 
dins tota !'amplia oferta lúdica i cul
tural de la que es pot gaudir durant 
la Festa Major de Sants. Enguany, 
pero, també ha augmentat la pressió 
política i mediatica contra tot el que 
faci una mica d' olor a oci no comer
cial. Així, a Sants s'ha seguit !'estela 
de Gracia, on l'onada de critiques als 
espais altematius de la Festa Major 
han culminat amb la prohibició de 
les Pestes de Vallcarca. 

A més, aquí, la polemica ha tingut 
un tb propi, al barrejar-se les criti
ques a les accions contra el desallot-

Escola Perú: 
la convivencia 
és possible 

CEIP Perú, any rete any, es troba 
en una situació poc comuna en el 
nostre barri. Podríem dir que 
només la comparteix amb el 
CEIP Miquel Bleach i altres 
Instituts d'Educació Secundaria 
públics. Més del 80% deis 
al_umnes són nouvinguts i en sois 
vuit anys, han augmentat aquesta 
xifra un 60%. Analitzar totes les 
causes d'aquesta situació seria 
molt complicat pero a priori, la 
directora del centre, apunta a dos 
fets molt importants: les condi
cions deis habitatges i les places 
vacants que sempre ha tingut el 
centre educatiu. I a més a més, els 
deficits de !'infraestructura (la 
manca de calefacció, ... ) també han 
allunyat l'escola als nens i nenes 
autóctons del barri. 
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jament de l'Hamsa amb el soroll i 
altres problemes de convivencia 
durant les festes. L'Ajuntament ha 
utilitzat políticament la xiulada rebu
da per la Imma Moraleda durant el 
pregó per carregar contra tots els 
moviments alternatius en general, 
comptant amb la claca generalitzada 
de les editotials de la majoria de pub
licacions locals. 

Mentres tant la Festa Major ha 
perdut set carrers en 12 anys i s'en
fronta una crist sense precedents, que 
ha de ser abordada amb un debat 
obert i seriós, on no val buscar bocs 
expiatoris ni intentar desviar l'aten
ció amb cortines de fum. 
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ULTIMA HORA 

Llaneen cOctels mo-lotov 
a la comissaria de Districte 
A les poques hores la policia deté dos joves a la carretera de La 
Bordeta 
A tres quarts d'una de la marinada 
del4 d' octubre uns desconeguts han 
llan<;:at aJgu,ns cóctels molotov con
~ la comissaria ubicada a la Creu
coberta, segons han informat dife
rents agencies de noticies. L'acció, a 
pesar de ser magnificada pels rnit
jans de comunicació no ha causat 
gaires danys materials, que o eren 
visibles des de 1' exterior de 1' edifici, 
i tan sois un policia ha requerit aten
ció medica per una intoxicació lleu 
parida mentre tractava d' apagar el 
foc. 

Durant la mateixa marinada la 
mateixa policia nacional ha detingut 
dos joves, ve1ns de L'Hospitalet, 

Avís: 
la Burxa• 

té nou correu: 
laburxa@laburxa.org 

quan viatjaven en moto per la car
retera de La Bordeta. Encara que al 
tancar aquesta edició no és oficial, 
tot apunta que se'ls acusa d'haver 
realitzat l'acció, juntament amb una 
tercera persona, detinguda hores 
després, en lloc i circumstancies des
conegudes. Els dos nois hautien 
estat traslladats a !'Hospital Clínic, 
ja que, segons la versió policial, hau
rien caigut de la moto al voler esqui
var un control policial. 

Segons un comunicat de la Co
missió Antirepresiva, els joves hau
rien estat detinguts per "estar allloc 
equivocat, amb 1' estetica equivocada 
i al moment equivocar'', en un intent 

Sants 

Protesta al 
Meeting Point 

contra diferents 
desallotjaments 

policial d'intentar "tapar la seva 
ineficacia detenint alguns <sospi
tosos habituals>". 

Al moment d'escriure aquestes 
. línies s'estava produint una concen
tració a la comissaria d'Aiguablava 
(Nou Barris), convocada per fami
liars i arnics · dels detinguts, per 
reivindicar-ne l'alliberament inm~
diat i denunciar la possibilitat que 
estiguin patint maltractaments, ja 
que temen que "davant la falta total 
de prov:s de la policia, aquesta bus
qui la propia autoinculpació dels 
detinguts". El més probable és que 
passin a disposició judicial pel S 
d'octubre 

En Moviment 

La Xarxa contra 
els Tancaments 

organitza la lluita 
contra la precarietat 

. 
• • • • . 
• • • • • . . 
• 

> OPINIÓ . 
Carta a tothom 
qui s'estima 
la Festa Major 
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>A PEU DE CARRER 

Reivindicació 
sobre dues rodes 
per tota la ciutat 
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>QUE ESTA PASSANT ALS 

PAiSOS CATALANS 

La lluita de I'Ebre 
no es ven ni es 
rendeix 
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L 'entrevista 
Merce Prat Perpinya, 

lluitadora pels 
drets de les 

persones preses 



a tot Europa. Coma 
han posat quatre c:x<.u~·c:~ 1 

i intenten dissimular 

quins actes festius hi 
coincideix amb l'inici del 

• c: ~''-V"'u: (deixant de bari.qa que 
curs comens;a ellS, al novembre 
no hi ha classes???), i que l'any pas
sat va ser~ desastre de participa
ció (no m'estranya, només van ta 

un sol carrer al tran~;it .. . ). 
I a sobre molts pobles· '-'"L"-''".uy 

s'han unit a Barcelona desconvo
cant l'únic dia en que es podia cir

tranquil -lament perla ciutat. 
Bemat 

la.Burxa* 
Periódic de comunicació 

popular de Sants 
i barris vei'n 

Carta a la gent que 
s'estima la Festa Majar 

L'Assemblea de Ban:i de Sants, que 
· organitza les Festes Majors Al

terriatives de la pl. de_ Sants vol 
adres;ar-se a tota la gent que, tant 
brganitzant-la com gaudint-ne, s'es
t:ima la nostra Festa Major: 

Les Festes Alternatives són 
organitzades per gent del ban:i que 
creiem en la f~sta i li d_ediquem 
molt esfor<;: i il iusió, com qualsevol 
altra couússió de carrer. L'entenem 
com un espai de trobada i de recu
peració dels carrers: on visibilitzar 
les nostres reivindicacions i acostar
les a molta altra gent. N o són un 

, bolet aillat, es troben integrades en 
el·treball quotidia que realit:Zem. els 
moviments socials del ban:i; i en el 

. conjunt de la Festa, organitzada pel 
vei:nat. 

Soin conscients que aquestá edi
ció (la desena) ha rebut moltes cú- , 
tiques, algunes que no són noves, 
pero enguany s'han aguditzat pel 
clima de desconfians;a generat pel 
Distticte envers les "Alternatives" .. 
Creiem, pero, que molts dels mal
decaps generats no són exactainent 
responsabilitat nostra. 

Alguns dels temes més polemics 
són els següents. 

Sorolls. El fet que la festa duri 
fins a la marinada, molt després de 
la fi de les activitats ·(incloses les 
nostres) hauria de fer reflexionar 
sobre l'oci del jovent, la impossi

, bilitat d'impedir que es diverteixi pel 
carrer i per que a altres llocs no hi 
ha restticcions horaties tan esttictes. 
Caldria trogar solucions imagina
tives (i no només repressives) a 
aquest tema. 

Brutícia. Amb més afluencia de 
públic, les nostres festes generen 
més brutícia. I només hi ha una so
lució: més mi~ans de neteja. 

· Després d~anys hem aconseguit 
cinc lavabos del Distticte,'pero són 
clarament insuficients. També cal
dria refors;ar els equips de neteja i 
regar no tan sols la plas;a sinó 
també els carrers adjacents. Aixo ja 
ho hem demanat al Distticte pero 
encara no n'hi. ha pro u. 

Destrosses. Són realitzades per 
una minoria, principalment contra 
els guainits dels carrers .. Nosaltres 
som els primers afectats per aques
ta mena de gent, que desgraciada
ment sempre apareix quan es 
reuneixen multituds. H em fet sem- · 
pre tot el possible per evitar aques-

tes actituds. 
Tampoc no oblidem el conflicte 

del pregó. Molta gent s'ha molestat 
pel boicot realitzat, i ens sap molt 
greu que s'hagi entes com un 
boicot a la festa, perque no era la 
nostra intenció. Hem·de reconei
xer que varem ser incapas;os d'ex
plicar la nostta postura i el poc sen
tit de l'oportunitat. Aquesm acció 
estava emmarcada en una situació 
molt concreta generada pel desa
llo~ament nocturn del CSOA 
Hamsa, promogut directament per 
Imma Moraleda, present al balcó 
de la Casa del Mig. Per nosaltres 
l'Hamsa era un espai amb 8 anys 
d'historia, on s'han realitzat tot tipus 
d'activitats i que ha. estat utilitzat per 
rnilers de persones del ban:i i la ciu
tat Era important fer veure aquest 
descontentament a la Sra. Moraleda 
en una de les poques ocasions en 
que "trepi* el carrer". 

Davant la situació d'estancament 
de la Festa Major, no volem tancar
nos en el nostre espai, sinó ser-ne 
un més per buscar solucions per 
recuperar-la i millorar la conviven- · 
cia mentre dura. 

,Asseinblea de Barri de Sants 

LA BuRXA és una revista editada per un equip de redacció que 
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Cornissió de V éi'ns de La Bordeta, Creación Positiva. 



Emoció pel desé aniversari Pregó 
impedit ' \ . -

de ·les. Fes.tes Alternativas Guillem Sanchez/SANTS 

Pestes Alternatives marcades per la protesta 
contra· eLdesallotjament de l'Hamsa . · 

Jou/SANTS 

Un aóy m¿s, .del22 al28 d'agost i 
després de les Festes de la vila de 
Gr~cia, Sants va celebrar la seva 
Ft:sta Major. Onze carrers i el doble 
escenari de les Festes Alt~rnatives 
(pl. 9-e Sants i pl. Osea) es van 
engalanar per celebrar aquests dies 

. tan itnportants perla nostta vila. 
Malgrat tot, la Festa Major tor- ' 

nava a presentarla mateixa nota 
discordant que l'any passat. Quatte 
carrers l'han deixat de celebrar 
respecte l'any passat. En tres anys, 
han plegat sis cm-rers. La manca de 
diners per mantenit el local 4e la · 
comissió i el c.omplicat ·relleu.a les 
juntes sembla que són els motius 
principals d'aquesta trista noticia. 
No obstant aixo, amb les dades 
d'aquests últims ·tres anys, seria 
molt convenient iniciar un procés 
reflexiu per intentar que aquest 
"efecte dómino" no arribi a les 
comissions actives actualment. 

Carrer Galileu. 

Bailadoras de flamenco. 

· En una situació totalment di
ferent a l'esmentada, Vallespit i_ 
Guadiana celebraren: 20 anys de 
Festa Major, i Sagunt, 10 anys. 
Resp,ecte el Concurs de guarni
ments de la Festa Major de Sants 

2004, el 
primer pre
mi se'l va 
endut Gali-
leu, que 
decora el 

. - carrer . amb. 
una masía i 
unhortmolt 
ben fets, i el 
segon premi 
fou per a 
Vallespir 

ToNI amb grans 

20 anys de Festa Major a Vallespir i - · 
Guadiana, i retirada de quatre carrers 

Una de les moltíssimes accions 
en resposta al desallotjament . 
dels CSOA Hamsa, prodUit el 
passat 4 d'agost, va tenir unes 
repercussions insospitades. L'ac
ció va consistir en impedir la 
celebració del pregó amb que el 
Districte inaugura les festes de 
Sants. De forma pacífica i utilit
zant botzines de gas (com les 
que s'utlitzen als estadis de fut-· 
bol) , es va impedir que se sentís 
res del que es deia des del balcó 
de la Casa del Mig. N o es va pas
sar d'aquí, i fins i tot · els 
mateixos pú:goners ftústrats (la 
companyia Teatre de Guerrilla) 
lluny de. sentir-se ofesos, van 
sortir de l'edifici per donar_ 
suport a la protesta. 

copies de Salvador Dalí. 
- Deixant de banda lá preocupant 
disn;rinució de comissions de cat
rers, la maquinaria de la. Festa 
Major · funciona molt bé. La 
Federació de Carrers organitza 
prop de 300 activitats per tots els 
públics i es desenvoluparen sense 

. ·cap problema. El Correfoc i el con
cert d'Amparanoia i Radio Raheem 
foren uns dels actes més concor

. reguts. 
Les Festes Altematives d'aquest 

any eren molt especials. S'esttenava 
un doble escenari i es celebrava el 
dese aniversari. A partir de deu 
temes (horitzontalitat, assem
blearisme, autogestió, itnplicació 
ve'inal, cultura popular, altaveu de 
lluites, alegria,· oci no consumista, . 

Amb aquest acte _es pretenia 
recor~ar que Imma Moraleda 

. era, segons els okupes . de 
ToNI · · l'Hamsa, responsable directa del 

co,nttamforrnació i solidaritat), les desallotjament nocturn i en un 
Festes Alternatives programaren dia inhabil judicial.inent, i al 
concerts, una sessió de contes, cer- mateix temps es volia deixar dar 
cacarrers, concurS de paelles, activi- a l'Ajuntament que "ha creuat 
tats infantils i curses de carretons. una línia vermella en auspiciar 
Cal destacar que totes les activitats accions policials i judicals 
es desenvoluparen sense cap pro- d'aquesta mena" , 
blema i divendtes i dissabte a la nit, L'acció, tot i la seva sitnplici
amb dos concerts grans, foren els tat, va ser un exit per la fotta 
dies amb més afluencia de públic. repercussió mediatica que, se-

Per últim, les Festes Altematives gons un participant, "itnpede.ix 
no s'oblidaren del desallotjament el conjunt de les institÚcions 
recent del CSOA Hamsa i el dijous oblidar-se de l'Hamsa com si 
26 d'agost a la tarda es realitza una mai hagués existit i que es 
manifestació pels carrers del nos- .puguin arribar a creure que men
tre barri qu~ transcottegué sense tre hi hagi desallotjame~ts 
cap incident a destacar. podran estar ttanquils". Va tenit, 

pero, una altra repercussió no 
des1tjada: la majoria del públic 
r~unit per escoltar el pregó i ce
lebrar l'inici de la Fest;t Major es 
va moiestar terriblement, va xiu
lar i insultar els okupes i, fms i . 
tot, hi va haver algun intent d'a
gressió física. També moltes 
comissions de festes van ·con
demnar posteriorment l'acció. 

Aquesta répeJ:cussió va ser 
aprofitada per l'Ajuntament de 
manera que l'alcalde accidental 

· de la ciutat, J ordi Porta bella, 
declara a la premsa el23 d'agost 
que el "boicot al pregó no és un 
boicot a l'Ajuntament, sinó .als 
veins" i ' que "la línia de 
l'Ajuntament no és respectar els . 
que · boicotegen". Tot_ aixo, 
emmar<;at en un ambient_ de 
creixent critninalització de les 
cases okupades i, en general, de 
tot l'ambient alternatiu, que con
clogué amb fort~ atacs contra les 
Festes Alternatives de Grada i la 
prohibició de les de.Vallcarca. 
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L'Escola. Perú comen~a 
el curs amb nous r~ptes 
Gemma i Jou/SANTS 

L'escola CEIP Perú situada al car
rer Ságunt ha obert les ·portes al 
setembre com tahtes altres escales, 

. amb l'especificitat que al CEIP Perú 
. un 8S% dels alumnes són estran
gers, Fa tan sols 8 anys hi havia un 
17% .de població immigrant . a 
1' escola. Segons la directora del cen
tre, una de les raons que explica 
aquest important creixement és la 
disponibilitat de places, que ha fet 
possible íncorporacions alllarg de 
i:ot . el curs, tot i que ara aquesta 
situació ha tanviat, i aquest any ja 
no queden places lliures. També cal 
tenir en compte. les condicions 
d'habitatge del barrí, jaque en la 
:z:ona que envolta 1' escola hi ha fon;:a 
possiblitats d'habitatge economic, ja 
sigui llogant una habitació, o bé 
compartint casa diferents famílies. 
Un altre factor que influeix en l~ · 
concentració de població immigra
da al centre són les y.a._rxes socials, ja 
que molts dels nouvinguts tenen 
parents o amics que els recomanen 
l'escola. 

En un primer moment, el claus
tre de professors va lluitar per acon
seguir població autóctona, pero la 
gent del barrí no va respondre a la 
demanda. La por a la diferencia pot 
ser-ne un dels m:otius, pero taffibé 
cal tenir en compte que els deficits 
d'infraestructura poden haver influi:t· 
en aquesta manca d'acostament a 

l'escola. Es tracta d'un edifici antic, 
sense calefacció, sense sala de plasti
ca ni cuina propia, amb manca d' es
pais i arnb una clara 'netessitat de 
remodelació. 

Un cop vist que la recuperaéió 
de nens i nenes autoctons no era 
possible, el profesorat va decidir 

els nens· agrupats en funció del 
temps que porten aquí i del seu lloc 
d' origen, s~gons parlin llengües 
rorllimiques o no. 'Es tracta que, a 
través del joc, els nens i nenes arri
bin a comprendre i parlar la nostra 
llengua. 

Un altre obstacle que suposa l'ar-

adaptar-se a la nova realitat i buscar ribada d' alumnes el¡trangers és la 
eines perque l'~séolarització dels dificultat de distribuir-los en cursos. 
nens i nenes nouvinguts fos la mi- Per solventar-ha, es realitzen unes 
llor possible. El fet d' estar molt units . . pro ves per coneixer el nivell edu~ 
i treballar de forma conjunta els ha catiu dels nens i les nenes per situ
ajudat en aquesta tasca. · ar-los en el grup que els permeti 

Una de les primeres dificultats seguir els coneixements encara que 
amb que es trobaven et;a el des- no es correspongui amb el seu grup . 
coneixe~ent de la llengua de gran d'edat 
part de l'alumnat Coma sortida van Un éop superats aquests obsta
elaborar un pla estrat~gic, que va ser eles, basicarnent la. llengua i 1' adju
aprobat pel Departament d'Ensen- · dació del nivell, l'aprenentatge dels 
yament, el qual consistia en la crea~ infants segueix la rnateixa evolució 
ció d'una aula d'acollida. Es va in- que la d'un nen o una nena autoc
corporar un mestre més en plantilla, tons. La. diversitat cultural amb que 
-aquest any en són dos-, que ateneo treballen no es manifesta com a 

excepcional ni problemitica, sinó 
qtie forma part de la realitat del dia 
a día. 

El professorat també intenta que 
es duguin a terme sortides fora de 
l' escola, que ajuden els nens i nenes 
a comprendre millor la realitat La 
manca de recursos economics de 
moltes de les_famílies ha empes el 
professorat a buscar subvencions i 
ajuts. Algunes entitats privades han 
respost, pero l'ajuda del Depar
tament de $erveis Socials s'ha redui:t, 
ja que es concentra en necessitats 
basiques (alimentació i llibres). 

·La tasca de l' escola també arriba 
als pares i mates, per als quals s'han 
organitzat cursos gratui:ts de catala 
a les tardes, arnb l'objectiu que 
.coneguin la llengua i la cultura de 

· l'indret on viuen. Un altre progra
ma s'anomena Estació Oberta i 
consisteix en apropar les entitats de 
lleure als nens i nenes de l' escola, i 
oferir assessorarÍJ.ent des del centre 
per part de Serveis Socials a les 
families. D 'altra banda, creix la 
implicació dels pares i mares dins 
1' escola, malgrat algunes dificultats, 
com ara que les prioritats de moltes 
de les famílies es basen en l'habi
tatge i el treball, i la manca de tradi
ció de participació a l'escola. No 
obstant aixo, la gran rnajoria de les 
famíl.ies nouvingudes dipositen una 
gran confianc;a en l'escola Perú com 
a espai d' acollida i desenvolupament 
personal dels seus fills i filies. 

Atac feixista a· I'Hortet de· Santa E·ulalia 
L 'Hortet+Contrainf~s /SANTA 
EULALIA 

l'habitatge de l'Hortet i van llan<;ar 
pedres contra les finestres del 
primer pis, sense arribar a tocar 

El passat 10 de setembre, les·habi- · cap persona de ies que en áquell 
tants de l'Hortet de Santa Eulalia momeñt dormien. a la casa. Una 
virem sofrir en carn propia el que d' elles va tr~ure el cap per la fines
significa havet; de fer front a un tra i va poder veure com fugien els 
atac feixista. Despr~s de treure un quatre nazis. 

recórrer alguns carrers del barrí 
cantant ·consignes antifeixistes, 
penjant cartells de les properes 
convocatories (Fe.srival' Anti
feixista, jornada de resistencia con
tra el desallotjarnent de l'J:Iortet, 
comunicat antifeixista ... ) alhora . 

. que es feien diverses pintades i 
murals durant tot el récorregut. 

Des de l'Hortet, ~n el seu 

moltes altres persones ho fan dia 
a dia, · enfront un feoosme cada 
cop més impnne, utilitzan~ es-trate
gies postrnodernistes impulsades 
desde les institucions presumible
ment democ~atiques que con
.demnen la lluita antifeixista. [ ... ] A 
tots els feixistes que es creuen 
impunes a: aquestes agressions els 
fem saber que l'ombra antifeixista 

comunicat i convocar una terca- En la cercavila es van aplegar 
vila per dissabte 18, la matinada unes cinquanta persones per 
del dive.ndres 17, cap a les 7 h, · · mostrar el seu rebu!g a la impuni
quatre nazis es van apropar a tat dels atacs feixi~tes. Es van 

comunieat, s'aflrma:· " ... volem · sempre estara reré la seva esque
expressar la nostra repulsa, com · na." 

!libres 
cont'fainformació 

.. revistes 
música 
samarretes 
pedaqos ••• 

horari: 
matills, de dimarts a 
dhtendres de 10.30 a 14h 
tardes, de dilluns a 
dissabtes :de 17 a 21 h 

el de la Cera, 1 bis 08001 Barceiona 
Telf93 329 06 43 Fax: 93 329 08 58 

ellokal@pangea.org ! ellokal@sindQminio~net 

dj: 
de 1 a 12 nit 
dv. ids.: 



Protesta al Barcelona 
Meeting .· Point 

.Red:.ú~ció/ESQUERRA DE 
L'EIXAMPLE 

al recinte de la Fit:a de la 
Pla<;a Es pan ya. L'objectiu 

, era "portar la protesta al 
Dimarts 28 de setembre va ser cor de la maquinaria espec
desallotjada una escala okupada, . ulativa de la ciutat", tal corrí 

-coneguda amb el nom de "Miles · deien els convocants en 

, 

de Viviendas", ~ense preví aVis i 
a per un procés judicial d'una 
'Velocitat insospitada. Feia tant 
sols dues setmanes que l'edicifi 
del catter Bottell amb A vinguda 
de Rom~ havia estat okupat. 
Com a resposta a aques~ desa:l
lotjament, es convoca una con
centració durant tot el dia davant 
el Barcelona Meeting Point, fira 
del sector immobiliari celebrada 

una octaveta. Al Barcelona 
Me~ting Point es traben to~ 
tes les grans irr).mobiliaries 
i constructores d'Europa i 
té el patrocini de l'Ajun
tament de Barcelona, pel 
que !'alcalde Joan Clos i el 
seu primer ~inent Jordi 
Portabella es trobaven al 
c~pdavant de la seva orga
nització. 

. Nombro~a polica va ser desplegada per protegir el Meeting Point 

Desallotjat el · D-Form Un altre 1 O ·a Sants 
La celebració del Festival D-Fom1 
va ser ofegada pels ajuntaments de 
Barcelona i YHosP,italet, que van 
desallo~ar el divendtes 1 d' octubre, 
amb uns 130 efectius dels Mossos 
d'Esquad1:a i la Guardia Urbana de 
Barcelona i !'Hospitalet, el solar pel 
Consorci de la Zona Franca oku
pat pel festival D -Form. 

El Festival estava format per 
desenes de membres de compa
nyies culturals alternatives de tot 
Europa, algunes d'elles amb més 
de 30 anys d'história. 

Des de feia mesas el Festival D
Form volia fer-se a'Barcelona, i per 
aixó va engegar converses amb 

· l'Institut de Cultura i el regidor 
Ferran Mascaren. 

· La incompetencia política i la 
pausa vacacional de l'agost van 
portar les negociacions a un car
reró sense sortida. Després de 
moltes reunions i peticions el Fes
tival arriba · i 1a infraestructura 
necessaria havia de cbmens:ar a 
despla<;ar-se des de diferents punts 
d'Europa. La inoperancia de l'ad
Íninistració els va abocar a ocupar 
un solar per tal de fer realitat el 
projecte. Aquest solar es trobava al 
polígon Pedtosa, allunyat d'habi
tatges i sense cap tipus d'ús. Tot 

estava pensat i detallat per no tenit 
cap problema; havien contractat 
serveis d'assistencia sanitaria, ori
naris públics, i assegurances per la 
instal; lació de carpes i per especta-

. eles pirotec'cics. 

Mii haurien imaginar qu~ es 
_produís un desallo~ament així: van 
ser ttactats com a terroristes, van 
rebre agressions policials, els van 
destrossar decorats, escenaris i 
nombrós material. Camions · 
d' escombraries de l' Ajuntament de 
!'Hospitalet van trinxar 
escenografies decorades i pintades 
amb cura durant setman:es com si 
fossin siJ:nple deixalla. Mai el festi
val germa del D-form, el Robodoc 
que fins ara s'havia fet a Holanda, 
havia rebut un tracte similar. 
Algunes de les companyies mar
xaven entre plors i llagrimes i 
escortades per furgons de la · 
Guardia Urbana de Barcelona fins 
als afores de la ciutat com si es trae
tés de gent perillosa. 

Com a conseqüencia, del desa
llo~ament, es celebraren diferents 
actes .de protesta. El dissabte a la 
tarda una manifestació va recórrer 
el centre de Barcelona i va arribar 
fms a la casa de Joan Clos, a 
l'Eixample. 

Dani Camon/SANTS 

Un any més, i ja en van quatre, la 
Comissió 10 de setembre ha com
memorat l'Onze de Setembre al · 
barrí. Ho ha fet unes hores abans 
de la Diada Nacional de 
Catalunya, pj:!r no dividir -més 
encara- els actes del día onze. I ho 
.ha fet a la pla<;a d'Osca, davant 
d'un centenar de vei.'ns i vei.'nes, per 
escalfar motors des de la nostra 
realitat més irnmediata, la Vjla de 
Sants. 

N o a la Constitució E uropea. ·Sí als 
Pai'sos Catalans, ha estat el lema que 
ha presidit l'estetica i el contingut 
de l'acte, presentat pel. soci del 
Casal Independentista de Sants, 
_Daniel Carnon, i que ha arrencat · 
amb els Castellers de Sants aixe
cant un pilar de quatre i els grallers 

• . . 1 

de la colla fent sonar Els Segadors, 
himne nacional catala. · 

Jordi López, ~epresentant de la 
Campanya contra la Constitució 
Europea, ha explicat el perque, 
sobretot des del punt de vista 
social, d'aquesta plataforma d'en
titats, col ·lectius i persones que 
demanen el N O en el referendum 
que ens preguntara si acceptem 
aquesta Constitució que ens volen 

irríposar els governs capitalistes 
dels Estats euÍ:opeus. Un cóp ana
litzada la qüestió social, el peri
odista i escriptor Víctor Alexandte 
ha aprofundit en. els motius del 
NO, amb una xerrada que ha ata
cat el text europeu des de l'ambit 
nacional. 

El patlainent internacional ha 
anat a carrec de David Poulit, el 

. qual ha parlat en nom de l'orga
nització revolucionaria occitana 
Anaram Au Patac i s'ha refermat 
en la denúncia de les injustícies 
que té implícites aquest tractat 
internacional que co~eixem com 
a Conscitució europ~a. Per fma
litzar l'act~, Agustí Argiinon, soci 
del Casal Independentista de 
Sants, ha llegit el manifest con~ 
sensuat en el si de la Comissió 10 
de setembre, configurada per 
diversos. col ·lectius de Sants que 
pretenen implicar el teixit associ
atiu del nostre barrí en la com-

. memoració dels fets que han por

. tat 13. nostra nació i la nostra soci
etat a una situció sense sortida que 
només salvarem si treballem tots 
i totes en un mateix sentit: acon
seguir la independencia dels Piisos 
Catalans. 

... 



La can~ó 

Lo riu és vida 
Hem sigut una tena que ha fet feli<;: 

a qui se l'ha estimada. 
Hem tingut una gent que sempre 

L'ha viscut apassionadament. 
I utia mala noticia va recóner, 

El delta comuna ventada: 
Podríem perdr<'; l'aigua 

I mos tocaria viure un mal moment. 

Mos van amofuar posant a prova 
Totala nostra paciencia 

Mos van amofuar sense importar-los 
Si teníem la raó 

I la nostra raó se va, donar la ma 
En la raó de la ciencia · 

Va néixer Üna cultura per 
A acostumar-nos a viure millor. 

· Tota la gent de l'Ebre esta ben unida 
Per una veu que crida: " lo riu és vida" 

I als pobles de la terraja no s'oblida 
. Que hi ha una veu que criCla: ''lo riu és vida". ~ 

Sortíem al carrer 
I érem poqileta gent les primeres vegades 

I la millor s~rpresa va ser descobrir 
· Que no estavem sols. 

Ja no érem una gota, n'érem móltes més, 
Sembhlvem riuades; 
Riuades <l'aire frese 

Que tocaven la pell i arribaven als cors. 

Tenim la nostra música, lo nostre vent, 
Tenim la nostra sena 

També tenim una vella 
I bonica forma de_parlar. 

I un riu que-s'obrí pas 
· De la muntanya al mar entre mig dé la tena 

Un riu que dóna vida i al que tots junts 
Hem apres a estimar. 

Quico el Célio, el Noi 

~ -
0 = 
~ -

Raconét cannabic 

-Hola MarihUÍlner@s. Diuen els diaris, autoanomenats seriosos, que de cara al2005 tindrem a Catalunya marihuana a les far-
macies. Ooohh! La panacea!! Ha arribat la legalització / norrnal.lització?! Bé, no anh:ia exactament així, perque els autoanome
nats senyors de la política (ni tan sols s'entenen: uns diuen que sí i uns qtie no, i d'altres, tot alhora) ho varen parlar tot just 
abans de les vacances ... i, és clar, qui se'n recorda al setembre, després de tant pas~eig amb iot i tant curset de golf (''lo + 
de lo+")? Resumint, que podria ser pel2007 o pel2017 ... o pel proper Forum~ulo. Aixó sí, sempre que tinguem la "com
pleta seguretat'' que ens les donin els grans laboratoris farrnaceutics, que les substancies que ens proporcionin siguin "total
ment innóques" i que, sobretot, s'assegurin un bon tros, o tot el pastís, d'aquest gran mercat marihuanero. 

Que en seria dels malalts de cancer o dels de glaucoma si aquests "granpensadors" que maneguen els fils no hi veiessin 
una bona oportunitat per fer caixa?. 

Sembla que finalment s'obre la porta (del darrere) a la marihuana terapeutica, el que no sabem és si ja s'han adonat que 
la maria pera ús lúdic també els col·locaria a la cresta de l'onada dels bussiness, i sinó pregunteu-los per que no han tancat 
els grow-shops que fa uns anyets van comen<_;:ar a sortir com bolets. Facil: mouen diners, generen inipostos, consum, bla, bla, 
bla ... una botigueta de jardineria com qualsevol altra. Potser és que_ ja es tan en el negoci i qui es mogui no surt a la foto? O . 
potser és que passe~ de la maria i només es posen ambla coca de llardons dels lavabos del Parlamen"t?. 

El , Gran Mestre del Dr. 
Fumantxú deia: "Prometer hasta el 
meter y después de metido nada de 
lo prome.tido". Haureu endevinat 
que aixó no ho deia el Gran Mestre 
del Dr. Fumantxú sinó el "rnític" 
Andrés Pajares. 

El Gran Mestre del Dr . 
Fumantxú deia realment: "Perita 
Llagosta, . espavila't, que t'han 
comen~at a sortir els masdes i estas 
badant!" 

Fumantxú 

tes.,. 7 difereneies 
._.... ·- - - -_ ·- - .-.-· ,, -~ 

c/olzinelles .. 20_ 
.•. . )lf• 

.Sants (Sen) 
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Carrers amb historia ... 
la historia deis carrers· 

Carrer de Jocs Florals 

Els Jocs Florals, també anomenats de la Ga.ia Ciencia, van ser cte
ats a Tolosa del Ilenguadoc l'anJ 1324 per la Sobtegaya 
Companhia dels Set Trobadors. Era una mena de certamen lite~· 

rari on es premiaven les rnillors poesies escrites en ptovenyal, llen
gua dels trobadors i també dels poetes de la nostra tetta. Hi havia 
tres premis: una Englantina per a la tnillor poesía sobre la patria, 
una Viola peral millor poema sobre la Fe i una Flor Natural per 

, a la millor poesía d'amor. 
' Tot i que a Catalunya jase celebraven certamens d'aquesta 

mena, el rei Joan I va instituir la Festa dels Jocs Florals de ; 
' Barcelona l'any 1393. Després d'una llarga decadencia i de la pro
. hibició d'expressar-se en. la llengua catalana, l'any 1859 un grup 
• de poetes i intel iectuals restabliren elJ ocs de Barcelona per impul- « 

sar la creació en la nostra llengua. Tot i aquestes variacions, des 
de la seva creació fins a l'any 1936, el certamen es va celebrar cada 
any a la ciutat comtal, llevat de l'any 1902, quan va ser suspes per 
l'autoritat militar, i l'any 1924, que es va celebrar a Tolosa pet 
commemorar el sise centenari. Del'any 1937 al'any 1939 elsJocs 

, Florals van ser suspesos a causa de la Guerra Civil, i durant la die- ~ 

i tadura ftanquis~ es reprimí i petseguí l'ús i qualsevol manifestació 'l. 
pública de la llengua i la cultura catalanes. Durant aquest període, r 

. fins al 1977, van acollir els J ocs 27 ciutits d' Amen ca Ilatina. A vui · . , 
. dia els canvis en la reglamentació de 1981 i 1992 els han conver- ';; w 
tit en un festival insignificant i sense cap pes mediitic. 

Noms anteriors:Juegos Florales; SanJosé 

l..'enigma 

Un grup de multimilionaris, camat d~ les apostes en les curses 
. de cavalls, busca noves tendencies en. aquest joc. Un mosso que 

" cuida els ca;valls se n'entera i els diu que pel20% dels beneficis 
de l'aposta els muntara una cursa diferent,-una cursa en que cadas
cun apostara 60.000 € pel cavall qu~ vulgui que quedi últim. Ells 
no ho enteneñ gaire perque, si l'objectiu és quedar últim, la cursa 
no s'acabara mai, pero ho accepten. Així que es fa la cursa, un 
guanya }'aposta i el mosso s'emporta el20%. Com ha muntat ia 
cursa seguint el seu criteri? 

"VJ!!J v vav¡si mh J';y 0}; ap a,¡¡¡v ¡ .JVJsnq v va u,as v¡soJ v¡ v ¡vpanh 
IJ!IIVq,S anh F;y 0}; ap p ¡uaut¡vuy¡ 7J1SOJ v¡ v su!!F;y 00 t ap p VX.JVlll s_:u<fsaa 
'VJ!!J v vu.to¡ !JJ.IfV i! vpanh !q,S un 'v¡soJ v¡ v su!!J';y 0}; ap z s¡a uaX.Jvut .J t 

· :yonn~ ;,p 'lnu~fU;,,y ;,p gpnyos 

Rete el nom d'aquesta nova banda, s'amaguen uns músics ja 
veterans. Si fem un repas de les bandes on han militat els actuals 
kinkies, ja: tenim la primera pista per esbrinar per on van els trets. 
Així, entre els impulsors d'aquest nou projecte, ens hi trobem gent 
de Trimelón, Color Humano i, fins -i tot, . personatges que giren en 
1' órbita d' en Manu Chao . La veí:itable fon;:a de la Kinky Beat rau 
en el directe, en que nou persones es deixe~ la pell damunt de 
l'escenari empalmant can<;ons de com:posició senzilla i carregades 
. de vitalitat. És l'anomenat "so del Raval", del qual darrerament 
estem sentint a parlar un poc massa i amb el qualla Kinky Beat es 
pot identificar, pero no estancar. És la barr~ja de c~<;ons amb to 

comercial (Pjrata Capitán) i de can<;ons amb sons improvitzats (Kinky Jungle). És, en definitiva, lamen
talitat de treballar perque la música no s'aturi. 

Torna La Carrau amb el seu esperat segon ·treball, altre cop de la · 
mi del sé;gell mantesa Propaganda Pel Fet!. En aquesta ocasió, el 
nou disc no arriba a la dotzena de can<;ons, pero ens trobei:n davánt 
d'onze composicions totalment renovades i adaptades al queja 
podeni. denominar coma "nou folk catala". La Carrau ha tornat 
a aprofundir en la filosofia i la interpretació de la música popular 
no només catalana, sinó d'arreu, ates que ens ttobem amb podero
ses influencies de la tradició baldnica, de la música tradicional 
basca i fms i tot del reagge jamaid de tota la vida. Com sempre; 
ens fan obrir els ulls davant les injustícies i no es queden callats en les seves lletres de missatge directe. 
E~orabona! La Carrau no ha perdut l'horitzó i ens en regala un de nou. 

El retorn d' en Michael Moore ha estat digne: Fahrenheit 9/ 11 és 
. un bon documental que cal anar a veure. Comen~a explicant 
com vá arribar en BushJr. al poder i segueix amb els fets de 
l'onze de seteml;m!, austerament, sense sucar-hi pa, amb una 
escena impagable en que es pot veure Bush assimilant la noti

Adeus iAu! 

cia dels xocs a les Torres Bessones en públic, un públic molt especi?J. Inclou, tot seguit, un repas de 
les relacioris entre les famílies Bush i Bin Laden, que fan negocis des de fa decades. Per acabar, ana-· 
litza la forta implantació de l'oferta militar entre els joves d~ls sectors més deprimits dels EUA que, 
davant l'absencia de futur, es deixen captar. En'!; mostra una familia que et fa entendre clarameht com 
pensa la d as se mitjana nord-americana més retrograda, i veus com els canvia el pensament a mesura 
que els afecten els esdeveniments de l'Iraq. És, dones; un bon documental que no té el sentit de l'hu
mor del primer, pero que compta amb l'estil "contundent" del seu director. És dar que hi ha alguna 
dada puntual (o; més aviat, alguna interpretació) que jo pos~a en dubte, pero si aquest senyor és un 
manipulador, es documenta, realmente bé i a mi ha aconseguit enganyar-me. 

Cognoms·------------~~--
Caixa/Banc. _____ ---'~-------
.Adre¡,:a ___ ______ _,_ ___ _ _ 

Les subscripcions a LA BuRXA acompliran 
dos objectius: fer:la arribar alli on la 

seva distribució no arriba-i ajudar 
economicament al seu manteniment. 

Es pot fer de diverses maneres: 
mi~anc;:ant correu convencional, per 
domiciliació bancaria o manualment. 

Així que ja saps. 

Carrer i número. _ _ ___ ___ _____ _ 
Codi Postal. __ ~-- Població _______ _ 
Telefon DNI ________ _ 

35 Subscripció 
;¡nual per rebre LA 

BURXA 

. O 9 euros 
(1500Ptes) 

Col ·laboració 
anualamb 
LABURXA 

O 18 euros 
(3000ptes) 

Aportacions 
vohmtanes a LA 

B uRXA 

O euros 
(cscriurc amb claretat) 

Població _____ ~---------
Nom del titular ____________ _ 

CODI ENTITAT 
COD1 SUCURSAL 
CODI SEGURETAT 
NÚM DE COMPTE 

DDDD 
DDDD 
DO 
DDDDDDDDDD 

es prega que enttegueu fins a nova ordre els rebuts que presentara LA 
.BuRXA 
D ata. ___ _ Signatura 

·l 

i 

•· 



talle.rs de tnedoica i xapisteria, 
accions que trencaven la lógi.ca'de 
la «negociació" monopolitzada 
pel sindicat falangi:$ta l, evident
ment, conttolada,totahnent Pctt . 
I~emp.resa. ·' 
El conflicte, latent; esdaci de 
fonna bastaÍlt esponcinia el18 
d'octub.te quan la gent va ana.t 
. passant de taDe.t en talle.t_ convo.
cant una assetnbl~ fet qtie xi-· 
pidament es conveni en. una 
tnaoifestacio que recon:egué els 
pasWlissos de la ~ialjl epi!. 
tothotn s'hi ani afégfut despi:éS 
de deixar la fcina. Es va anar'éap 
a Ies oficines _on es v;~. _~_ e] 

.manifestambles~ 
del'~.Ia readinisSió <lds . 

Quité por de la lliure 
·circulació de la m:úsica? 
Dins la bateria de mesures contra la petita 
delinqüencia s'inclou la presó contra qui es 

descarregui arxius d'internet, pero a qui be
neficien aquestes drastiques mesures? 

Segons l'última reforma del codi 
penal q~e ha entr~t en vigor el 
primer d'octubre (casuahnent el 
mateix dia que es legalitzaven les 
unions entre homosexuals, una 
de freda i una altra d~ calenta), . . . 
descarr~gat:-se música o cinema 

posar un canon ' per als drets 
d' autor en la compra de CD ver- , 
ges, un canon gestionat precisa
ment per la mateixa SGAE. 
Aquest canon es COtJ,Verteix en 
un impost totalment injust, .ja 
que implica que estas .pagant 

en_les mafies .del top manta. Un 
disc comprat en un top manta és 
un disc que es deixa de vendré, 
pero una cans:ó baixada per 
internet és, segurament, una pes:a 
per la qual no compraries un disc 
sencer . 

. esta castigar amb· .-----= .. :.,_· -~--'-------------------, 
penes de 6_ mesos .. Qui perd diners 
a 2 ánys de presó. amb el1q> lUUlta i 
Aquesta llei va internet? 

· ser aprovada per Hem vist que el 
l'antei:ior govern top manta perjudi-
espa~yol a causa ca les discogra-
.de les pressions fiques, pero afecta 
de les grans els autors? No 
discografiques i gaire si tenim en 
de · la SGAE compte que s'em-
( S o e i e d a d porten un 10%, 
General de pel- cap alt, dels 
Autores de . beneficis dels dis-
España). cos. De fet, els 

Aquesta llei músics viuen bisi-
criminalitza els cament de les gi-
n o m b r o · s o s- res i els concerts. 
usuaris. de pro- Llavors... per 
gramari de com- que es criminalitza 
partició d'arxius. internet? És molt 

Pero que són senzill: amb la 
aquest pro- seva aparició qual-
grames? Són unes sevol músic pot 
eines amb les quals pots com- drets d'autor per un CD verge; fer arribar la seva obra a qual
partir els fitxers .que tu vulguis · on tu després pots gravar-hi, per sevollloc· del món. Les discogra
amb tota la comunitat internau- exemple, les teves fotografíes. fiques perden el seu monopoli i 

· ta. Cada usuari comparte~ dife- Diversos col·lectius han contra- aixo els fa por; per aquesta raó 
rents documents i qualsevol per- atacat, i defenseri que si ja es prefereixen a~acar internet abans 
sona pot descarregar-se'ls. paga d.tets d'autor en la compra que les mafies del top manta, 
Aquestes eines es van P?Pularit- . del CD verge, per que no podem perque, siguem realistes, ni el 
zar molt ripidament per ·a la utilitzar-lo per ~descarregar-nos canon ni la repressió d'internet 
desdrrega de música (mp3), música per gravar~la en aquest afecta els top manta. Aquestes 
amb el portal d'internet estatu- CD? L'excusa de' la SGAE és mafies no tenen cap problema 
nidenc Napster, que va ser tan- que si baixes la música per inter- per comprar un CD original i 
cat perla pressió de les discogra- net no pagues d.tets d'autor, pero copiar-lo 10.000 vegades; a més, 
fiques, Encara que més tard van en realitat ja-ho has fetal com- el canon no el paguen ja que 
apareixer altres projectes com prar el CD verge. porten els CD verges de fora '· 
Emule, Kazaa, MLDonkey.' ... i la l'Estat. Totes aquestes suposades 
idea es conti-nua extenent. El fons de la qüestió mesures per defensar els autors 

Ofensiva a l'Estat espanyol 
La pressió de la SGAE es va fer 
notar l'any passat quan a comen
s:aments de setembre_ es va im-

Pero analitzem eJ problema només afecten els petits usuaris 
anant una mica més -enlla. Les que volem escoltar una cans:ó 
discografiques asseguren haver per internet. 
perdut moltes vendes, pero qui 
en té la cu]pa? Sens dubte recau Bernat Costa 



~Q sigUi, xupar,llepar, succio!)]ir 
i nigssegru: (eompte amb 16s 
denfs, sobretot prudencia!) els 
genitáls de la parella- és una 
bona manera depassar-s'ho bé ... 

Per que no fer-ho si.tn,ultarua

meot? Ja tenitn el69! Tothqm ha 
fet broma respecte aquest 
número amb la colla, pero un 
cop alllit, la cosa es ben difer

ent. Ens costa llepat algunes 

parts, ens fa l'efecte que no sóh 

netes. Aquestaidea no es solfe
spon amb la rea]Jtat, amb tina 
higiene normal j cortent. n'bi ha 

prou., Lel nortnal é.s quéiefu 

. Manifest per una Trobada contra la precarietat 
La Xarxa Solidaria contra els Tancaments i la Pre
cari~tat va néixer al febrer per unir forces i impul
sar la solidaritat i la resposta unitaria contra els 
tancaments de diferents mu1tinacionals (Philips, 
Samstmg: .. ).No estavem d'acord ambla política 
dels grans sindicats, que aillaven les plantilles i 

invitaven a acceptar els tancaments sense lluitar, 
sols negociant les indemnitzacions. També ens 
oposavem a la política del tripartitt d'avalar les 
deslocalitzacions, autoritzar els tancaments i per
metre la patronal fer xantatge en els convenis amb 
amenaces de deslocalització. 

A la Xarxa hem lluitat contra eis tan
caments,. el xantatge patronal, i altres 
expressions de la precarietat: aco
miadaments, contractes temporals, 
salaris baixos i flexibilitat a la carta; 
la qual afecta de ple el treball i tra
vessa la nostra existencia. 

·En el capitalisme, els avans:os 
tecnologics i la creació de riquesa no . 
condueixen a una millora general de 
les ·condicions de :vida, la deterioren 
i amünen a la majoria de la human
ita t. Estero en una 
societat on la majoria 

vivirn condemnats a la 
precarietat. Vius en 
precari si: 

* N o arribes al 

salari mi~a, guanyes 
menys per la mateixa 

feina o t' apliquen do- . 
ble escala salarial. 

• * E l teu contracte 

és temporal i sense 

· drets (renovacions, 

''becaris;;' autonoms 

que depenen d'uns altres, ETT i 
subcontractes). 

*La jubilació no t' arri~a als 900 
. euros i et fan mobbing immobiliari. 

*No pots disposar del teu temps 
(toms, ma1s horaris, desplas;aments) 

* Ets discrimirui.t.pel teu origen, 
has de suportar comentaris racistes 
iet neguen els papers i et condem
nen a la semiesclavitud . 

* E ts dona i has de tolerar acti
tuds masclistes. 

* No t'arriba pera un habitatge 
o aq~est suposa més d'un 30% dels 
teus ingressos. 

* Estas en atur i t'entretenen 

amb cursos de formació. 
* Pots tenir un accident laboral, 

i en el teu sector són habituals, i no 
hi ha un pla de prevenció de riscos. 

* Et creus fix i amb drets, com 
els treballadors de Sintel, i cierna po
den· tancar o deslocalitzar la teva 
empresa i ser arrossegat per i"'efecte 
Iguas;ú" (Lear, V aleo, Samsung, 
Philips, Panasonic, Levis, etc.). 

Els plans europeus:generalitzar 
la precarietat 
Pero la UE vol anat bastant més 
enlla, i esta decidida, . aprofitant 
l"'ampliació" cap a l'Est, a desman
tellar les principals conquestes so
cials i laborals arrencades en moltes 
decades de lluita. 

El Vicepresiden~ del BSCH, 
Sáenz (2.000 millons de ptes. de 
"sou" anual, despeses a part), ho té 
dar: "L'Estat del Benestar' cal. 

qe~rpuntar-lo no tenim gaire · 
temps, no tenim 15 anys [ ... ].No 
és possible pensar que pugui·con
tinuar, molt menys despiés de l'en-· 
tracia deis nous membres en la UE." · 

La Constitució europea·conver
teix·el neoliberalisme en llei supre
ma al servei de multinacionals i go
vems. La seva aprovació és part de 
la precarització que, com a Izar, es 
justifica "en nom d'Europa''. 

El govem Zapatero, el tripartit i 
e;:Is sindicats majoritaris 
Entre els governs europe~s níés 
agressiús es traben ~ls sodaldemO

crates, Schroder i Blair no tenen res 
a envejar a Berlusconi o Chirac. No 
esperem que el PSOE ni el tripartit 
catala frenin la precarietat. Al con-

. trari, Maragall_ defensa les deslocalit-

. zacions, Zapatero tanca les drassa

nes públiques i posa en marx:a una 
reforma laboral (que apunta a igua- · 
lar contractes indefinits i temporals) 
i de les pensions. I es preveuen 

noves privatitzacions: Renfe. 1VE ... 
Fa temps que varo abandonar 

tata esperanya en les direccions dels 
dos sindicats majoritaris. En realitat 
es disposen a iniciar negociacions 
amb el Govem i la patronal,avalant 

les futures reformes, sense solu
cionar el pnncipal tema social, ni 
mobilitzar per aconseguir-ho. 

Fosar en marxa un moviment 
contra la precarietat 

Pero no valen el pes
simisme ni l'escepti

cisme. Només valen la 
rebel ·lia radical davant 
un sistema tan irra

cional i injust, orga

nitiar la resistencia, re

cuperar els valors de la 
solidaritat entre treba
lladors ideslegitimar la 
cultura de la precatietat . 

És necessari un 

movimentgeneralcon

tra la precarietat. Cal 

una xarxa unitaria de tots els sectors 
i col · lectius afectats com a base, 
capa<;: de sensibilitzar la població, 
que visualitzi les precarietats i doni 
veu als que no en tenen, amb capa
citat de respondre solidariament les 
agressions i amb iniciatives de mo-
bilització que penetrin socialment 

Organitzar una trobada social de 
les lluites contra la precarietat 
Per facilitar-ha s'esi:a organitzant. 
una Ttobada Social Un forum re- · 

pre~entaiiu de la pluralitat de col iec
tius afectats i que mobilitzi sostin

gud.ament Un punt de trobada per 

intercanviar experiencies, acordar 
manifestos i llans;ar iniciatives. 
Només amb la lluita és possible. 

Pero per a aixó és imprescindible 
coorditiar-se de manera unitaria, 
oberta i assemblearia entre els afec
tats i amb,la participació d es del 
principi deis i les activistes. 

~aSolidariacontraels · 

Tancaments i la Precarietat. 

EL TEU DENTISTA DEL BARIÜ 

D,r.Marval Solat1as· i 
Esquerra 

ODONTÚLEG CoL n". 232~ 

Tel. 93. 332 04 19 

e-mail: msola:nasdéntist@íntbmed.es . 
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Vene~uela: l'esperan~a 
llati noamerica·na 

. / 

Un pregó sonat 
La lectura del pregó de la Mercc~ va 
anar acompanyada d'una SOl}Ota 
protesta protagonitzada per unes 
700 persones. Quinze col-lectius 
de lá ciutat van portar, per mitja 
d'un centenar de pancartes, les 
seves reivindicacions davant els . . 
polítics aplegats a la pla<;a Sant 

Laia Altarriba/VENEzUELA 

Una de les noticies que ha trencat 
la monotonía estiuenca ·aquest agost 
ha estat el referendi.Un que la oposi
ció vene<_;:olana va presentar contra 
Chávez. Un ~P de catalanes i 
catalans vam poder viure 'en 
primera persona tota la campanya 
electoral des d'un barri popular de 
Caracas: la Vega. I vam poder com
partir amb les venes:olanes i 
vene<_;:olans les celebracions per una 
victÓria a les umes que els perme
tra d'aprofundir la revolució boli
v~ que impulsa Chávez des que 
el 1998 va ser elegit president. 

Pero per que es diu que 
Vene<_;:uela· viu un procés revo!u
cionari? Dones perque les classes 
populars vene<;olanes són per 
primera vegada protagonistes del 
seu present i futur, perque s'estan 
posant les bases per transformar el 
sistema socioeconomic i garantir un 
futur_per a tothom, on s'acabin els 

privilegis reservats a uns pocs. I 
coro es concreta tot plegat en un 
barri coro la Vega? Dones enJ'ele
vat grau d'autoorganització ipar
ticipació de la comunitat en tot el 
que afecta la seva vida quotidiana a 
través de les .ano.menades "mis
ones". Aquestes . iniciatives les 
impulsa· i financia el Govem, pero 
la responsabilitat de tirar-les enda
vant recau en els mateixos vei'ns i 
~emes, que molts cops obren les 
seves cases per acollir-hi cursos, 
reunions, allotjar metges, etc. Per 
exemple, notl_lés a la Vega s'hi 
imparteixen diiriament unes 150 
classes de la Misión Robinsón, on 
acudeix tothom que no sap llegir ni 
escriure (a tot Venec;uela les per-

. sones que assisteixen cada dia a 
classe a les "misiones" són més de 
2 milions, en un país de 24). Gricies 
al procés, ara els ~abitants de la . 
Vega (barri de 200.000 persones on 
abans no hi entraven ni les 
ambulincies) tenen accés a la salut,. 

perque la Misión Barrio Adentro ha . 
portat més de 10.000 metges a viure 
amb les comunitáts. I iniciatives 
més recents coro la Misión Vuelvan 
Caras impulsen la creaciÓ de coop
eratives, oferint formació i finans:a
ment a qui vulgui crear-ne una: 

I si els barris coro la Vega van 

acudir ellS d'agost a votar massi
vament a favor de Chávez és 
perque no volen que els prenguin 
els somnis que ja estan.fent realitat 
a través d'un procés que encara li 
queda molta feina per fer pero que 
ha esdevingut l'esperan<_;:a de les 
classes populars venes:olanes. 

Jaume. Demandes velnals, critiques 
al Forum; denúnciescontra l'e
speculació creixent, gent desnona
da del Raval, col -iectius d'immi
grants i 1' oposició antifeixista al12 
d'octure van sinto,nitzar-se en una 
xiulada conjunta per fer sentir les 
seves queixes, Tat1!!'..atei.x, gai.rebé 
c.ap mitja de comunicació va fer 
esment del sonat pregó. 

Crónica d·e Ja D-iada J El Forum: 

· Estibadors . -
en·lluita 

_l)urant les darreres. setrnanes 
hem pogut tornar a veure les ja 
típiques imatges de durs en
frontaments entre estibadors i 
policies. Aquest cop, l'anunci del 
pla de k SEPI (Societat estatal de 
participacions _industrials) de 
desmantellar i privatitzar el sec
tor civil de les drassanes n'ha 
estat el desencadenant. El sector 
militar, en canvi, romandria fi
nan<_;:at per diners públics. Tre
balladors de Sevilla, Cadis, Bil
bao, ·sestao, Ferrol, Sagunto i 

1 
C~gena han protagonitzat durs 
enfrbntaments i mobilitzacions, 
"decidits a defensar el seu lloc de 

. , treball coro calgui". 

RogerS.Jl/BARCEDDNA 

La jornada de l'Onze de Setembre 
va estar protagonitzada pel rebuig a 
la Constitució europea, eix tematic 
de la manifestació que culmini -tota 
una jornada d' actes públics i que va 
reunir entre 7.000 i 13.000 perso
nes, dividides en dos blocs ben di
ferenciats: ERC per una banda, i or~ 
ganitzacions ·de 1' esquerra indepen
dentista per l'altra. Al matí, durant 

·les ofrenes florals al monument de 
CasanoVa, cls xiulets es repetire11, i 
va destacar la presencia d'un cente- · 
nar d' activistes de la Xarxa contra 
els Tancaments d'Empreses i de 
pancartes contra el ·tripartit. El 
Fossar de les Moreres va reunir les 
propostes més combatives, i d' alli 
sortí una manifestació de mil per
sones en suport als presos polítics 
catalans. Al vespre, la. Festa de la 

Floristeria 
Vallespir, 16 

08014 Sants, 
tel. 93 490 29 83 

Llibertat que s'havia de ce~ebrar al 
pg. U.ús Companys va ser anul iada 
perla pluja pod després d'iniciar-se . . 
Tot i l'imprevist, es va xifrár en 
15.000 les persones que durant tot 
el dia visitaren la 3a Mostra 
d'Entitats del Paisos Catalans, 
organitzadora del concert de la nit. 
La Diada d'enguany també es ca- · 

. racteritza per la massiva retirada de 
banderes espanyoles dels ajunta
ments catalans. Enguany la curiosi
tat l'han marcat els 20 ajuntaments 
(d'un. total de 30) govemats, en 
coalidó o en solitari, pel PP que 
també es van afegir a la iniciativa. 
Una setmana després, les celebra
cions finalitzaren amb 1' Aplec del 
18 de setembre, que per sete any 
organitzaren vei'ns i vei'nes de~ Car~ 

dona per·tal de commemorar la 
caiguda del castell en mans felipistes 
el1714, fet que la convertí en el dar
ter baluart de'les llibertats catalánes. 

un pastís molt llaminer 
Alba Ayala Bartés/BARCELONA 

La gran cita del 2004 ta~ca les 
portes amb un munt d'interro
gants oberts.. Mentre que l'Ajunta
ment en destaca elllegat urbanís-
. tic i 1' exit dels diilegs coro a . 
"plataforma de la societat civil", 
els grups antiglobalitzadors insis- . 
teixen en ·el fracis de l'esdeveni
ment i anuncien que "és a .partir 
d'ara, amb l'explotació privada de 
gran párt dels edificis del Forum, 
que comen<_;:a el veritable negoci". 

. Segons la Plataforma de 
Resistencies al Forum, l'Ajunta
ment "s'ha venut una part de lá 
ciutat". Fins al moment es coneix 
que la zona de banys, l'illa Pangea, 
el porr, l'Edifici Forum, el Palau 
dé Congressos i part de la plac;a ja 
han estat concedits a la gestió pri-

LA TETE· 

vada. Les veus critiques també 
denuncien que els marges de be
neficis d'aquestes empreses s'han 
vist incremeritats després del 
tracte tancat sota secret de surnati 
amb el director general J ordi 
Oliveras, un tracte que ha possi
bilitat l'augment del patrocini per 
intentar arribai al deficit zero del 
Forum2004. 
El fmal de¡: esdeveniment ha ins
pirat la nova carnpanya "Ara sí que 
repartirem el pastís". El dia de la 

clausura/ amb totes les autoritats, 
monarquia inclosa, unes 200 per
sones es manifestaren a !'exterior, 
on es representava una divertida 
representació en que un J oan Clos 
doblat repartia bocins de pastís a 
tots els patrocinadors del Forum 
mentre sonava de fons la Samba do 
Bahía. 

General d'InstaHadons BCN. s.l. 

Al GUA .LLUM GA$ 

Instal.lacions 1 Reformes; 

Teteria bar Galileu 87-08028 
Tel: 93 163 46 19 Correr Cqmptessa de Sobradiel, 4' 

08002 Barcelona tel. 93 268 45 33 
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La continua amena~a a I'Ebre 
El movimént social que defensa el riu Ebre 
existeix des de fa molts anys, de fet des de 
1973 s'han fet sis propostes de transvasa
ment. Arran de la darrera, del 2000, recolli
da a la llei del PHN, es crea la Plataforma 
en Defensa de l'Ebre, que avui es coneix 

arreu. El PHN preveu obres a llocs diversos 
de la geografia de l'Estat. De totes aquestes 
obres el decret de modificació de la llei del 
PHN impulsat pel PSOE n'ha eliminat 
només e~ transvasament que més ressó 
media tic ha tingut, de 1.050 Hm3 / any. La 

resta d'embass~ents i transvasaments pre
_yistos continuen presents a la llei. La 
Plataforma en'Defensa de ~'Ébre lluitara 
perque durant.la tramitació parlamentaria 
d'aquest decret s'eliminen els articles i les 
obres que suposen una agresió per al riu. 

Després de les eleccions generals 
de l'Estat espanyol un sector del 
P-SC (alguris membres del qual 
formen part,de la Plataforma) han 
intentat que la Plataforma en 
·Defensa de l'Ebre (PDE) es retiri . 
de 1' escena, donant una ·confinac;:a 
cega als nous governs. Per sort, la 

. gran majoria.de la gent que forma 
part del moviment social esta per 
la defensa del riu i per tant con
tinua treballant en aquesta línia. 
Només la persistencia de lapo
blació afectada podri forc;:ar la 
urgencia de la sohició. 
Un cop anul iat el transvasament de 
1.050 Hm3 / any i amb els fets cone
guts de la contaminació al panta de 
Flix i al traro' final del riu Ebre, s'ha 
manifestatJa ~íÍnj3ortimeia que pe.F .,
als habitants d'aquest riu té garan
tir una suficient qualitat de l' aigua 
d'acord amb els principis que marca 
la nova/cultura de l'aigua. Per tant, 
es fa necessari donar un impuls al 
concepte de la qualitat de l'aigua del 
riu, ja que fins ara el debat ha estat 
molt centrat en la quantitat. La raó 
de la necessitat d'aquest gir de prio
ritats és que les proposicions que hi 
ha sobre la taula de grans extrae~ 
cions d'aigua del riu (els grans rega
dius associats a embassaments) em
pi~oren moltíssim la qualitat de l'ai
gua i hipotequen el. futur de les per
sones que viuen al traro. final de la 
conca de l'Ebre. 

gar el transvasamentperque era l'a
gressió més immediata., sempre s'bt 
insistit en l'amenac;:a de l'e~tensió 
de regadius i del que comporta la 
construcció d' embassaments. Aixo 
representa, en termes de quantitat 
i qualitat de 1' aigua, una agressió fins 

i tot més gran· que la del mateÍX
transvasarnent, ja que implica un 
consum d'aigua superior (400-
500.000 ha de regadiu) i el deterio
rament de la seva qualitat a causa 
de l'agument de la salinitat. L'aigua 
passaria a ser inutilitzable o en tot 
cas caríssima de potabilitzar per als 
regadius ja existents, coro els d'ar- · 
ros i cítrics. 

buscar solucions immedlates al pro
blema i que tant !'empresa coro els 
responsables polítiFs han d' assumir 
responsabilitats. Aquest episodi 
hauria de ser el punt de partida per 
establir arreu del territori uns nous 
models d' actuació humana i pro-

· ducció económica sota.els principis 
de respecte ·al medi arnbient. La 
PDE recolza la fllosofia que la le
gislació europea, la jurisprudencia, 
la respon~ablilitat óvil i sobretot' el 
sentit comú deixen ben ~lar que qui 

/ 

contamina p~ga i demana que.s'e-

durant molts anys i que l'únic que 
ha ·primat ha estat l'obtenció de 
beneficis d'uns P?CS al preu ql:te fos. 
Cal eliminar definitivarnent les ame
naces de transvasainent i totes les 
actuacions que ara estan deteriorant 
el riu. Continuar per la línia d'esgoc 
tar els recursos naturals ens portara 
a problemes. cada vegada pitjors. 
Amb situacions de 'contarninació 
coro la que ha sortit a la llum del 
panti de Flix, la contaminació per 
DDT denunciada fa uns dies al 
Cinca (afluent de l'Ebre), arnb els 
freqüents episodis de contaminació 
que provoquen les centrals nuclears 
arnb fisures al reactor (La Garoña, 
Navarra, conca de l'Ebre) no no
més ens juguem el medi arnbient i 
el desenvolupament de la societat, 
sinó que també esta en ·joc la salut 
de les persones. L'informe sobre el 
pand de Flix parla de greus con
tarninants que· en deterrninades 
condicions poden entrar en la cade
na alimentiria i afectar les persones. 
La radioactivitat natural és molt pe
rillos a per molt que es digui "na
tural". Tal i coro ha explicat Joan · 
'Grimalt, coautor de I'estudi, ''los 
residuos debían de tratarse como 
residuos radiactivos por el Consejo 
de Seguridad Nuclear. La radíac-: 
tiVidad de origen natural o artificial 
es la misma, tiene los mismos efec
tos perjudiciales". Proper acte con
vocat: 8 d' octubre, 20:30 h. Reunió 
de .la Cambra de Comerc;: de 
Tortosa, reunió d'entitats "La qua
litat de l'aigua del riu Ebre i el nos
tre futtir". 

Ajornat el judici 
contra TMB · 

· El sindicat CGT va convocar una 
rnanifestació de suport al conduc
tor de TMB acomiadat sota l'a
cusació de robar 1'10 €. Aquest 
treballador es va stiicidar.a finals 
delpassatmes de marc;:, després de 
l' acomiadarnynt. Farniliars i com
panys de Pablo Díaz es van con
centrar i van baixar en mani
festació per Vía Laietana fins als 
jutjats on s'iniciava el judici contra 
TMB. El jutge va haver d'ajornar 
. el judici fins a ftnals del proper 
mes per la no compareixenc;:a de 
Xavier Casas; president de TMB i 
regidor de . l''A}untament de 
Barcelona. Familiars de Pablo Diaz 
denuncien que va ser acomiadat 
injustament i sense cap prova. 

En llibertat l'assassí 
de Gracia 
D urant les darreres festes' de 
Gracia un ~p de vei:ns van·ser 
agredits per una colla de na2:is, en 
un acte en que la policía es va 
entestar en 'qualificar de "batalla 
de tribus". Aquell día, en Roger 
va parir una punyaladá al coll mit
jantc;:ant un arpó soldat a un puny 
americi, i a día d'avui encara es 
troba a l'UCI en.estat de inort 
clínica. El seu agresor; en canvi, 
després de passar tres setrnanes a 
la presó, ja ha sortit.en llibertat 
després de pagar una fianc;:a de 

Durant tots aquests anys s'ha llui
tat de forma unida a Aragó contra 
el transvasament, i continuá existint 
un vincle molt fort entre les terres 
de l'Ebre i el Pirineu a favor d'una La contaminadó de Flix 
nova cultura de l'aigua. I, encara que Respecte a la contarninació del 
en el seu dia va ser prioritari clero- . panta de Flix, la PDE diu que cal 

vite la filosofia de "tranquils, aquí 
no passa res". Cal evitar que nous 
passius ambientals amenacin l'Ebre. 
La contaminació del pand de Flix 
posa en evidencia una vegada més. 
que la qüestió mediambiental al riu · 
Ebre ha estat deixada de banda 

18.000 euros. La resta de nazis de 
Rosa Chavarria - la banda ja van sortir en llibertat 

Plataforma D efensa de l'Ebre · sense fianc;:a el día després de ser 

Pla~a, S,ól de Baix, 
~,M>[3 Les Corts Bus 15, 43, 54 o 59_ 

.. 
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L'ENTREVISTA 
MERCE PRAT PERPINYA. 

L 'herencia de la violencia 
ha mantingf.!t la tortura a les 
comissaries i a les presons 

Des de fa cinc mesos Merce Prat Perpinya passa 
tres dies de la setmana (la podreu trobar els 
dimarts, dijous i dissabtes) davant de la presó 
Model. La Merce, provinent de Sant Pere de 
Vilamajor, s'ha sumat a la lluita contra unes insti-

tucions, les comissaries i les presons, que mante~ 
nen la violencia com a eina de contr~l i rel?ressió 
per mantenir una pau social fi~ticia,.i contra un 
estament, !'Audiencia Nacional, que pena qual
sevol acció contrhia al sistema establert. JoRDINA 

- Que estas fent aquí? 
Estic fent una a'cció no violenta, aníb 1' ob
jectiu de desvetllar consciencies. Al voltant 
de les presons i les lleis antiterroristes hi 
ha molta hipocresia, amb elles s'estan de
monitzant sectors de la societat que de fet · 
pateixen les manques estructurals d' aques~ 
ta._ Els presos són de classes socials eco
nómieament marginals o sectors que se 
senten políticament ~ginats perque no 
s'han satisfet les seves aspiracions colfecti
ves. L 'Estat exerceix una violencia a través 
d'un marc jurídic que es resol finalment 
en la i:eclusió. Les presons busquen 
mantenir un ordre intem, no busquen 
ni reinserció, ni rehabilitació. I la man
era d' aconseguir -ho és tal i coro sempre 
resolem conflictes a la nostra societat, 
esmers;ant violencia. 

- Com definirles la teva acció? 
Esta basada en la filosofia de no vio
lencia. Jo cree que el taranna dels cata
lans és eminentment no violent. Sempre 
anem buscant fórmules per anar rdxint 
ens associem, cerquem, ens · mani
festem ... Cree que hauríem de treba
llar aquesta filosofia. S'ha d'entendre 
que no hi ha contraris, tots ds compo
nents d'un conflicte són víctimes i actors 
alhora. En el cas de les presons, els fun
cionaris són víctimes del mateix sistema, 
perque són provocadors d'aquesta_vio
lencia, peró el fet que siguin pre~ns. tan 
grans marxa de !'escala humana, tenen por 
a dins i no estan ben formats humana
ment, per l'educació general rebuda. La 
mateixa adrninistració ha entrat en un 
espiral d'on no sap coro sortir-se'n. La no 
violencia pretén ser conciliadora, desvet
llant ~1 set?-tit coniú més basic, 1' essencia 
del conflicte. · 

- T'havies posat unes fites concretes? 
1 enia una reivindicació concreta: conver
tir les presons en veritables centres d' aju-

da, i no de repressió, i que es coniencés a 
parlar de la llibertat dels presos o, coro 
mínim, de l' apropament dels presos al seu 
domicili. A partir d' aqm hi ha perites fites. 
Ara esta obert el procés d'invest:igació_ de 
les tortures de Quatr,e Camins. Sembla 
que s' esta reconeixent que va passar. Aquí 
vaig poder fer de portaveu dels familiars 
dels presos. Hi ha el judici de la Laura 
Riera, que esta acusadaa trenta anys. No . 
s'ha pogut demostrar encara la seva cul
pabilitat, només hi ha una declaració d'au-

toinculpació e*treta en un interrogatori 
amb tortures, i les matricules. Ja saben qui 
volen que sigui culpable. Coro podem per
metre qqe ens rebreguin tant la nostra 
gent? Primer que se'ns els enduguin, i 
després que els torturin. I per que? Per 
estimar-se la seva terra? 

- Com és la resposta de la gent? És 
possible aquesta tasca d'informació? 
Des del primer dia va aruir passant gent 
del barri i presos que estan en rCgim obert. 
Per a mi és una de les feines més im
portants perque és una manera d'explicar 
el que esta passant i donar la contra a la 
informació oficial. És prou greu coro 

perque una persona s'estigui aquí cinc 
mesos o els que calgui. 

- Per que has triat la Model? 
Després de 25 anys de democracia hi ha 
actuacions de l'Estat que no ha n variat i 
es continua exercint la violencia amb els 
sectors económicament marginals i 
polítics. Coro fa 28 anys hi va 'haver el 
Ums Maria Xirinachs demanant la lliber
tat dels presos polítics perque havien estat 
tancats en un regim no legal, s'havia de 

partir de zero. Aquest partir de zero 
amb els presos socials no s'ha fet mai. 
Em va semblar molt grific escollir el 
mateix lloc amb la mateixa reivindicació. 
Per a explicar que encara estero igual. 

- És una acció en nom d'algun -
col iectiu? 
No, abans.de fer-ho vaig posar-me en 
contacte amb alguns dels que hi ha trae
tant el tema, coro Rescat, el Casal de 
Gracia, l'Observatori del Sistema Penal 
i dels Drets Humans. L'acció esta ober
ta a tothom. 

- Quin va ser el prócés de gestació 
de l'acció? 

Fara tres anys va passar alló de la Laura 
Riera, la mort de Giuliani, la resposta de 
l'Estat enfront dels moviments 
antiglobalització ... I llavors va venir alló 
de les Torres Bessones. Es va veure clarís
simat?ent que els Estats es cobrien amb 

_la seguretat per bandera, a partir de llavors 
ja tot era possible. Es va globalitzar la idea 
d'inseguretat. Amb totes ~tes cabóries 
vaig anar-rpe mttant la situació de les 
presons, inf<?rmes sobre la repressió, la . 
mortalitat. E l , 80% és gent maialta, i 
acaben morint per falta d' assistenéia. T'ho 
mires tot i et preguntes coro podem pre
tendre la pau si mantenim encara aquest 
foc de violencia tan viu en el cor de la nos- · 
trasoéietat. 

COMBA Y 
EL FEIXISME -

AL ENEMIGO ••• ffl AGUA. -~,-

fascism! 

~ Juventudes Castellanas Revolucionanas * 

Tira d'enganxines politicosocials. 
Aquest mes, antifeixisme 

Can Vies c/Jocs Florals 42, CS de Sants c/Oizinelles 30, Casal Independentista c/Premia 31, Espai Obert c/Biasco de Garay 2, ACArran c/Premia 20, AP Mawla c/Salou 15 

Tot el mes d'octubre 
"Uister. Expressar, sentir, lluitar''. 
Exposició de fotografies d'Enric Pruna, a I'AC 
Arran. 

Dimarts 5 d'octubre 
10 h. Concentració contra el desallotjamerit de 
I'Hortet de Santa Eulalia 

Divendres 8 d'octubre 
19.30 h. Cohcent~ació El tripartit empara el feix.:. 
isme davant la seu del Districte 

Commemoració del 70e aniversari de la mort 
de Jaume Compte i deis fets d'octubre 

Dimarts 5 d'octubre 
20 h. Xerrada-aete commemoratiu al Museu 
d'História de Catalunya 

Dimecres 6 d'octubre 
19 h. Ofrena floral a l'antic CADCI, a la rambla 
de Santa Mónica. 

Festa Major jove de les Corts 

Dissabte 9 d'octubre 
21 h. Concert: La Gossa Sorda i Kumbes del 
Mambo a la plaga del Sol de Baix 

Dillims 11 d'octubre 
21 h. Correbars . / 
22 h. Concert: Obrint Pas i Meztuca a la plaga 
del Sol de Baix 


