Ei pots posar en contacte
amb nosaltres als
C.S.A. Can Vies i Hamsa.
Per interne! radre<¡a és:
jmayne@arrakis.es

1.500 exemplars .
But:llet:í cont:rainf'or-rnat:iu de la vila de Sant:s_

CONTINUA L'ACTE
FEIXISTA A LA
••
PLA<;A DELS PAISOS CATALANS

TATUATGESA
COTXERES...

Diversos col.lecti us i entitats faran una campanya per tal d'evitar-ho

...IQUEMÉS?

Un altre any diversos grups i
partits feixistes han convocat un
acte commemoratiu pe! Dia de
la Hispanidad, també anomenat
Dia de la Raza, a la plava del
Pa"isos Catalans (rebatejada pels
ultradretans com a Plaza de la
Estación de Sants). La concentració porta celebrant-se 15
anys, i esta convocada per la
Conkderación Nacional de Excombatientes, amb el suport
d'altres organitzacions feixistes,
entre elles la AUN (Alianza para la Unidad Nacional) de R.
Sáenz de Ynestrillas o Democracia Nacional. En ella es
troben des de vells nostalgics
fins a joves naziskins, que omplen de banderes espanyoles i
franquistes la plava del nostre
barrí. Es pot veure tot tipus de
simbología falangista, escoltar
cantics i himnes rnilitars i sentir
discursos de fort contingut xenófob, racista i autoritari.

UN ACTE AMB HISTORIA
El 12 d'octubre és la data que
commemora el descobriment i
la posterior invasió d'America,
i és el dia escollit pera celebrar
el que s'anomena "hispanidad",
concepte que fa referencia a
l'expansió que l'Imperi i la cultura espanyola va experimentar
arran de l'expedició de Colón.
En altres termes, es pot dir que
és una exaltació de la
colonització que va patir el
continent america, i que tanta
barbarie va portar als diferents
pobles
indígenes
que
l'habitaven. A l'Estat Espanyol,
tradicionalment la celebració
pren un caire marcadament
retrograd i nostalgic; es aprofitada per les institucions més
carques per a mostrar el seu
espanyolisme profund. El Rey
fa un discurs, las Fuerzas Anna- .
das desfilades, la Guardia Civil
fa actes públics i la jerarquía
(continua pag.2)

'
QUE PASSA A LA MALAGA?
Un fenómen inexplicable que es repeteix periódicament
El passat dimecres 2 de
setembre, la parroquia de Santa Maria de Sants, situada a la
plava de Bonet i Muixí, va
despertar amb la ja tradicional
bandera d'Etiópia, símbol del
moviment rastafari, en fonna
de catifa "nupcial" de dalt a
baix de les escales . Aquest
misteriós fenómen, que s'ha
vingut produint intermitentment des de fa anys ha tomat
donant-li a aquesta entranyable
playa una mica de color i vida.
Molts dels ciutadans/es
honrats/des que poblem
aquesta vila ens preguntem a
que es deu aquest curiós i agradable fet :
Potser és una alergia que li surt
de tant en tant a l'esglesia?
Tenim un parroc rastafari? Els
avis de la residencia s'han passat

al reggae? Una campanya del
districte de cara el fórum 2004
de les cultures? Bob Marley
viu entre nosaltres?
Segons fonts contrastarles
(Karma7, Año Cero, Mas Alla...)

és un signe que ens mostra el
profund desig que sent aquesta
parroquia de ser lliure i tropical.
Com podeu veure, una nova i decidida adhesió a la vella consigna:"Sants lliure i tropical".

Durant els dies 17, 18 i 19 de
setembre s'ha celebrat al Centre
Cívic de les Cotxeres i subvencionat per l'Ajuntament de
Barcelona una de les convencions de tatuatges i piercings
més importants de l'Estat espanyol; durant aquests dies aficionats i professionals d'aquest art
han pogut veure alguns dels millors professionals d'Europa,
aprendre noves tecniques o simplement curiosejar. Pero aquí no
s'acaba tot, i a la gent interessada
amb el tema i que hi ha anat potser valla pena recordar-ti que, a
banda del preu (entre mil i mil
cinc-centes pessetes per dia), la
fira té altres particularitats, com
la que s'ha pogut veure aquest
any, en que tota la seguretat estava composta de membres de la
coneguda organització nazi i
mafiosa "Angeles del Infierno",
i no tenien cap problema en passejar-se pe! recinte amb samarretes amb creus gamades o celtiques dibuixades, o emblemes
falangistes o de les SS a les
jaquetes.
Aquest any s'han tomat a repetir imatges com aquesta al nostre
barri, peró la veritat és que ningú
no ha fet res per evitar-ho

BALAN<: DE
LES FESTES
ALTERNATIVES'98

Aspecte de la catifa "nupcial" a les escales de

~la~a Mala~a .

Les festes majors altematives del
passat mes d 'agost han estat un
combinat d 'activitats lúdiques,
culturals, gastronómiques i reivindicatives al llarg de quatre dies.
L' emplayament fisic de les festes,
així com evidentment els seus
continguts, han demostrat a la
practica com es possible consolidar a1 carrer uns espais autonoms
de di versió, relacions socials i
treball col.lectiu, fora de 1' oci mercantilitzat i/o dirigit institucionalment. L' espai de Can Mantega ha
( co nt; nua pitg.J )

LA PLATAFORMA ANTIFEIXISTA CONVOCA
EL 12 D'OCTUBRE A LES 11:30HA PL. DE SANTS

(Yé

de la p:i!!. l )

cató lic a organitza misses
multitudinaries. La majoria de
polítics acostumen a participar
de tot aixó, i a Barcelona durant
anys el presiden! de la Generalitar i !'alcalde han fet ofrenes
florals al monument de Colón.
Al 1987 es va instaurar com a
Fiesta Nacional de España, i va
passar a ser festiu. A Barcelona, els feixistes commemoren la
data celebran! el Homenaje a la
bandera a la playa deis Paisos
Catalans. Consultant !'hemeroteca, es pot dir que l'acte es porta fent des del 1983, any en que
membres del servei d'ordre es
van estrenar agredint a un
fotógraf del desaparescut diari
"El Correo Catalan", moment
on va arribar a esgrimir una pistola.

se al centre de la ci utat colpejant
persones, produint destrossos a
cot-xes amb distintius catalans i
atacant una paradeta de la CNT
a les Rambles La razzia va acabar amb quatre ferits d'importimcia i un escimdol degut a la
sospitosa passivitat de la Policía
Nacional, que dos dies després
va realitzar una ridícula operació en detenir més de cent caprapats, la majoria d'ideologia
esquerrana i independentista.

LA RESPOSTA AL 12-0
L'any següent, coincidint amb el
Quinto Centenario, col.lectius i
organitzacions antifeixistes van

convocar una manifestació contra la "Hispanidad" , que a diferencia d'altres vegades, no es va
arribar afer degut a l'acció de la
Policía Nacional, que tenia ordres d'impedirqualsevol tipus de
concentració al carrer, fet que es
va repetir el 1993. Els dos anys,
agents antidisturbis van ocupar
la playa Universitat (!loe de la
convocatoria), demanant la
documentació i registrant a dotzenes de persones que intentaven iniciar la marxa. Fins i tot
es van produir carregues per tal
de dispersar els petits grups que
es formaven pels voltants de la
playa. Davant la impossibilitat de

PROVOCACIONS IINCIDENTS

Amb el temps, el nombre
d'assistents ha anat minvant de
les 3 000 persones els primers
"homenajes", a les 600 actuals.
Una constant que s'ha pogut
comprobar any rera any és la
tensió que es viu als voltants
de la playa; els participants
aprofiten la concentració per a
insultar i atemorir vianants pe!
sol fet de ser diferents d'ells. El
punt més rugid de la provocació
feixista es va viure el 1991, quan
un grup de 50 naziskins van
apallissar salvatgement un jove
al el Numancia (les imatges que
van sortir als mitjans de
comunicació van ser esfereldores), per després desplayar-

Simbologia en contra de l'ideologia nazi. S'ha pogut trobar cada 12-0 a Cotxeres.

RESPOSTA A UNA
AGRESSIÓ FEIXISTA
El passat dijous 3 de
setembre, tres nazis del
barrí van agredir un jove
que sortia de Can Vies. Els
fets es produi"ren quan el
noi, que marxava del Centre Social a les 12 de la nit,
va ser sorprés per l'atac de
tres cap-rapats que, sense
motiu, van apedregar al
jove amb material d'obra
d'un contenidor proper.
Segons declaracions del
jove agredit, és la quarta
agressió que rep deis
mateixos individus i sospita que l'estaven esperant
afora, dones tenia la moto
(2jparcada.

Si l'agressió no va tenir
conseqüencia major va ser
perque quan els nazis tenien
acorralat a l'agredit, gent
que va veure els fets aconseguí dispersar als agressors. Més tard, grups de
joves del barrí, alertats per
l'agredit, van encarar-se
amb els nazis a PI. de Sants
i alllarg de la Carretera fins
a l'alyada del c/Gaiarre.
Aquests després d'un "intercanvi d'impressions " van
prometre, tot sortint corrent,
que no tornarien a atacar a
ningú, i sembla ser que des
d'aquests fets les agressions
feixistes no s'han repetit.

L'HAMSA A RIBES
Dins les IV Jornades Gastronómiques i de Cultura Popular que es varen celebrar (mitjans
de setembre) al barri de Roquetes de Ribes (Garrat), es van organitzar els espais alternatius.
En aquests espais hi havia la presencia d'un txiringuito sota el
nom d'HAMSA A.ssemblea d'okupe.s. El txiringuito, com a totes
les entitats que hi eren presents,
va ser cedit per I'Ajuntament de
Ribes, i s'hi va poder ex posar informacions varíes sobre l'okupació, així com vendre tot ti pus de
material alternatiu. El divendres
ll de setembre, es va fer una xerrada sobre "espais altematius i
cultura popular", on es va exposar la problematica okupa Gudicis, desallotjaments, pressió policial, etc ... ) i el funcionament intem d'un Centre Social Autogestionat (assemblea, cafeta, col.lectius, etc ... ). I van assistir una
cinquantena de persones i el debat va ser molt fluit.

demostrar lliurement el rebuig al
12-0, a pa1tir del 1994 es va decidir realitzar una testa antifeixista a escassa distancia de la
playa deis Palsos Catalans. Les
Cotxeres de Sants va ser ellloc
escollit pera donar una resposta
més directa i festiva al Dia de la
Hispanidad Durant els últims
quatre anys pel Centre Cívic han
passat grups de música, diables,
titellaires, actrius de teatre i animadors infantils que, entre d'altres, han donat suport a la iniciativa antifeixista. L'assistencia,
de 2000 a 3000 persones cada
any, ha estat molt superior al
Homenaje a la bandera, fet que
ha demostrat el gran ressó de la
festa, peró que no ha estat suficient per a aconseguir el propósit amb el que es va concebre
inicialment: acabar amb la celebració feixista de la playa deis
Palsos Catalans. El primer any,
la festa va anar acompanyada
d'una proposta presentada al Pie
de Districte des d'on es demanava la prohibició de l'acte; aixó
no va servir de res, ja que el Districte es va desentendre completament, responsabilitzant a Governació Civil del permís. Tot
plegat ha motivat que el present
any col.lectius i persones de Barcelona, amb una participació important de gent del barrí, convoquin una manifestació, acompanyada d'una campanya informativa, amb la clara intenció d'impedir la celebració del que consideren una apología repugnant
del feixisme.

CASES BUIDES A
RIERA D'ESCUDER
Al c/Riera d'Escuder, desde fa
anys hi ha diverses cases i pisos
buits i abandonats, aixó ha provocat que en els últims mesos hi
hagués families que entressin en
aquestes finques, ja que necessitilVen d'una vivenda. A partir
d'aquesta situació, el President de
la Comissió de Festes del carrer,
va enviar una carta a Pere Aleover, Regidor del Districte, queixant-se de que hi hagués gent que
entrés en cases abando nades, obviant en tot moment quina és la
situació personal d'aquesta gent i
els problemes pels que estiguin
passant. Peró, el més sorprenent
va ser la resposta del Regidor, que
els va dir literalment "el que han
de kr és tmcar inmediatament a
la Policia Nacional': i suposadament ells "s'encarregan"en "de
solucionar-ho.

4 DI ES DE FESTA 1
REIVINOICACIÓ

ELS COMPTES DE LES FESTES MAJORS ALTERNATlVES 1998
OESPESES

t 'é de la pJg.J )

permés que duran! els quatre
di es hi hagués una activitat continuada, una presencia constant
de gent que, si bé és cert que
óbviament s' anava incrementant a mesura que es feia de nit,
també podía optar per participar en els diterents espais diürns de la festa: ja fossin els dinars populars, la xerrada, ja fos
visitant les exposicions deis
Centres Socials okupats del barrí, o simplement prenent una
clareta a la fresca, sota els arbres i tranquilament.Dels quatre di es de les festes, els dos primers van ser els més tranquil.
Es va iniciar amb un sopar
popular i un concurs de truites,
i més tard es van passar videos
sobre okupació, així com per
l' excel.lent video editat per la
CGT sobre la Marxa Europea
contra 1' atur de 1' any passat
(per cert, molt recomanable).
El dia va acabar amb una festa
reggae, amb nombrosa presencia de gent. Divendres va iniciar-se amb una pintada de mural. Més tard van haver-hi espectacles (magia, teatre, performances). Finalment, la nit
comenya amb els concerts deis
grups del barri Rabia Positiva,
HOW y DJVU. Malgrat la qualitat deis grups, va ser una pena
els problemes de so, així com
de puntualitat per part deis
organitzadors, que van fer que
algunes actuacions no sonessin
com haurien d'haver sonat. Per
la tarda va fer-se una interessant xerrada sobre presons, enteses aquestes com a instruments estatals de repressió deis
moviments socials i deis intents
(col.lectius o individuals) d'acabar arnb la injusta distribució
de la riquesa. Finalment va tan·
car la jornada un correfoc i un
concert de música amb molt de
ritme.

material manteniment:
paperena
ferretería
droguería
21.154ptes
gel

Aqut•stcs dad~" sobre eb com¡1tcs de lt•s fcstcs Majnrs Altt·rnatius ens les
ha facilitati'Asscmhlea de JoH•s dd harri, pcr IJUC:·tuthom puuui saber com
\an anar eo.~t>númicamcnt "" l'c~tcs. Els henl'licis scn\n ~cstinnah Jlcr
I'A.semhlca, IJUl' decidirá en t¡uins pmjt·•·les \nl1kdicar li«JUC~I~ dincr,.

20.000ptes

transport furgoneta
20.200ptes
beguda barra
988.369ptes
comisió cuina
40.169ptes
licors barra 24. 706ptes
rom cremat 11.080ptes
distri (recull burxa's)
6.000ptes

INGRES SOS

tarda d'espectacles
23.000ptes

barra dimecres 26
323.500ptes

50.000ptes

barra dijous 27
222.000ptes

correfoc

SALDO

equip de só 120.000ptes
grups de música
185.000ptes
escenan

50.000ptes

TOTAL 1.559.688ptes

barra divendres 28
592.000ptes
barra dissabte 29
827.315ptes
TOTAL

1.954.815ptes

405.127ptes

AL TRES INFORMACIONS
LA DIADA DE L'll DE SETEMBRE
Un altre cop com cada onze de
setembre els actes hipócrites de
les institucions van acaparar
l'atenció deis mitjans de
comunicació. Pero no només
les institucions van col.laborar
amb la diada, ja que el fossar
de les moreres es va omplir de
paredetes de diferents col.lectius mentre que les mateixes organitzacions, que havi en

convocat la manifestació de la
tarda, realitzaven diferents mítings. A la tarda, un cop finalitzada la manifestació es produlren alguns disturbis pe! centre
de Barcelona on la polícia detingué a sis persones, que van quedar en llibertat el día següent.
La mateix nit, un cóctel molotov fou llen~at a la fa~ana d{: la
seu central del PP al c/Urgell

MÁFIA ANTI-OKUPA
El passat 28 d'agost , la casa
okupada situada al c!Laforja n°5
del barrí de Gracia, era assaltada i
destrossada per un grup de matxaques contractats pe! propietari
de la finca, és el segón cas similar
després de l'enderroc de Can Warmi al barrí del Guinardó el passat
Julio!, i podria tractar·se d'accions
planificades mafiosament entre
policía, propietaris i constructores
interessades en. especular.

la TROBADA CONTRA
EL NEOLffiERALISME
Del 1O al 13 de setembre, s'ha
celebrat la l "Trobada contra el
Neoliberalisme a Catalunya, on
prop d'un centenar de persones
de diversos col.lectius de tot Catalunya han debatut en diferents
meses tematiques com lluitar
contra el Neoliberalisme. També
s'ha parlat de com extructurar
la idea de Xarxa de Resisténcies
queja va surgir a !'Encuentro InterContinental de l'estiu passatr':;\

v

LA CAN<;Ó
Conejas y Gallinas
Tengo 39 años,
soy una mujér.
· Limpio el polvo de mi vida
que no me deja ver.
Sé que sufro para nada
y mí sombra vive presa
de muchos POR QUE's?
Quien, quien sabrá
por qué sigo así
ESCLAVA DE MI CASA!
lavo, friego,
limpio y abrillanto
curro mucho,
pero aunque me canso
cada noche debo ser
prostituta por deber!
No soy nada,
yo no pienso,
yo no estoy aquí.
De política no entiendo
total, que!
A unos pelos en el pecho
he de obedecer,
y una chorra y dos pelotas
tienen el poder!
Quien, quien sabrá
por qué sigo así
DEBAJO DE UN IMBECIL!
No, no, no quiero más miedos
pero el buen Dios
así me lo ha enseñado
aunque no quise hizo de mi
prostituta por deber.
Yo, yo sufro de los nervios
y tomo muchas
clases de pastillas
y en mis sueños creo ser
prostituta por deber!
Soy la fábrica de carne,
mis hijos son del Estado
Y soy una prostituta!
No puedo elegir, NO!
La Polla Records

ADRECES:
Hamsa, c/miquel bleach 15
Can Vies, c/jocs florals 42

!.-'AGENDA
IALL.ERS
Dimarts a les 20h.(cüda 15 cties¡
Dimecres i dijous de 17h a l9h
Dimecres de 19h a 22h
Dimecres de l9.30h a2lh
Dijous de 19.30h a 21 h
Dijous de 21 h a 22.30h
Divendres a les 19h
Dissabtes

gr-up deis dilluns
a l'Hamsa.
iniciació al dibuix
a I'Hamsa.
taller de teatre
a !'Hamsa.
curset de catala
al C.S de Sants.
curset d'anglés
al C. S de Sants.
classes de balls de salÓ(2500ptes/mes}al C. S. de Sants.
intercanvi entre malabaristes i percussionistes a I'Harnsa.
classes de ioga (2500ptcsimcs)
al C. S. de Sants.

En preparació:
Dimecres de 19h a 21 h, durant 6 setmanes. Taller de reparacíons interpersonals. (6000ptes)
comen~a el 7 d'octubre, al C.S. de Sants.

ALTRES
Correllengua 98
Diumenge 27 de setembre, a les 13h sortida de pla~a Espanya, final a la pla~a Malaga.
A la pla~a hi haura gegants i música tradícional.
Al migdia botifarrada (per 800 ptes).
Organitza: CAL-Sants.

CONCERTS 1 ESPECTACLES
Divendres 25 setembre 20h
Dissabte 3 d'octubre 22:30h.

música i espectacle amb Tus vecinos
festa del club Regomir

a Can Vies (Farandola)
al'HAMSA.

MANIFESTACIONS
Dimecres 23 de setembre 19h

Concentració de rebuig a la condemna de presó imposada
a 14 joves desallotjats/des d'un edifici de "propietat" m u
nicipal, al pregó de la Mercé, pla~a Sant Jaume. NI MULTA,
NI PRESÓ, REGOMIR ABSOLUCIÓ!

Divendres 2 d'octubre 18h

Manifestació NI MULTA, NI PRESÓ, REGOMIR
ABSOLUCIÓ! a portal de !'Angel.

Dilluns 12 d'octubre, 11 :30h

Manifestació antifeixista, ELS NOSTRES AVIS HO VAN
INTENfAR,NOSALTRES HO ACONSEGUIREM.a PI. de Sants.

PASSIS DE VIDEO
Tots els dilluns a I'HAMSA, passis de pel.lícules amb pantalla gegant:
Dilluns día 21 de setembre 20h,
"En el nombre del hijo" + Vídeo de !'IRA.
Dilluns dia 28 de
20h,
"Repulsión" de Roman Polanski.
Dilluns dia 5 d'octubre 20h,
"Abre los ojos"
Dilluns día 12 d'octubre 20h,
"Brazil"
Els passis es faran al 2° pis del Casal. Organitza: Collectiu Kinski.

La Fresca, c/fisas 5
CS de Sants, clolzinelles 30
Casal lndepe, e/demóstenes 9

8

Dissabte 17 d'octubre a les 19h,
"Marxes contra l'atur i l'exclusió sGcial" a Can Vi es.
Organitza: Assemblea contra l'atur i la precarietat de Sants.

