El pols posar en contacte

amb nosaltres a ls
C.S.A. Can Vies i Hamsa.
Per interne! l'ad~a és:
jmayne@arTOkis.es

.

*

la BU ~Xa Octubred~n;99~
1.500 exemplars.

But:llet:í contr·ainf"ot·n-.atiu de la vila de Sant:s.

LA POLICIA ENCOBREIX L'ACTE
FEIXISTA 1
,
REVENTA LA MANIFESTACIO DE PROTESTA
Forts enfrontarnents entre els prop de 1.500 rnanifestants antifeixistes i la policía acaben arnb 7 detinguts
Aquest 12 d'octubre la Plataforma Antifeixista, convoca una
manifestació amb el lema
COMBATEM EL FEIXISME,
amb la intenció de materialitzar
el seu rebuig vers el "Día de la
Hispanidad" i els seus contiguts
autoritaris, racistes espanyolistes i rnilitaristes que prenen forma al llarg d'aquest dia d'exaltació de la "patria española", ja sigui en forma d'oficials desfilades
de militars, homenatges a la
Guardia Civil o en actes ultra-

dretans. Concretament, l'acte
feixista de la PI. dels Paisos
Catalans, que congrega una
amalgama de forces polítiques
ultradretanes i nazis (Alianza
por la Unidad Nacional de Ricardo Sáenz de Ynestrillas), va
ser el motiu pel qua! la manifestació es va convocar al nostre
barrí. Si bé desde fa 4 anys a la
provocació feixista se Ji do nava
una resposta lúdica i reivindicativa ambles Jornades Antifei-

res de Sants, aquest any la Plataforma Antifeixista, tot i creure
que l'acte de Cotxeres era molt
positiu, volien aconseguir que
l'acte feixista fos prohibit, i que
no es donés la paradoxal situació
on mentre els nazis celebraven la
seva festa, els i les antifeixistes
també celebressin el 12 d'octubre
(encara que a la contra) com a
dia de respecte entre les cultures.
Així després d 'encetar una
campanya al barrí sota el lema
"Feixistes ni al barrí ni enJloc", i

d'aconseguir una moció del Pie
del Districte on es rebutjava
l'acte feixista (amb els vots de
PSC, IC i ERC, mentre a !'exterior del Districte es manifestaven
unes 100 persones), s'apropava
el 12-0 sen se saber ben bé que
succeiria.
A les 12 del migdia del 12
d'octubre, s'iniciava la manifestació antifeixista desde PI. de
Sants, més de l. 500 persones
sota el lema Combatem el FeixisCtra.

AMENA(:A SOBRE L'ÚLTIMA CONTINUA LA CAMPANYA
CASA OKUPADA AL BARRI PER LA CONSTRUCCIÓ DE

LA RESIDENCIA D'AVIS/ES

La vivenda okupada des de fa un
parell de mesos i situada al el d'En
Blanco es troba amb un futur
incert Cap a rni~ans d'agost, una
persona que es va presentar com
Elías Rodríguez Carvallo en va
reclamar la propietat en nom de
la seva empresa Boix Beceit 88,
S.A, va jurar i petjurar que ell
no tenia cap problema amb els i
les okupes peró que havia
comprat aquella finca (i les
colindants) amb molt d'esfory feia
poc i que havia d'anar aterra per
tal d'edificar-hi. Davant d'aixó va
acordar ambla gent de la casa que
fins que no tingués els permisos
de demolició i construcció els
deixaria quedar i els retiraría la

Pero al cap d'una setmana; es va
presentar amb set o vuit persones més, inclós un "derríbista",
mostrant un contracte amb
!'empresa demolidora i altres
papers de tot tipus, pero en cap
cas amb els permisos municipals
i intentant tirar aterra l'edifici de
forma immediata i il.legal.
Davant aquest intent d'engany els
i les habitants de la casa han
decidit trencar tot tipus de contacte, i el cas esta en mans deis
jutjats (jaque la denúncia no va
ser retirada), tot i que temen accions de ti pus mafiós com les que
s'han donat darrerament a Gracia i Guinardó, així que la casa
es troba, de moment, en estat

denúncia posada per usurpació

La Coordinadora dUrbanisme de
Sants, Hostafrancs i la Bordeta
constituida per les Associacions
de Ve!ns i Ve!nes del nostre barri
(Hostafrancs, Creu Coberta,
Galileu, El Triangle, Badal-Brasil-la Bordeta i el Centre Social
de Sants) i el Secretaria! d'Entitats, van impulsar, durant la
setmana del 28 de seteníbre al 2
d'octubre , una recollida de
signatures a la Ctra. de Sants per
tal de reclamar la construcció d'una residencia per a la gent gran
al solar de propietat municipal al
c/Enric Barges n°l O Per tal d'unir
forces a la reivindicaci ó, el passat

d'alerta

convocar una assemblea informativa oberta a la col.laboració
activa de tothom.
J a fa cinc anys que moltes ve1nes
i velns d'aquest barrí porten reclamant la construcció de la residencia degut al déficit de places
que hi ha. Tot i aixó, les negociacions entre el Districte, que
facilita el terreny, i el Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya, que ha
de construir la residencia, no
rutilen. Per tot aixó, el passat
dijous 15 d'octubre, varen entreg ar 1O. 80 0 s ig natu r e s a la
Conselleria de Benestar Social,

6 d'octubre, la.Coordinadora va

recollides en tan sois 15 dies.

ELS ENFRONTAMENTS
VAN SER MOLT DURS

...1ElS FEIXISfES

Mentrestant, a la PI. deis Palsos
Catalans, l'extremadreta i els
feixistes celebraven el"Día de la
Hispanidad" -o de l'imperialisme
Durant dues hores hi van haver pilotes de goma, corredisses, barricades i cops de pedra espanyol- amb un míting
(,.¿ de la pág.!)
espamanifestants, els uns arnb cops d'homenatge a la bandera
·Sants, el c/Brasil i I'Av. Madrid,
normalitat. El cap de la policía,
Ricardo
!'ultra
per
dirigit
nyola,
sota l'amena~adora vigilancia megafon en ma, va ordenar la de porra i pilotes de goma i de
Sáenz de Ynestrillas, líder de
sal, i els altres defensant-se a
de la policía secreta. Durant el
dispersió de la marxa, al mateix
!'Alianza por la Unidad Naciocops de pedra, donant-se alguns
trajecte van cridar temes com:
temps que un membre de la Planal. L'acte feixista va concentrar
"No Pasaran" "Vosaltres Fei- taforma Antifeixista, també deis enfrontaments més durs a
al voltant de 500 persones, des
prop de la PI. de Sants .
xistes sou els Terroristes" o
megafon en ma, llegia un escrit
de membres de la Federació de
"Hispanitat és Genocidi", i la de protesta per l'acte feixista que Precisament, a la PI. de Sants, Pares Católics, la líder antiavorun jove nazi, va baixar del seu tista Carmen de Alvear, fins a
gent es va emocionar quan a
en aquells moments tenia lloc a
cotxe i va llenyar un martell con- falangistes nostalgics del vell
I'Av.Madrid unes avíes des de pocs metres de distancia. En pocs
el seu balcó van aplaudir i van
instants, la policía va decidir tra els manifestants, cosa que va regim, i alguns joves nazi-skins,
aixecar el puny durant el pas de carregar, i aleshores la marxa es provocar la reacció d'aquests,
que van omplir la playa del
la manifestació. Peró la Policía,
que es van enfrontar al nazi i Ji nostre barri de banderes i simbova dispersar pel barrí, produlntquan la manifestació comenyase una situació d'enfrontaments van destrossar el vehicle. Van logia franquista i nazi, d'himnes
va a baixar pel c/Numancia, va generalitzats amb els centenars acabar destrossats diversos i cantics rnilitars, mans alyades,
instal.lar un cordó d'antiavalots d'antiavalots desplegats per tots vehicles policials (alguns d'ells carnises blaves i sarnarretes de
a l'alyada del c/Robrenyo, recamuflats), i també algún cotxe la selecció espanyola. Y nestrillas
els carrers. A diferents punts del
ventant així el que fins alesho- barrí i van haver atacs i
aparcat va rebre !'impacte de i la seva "cuadrilla" feia dos dies
que havien arribat a Barcelona
res havia transcorregut amb
contraatacs de policies i pedres i pilotes de goma.
amb els seus luxosos cotxes i
voltaven pels carrers de Sants
arrencant cartells que convocaven la manifestació antifeixista
del 12 d'octubre. En el seu
discurs l'ultradreta va apostar per
la "desobediencia civil y la reconquista de España", convidant
als seus a "morir por la patria",
mentre afirmava: "el militante
que se mueve por la fe nadie lo
puede parar". Va dir també que
faria tot el possible per acabar
ambla treva decretada perETA,
demanant que no estiguessin
"cruzados de brazos mientras
España se disuelve", i va fer una
extensa critica a les reivindica~:;;;:;:r::q~~:¡¡;;¡;;;::;¡::;¡;;~;;¡;¡;;;;;;;¡;.;;¡;;¡¡;~¡;¡;;:¡;;:¡;;;;;d;;;;g;;-;¡idf~;;¡;;cl;~rt;;¡;a;¡;R;¡;;;;;~·· cions nacionalistes i a la democracia. Ynestrillas va reivindicar
"la españolidad de todo el terriespañol", detenint-se en el
torio
La policía els va colpejar i interrogar mentre eren a la comissaria de La Vemeda. País Base,
qualificant de "drap
Després de 2 hores, i un cop tura al cap. Van ser traslladats a la d'impunitat policial. Una de les brut" la bandera basca. En
Comissaria de La Vemeda, i al día quals es va donar prop del carnp aquesta defensa de la unitat
havia finalitzat l'acte feixista, els
del Barya, quan un taxi va ser espanyola, el líder feixista va
següent van passar als calabossos
manifestants es van dissoldre,
aturat a punta de pistola per part defensar la Declaració de Mc~rida
amb el balany de desenes de deis Ju~ats per prestar declaració,
a !'exterior dels quals els esperaven d'un cotxe de policía secreta, tot impulsada per Vidal-Quadras i
ferits/des entre els/les antiseguit van fer baixar els 4 ocupants alguns dirigents del PSOE, i va
una trentena de farniliars i amics/
feixistes, 5 policies ferits/des (un
i els van llenyar a terra cap per
d'ells, cap deis antiavalots), i 7 gues. Segons l'advocat defensor, hi
rebutjar les declaracions de
aval!, apuntant-los en tot moment.
va haver problemes per tal de fer
detinguts. Un deis joves va ser
Lizarra i Barcelona. Un any més,
constar els maltractarnents en el A un d'ells el van esposar i el van el dia de la Raza s'ha celebrat
detingut sol, peró els altres 6 van
text de la declaració davant de la introduir al vehicle policial (fins i
ser trets a la forya d'un bar on
sota la complicitat i recolzament
estaven asseguts, i els antiavalots jutgessa d'instrucció n°16. Cap a tot els van fer pagar el taxi), a tots
de polítics i arnb la protecció del
que els van detenir en paraules les 16h del día 13, els detinguts van 4 els van identificar, colpejar i
desproporcionat desplegament
quedar en llibertat sota carrecs de amenayar, i sorprenentment els
literals els van dir: "os vais a copolicial que va fer ús de la viovan deixar anar sense cap acusamer el marrón de lo del jefe", desordres públics i d'atemptat conlencia, persecucions, tirs i poció. Per últim, alguns/es joves del
referint-se al cap d'antiavalots tra l'autoritat (per aquestes
per tal que 1' acte feixista
rrassos
barrí van ser intimidats/des i fins i
ferit. En general van rebre acusacions pot arribar a haver-hi
realitzar-se "sense pro- ·
pogués
·
tot agredits/des en les hores
maltractes en el moment de la peticions fiscals de més de 4 anys
Tot plegat, policies i ul...
blemes
de presó ). Cal destacar que durant · posteriors a la manifestació, tant
detenció, presentant contusions
una exaltació conjuntradretans,
com
va
hi
locals,
o
bars
de
manifestació,
la
en !'interior
les hores de
per tot el cos i un d'ells una fracta del feixisme i 1'autoritarisme.
anant pel carrer.
haver increi'bles situacions

r

7 DETINGUTS 1DESENES DE FERITS/DES

O

ELSOROLLDELSTREN~

ÉS INSOPORTABLE.
En l'últim Pie del Districte,
desenes de velns i velnes del barrí de Sants (que vi uen en els
edificis colindants amb les vies
de tren que entren a Barcelona
per sota de la PI. de Sants) van
expressar la desagradable
situació de sorolls amb la que
conviuen des de fa prop de 20
anys. El soroll deis vagons del
tren í el metro al passar, agreujats amb els claxons de les locomotores, els canvis de vi es i els
tremolors conseqüents, provoquen una molestia continua des
de les 4 de la matinada í fins a
les 12 de la ni t. Si hi afegim que
de 12 a 4 de la matinada els
sorolls continuen ambla maquimlria que fa reformes a les ínstal.lacíons, aixo vol dír que durant
24 hores al dia les seves vides
transcorren amb un soroll de
fons continu. Per tot aixó, en
diferents intervencions davant
del Pie, van exigir un compromís del Districte per tal de que
es col.loquin una serie de mampares insonoritzadores sobre els
murs que delimiten les vies, una
reivindicació que fa molts anys
que el Districte promet que
satisfara.

,

DEPORTATS/DES PER
NO TENIRVanDINERS
ser privades de llibertat

EL CORRELLENGUA'98
VA PASSAR PER lA
VllA DE SANTS

durant més de 8 hores sense res
per a menjar, tot i que hi havia
menors d'edat i dones embarassades. Mentrestant, a la terminal de l'aeroport, familiars i
amistats d'algunes de les persones detingudes esperaven sense
poder-les veure ni saber res del
que passava. La policía va tenir,
per fi, el detall d'anunciar que
tothom seria deportat i que no hi
havia res a fer (coses de la nova
llei d'estrangeria que no ens
permet tenir a casa nostra a cap
estranger/a, a no ser que estigui
forrat). Finalment els policies van
donar llum verda a dos joves que
tenien la sort de que les persones que les esperaven tenien certa
"categoría social".
Moralina: Si has de viatjar per
Europa i ets de nacionalitat sospi tosa, porta un bon feix de
bitllets o procura que les persones que t'esperin tinguin una professió de "categoría". Si no és així, et recomanem una bona collecció de llibres per passar les
hores mortes o que vagis aBarajas, on ara passegen de franc als
i les estrangeres en cotxes electrics de color blau. Bon viatge . .

El Correllengua és una marxa
que porta la flama del Canigó
arreu deis Paisos Catalans, tot
reivindicant la cultura catalana,
i en concret l'ús social de la
!lengua. Aquesta marx.a és organitzada per la Coordinadora
d'Associacions per la Llengua
(CAL), que per cada lloc per on
passa mobilitza les entitats locals per tal de preparar-ne la
rebuda.
A Sants, va arribar el passat 27
de setembre, entrant des de la
pla¡;:a d'Espanya fins a la pi.
Malaga i va ser acompanyada
per 70 marxístes i un nombrós
grup de timbalaires, grallers, gegants i cap-grossos. Al passar
per davant de les oficines del
Banc Nacional de Paris, situades
a la Carretera, uns joves del barrí
van aixecar una pancarta reclaman! l'ús del catala de "Salses a
Guardamar" que tapava la fa¡;:ana. A !'arribar, es va llegir un
parlament, es va cantar "Els
Segadors" i finalment va tancar
la jornada una botifarrada popular amenitzada amb música tradicional.

Quan un avió procedent d'un pa\s
"sospitós" arriba als aeroports de
la Unió Europea es troba amb
una rebuda ben especial El s i les
passatgeres que no vinguin en un
viatge organitzat o amb visat de
negocis (el capital mai té fronteres) i que portin senzillament
un bitllet de turista, han de passar
per una entrevista que es realitza,
en teoría, en una llengua que resulti comprensible a la persona
entrevistada (qui no sap que l'espanyol és universal?).
Després d'aquest curset gratuit
de llengua espanyola, quan ja han
passat aproximadament 3 o 4 hores de !'arribada del vol, a les persones entrevistades se'ls pot negar el permís d'entrada. Els motius acostumen a ser económics
(has de portar 5.000pts. perdía
d'estada al país), que és la millor
excusa sota la qua! s'amaguen
raons racistes i xenOfobes "els
inmigrants venen a ocupar els
nostres llocs de treball", justificació literal del policía en cap.
Aquesta situació es va produir no
fa gaire a l'Aeroport del Prat
quan unes 20 persones llatinoamericanes van ser detingudes
per no portar diners suficients.

'

MES FENOMENS INEXPLICABLES
El passat dimecres día 30 de
setembre al matí es va produir
un altre fet inexplicable .
Últimament els vilatans ens
estem habituant a aquest tipus
de fenomen . Els fets es van
produir davant de la seu del
districte, on un grup de guardies
urbans es manifestaven amb una
pancarta que deia "por la reser-

va y la 2" actividad digna de la
guardia urbana"(sic). A part de
la dificultat per desxifrar tan
criptica pancarta ( si algú sap que
vol dir que ens ho faci saber ) el
més curiós i extrany és que
aquests singulars manifestants
estaven estretament vigilats per
antiavalots de la mateixa guardia
urbana. Arribat a aquest punt

només ens queda fer-nos preguntes existencials : Quan
canvien el torn que fan, canvien
els estris antidisturbis per la pancarta invertint la situació? Si fan
manifestació tallen el tritnsit amb
el xíulet? Com és possible que
un policía reprimeixi a un altre?
El policía és un Ilop per al
policia?

Sembla que aquest barrí mai ens
deixa de sorprendre, tant de bo
algun dia poguem veure el
nostre estimat regidor de
districte treballant per una E. T. T,
ocupant per poder viure,
manifestant-se per un sou i una
vivenda digna i a sobre essent
reprimít per la policía... ..
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LACAN~Ó
Saque@
Eres pobre y ya estas condenad'0
las riquezas de la tierra
para un!ls priYilegiad'gs,
bienes naturales
nos han sido negad@s.
RepartanJOS las riquezas
este es rruestro legado.

Ya se ha explotado mucho a este
pobre murrio,
ya no queda nada útil que pr<Xlucir
mientras w@ ¡:xx·gs \iyen de
esta mentira.
El resto de espectadores comienlo
ck sus migas.

!-'AG END A

TALLERS

Dimarts í dijous de 17h a 19h
En preparació (definir horaris)
Dimecres de 19.30h a21 h
Dímarts de 18:30 a 20h,
dijous de 18 a 19:30h i
de 19.30h a 21h
Dijous de 21 ha 22.30h
Dívendres a les 19h
Díssabtes de 9 a 10:30h (matí)
Dímecres de 19:30 a 21 h

Díssabte 17 d'octubre 19h.
Dilluns 26 d'octubre 20h.

Miemas estemos obligad@s
acurrar en trabajos iraítiles,
que sólo sirven
parn seguir~,
esta mierda de pivilegiada
desigualdad social.

Seguiremos exigienlo la pasreleria
y no tm trozo del pasreL
No recesitamos que nos deis nada,
porqué ya hace titiDpO
que nos lo ganamos,
no ros conformamos.
Robaremos,

ol-uparemos,
liberaremos
y recu¡:eraremos

lo que es !NUESTRO!
La Banda Waltripi

ADRECES:
Hamsa, c/Míquel Bleach 15
Can Vies, c/Jocs Florals 42
La Fresca, c/Fisas 5
CS de Sants, c/Oizinelles 30
Casal lndepe, c/Demóstenes

8

curset d'angles
al CS. de Sants.
classes de balls de saló(2500ptes/mcs) al C. S. de Sants.
intercanvi entre malabaristes i percussionistes a IHamsa.
classes de ioga (2500ptcsimcs)
al CS. de Sants.
escriptura creativa (comeowa ei4illi98J al C. S. de Sants.

JORNADA ANTISEXISTA a l'HAMSA.
19h. Xerrada-Debat Dona í Treball
Amb M.J.Izquierdo (Prof Sociología)
21 h. Espectacle amb:
La Banda del Zurdo.
22h.Concert arnb: Madison, Las Gambas i Dj Benjie.
Organitza: Les Tenses.
Vídeo forum sobre l'atur i la precarietat, a Can Vies.
Organitza: Ass. contra l'atur i la precarietat de Sants.

Introducció al misteriós món deis bolets.
Al Local de la Cooperativa, c/Rossend Arús 4 7 baixos.

e~ustamel1e

se nos ha sido regado.

a l'Hamsa.
passa't per l'Hamsa.
al CS . de Sants.

XERRADESIJORNADE S
Dissabte 17 d'octubre

Roba todo lo que puedas!
Repartamos las riquezas!
Roba todo lo que puedas!
Robaremos a los ricos!

Mientras m® ¡xx;@s
sigan disfiutnxlo,
de lo que tn@:s much@s
hemos ¡miucido,

iniciació al dibuix i al cómic
fotografía
curset de catala

MANIFESTACIONS
Del 22 al 25 d'Octubre
Dijous 22,
9h (matí)
Divendres 23, 18h

JORNADES CONTRA LES E.T.T'S(comarespostaalaFirad'ETI's)

Concentració davant de Correus, Vía Laietana, (peranararinauguració).
Manifestació, davant l'Ajuntament de Comella.
"Contra els abusos del poder".

Dissabte 24,
17h
Diumenge 25, 12h

Manifestació contra les ETT's, Barcelona, Pl.Universitat.
Teatre al Carrer: "Subasta d'esclaus"
Davant de la Fira Interocupació 98 .

CONCERTS
Dissabte 31 d'octubre 22h,
a I'Hamsa.

Concert per l'autogestió del col.lectiu de video Kinski amb:

Dissabte 14 de novembre 22h,
a I'Hamsa.

Concert de Solidaritat ambla Kasa de la Muntanya amb:

-Úm
-From Head Totoe.

Bo d'ajut: 300pts

-Habeas Corpus
-KOP

Bo d'ajut: 300pts

PASSIS DE VIDEO
Tots e\s dilluns a I'HAMSA, passis de pellícules amb pantalla gegant:
Dílluns dia 19 d'octubre 20h,
"Operación Ogro"+ Vídeo de Gestoras Pro-Amnistía.
Dilluns dia 26 d'octubre 20h,
"Charada" d'Stanley Donnen.
Dilluns día 2 novembre 20h,
"Pesadilla antes de Navidad"
Dílluns día 9 novembre 20h,
"La naranja mecánica"
Els passis es faran al 2° pis del Casal.
Organitza: Col.Jectiu Kinski.
Els dímarts, cada 15 dies a l'HAMSA a les 19h, Passis Punks:
Dimarts dia 20 d'octubre 19h,
"Guerrilla Urbana, Eskorbuto i The Addicts"
Dimarts día 3 de novembre 19h,
"Bad Religion i Likidillo"
Organitza: Col.lcctiu Tigres

3HEs JORNADES

CREATIVES l D'IA TERCA1VVT
1

Del 21 al 26 de Novembre, tindnin lloc a l'Hamsa les 3'~ Jornades Creatives i d'ln\ercanvi, que encara estan en fase de
¡xc11aració. De moment esta previst que hi haurá t.al!t..Ts de cómic,joieria, cer.im.ica i fotogralia. "lambé hi hauci demostmcions
en dircctc d'artcsania, scrigralia, lotogralia, cncuadcmació, rcciclatgc, pintura, ilustració, cerámica i paper-matxé. Duranl
les .lomades també hi haura tcmps pcr cxposicions, cspcctaclcs, xcrradcs, projcccions, cinema i dj's. Si estas intcrcssal/da,
passa'l pcr les lardes pcltallcr "J\rt Apart" , a la 3" planta del Casal de l'Hamsa.

