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ANTIAVALOTS PER UNA SIMPLE IDENTIFICACIO
Un dispositiu de més de 40 agents antiavalots, per tan sois de manar el DNT a 5 persones al c/d'en Blanco
La casa okupada del carrer Blanco
va rebre el passat dimarts 16 de
febrer la visita de la secretaria judicial per tal de dura terme una ordre
del jutge d'identificació deis i les
habitants de la casa. Pero per complir aquest senzill tramit van mobilitzar un mínim de cinc furgonetes
d'antiavalots, una vintena de poli-

cies de paisa i el mateix comissari
del districte de Sants-Montju"ic.
Aixo significa un contigent de més
de quaranta agents armats per tal
d'aconseguir que les cinc persones
que estaven dormint a la casa
ensenyessin la seva documentació.
Segons la gent de la casa: "Creiem
que tota aquesta operació anava

destinada a aconseguir un desallotjament sense ordre, ja que nosaltres ens havíem presentat al jutjat
d'instrucció n° 12 (que investiga el
cas) per tal de personar-nos com a
okupants i es van negar a acceptarho. Estaven esperant la mínima senyal de resistencia per esbotzar la
porta i detenir-nos. (continua a la piig.2 )

15 HORES ALS
CALABOSSOS
El passat dijous 18 de febrer cap
a les 19h, un noi del barri, va
agafar un cassette (valorat en
unes I.OOOpts) dins de la Cooperativa ABACUS situada a l'edifici del Mercat d'Hostafrancs.
Quan sortia perla caixa, !'alarma
va sonar i el noi va treure el cassette i el va deixar, després de
ser esbroncat per la caixera.
Pero el que en principi no hauria
d'haver passat d'aquí, es va convertir en un lamentable episodi
de prepotencia. La caixera de
l'ABACUS, va avisar a la Policía
Nacional, i tot i que el noi finalment no s'havia endut res, i que
(continua a la pag.2)

L' AJUNTAMENT MULTA 1 ENCARTELLA
La Guardia Urbana, habitualment imposa multes a col.lectius
i persones que encartellen a les
parets del barri, multes de més de
5.000pts. Pero el més sorprenent,

ENDERROCAMENTDELA
CASERNA D'AVINGUDA ROMA.

Restes de la fa~ana de la caserna militar als inicis de mar~
Aquest mes s'ha tirat a terra la s'ha esborrat ja que els blocs del
caserna militar que hi havia a I'A- costat de l'antiga caserna (al carrer
vinguda de Roma entre e l carrer Yilamarí) estan habitats per oftLianc;a i Vilamarí. De l'antic edifi- cials de l'exercit. La polemica amb
ci militar, només en queda el solar l'antiga caserna va esclatar quan
i una part de la fac;ana protegida !'empresa constructora que ha
per una reixa metal.lica que impe- comprat els terrenys va anunciar
deix !'entrada a la tinca. La la construcció de pisos amb zones
presencia militar, pero, encara no de jardí als baixos que serien d'ús

és que mentre per una banda penalitza, per altra banda és el propi Ajuntament qui omple les parets de cartells amb el seu escut,
tal i com es pot veure a la foto.
privat. El ve"inat es va queixar perque considerava que els jardins
havien de ser d'ús públic i, finalment, la constructora va decidir
que faria una zona ajardinada
oberta a tothom. L'altre problema
que va sorgir anava relacionar
amb els aparcaments que hi ha
sota els terrenys, ja que, fins ara,
només eren utilitzats pels militars
de la caserna i pels oficials del
bloc del costat. A partir d'ara,
aquests aparcaments podran ser
utilitzats per altres persones i es
posaran places a la venda. Tots
aquests problemes són coneguts
pel ve"inat, pero el que no se sap és
que durant el temps que ha estat
tancada la caserna (un any, aproximadament), un grup de deu persones ha estat ocupant, sense reivindicar l'okupació, l'edifici que
ara s'ha enderrocat. Aquestes persones, ignorades per tothom,
s'han quedat al carrer mentre la
constructora proclama en grans
cartells la propera creació de
pisos d'alt estanding.

NETEJAVIDRES
ASSETJADES
(Aquest article és una carta que ens ha arribat)

"Avui dilluns, com molts dies, entre
dos i tres )oves, venen mocadors de
paper i netejen els vidres dels cotxes que s'aturen en la conjluimcia
del carrer Numimcia amb la plar;a
deis Paisos Catalans. Avui, pero,
havia d'escriure i explicar-ha, )a
que no és la primera vegada que
veig com aquests/es )oves són identificats i intimidats pels agents de la
Guardia Urbana que passen, o hi
van expressament (? ). A vui, com
d 'altres dies, un parell de noies han
hagut d'aguantar la prepotencia de
l'agent, al arrencar-li a una d'elles,
literalment de les mans, l'estri per
netejar i seguidament sotmetre les
dues a un interrogatori, per acabar
havent d'assumir la imposició d'una multa. Avui, després de veure
aquesta situació, he parlat amb
elles, i tot xerrant hem tingut ciar
que davant d'aquesta situació
actu;al de precarietat laboral, alguna cosa s 'havia de fer i que cada
vegada n'estem més farts/es d 'abusos de poder. Tot seguit, elles han
trencat la multa, amb tata la rabia
que han pogut, i han seguit 'currant-s'ho' un carrer més aval!."

EL DISTRICTE NO SAP RES
Segons Francesc Osán, !'informe de la Guardia Urbana no consta
(vé de la p:)g. 1)

Només la rapida arribada de malta gent del barrí que es va concentrar al carrer e ls va fer desistir.
Durant més de mitja hora vam
estar intentant d'identificar-nos a
la porta, mentre qu e ells insistien
en registrar la casa ; finalment
vam aconseguir que es qu edessin
a !'escala. La gent ha d'entendre
la tensió que significa que et des. pertin a quarts de vui t del matí les
dotacions d 'antiavalots amb l'amenac;.¡¡ de fer-te fora de casa
teva".
La redacció de La Burxa ha pogut
llegir l'ordre judicial en la que
ressalten frases com "la casa esta

controlada per tres persones
grans que utilitzen grans cotxes"
o "durant els caps de setmana hi

ha una afluencia de noies jovenetes d'entre quinze i vint anys ";
fruit, aquestes, d'una teórica investigació policial. Una altra teórica investigació és la de la Guardia Urbana que, convertits en
perits aparelladors, han decretal,
només mirant la fac;ana, que la
casa esta en perill de runa. Informe que segons Francesc Osan,
sots-regidor del districte, no
consta enlloc . Ara, la gent de la
casa ja s'ha personat i estan pendents que els adjudiquin advocat
d'otici i els citin a declarar. Per
cert, el dies 16 i 17 de febrer hi
havia vaga de secretariat judicial,
i no sabem si la que va anar al
carrer Blanco tenia tanta pressa
perque feia tarda la manifestació.

Les furgonetes d'antiavalots quan aparcaven al c/d'en Blanco el passat dia 16/2

EL CENTRE SOCIAL AUTOGESTIONAT HAMSA, FA 3 A.NYS
A finals de mes fara tres anys de
l'antiga fundició d 'Hostrafrancs .
Exactament fou el 23 de marc; de
1995 el dia en que una vintena de
joves van iniciar un projecte que
amb els anys ha convertit un espai
ruinós i abandonat en un dinamic
centre social autogestionat. Per
aconseguir aquesta fita, pero, s'hi
han dedicat molts esforc;os, i si no
hagués estat per la implicació d'un
gran nombre de gent no s'estaria
celebrant aquest tercer any. D'aixo
en són conscients els i les participants en l'assemblea del centre
social. Ens recorden les incabables
feines de neteja i rehabilitació, els
concerts i les festes per a financ;ar
el projecte, les campanyes i manifestacions per aturar els tres intents
de desallotjament. En fi, com en

aquest temps un volum important
de persones ha participat en la
col.lectivizació i la defensa d'un
espai alliberat. Parlant amb un
membre de l'assemblea, ens explica que "els tres anys d'existencia
han estat el fruit de l'esforc; i la lluita que un sector de gent jove deis
nostres barris ha realitzat autonomament, i aixo, en una ciutat consensuada i domesticada com Barcelona, és un fet a destacar." En
aquest sentit, des de l"HAMSA
valoren que tot el treball no ha
estat en va i que han servit per a
consolidar un embrió de xarxa
social : "L'HAMSA no és una utopia irrealitzable, jaque no hi ha res
més real que les quatre parets del
casal. Estem demostrant que, lluny
de discursos romantics, hem estat

EL VAN DEIXAR ANAR AL MATÍ SEGÜENT
(vé de la pag. 1)

el valor del cassette era molt
baix, va decidir que s'havia d'endur al noi a comissaria per tal
d'identificar-lo. Un cop alla, i
després de ser escorcollat, va ser
traslladat a una comissaria científica, on Ji van prendre les
empremtes dactilars per comprovar el seu D.N.I. Pero no en
van tenir prou, i després el van
ten ir fins a les 11 h del matí del
dia següent, tancat als calabassos del Districte, al.legant qüestions de tramitació de la denúncia d'un robatori que mai havia
arribat a existir. Després de 15
hores, el van deixar anar amb
una citació pe! judici , on !'acusen de furt.

capac;os dematerialitzar els valors
anticapitalistes que defensem" . No
tot pero han estat flors i violes: "Es
fa molt difícil tirar endavant projectes socials com el nostre en un
entorn hostil i amb valors tan incompatibles com els actualment
dominants". També afegeixen una
dosi d'autocrítica, fent referencia a
les mancances i els problemes tan
externs (poca relació amb la gent
gran del barri, ai'llament relatiu,
molesties al ve'inat) com interns
(diferents nivells d'implicació,
estancament a !'hora d'assumir responsabilitats, desgastament de certes persones ... ). En !'última etapa,
pero, s'han engegat iniciatives pera
debatre i canviar la dinamica del
casal, com les assemblees extraordinaries de discussió, la campanya

plac;a per plac;a "Descobrim l'Hamsa" o els contactes amb associacions del barrí. "Els resultats no
han estat dolents, pero encara ens
queda molt", conclou el nostre
interlocutor. Per a complementar
aquest article, caldria fer referencia
al complert dossier informatiu que
el C .S.A. va publicar el mes de
gener i on s'esplica tan la historia
de l'Hamsa com els motius practics
i teorics que van impulsar l'okupació. També hem d'esmentar l'últim
episodi judicial en l'intent de desallotjar-la: el passat 27 de gener es
va celebrar el judici en que !'Audiencia Provincial havia de decidir
sobre el recurs que mantenía aturada l'ordre de desnonament. Ara per
ara, estem esperant la sentencia
que pot arribar qualsevol di a.

ES DONA A CONEIXER
UN GRUP FOTOGRAFIC
Actualment estan preparant dues noves exposicions

Entrada de la cooperativa Abacus

Des del divendres 18 de febrer
fins al di a 2 d' aquest mes, es va
poder veure una exposicio
fotografica al C.S .A .Can Vies,
sobre
okupació.
D'aquesta
manera es va donar a coneixer
un no u grup al barri: la gent del
laboratori fotografíe de Can
Vies . Fins al moment estan participant, aportant les fotografíes, a dos projectes contrainformatius: el Contra-lnfos i la
mateixa Burxa, així introdueixen el seu interés per la fotografía, al mateix temps que
incorporen la imatge, coma via

d ' expressió. Tenen en preparació dues exposicions més, una
sobre els fets del 12 d'octubre
al barri i una altra sobre Can
Vies. A més , estan creant un
arxiu fotografíe de tot alió que
pot interessar del barri i accepten qualsevol imatge per tal de
fer-ho possible. Per poder autogestionar-se el material necessari en el laboratori, obren el
Centre Social de Can Vies. Si
t'interessa el projecte o tens
material, els pots trabar en
aquest espai, de 18 a 22h, els
dilluns cada 1S dies.

CRÓNIQUES DE LES LLUITES SOCIALS AL BARRI
Amb aquesta nova secció historica de la Burxa pretenem recuperar els fets i anecdotes passades que ha viscut el nostre barrí
i que estan emmarcades dios d'una tradició de Iluites obreres,
populars i velnals. Volem acostar-nos tant a la quotidianitat

deis velos i velnes com deixar constancia de les respostes organitzades i els elements de canvi al Ilarg deis anys. Una Iluita
que considerem ha deixat una forta petjada , que forma part
de la Iluita actual i que per tant no podem oblidar...

- - - - - - - I N T RO D U
Sants era ja un indret edificat fa
molts segles. La parroquia de
Santa Maria de Sants, que Ji dona
nom al territori, i al voltant de la
qua! s'ana formant el nucli urba,
existia ja el segle XI. En aquests,
temps Sants era una zona totalment rural on imperava el caciquisme. Els camps de conreu
s'extenien arreu, travessats pels
camins que anaven cap a Barcelona mentre llarguíssimes peces de
tela es blanquejaven en els prats
devora mar.

-La Guerra de Successió
Amb motiu de la desfeta catalana
en la Guerra de Successió, a principis del segle XVIII, la conquesta de Barcelona per l'exercit del
rei espanyol i el subsegüent
Decret de Nova Planta, Sants es
convertí en un municipi independent, perdent drets respecte Barcelona com el de refugiar-se dins
de les seves muralles o el privilegi
de "recollida de gent''. A la independencia administrativa l'acompanya l'aparició de la indústria
incipient i el continu crcixement
de la vi la.

-La revolució industrial
El desenvolupament industrial
deis pobles del pla de Barcelona
va ser una conseqüencia directa
de la congestió industrial de la
capital al llarg deis segle XIX.
Aixo comporta que les grans
indústries s'establissin fora de la
ciutat. Sants i la seva Marina, amb
tradició industrial des del segle
XVIII entorn els prats d'indianes,
van iniciar el predomini de la
indústria textil cotonera durant el
segle següent. El 1847 es funda el
Vapor Yell, primera instal.lació
industrial destacada al municipi, i
la seguiren dues fabriques textils
més : I'Espanya Industrial a Hostafrancs i Can Batlló a la Bordeta.
Tot aquest creixement desorganitzat (la població s'havia multiplicar per deu en menys de setanta
anys, passant a ser de 6739 habitants el 1857), la constant especulació, les dificultats economiques
creixents deis i les treballadores,
les precaries condicions del treball..., fou paral.lel a l'inici .de la
lluita obrera cada cop més organitzada. La vida industrial d'un

municipi com Sants, havia d'estar,
en bona part, regida pels conflictes socials: vagues, demandes de
feina, tavernes i ateneus popu-lars ...

-Eis primers esclats obrers
El 1855 va tenir lloc la Primera
Yaga 0eneral a Catalunya, originada per la pretensió de suspendre les associacions no establertes
legalment, la qua! cosa significava desarborar el moviment obrer
organitzat. Aquesta vaga general
tingué particular ressó al Vapor
Yell. Fou un deis primers episodis
de violencia social a Sants i Catalunya al ser assassinat a trets el
director de la fabrica, Josep Sol i
Padrís, durant una reunió negociadora salarial amb una comissió
d'obrers, i com a represalia per
l'execució del dirigent obrer
Josep Barceló. Sants estava així al
capdavant d'alguns moviments
polítics, com ho seguí estant posteriorment en alguns esdeveniments destacats: la col.locació, el
1887, d'una carrega de dinamita a
unes cases deis Santoma, uns
grans i vells cacics cie Sants, la
proposta deis i ltX treballadores
del Vapor Ycll, durant una crisi
que suposa l'acomiadament de
part del personal, de treballar per
meitats i evitar així que molts i
moltes treballadores es quedessin
al carrer, tot i que no fou admesa,
la declaració de la Yaga General
com a prova de resi~tencia al Cop
d'Estat del General Pavía, el
1874, la gran Yaga Textil del
1874, la conquesta de la jornada
de vuit hores pels paletes de Sants
el 1890, i el "Pacto Fraternal" de
pagesos demanant la jornada de
~ )U hores, l'atemptat contra els
Cambó a Hostafrancs, etc ...

-Les entitats del barri
També nasqueren les primeres
entitats socials: el Casino el 1851,
I'Ateneu de la classe obrera el
1864. Els obrers de Sants foren
presents al Primer Congrés Obrer
Espanyol a Barcelona, i formaren
part de la Federació Regional
Espanyola de I'Associació Internacional de Treballadors/es. El
1872 Sants comptava ja amb 1350
afiliats i afiliades a la seva federació. Després del Cop d'Estat de
1874 g ran part d'aquesta lluita
obrera passa a la clandestinitat.

e e 1Ó - - - - - - -

Eren temps de "progrés", "expansió economica"·i repressió.

-L'anexió
Barcelona cada cop més expansiva desde I'Exposició Universal ,
arrabassa un bon tro<; de terfitori a
Sants per continuar la Gran Yia, i
finalment el 1897 es produgué
l'annexió: Sants passa de ser un
municipi a convertir-se en un
barri depenent de Barcelona, tot i
el general descontent popular. A
principis de segle a Catalunya es
vivia un gran fervor revolucionari
davant les cada cop més dures
condicions de vida deis i les !rebailadores. Per l'agost del 1917,
en plena vaga revolucionaria,
Sants fou un barri capdavanter en
els esdeveniments de Catalunya.
El 1918, i dins la gran tradició
obrera d'aquest barri, fou creat el
Sindical Únic, al carrer Yallespir,
on es reorganitza la CNT. D'aquesta manera agafava una major
for<;a la classe obrera en ser substituns els antics sindicats d'oficis
en un únic sindicat. Anys després
el barri va viure el naixement del
partit Esquerra Republicana que
triomfaria en les eleccions al proclamar-se la República.

-Guerra Civil i Dictadura
Totes aquestes mobilitzacions
que van ser l'avantsala de la Guerra Civil, van viure una certa
decadencia i sobretot una forta
repressió després de la derrota a
la guerra i !'entrada dins la llarga
dictadura franquista. Durant les
quatre decades següents s'acallaren i reprimiren lotes aquelles
veus que qüestionaven el feixisme i els moviments socials vivien
en la clandestinitat. A Sants, com
a la resta de la ciutat i de I'Estat,
seguia el creixement urbanístic
desorbitar, les precaries condicions de treball i de vida de la
classe obrera, l'increment de les
desigualtats socials i les mesures
repressives i de control social,
sobretot les qu e visqueren les
dones. Pel s voltants deis setanta,
a la clandestinitat, el país bullia.
Al barri, e l sector més progressista
es reunia a la parroquia de Sant
Medir (vigilada per agents de la
Brigada Políticosocial) emprenent la lluita antifranquista en pro
de la "llibertat i la justícia social".

Aquest fou el bressol del que més
endavant va ser el centre social, i
que seria capdavanter en les lluites ve'inals durant els anys
següents. Fins aleshores les reunions es redui'en a les anomenades comissions de barri, que treballaven al Districte i que eren
liderades per forces polítiques
diferents. Per un cantó la gent que
es reunia al campanar de la parroquia de Sant Medir i era dominada per les joventuts del PSUC, i
per l'altre els que es movien en
l'orbita de Bandera Roja. La transició no va ser facil , el Centre
Social va ser autoritzat e( 1972,
pero existia el perill que fos instrumentalitzat per les comissions
de barri que encara continuaven
treballant. Durant els anys seixanta i setanta foren molles les reivindicacions del ve'inat : el confli cte urba fou molt important (el
pas del Primer Cinturó de Ronda,
les nombroses expropiacions ... ),
les demandes d'escoles públiques,
de residencies i centres-llar per a
la gent gran, la campanya "Salvem Sants dia a dia" que reivindicava la recuperació d'espais !Jiures no utilitzats, com les
Cotxeres, la pla<;a Salvador
Anglada, Can Batlló, etc. Posteriorment la lluita del Centre
Social es va centrar en la recuperació deis terrenys de I'Espanya
Industrial, i en uni ficar els
esfor<;os de les entitats deis tres
barris que composen el Districte
111. Tot un conjunt de mobilitzacions, protestes i demandes per
part deis ve'ins i ve'ines, amb el
Centre Social al capdavant, que
formaren el bressol de la lluita
ve'inal del barri. Tots aquests
aconteixements formen part del
nostre passat i sense els quals no
podríem entendre l'actualitat de l
nostre barri, un barri que com
hem vist té una forta tradició de
lluita obrera i ve'inal. Com reflecteix la can<;ó popular "Com a Calcura", (tot i utilitzar un llenguatge
que ens sembla sexista) :
"Barris defum, pols i ciment. Ens
manca tot, amén, amén, Sordera,
Sanrs i Hostafrancs ... Si ens manca rot, parany i engany! Aquí la
gen! la passa "puta " mig pam de
verd coma Calcula".

12 CONDEMNATS/DES A 6 MESOS DE PRESÓ PER UNA ACCIÓ INFORMATIVA
L' Ajuntament es retira, i la Fiscalía rebaixa l'acusació en contra dels detinguts/des a la Campanya Contra ]'Europa del Ca:pital
Finalment no es va arribar a fer el
judici contra dotze de les catorze
persones que van ser detingudes el
10.11 .1995 després d'una acció
informativa contra J'Euroexercit i
per la insubmissió, una de les
quals és vei"na d'Hostafrancs.
Abans d'entrar al jutjat penal
número 14, tant l'acusació particular com la Fiscalia es van
apropar als advocats/des i als
encausats pera propasar un pacte : reduir la comdemna a sis
mesos de presó per a tots, menys
a les dues persones amb antecedents als que condemnava a dos
anys i quatre mesos. La gent es
va negar rotundament a acceptar-ho; aleshores van oferir els
sis mesos pera tots i totes per un
delicte de desordres públics,
sense utilitzar els antecedents
com a agravants i pagant més de
mig milió en concepte d'indem-

nització a quatre policies ferits.
Després de valorar-ha col.lectivament, i consideran! que, en el cas
de fer-se el judici, alguns/nes deis
detinguts/des tenia moltes possibi-

litats d'anar a la presó, es va decidir acceptar el pacte. La impressió
general va ser de satisfacció, ja
que les acusacions havien demanat
en un principi penes de set anys de

presó pera tothom i tretze anys per
a dues persones (per manifestació
il.lícita, desordres i atemptat a
l'autoritat). En tot moment van
mostrar una actitud sospitosament

r7-:"'~'!"=--:-~~"!'!'!~:¡:;::~s;::;;0!~-:;;-~7¡¡:;:¡"J oberta i dialogan t. cosa que di feria molt de la mantinguda fins el
dia del judici : inclús els presents
van notar una certa por, sobretot
per part de l'advocat de la Guardia Urbana. Des del col.lectiu de
detinguts/des s'apunta a la pressió realitzada una setmana abans
(veure foto), ja que tot i no ser
nombrosa, va fer pensar l'Ajuntament en Ja res posta que podria
tenir l'empresonament d'algun
deis acusats. El advocats de la
defensa, tan els anomenats com
els d'ofici , van considerar el pacte com un fet historie, ja que en
judicis similars, "la policía sempre va a matxacar".
"Cacerola da" de protesta el passat divendres 26 de febrera PI.Sant Jaume.

ABSOLTES 4 NOlES FALSAMENT ACUSAD ES D' ATACAR LA MODEL
Seguint amb les croniques repressives, a mitjans de febrer es va realitzar el judici contra quatre noies
que van ser detingudes el cap d'any
del 1996-97 davant de la presó
Modelo (Esquerra de l'Eixample), i
del que han sortit absoltes totes
excepte una d'elles, que ha estat
condemnada a sis mesos de presó
per un del icte· de resistencia a l'autoritat. Un cinque detingut no es va
presentar i han dictat ordre de

recerca i captura; la situació és
greu,ja que li demanen vuit anys de
presó (la resta de detingudes demanen que es posi en contacte amb
elles).Els fets succei"ren al final d'una concentració amb torxes contra
les presons que, coincidint amb les
campanades, es va realitzar al voltant de la presó. Era el primer cop
que es convocava a Barcelona un
acte que des de fa anys es realitza a
al tres pai'sos d'Europa, i que celebra

junt amb els i les preses l'esmentada festa en un to de protesta i de
denúncia del sistema penitencian .
Després de donar varies voltes a la
presó, tot tirant petardos i comunicant-se amb la gent de dins , i llegir
un escrit, el centenar de participants va desar les torxes que portaven davant la porta, fet que va ser
"interpreta!" per una patrulla policial que just acaba va d'arribar com
un atac al centre penitenciari. Acte

seguit, va intentar emportar-se una
persona, fet que la resta de gent va
impedir. A partir d'aquí van detenir
les cinc persones encausades. La
versió policial va intentar vendre la
moto que la concentració havia
estat un intent d'assalt vandalic a la
Modelo amb coctels molotov (les
torxes i els malabars de foc) i
pedres. Al judici (al Penal número
13) es va demostrar la falsetat de
totes les acusacions.

ABSOLTS/ES PER HAVER IDSSAT LA BANDERA OKUPA

JUDICIALPRAT

Moment en que una de les persones a conseguía hissar la bandera okupa al terrat del Parlament
Quasi un any després de l'acció Codi Penal. Pero, durant la cele- en cap moment es va alterar la
de desplegament de la bandera bració del judici, es va demostrar sessió parlamentaria), i de les 3
okupa al Parlament de Catalunya clarament que es tractava d'un
persones acusades, la Fiscalía va
després d'haver tret la bandera judici ideologic en contra d' a- decidir de retirar l 'acusació, i per
espanyola, va tenir !loe el passat 4 quests nois i noia, jaque en d'al- tant la jutgessa va decretar l' abde marº el judici contra les tres
tres accions similars dins de l'edisolució immediata. Paradoxalpersones que portaren a terme
fici del Parlament,. mai havien ment, pocs dies després que tirés
aquesta acció simbolica. Pretepresentat una denúncia. l aiXI,
endavant l'esmentada denúncia
ni en reivindicar la despenalització després de la declaració (ab- contra les 3 persones, el Parde l'okupació d'edificis abandosolutament contradictoria) deis
lament va aprovar una moció en
nats , actualment considerada com
mossos d'esquadra, d'un diputat que demanava el dialeg de les insa delicte a l' article 245 .2 del
del Parlament (que va afirmar que titucions amb el moviment okupa.

El proper 24 de marº a les 1Oh ,
tres jo ves (2 d ' ells de Sants)
afrontaran un judici de faltes als
Jutjats del Prat de Llobregat. Els
fet s pels quals se'ls acusa, estan
relacionats amb la manifestació
de protesta que tingué !loe el julio! de l'any passat al Prat, coma
resposta al desallotjament de les
Cases d'en Puig. Al finalitzar la
manifestació, la Guardia Urbana
del Prat carreg~ contra els i les
manifestants originant així diversos incidents pels carrers del
Prat. Dues hores després que es
donés per desconvocada la protesta, i quan els joves sortien
d'un bar, agents de la policia local buscaven "caps de turc" per
tal de fer pagar a algú el que havi a passat, així que van detenirlos (a un d'ells a cops de puny) .
Dcsprés de romandre un dia i ·
mig privats de llibertat, els van
acusar de desordres i atemptat
contra l'autoritat.
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"Conrrainformar és desvetllar els inleressos que amaf{a L'aparenr neutralirat
informativa. Conrrainformar és recuperar aquells espais de realitat que no apareixen als diaris ni a Les televisions. Conlrainfornwr és intercanviar Les nostres
Les nostres experiencies de vida i lluita, assenrant Les bases pera La comunicacü5
horitzontal i no mediatitzada. Contrainformar és oposar-se frontalment als
atacs i descredits amh que els mitjans de comunicació ojicials arremeten als
movimems socia!s que qiiestionen el Poder. Contraillformar és donar-nos ve u a
lotes i tots els que encara en tenim poca o gens. Comrainjormw; des de L'autogestió, és construir els canals d'expressió que permetran avwu;ar en !'autonomía de Les nostres vides i fluir es, i que, per tan!, ens permetran avwu;ar cap a
!'autonomía social."

EL PROJECTE BURXA
Actualment, fe m una tirada de 1500 exemplars, i els distribuYm gratu'itament a més
de vint punts -forns de pa, bars, locals d'associacions, etc- als quals des d'aquí
volem agrair el suport. Aquesta quantitat d'exemplars, volem dir-ho en veu alta,
ens su posa ambla nova edició a vuit pagines unes 38.000 pessetes al mes de costos
(únicament en fotocopies, dones esta ciar que la fe in a deis i les que fe m La Burxaredactors/es, maquetadors/es, distribu.idors/es-, més o menys unes deu persones
més la gent que puntualment ens ajuda, no és retribuYda monetariament, precisament per la nostra voluntat de desmercantilitzar al mitxim les relacions socials.
Aquests diners ens su posen un gran esfor~ dones preferim no incloure propaganda
comercial i rebutgem energicament les subvencions de les institucions, per evitar
el seu control i per ser coherents amb el que defensem. Així, com ens financem?
Principalment deis col. lectius que ens recolzen, que són els centres socials okupats
del barri (Hamsa, Can Vi es, La Fresca), alguns col.lectius de lluita social (Maulets,
el grup de dones antisexistes Les Tenses ... ), així com de les subscripcions individuals que hem inicial recentment. Finalment, gran part de l'autogestió, prové de les
Festes Majors Alternatives de l'agost 98 , i una petita part deis -migrats- beneficis
que obtenim d'obrir cada dilluns la cafeta de Can Vi es. Pero amb un any de La Burxa no se'ns han acabat les ganes de seguir treballant, sinó que pensem en nous projectes, dones creiem que el butlletí fotocopia! de 4 pagines ha d'anar creixent de
mica en mica, si volem formar part d'una alternativa real a la (in)co municació oficial. El primer pas ha esta! duplicar el nombre de pagines, així com po1tar La Burxa
a l'impremta per tal d'oferir més qualitat. Pel que fa als continguts, també pretenem innovar, engegant noves seccions, com les "Croniques de les lluites obreres
al barri", que recuperaran cada mes fragments de la historia combativa de Sants, o
bé la secció de "lnformació d'arreu", que inclouran notícies d'altres ambits, que
ens recordaran que Sants no és el centre de l'univers -ens ho intuíem-. Finalment
afegirem petites ressenyes de llibres, discs, pel.lícules ... Aquestes són de moment
les innovacions que presentem, més endavant ja veurem. És evident que el butlletí
encara té mol tes mancances i limitacions. La Burxa no és un col.lectiu tancat, esta
obert a les aportacions de totes aquelles persones que comparteixin el projecte d'una contrainformació críiica i antagonica al pensament dominan!. A La Burxa
intentem resoldre les nostres necessitats de comunicació i informació amb els nostres pro pis mitjans. Entenem que la participació directa de les persones en els projectes col.lectius és necessaria pera transformar el nostre entorn més immediat. A
més, en l'ambit de !'estructura comunicativa, creiem necessitria la ruptura de la
dinamiva periodística "d'uns pensen i els altres són pensats" (periodistes versus
consumidors de cliaris/televisió), així com per el trencament de la manipulació que
pot su posar una informació unidireccional. Creiem en la comunicació horitzontal,
en la transmissió de les experiencies viscudes ("la notícia"), entre totes i tots. Així,
que si tens ganes i temps, podrem compartir el projecte de la contrainformació.
Res més de moment, salut, petons i pensament dissidents.

Amb aquest text s'iniciava !'editorial del número O de La Burxa, el mar~
de 1998. Així, amb el present exemplar que tensa les mans s'acompleix dones un
any de contrainformació mensual i continuada als barris de Sants, Hostafrancs i
la Bordeta. És ara el moment de fer valoracions de !'experiencia, de sospesar l'evolució en els 12 mesos d'aquest projecte nascut per a fomentar una cultura
comunicativa i popular, una cultura autónoma al pensament únic imposat perles
institucions i l'economia de merca t. La Burxa sorgí coma conseqüencia lógica al
creixement deis moviments socials autoorganitzats al nostre barri, que, malgrat
la notable presencia al carrer i en la vida quotidiana de Sants, es trobaven immersos en un cert aYllament social fruit de l'esbiaixada interpretació de la realitat
que, sobre aquestes lluites, oferien els mitjans de comunicació de masses. Si bé
és cert que la iniciativa de La Burxa neix de persones vinculades al moviments
deis centres socials okupats del barri, no és menys cert que des del col.lectiu edi torial s'ha pretés des deis inicis convertir La Burxa en un espai de comunicació
entre totes les lluites vei'nals. Els continguts habituals del butlletí demostren
aquesta voluntat: des de les mateixes notícies de les okupacions, desallotjaments, etc, fins a les lluites vei'nals del cobriment del cinturó, a La Burxa hem
intenta! reflectir toles aquelles realitats reivindicatives i socials que d'altra manera haguessin estat ocultades pels mitjans de comunicació vinculats als poders
ecol)omics i polítics:jud icis alsjoves insubmissos del barri, lluites contra l'atur i
la precarietat laboral, lluites a favor deis espais verds i les vivendes socials en
contra de l'especulació immobiliaria, reivindicacions laborals de treballadores
del barri, a favor de la residencia d:avis, del cobriment de les vies del Mercal
Nou, vagues d'estudiants, i un llarg etcetera de realitats que, malgrat formar part
de la nostra vida i la nostra quotidianitat, sembla que a les televisions o diaris no
interessin per ser notícies "locals", "anecdotiques" o "marginals". A nosaltres sí
que ens interessen: sabem que no són grans esdeveniments mundials, sabem que
no canviaran el "curs de la Historia", pero conformen les mil petites histories que
fan que les persones deis barris de Sants ens sentim més vives, més persones. 1
~ixo, el recuperar col.lectivament la confian~a en nosaltres mateixos i mateixes,
sí que ens interessa.

Ressenres
q;

COMIC
Ja és aquí el n°l d' Artritis , després
de l'important exit del n°0. Aquest
cómic neix ara fa un any a partir del
taller d'artistes autogestinat ART A
PART. En aquest no pots trobar
dibuixos de: Juan Pablo, Arnau,
Riki, Toni , Alberto, Edu, Pau, Marc,
Miki, Marc Vila, Vicente , Sergio.
Mora i Truchot.
*22Spts

"Cómo nos venden la moto", és una
obra de Noam Chomsky i Ignacio
Ramonet. Aquest llibre, ens explica
d'una forma molt entenedora, de
com els estats ·capitalistes, mitjan~ant les grans corporacions de
mitjans de comunicació, mantenen a
les seves poblacions sota control.
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LLIBRE

MAQUETA

Aquesta obra de Ramón Fernández
Durá n, és una profunda crítica sobre
la desig ual distribució de la riquesa,
la precarització, l' exclusió, el retrocés de les conq ues tes laborals i
socials , la contradicció centreperiferia i !'impacte ecologic que
implica !'Europa del Capital.

Última maqueta del grup de punkrock de Barcelona formal per Uri ,
ltxaso, Moro i Alejo. En ella fan un
repas a ritme trepidan! de diferents
formes de repressió i explotació ,
sempre des d'una perspectiva anticapitalista i sincera.
Contacte: A.C. 37020 BCN *400pl~

QUE ÉS PROCIVESA?
Molta gent esta sent literalment expulsada de Ciutat Vella
PROCJVESA és una societat
mixta creada al 1988 amb una
participació pública del 60,71%,
repartida entre l'Ajuntament i la
Diputació de Barcelona, i on participen com accionistes diverses
entitats financeres i empreses de
serveis disposades a repartir-se,
sense cap mena d'escrupol, el
lucratiu negoci que ha suposat la
posada en marxa del P.E.R.I (Pla
Especial de . Reforma Interior).
Com que PROCIVESA és una
empresa mixta que finalitza l'any
2002, tots els seus deutes o beneficis han de ser assumits per l'Ajuntament, i, per la seva part, els
accionistes privats tenen garantitzada la recuperació del capital
aportat, més una remuneració
anual (negoci rodó). Des de l'any
de la fundació de PROCJVESA
fins ara, es pot afirmar que
aquesta empresa esta convertint

el barri del Raval i tot Ciutat
Vella en un laboratori d'especulació, on tota il.legalitat o irregularitat ha estat tolerada, consentida
i silenciada per totes les institucions públiques i privades, complices en la destrucció del barri.
Sense cap mena de dubte, els
bancs, les caixes, les immobiliaries, les empreses constructores,
els despatxos de notaris i molts
funcionaris, n'han aconseguit un
bon benefici economic. Pero per
la majoria de veYns i veYnes PROCIVESA només significa més
problemes i més maldecaps. Pels
veYns i veYnes més pobres ha significar l'expulsió del barri, al no
disposar de papers que justifiquin el seu dret a viure en una
vivenda o simplement perno disposar de recursos economics per
pagar els nous lloguers, molt més
elevats que abans.

DFSALLillJAl\1ENT
DEL KASAL
POPULARA VllASSAR
El passat 1 de fe brer el cos de la
Guardia Civil, acompanyats d'una excavadora, van procedir a la
demolició i desallotjament del
Kasal Popular de Vilassar de
Mar (ubicat a Cabrera de Mar).
Aquest edifici s'havia okupat el
12 de desembre del 98, i era propietat de !'empresa Florispania,
actualment embargada i en desús. Per protestar contra el dessallotjament, el dissabte 6 de febrer es van fer varies activitats
com una botifarrada, una xerrada sobre l'okupació, i una manifestació d'unes 130 persones que
després de fer una llarga volta
per tot el poble, i amb varis mo- ·
ments de crispació, va passar per
davant de la Caserna de la Guardia Civil i finalment va tallar la
nacional JI. Actualment, els/les
joves de Vilassar estan pensant
en okupar un nou edifici.

QUERELLA CRIMINAL CONTRA VALDECASAS
L'acusació parteix de la brutal
carrega policial als Jutjats el
6/2/98 en contra amics,amigues i
familiars d'okupes. Aquest és el
comunicar que les persones afectades perla carrega policial del 6
de febrer del 98 davant deis Jutjats de Barcelona, van presentar
en roda de premsa el dilluns 8 de
febrer del 99: "Arre/ de la íntervenció policial davant deis Jurjats de Barcelona el passat 6 de
febrer de /998, es van produi'r
una trentena de ferits/des entre
familiars, advocats i amics/gues
de 17 )oves que estaven presranr
declaració per haver estar deringuts/des el dia anterior en una
manifestació de protesta per /'onada de desallorjaments de cases

okupades durant aquells dies
(Vakeria,
Morada,
Totxana,
etc ... ). Hem de recordar que
duran/ 10/a aquella sermana es
van prodtú'r prop de 70 detingurs/des, tan a /'interior de les
cases desallotjades com a les
manifestacions. El dia segiient a
la brutal carrega de la policia,
molles entitats, partits polítics i
institucions van demanar responsabilitats polítiques a la Delegada del Covern a Catalunya Julia
Carda Valdecasas, entre les que
cal destacar: el Col.legi d'Advocats, la Regidoria de Drets Civils
de l'Ajuntamenl de Barcelona, la
FAVB, el Consell de la Joventut
de Barcelona, ERC, IC, PSC, i el
PI. Després de la brutalitar de la

policia dura/U aquells fets i de la
indiferencia de Julia Carda Valdecasas davant de les innumerables crítiques (en aquesta i en
d'altres ocasions, en contra del
moviment okupa o contra d'altres
movimenrs socials: Cine Princesa, UAB, ere.), les persones ferides durant aquella carrega han
decidit de presentar una querella
criminal en contra seu, com a
responsable política de la Po licia
Nacional a Catalunya. La querella criminal es complementa
amb fo tografíes, un vídeo i partes
medies, i les acusacions de
lesions, amenaces, coaccions,
vulneració dellliure exercici deis
drets dvics i omissió del deure de
socors".

Moment en que la policia apallissava brutalment a les persones concentrarles davant els jutjats.

POLICIA 2000
Des del 15 de gener (data en que
va comen~Yar la implantació de la
policia 2000), als carrers deis
barris de Barcelona, s'ha pogut
veure un increment de la presencia de la Policia Nacional.
Durant les setmanes següents
s'ha viscut situacions d'assetjament. Diariament s'esta identifican! a gent sense cap motiu aparen!, només amb la intenció de
tenir a la gent controlada i
engrossar els seus arxius. En
alguns barris s'estan preparant
actes per denunciar aquesta
situació d'assetjament i indefensió davant la policia.

PROTESTA
ACORREUS
La Plataforma de Personal Laboral de Correus manté la seva
lluita contra la precarització laboral. El 21 i 22 de gener es va
celebrar a Madrid la segona reunió que va aglutinar totes les
plataformes fins ara existents a
nivell estatal, i en la qua! es van
fixar els cinc punts que es
reivindiquen unitariament:
-La no externalització de la contractació a les ETT, a l'JNEM o a
subcontractes.
-Que la contractac ió es realitzi
rigorosament per l'ordre de les
llistes, mantenint els barems actuals i millorant el seu control,
no deixant en cap cas que l'opinió del cap· sigui vinculant a
!'hora de realitzar aquestes contractacions.
- Manteniment actual de la contractació. Aconseguir la millora
(reflectida en el 2on conveni
col.lectiu) qu e agili tzi aquest
sistema i impedeixi explícitament contractes precaris (d'hores, dies ... ), que desenvolupin
amb claredat una política de
consolidació deis llocs de treball
per tot el personal labora l i que
no es toqui en cap cas la mobilitat funcional i geografica que
apareix en el conveni en vigor.
-A igual treball , igual salari.
- No realitzar proves selectives
per l'accés a la llista de laborals i
que la formació corri a carrec de
Correus, en hores laborab les.
Per donar a coneixer aquesta
ll uita es va convocar el 1O de febrer una jornada de mobilització
general. A Barcelona els membres de la Plataforma van
instal.lar parades informatives.
A les 12h i a les 18h van ocupar
el vestíbul principal, i també van
desplegar una pancarta des del
balcó de la primera planta. Al
llarg del dia un es 150 persones
van passar per informar-se i participar deis actes.

ETT TAPIADA A TERRASSA

MÉS INFORMACIONS BREUS
SOLIDARITAT AMB EL POBLE KURD
BARCELONA- Prop de 400 persones es van concentrar el dilluns 22 del passa mes, a la
PI.Sant Jaume, en un acte de solidaritat amb el poble kurd, convocat pel Centre Catalunya-Kurdistán. De la mateixa manera, el dilluns, 1 de mar9, tornaren a concentrarse unes
100 persones, i seguirant manifestant-se els propers dilluns a les 8 del vespre.

AGRESSIÓ POLICIAL A CORNELLÁ
CORNELLA- El passat divendres 5 de mar9, a !'exterior d'un míting del PP al Polisportiu de Sant lldefons de Cornella de Llobregat, un grup de policies de paisa van amemwar
als i les mani fes tants amb una pistola, com han fet ja d'altres vegades. El noi que van
detenir, va ser ates per multitut de lesions a !' Hospital de Bell vitge. El fet ha estat utilitzat
de forma partidista pels partits polítics de l'oposició.

LA VALL D'EN BASEN PERILL

Moments en que estaven procedint al tapiatge de les portes d'accés

Membres d'Acció Autonoma van
tapiar la matinada del dijous 11 al
divendres 12 de febrer, la fa¡;ana
d'una ETT a la ciutat de Terrassa.
Acció Autonoma, col.lectiu anticapitalista, va reivindicar la tapia
constru'ida a la porta d'accés a una
oficina de !'empresa de treball
temporal Verdior Laborman,
situada a la pla¡;a Salvador Espriu
de la mateixa ciutat. Acció Autonoma va denunciar d'aquesta
manera els beneficis que les ETT
treuen de la situació de precarietat laboral existent a la nostra

societat, que for¡;a a molta gent
en situació d'atur a treballar per
aquest tipus d'empreses. Aquestes, a canvi d'oferir una feina (de
dies o de setmanes) s'enduran fins
a un 40% del sou del treballador o
la treballadora que hagi firma!
contracte amb !'empresa. Aixó,
deixant de banda el fet que, en
tractar-se d'una feina temporal,
qualsevol que intenti organitzarse sindicalment i intenti reivindicar alguna millora de les condi cions laborals sera acomiadat/da
al finalitzar el contracte.

ACCIÓ ANTIMILITARISTA
A LA CASERNA DEL BRUC

OLOT- Convocades perla Coordinadora "Salvem Les Yalls", més de 400 persones es van
concentrar a la Yall d'en Bas (La Garrotxa). Aquestes van manifestar-se contra l'intenció de
la Generalitat, de construir l'eix Vic-Olot. Aquest projecte preveu creuar una vall intacte fins
ara i la construcció d' un túnel de 4Km. Els i les manifestants, van clavar 250 creus blanques i
van repm1ir esqueJes simbolitzant, en cas de realitzar-se el projecte, la mort de la vall.

CONDEMNATS A UN ANY DE PRESÓ
BARCELONA- El 27 de cksembre de 1997 es celebra a Barcelona, una manifestació
contra la llei antiterrorista, on participaren unes 1500 persones, en finalitzar hi bagué 3
detencions. Les 3 persones detingudes han estat ara jutjades i coridemnades a un any de
presó pel magistral Santiago Vida!, del penal n°3 de Barce lo na, adu'int que, segons ell ,
"en democriu:ia tates les .formes de protesta es poden acceptar, sempre i quan no ata·

quin e/s dre1s de les persones".

MOBJLITZACJONS PERLA CRISI DEL PORCÍ
LLEIDA- Membres del sindical agrari Unió de Pagesos, del sector porcí, van realitzar
una tancada a la Catedral de Lleida 1'11 de febrer, i un tall de carretera a l'al9ada d' Alfarras, el 14 del mateix mes, perdonar a coneixer les seves rei vi ndicacions davant la
imposició de redu'ir la producció que ha fet la Generalitat. Unió de Pagesos, defensa a les
i els petits productors, davant l'augmen t de macro-granges i l'intervenció pública en la
compra de pares per mantenir l'estabilitat deis preus.

DESEMBARCAMENT A CADAQUÉS
CADAQUÉS- Una dotzena de soldats armats del Grupo de Operaciones Especiales
(GOE), van desembarcar el passat 26 de febrer cap a les 13h. a la platja gran de Cadaqués.
Els militars van estar corrent perla platja fent practiques, fet que va deixar perplexes a les
persones que passejaven pel Passeig Marítim. En ser increpats perla gent, es van defensar
tot dient: "Cuando nos im•adan/os moros, veremos quién os d~fende rá'"· Els soldats, que
van arribar a apuntar amb metralletes a la gent, ja han estat denunciats per aq uest fet.

EMMANJLLAT 1 ASSASSINAT PER L'ESQUENA
SABADELL- L' últim cap de setmana de febrer es va fer públic a Sabadell el resultat de
!' autopsia al jove de la ciutat que va ser assassinat el passat 13 de gener per un policia
municipal, pressumptament durant una persecució pel robatori d'un cotxe. Aquest informe afirma que el jove va ser disparat per l'esquena quan estava emmani llat aterra.
Di verses entitats socials i ve'lnals de Sabadel l, ja han anunciat una acusació popular contra l'agent que va disparar.

AMENAc;:A CONTRA LA CASA OKUPADA DE L'OASIS.

Moment en que un deis soldats increpava als antimilitaristes.

El dissabte 20 de febrer sis membres de l'Assamblea Antimilitarista de Catalunya van ocupar la
Caserna del Bruc, concretament
la garita que hi ha sobre el centre
de reclutament. L'objectiu de
l'acció era denunciar, una vegada
més, el paper deis exercits al
món: mantenir l'ordre economic i
social que explota a mil.lions de
persones amb les armes i la pressió d'aquestes provocan! morts
arreu del planeta on hi hagi interessos de poder i/o economics.
Tanmateix es va aprofitar per
celebrar els de u anys de la presentació d'insubmissos a l'Estat.
Cal dir que l'acció es va celebrar
en un ambient totalment festiu i
que la nota "txunga" la va posar

un soldadet que es va dedicar tota
l'estona a amena¡;ar la gent que
havia pujat amb "fotre" un tret si
se li "continuaven tocant els collons" (sic), posant-se a la vegada
el carregador al "cetme" i traientli el seguro. L'acció es va donar
per fina li tzada quan es va acabar
el confeti i les serpentines (als 40
minuts d'haver puja!) baixant pel
mateix lloc que havien pujat i
justament en el moment que arribava la policia. Després es va fer
un cercavila fins la porta principal de la caserna i es va posar una
samarreta de la campanya 1O
anys d'insubmissió al timbaler
del Bruc que es veu, e l tenen com
a mascota de la caserna del Bruc.

YALLCARCA- El 22 de mar9 de 1998, s'okupil una casa a I'Áv. República Argentina,
174-180, al barri de Vallcarca. Ara, després que els i les jo ves okupants hagin donat vida
a un espai que es mantingué abandonat més de 1O anys, ha arribat la data per realitzar un
judici (datat pel 9 de man;) provocat perla denúncia presentada perla Casa· de la Caritat,
institució que pertany a la Diputació de Barcelona. En contra d'aquesta situació, i l'amena9a de desallotjament, una trente na de persones, el passat 3 de mar9, van fer una acció
de protesta a !' interior de l' edifici de la Diputació, on es van repartir octavetes, i tot
seguit, després d'abandonar- lo van plantar una tenda de campanya davant de !'entrada
princi pal, a la Rambla de Catalunya. Cal res saltar, queja han aconseguit més de 500 signatures de rebuig al seu desallotjament.

LA PARRA ESTÁ A L'ESPERA J S' OKUPA A SANT CUGAT
VALLES-Una altra casa okupada a la ciutat de Terrassa, també esta amem19ada de desallotjament. De fet el di a 11 de mar9 finalitza el pla9 judicial perque les persones que hi
viuen l'abandonin. Aquesta situació, s'ha produ'lt a partir de la denúncia deis propietaris
(Josep Ru ll , diputat de CIU al Parlament). D'altra banda, un grup d'unes 100 persones,
van okupar la masia de Torre Blanca de Sant Cugat, i valen fer un Centre Social.

LA DENÚNCJA CONTRA EL PATI llLAU S' ARXJVARÁ
CORNELLA- Després que alguns/es deis i les okupants d'aquest centre social de Cornella, anessin a declarar als jutjats, van saber que la denúncia per usurpació contra
aquesta casa okupada, sera arxivada d'aquí a pocs d ies. Habitualment, pero, després de
ser arxivades mol tes causes d ' usurpació, aquestes passen a la via civil i continua el procés per tal de ser desallotjades.

2 NOVES OKUPACJONS A SANT ANDREU
SANT ANDREU- La matinada de l dimarts 23 de febrer, es va okupar una casa al c/Concepció Arenal, 250 del barri de Sant Andreu. La Guardia Urbana va aconseguir entrar
il.legalment dins la casa,ja que una veYna els proporciona l'accés a través d'un forat que
hi havia a la tapia que separa les dues cases. D'aquesta manera, els agents van identificar
4 persones .sota l'ame na9a de ser detingudes si no ho feien. Una altra casa es va okupar el
passat diumenge 7 de mar9 al c/Vasconia n°2l .

JÓVENES VIOLENT@S
Quemado otro autobús
por los mismos de siempre.
La gente bien nacida
no puede aguantar más.
Estafados mil millones
por los mismos de siempre.
La gente bien nacida
si puede aguantar más.
La violéncia radical
acaba con el fu tu ro.
Sindicatos y patronos
se muestran indignados.
El abuso de la tierra
acaba con el futuro.
Sindicatos y patronos
no se muestran indignados.
Diputados radicales
andan libres por las calles.
El Estado de derecho
no lo puede tolerar.
Mercenarios del GAL
andan libres por las calles.
El Estado de derecho
si lo puede tolerar.
Jóvenes violent@ s,
nuevas algaradas.

dimarts/dijous de 19 a 20:30h
dimecres 19'30h
dimecres 19h a 20:30h
dimecres 19h a 20:30h
dijous de 11 h a 14h
(canvia d'horari)
dijous de 19 a 20:30h
dijous de 21 h a 22' 30h
divendres 17h
divendres 19h
dissabte de 9 a 10:30h
tots els dies a les 17h

curset d'angles
taller de clown
curset de catala
eines perla vida
taller de joieria
taller de comic
escriptura creativa
classes de balls de saló
autodefensa
trobada de malabars i percusió
ioga
escoJa d'adults (d'alfabetització a G.E.)

CS de Sants
Hamsa
CS de Sants
CS de Sants
Hamsa
Hamsa
CS de Sants
CS de Sants
Hamsa
Hamsa
CS de Sants
Escala Perú

Tots els dilluris a les 20h a I'Hamsa, pel.lícula amb pantalla gegant. Organitza Kinski.
15 de man;
Airbag
·
22 de marc;:
Cinema d'estrena
29 de marc;:
El gabinete caligari

Divendres 19 de marc;: 21 h

~·Rlf26l6
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no vols perdre't cap número de La¡
!BURXa, i, a més vols col.laborar en la¡
jcontinuitat d'aquest projecte ara tens la !
lpossibilitat de suscriure't a la BURxa!
!per tot un any. Tans sois cal que omplis!
!aquesta butlleta i fer-Ia arribar a Can Vies!
!Cc/jocs Florals 42. 08014 Sant~), amb!
IOOOpt~ l'any de despeses d'edició ij
con·eu, i posa les teves dades!
1

¡

¡

¡Nom o col.lectiu/associació/etc
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!Població .................................... j
!Codi postal ......... ................... .... !
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Festa Coordinadora d'Estudiants
Escala Barrufet (200pts)
Abans hi haura la presentació i xocolatada.
Divendres 19 de marc;: 20:30h Boikot, Koma, Kop i Flitter
Cotxeres (1.200pts)
Org: Koperaktiva
Dissabte 20 de marc;: 20:30h Color humano, Spook &the Guay i Joxe Ripiau Cotxeres ( 1.500/2.000)
Festa de la Revolució, xiringuitos, xerrades,etc..
Rampa Cotxeres
Dissabte 27 de marc;:
a la nit concett ( l.Oüüpt~) amb Potato, Jarana, 5'Afonía, Banda del Zurdo. Org: CJC's

Dijous 11 de marc;: 19:30h
Di vendres 12 de m are;: 19h
Dissabte 13 de marc;: 19h
Dimarts 16 de marc;: 19h
Dimarts 16 de marc;: 19:30h
Dimarts 16 de marc;: 19h
Dijous 18 de marc;: 20h
Divendres 19 de marc;: 19h

Dijous cada 15 di es 20h
Cada dimarts 19-20:30h
Dijous 1 1 de m are;: 19h

Diapositives del Kurdistan Org: Maulets Can Vies
Can Vies
L'avortament, amb M.Cervera. Org:FAS
Diapositives : "La historia de la prohibició" Can Vies
amb J.Cussó. Org: FAS
Can Vies
Autocultiu de la Marihuana
amb J.Cervantes Org: FAS
Efectes del bombardeig a Irak amb J.Botey Can Carrasclet
Atur, exclusió social i resposta col.lectiva Hamsa
amb M.Sáez (Baladre) i J.Díez (economista)
Xerrada: El Kurdistán, amb un membre del PKK.
Can Vies
L'Eutanasia
Org: FAS
CS de Sants
amb A.Bau (Associació Dret a una Mort Digna)

Assemblea pel cobriment de les vies
Servei Jurídic
Assemblea de velns/es de La Bordeta

CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants

Exposició "Puig Antich" del 8/3 al 21/3 , "Pobles oprimits a L'Estat Espanyol" del 22/3 al 5/4. Can Vi es

93 442 62 53
Hamsa, c/Miquel Bleach 15
Can Vies, c/Jocs Fiarais 42
La Fresca, c/Fisas 5
CS de Sants, c/Olzinelles 30
Casal Indepe, c/Demostones
Can Carrasclet, dMelcior de Palau 122
La Barricada, dConstitució 104

Dissabte 20 de marc;:
Diumenge 21 de marc;:
Dilluns 22 de marc;:
Dimarts 23 de marc;:
Dimecres 24 de marc;:
Dijous 25 de marc;:
Divendres 26 de marc;:
Dissabte 27 de marc;:
Diumenge 28 de marc;:

Concert Punk
Inauguració de l'exposició, "Activitats artístiques a I'HAMSA"
i "6 dones fotografes", amb actuació sorpresa. Org: ArtA Part
Cinema d'estrena
Org: Kinski
Kafeta Krust-Punk i passi de video Org:Tigres
Xerrada "Dona i Radios Lliures" Org: Les Tenses
Lectura dramatitzada
Org:F.A.G.C.
•
ler Aniversari de La Burxa, xerrada, sopar i festa.
Concert i Capoeira (grups per confirmar).
Espectacles, cabaret, trapezi, malabars, circ, etc ...
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