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Butlletí contra-inf'ormatiu de la vila de Sants.

ATAC FEIXISTA A
LA CARRETERA
L' agressor es refugia a comissaria
El passat diurnenge 25 d~abril al vespre, un jove del barri va ser amena~at mentre passejava perla Carretera, per dos coneguts individus nazis,
(que entre d'altres han protagonitzat
diversos atacs contra Can Vies, així
com l'apunyalament d'un jove al
c/Olzinelles fa alguns anys). Els nazis li van treure una navalla i Ji van
dir que el "matarien perque era un
okupa" i "Viva España". El jove va
poder fugir fins a un local proper, on
juntament amb altra gent, van sortir
per tal de repetir l'agressió i
"demostrar als feixistes que no són
els amos del carrer". La persecució
va durar fins a la comissaria de policía de Sants-Estació, on els policies
van protegir els agressors. Curiosament, el dirnarts 27 va sortir tina
breu notícia a El Periódico, on s'informava "segons la policía" que un
jove havia denunciat a uns "okupes"
(sense especificar) d'haver-lo agredit i que "també segons la policía"
s'havia vist una trentena "d'okupes"
sortir de l'Hamsa armats amb pals.
Des del CSA Hamsa s'ha enviat una
carta al director del diari, demanant
més seriositat al seu miga, ja que,
com afmnen: "publicar comunicats
policials encoberts com aquest no
és sinó col.laborar amb els esfon;os
criminalitzadors dels cossos de
seguretat, i no té res a veure amb la
tasca d'informar" i acaben dient que
"els únics agressors són els feixistes, que de jet fa anys que venen
actuant al barri amb la total passivitat de la policia ".

LA PROTESTA CONTRA EL SOROLL
DE LES VIES SURT AL CARRER
El dimarts 13 de mar~, al Centre
Social de Sants, es va fer la primera assemblea informativa pel
cobriment de les vies. Amb l'assistencia de més de 200 persones
del barri, que omplien de gom a
gom la sala, es va presentar la
comissió pel soterrament de les
vies. Aquesta, va deixar ciar que
el plantejament del soterrament,
passava per abaixar uns metres
les vies i construir, a sobre, unes
rambles ajardinades. Reproduim
una part del comunicat "demanem que soterrin les vies del tren
i metro, adequant tots els carrers de l'entorn, a un espai digne per un barri tan cimtric i Les pancartes de protesta comencen a proliferar als edificis propers a les vies.
important com és Sants(. .. ). Fent
selleria de Medi Ambient, i a
Sants i el dissabte 8 de maig, duuna rambla amb jardí, lloc per
di verses institucions i partits porant tot el matí, a la pla~eta Sant
poder passejar i gaudir d'un eslítics. Fins al moment tenien enJordi elaboració de més pancarpai, que ens mereixem, i millotrevistes concertades i estaven a
tes. Es va recordar i convidar a
rar les condicions del nostre
!'espera de respostes " Si a partir
tothom a formar part de la
barri". Des de la comissió, es
del 30 d'abril no hi ha resposta
comissió pe! soterrament de les
passarem a un altre tipus d'acproposava intensificar la previes que es reuneix els dilluns,
sencia als mitjans de comunicació" deien membres de la comisde cada quinze dies, a les 20'00
ció, incidir en els debats polítics
sió. Després de la presentació i
al Centre Social de Sants.
de les eleccions del juny, difonde l'explicació de l'estat actual
dre la reivindicació entre el veide la situació, va venir el torn de
natge i ..participar activament en
precs i preguntes on es va acabar
totes les movilitzacions que sorde concretar el calendari d'actigissin de les assemblees. D'altra
vitats seguent: penjada de panbanda s'havien enviat diverses
cartes des de balcons i finestres
cartes al Ministeri de Foment, a
per fer pública la reivindicació,
~ Ett's al barri.
la Conselleria de política territoel divendres 7 de maig concen~ Manifestació contra les vies.
rial i obres públiques, a la Contració a les 19:00h a pla~a de
~ Can Vies, 2 anys.
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LES ETT S'EXTENEN PEL BARRI

~
~

Amb la reforma laboral de 1994,
aprovada pe! PSOE, PP, CIU i
PNB, es posa en marxa la cessió
de treballadors/es d'una empresa
de treball temporal (ETT) a una
altra empresa usuaria, obtenint
la ETT un guany per aquesta
cessió. En un mercat de treball
caracteritzat pels elevats índexs
d'atur i precarietat laboral, les
ETT s'han consolidat com a institucions que basen la seva política laboral precisament en
aquestes realitats. El fet que l'atur exerceixi de pressió a !'hora
d'acceptar feines que es troben
sota els mínims socialment esta-

Croniques de ... n"2
Desafectació de Constitu
ció-Parcerisa.

~

Acció contra CIU.

tata.

~ Protesta pel cinema en ca
~

Sentencia absolutoria.

~

Auditoria de La Bordeta.

~

Bicicletada contra els
desallotjaments.

Reto! d'una ETT situada al c/Tinent F lomesta

blerts (tant salarialment com en
condicions de treball), així com
la fragmentació i la indefensió
d'importants col.lectius de treballadors i treballadores Uoves,

dones, immigrants), han sigut les
condicions socia1s necessaries -i
reproduides per les ETT- per a
imposar aquesta nova cultura
precaria de le relacions laborals.
(continua a la p3g.2)
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MÉS D'UNA QUINZENA D'ETT TENEN LA SEU A PROP DE SANTS
La protesta perla seva presencia es fa evident arnb visibles i habituals pintades sobre les seves fa<;anes
(vé de la pag.l)

La facilitat amb que els governs han desregulat el mercat de treball i legislat a favor de les
ETT, així com les pressions empresarials per
a trobar mecanismes de flexibilitat1 en la
contractació, a fi d'abaratir i externalitzar
costos laborals, haíÍ fet que les ETT es multipliquin en nombre, tant d'empreses (de 86
l'any 1994 a 438l'any98) com de delagacions
-queja són inquantificables-, progressió que
il.lustra graficament el veritable negoci que
suposen les ETT pe! capitalisme, i no tant
pels milions de treballadors/es que recorren a
"les temporals" per a aconseguir un !loe de
treball. Les principals ETT amb seu al districte són les que apareixen al quadre. Per la
quantitat de delagacions que tepen les ETT al
nostre barrí (en altres zones encara predominantment industrials la proporció s'intensifica -només a Martorell ja hi ha 22 dele acions), la conclusió és que la compr~ - enda
de treballadors/es ha passat a ser u r 1 1
efica'> negoci per a aquells ql,j,e ~~.en e
més capital que escrúpols. Les c~~')cies
per a la for'>a de treball contn cta
o són, ni
de lluny, tan beneficios\~
,
'aeíc
es

sa encara perduren, essent per un mateix treball d'un 30%.

(Les informacions provenen de la revi sta "Capital Humano" Extra Trabajo Temporal , setembre de 98; Ministerio
de Trabajo , Anuario de Estadísticas Laborales, INEM).

dors per ETT respecte a treballadors d'empre-

L~LISTAT

cament en sectors juvenils i en alguns
ambients sindicals, així com diferents Ajuntaments de poblacions catalanes que han restriE't' tl'ús de les ETT en les seves localitats,
p ro, i bé ha calat una certa visió crítica
;;o e . s ETT, tampoc s' ha aconseguit des~p r
~ suport unimime de la societat. Algulternatives presentades per a suavitzar
elements nocius de les ETT són que es
retribueixi un plus de temporalitat als seus
treballadors/res, tal i com es fa a Fran'>a o
Holanda, i com ha recollit el conveni de
comer'> de Girona. Una altra opció és que el
personal de posada en disposició per l'ETT
, 'Hngui un contracte indefinit i que durant els

D'ETT PROPERES AL BARRI 1 RODALIES

ADDECOETT
Facturació: 57.000.000.000.
Capital internacional: basicament francés.
Delegacions a l'estat espanyol: 196.
Director general: Luís Felipe Carnpuzano (Madrid).
Plantilla: 1000 (es refereix al personal propi de la EIT).
Algunes seos properes al barrí:
*Nicaragua, 60-62*Paral.lel, 131.
FLEXIPLAN. ETT SA
Facturació: 13.700.000.000.
Delegacions: 98.
Director general: Enrique Tobalina (Madrid).
Plantilla propia: 310.
Prop del barri: *Avda. de Madrid, 47.
PEOPLE TRABAJO TEMPORAL SA
Facturació: 11.000.000.000.
Director general: Miguel A. Gala.
Plantilla propia: 400.
Delegacions: 85 .
Prop del barri:*Vilamarí,2-4.

DENCIETTSA
Facturació: 1.700.000.000.
Director general: Jos;é Luis Ardanza (rnadrid).
Plantilla propia: 80.
Prop del barri:*Avda. Josep Tarradellas, 37.
UMANO
Del grup Prosegur (seguretat).
Director general: Eduardo Paraja.
Delegacions: 60.
Al barri: *Andana metro L-1 (P~a. Espanya).
OUATTRO LABORE ETT SA
Facturació: 900.000.000.
Prop del barri: *Avda. de Roma, 150-152 Ese. B ler la.
V2 EMPLEO TEMPORAL, Violant d'Hongria, 59.
BRICOLAN ETT, Avda. de Roma, 133-135.
GONZAL GESTION ETT, Creu Coberta, 33-35, Ppal2a.
IMAN, a la Gran Via.
FORIS EMPLOY, a Tinent Flomesta, 24.
KELLY SERVICES, a la Gran Via 564.

SENTENCIA AL PRAT
Els tres joves detinguts (dos del barri),
una hora després deis incidents arrim
de la durega policial, una vegada desconvocada la manifestació pe! desallotjament de les Cases d'en Puig al
Prat de Llobregat, el 15 de julio! de
I'any passat, (veieu Burxa 12) van ser
jutjats el dia 24 de mar'>. El ju~at no 2
del Prat ha absolt a dos deis joves
declarant que sois poden ser identificats com a assistents a la manifestació, el tercer pero, tot i negar-ho en la
seva declaració, ha estat acusat de
llan'>ar pedres als agents, ja que
segons diu la jutgessa "el policia local
084 ofrece mayor credibilidad y verosimilitud", identificant-l'ho aquest
com autor deis fets, tot i que la resta de
policies citats a declarar, no el van
reconeixer. Davant d'aquest fet, al
jove Ji ha estat imposada una penamulta de deu dies.
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L'AUDITORIA
PROTESTA DEL VEINAT DE PARCERISA
DE LA BORDETA
La "L" que configuren Parcerisa-Constitució. volen que es desafecti del Pla de Can Batlló.
La comissió de vei:ns i vei:nes
afectats/des pe! Pla de resolució
de Can Batlló, s'esta movilitzant
davant aquest Pla que esta a punt
de presentar-se, per part de l'equip tecnic de l'Ajuntament,
davant l'ultim plenari municipal
d'aquesta legislatura. El vei:nat,
agrupat en la Comissió d'afectats
deis carrers Constitució-Parcerisa i recolzats per la Coordinadora
d'Urbanisme de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, fa ja molts
anys que demanen la desafecta-

ció total de les vivendes que en
forma de "L" s'inclouen en el Pla,
aquest per ara tant sois preveu, de
forma parcial, desafectar una
quantitat de vivendes. Segons el'
vei:nat "aquesta historia ja fa
massa que dura, 25 anys! La
degradació urbanística d'aquest
tros de la Bordeta ha estat pos sible gracies al desinterés administratiu per preocupar-se d'uns
vei:ns i vei:nes als qui, injustament, varen hipotecar el seu
patrimoni i negar-los sistemati-

cament la millora de la seva qualitat de vida, en consonancia amb
l'oblit al que ha estat condemnat
el nostre barrí". Davant aquest
Pla la Comissió d'afectats troben
que "es cert que manquen equipaments, zones verdes ... pero el
que es cert és que no hi ha planejament de Can Batlló que valgui,
si no hi ha abans la desafectació
total deis habitatges de la "L" que
va des de la PI. de la Pelleria (C/
Constitució) fins l'edifici de la
Telefónica (C/ Parcerisa)".

El proper dijous 6 de maig la
Comissió de Vei'ns de la Bordeta
fa la Presentació pública de
!'Auditoría Urbanística del barrí.
Aquesta Comissió porta des del
passat mes de setembre treballant en un projecte que pretén
reflectir la realitat precaria de la
Bordeta, un barri- on falten tan
millores urbanístiques com de
serveis. Per aixo, i davant l'oblit
de les institucions (el tinént
d'Alcalde de Barcelona, quan li
van preguntar on estava la Bordeta va contestar: Ah, sí! Anant
per la Gran Via abans d'arribar a
Castelldefels, oi ?) han decidit
treballar perla seva banda i treure a la llum totes les mil! ores que
s'haurien de fer al barrí. Tots
aquests mesos d'esfor9 en col.lectiu han donat els seus fruits
en el document que es presentara el proper 6 de maig que, de
moment sera el número O, jaque
volen continuar estudiant el barrí. Entre d'altres, denuncien la
manca de transport públic, la
manca d'equipaments .com ara
papereres o bústies (només en
tenen quatre en tot el barrí) i,
sobretot, el mal estat deis carrers, jaque molts d'ells no ten en
l'amplada que permet que hi
hagi dues voreres per on puguin
passar dues persones. Per tot
aixo, el barrí de la Bordeta continuara unint-se sota el lema: La
Bordeta, un barrí que lluita.

Vista deis edificis situats a la cantonada Parcerisa-Constitució, afectats pel Pla de Can Batlló.

RECORD D'INAUGURACIONS
La proximitat de les eleccions municipals fa augmentar el nombre d'inauguracions de carrers i places.
Aquest mes d'abril hem assistit,
perplexos, a tot un record Guiness d'inauguracions al nostre
districte. Encara que sembli
increíble, l'ajuntament ha fet cinc
inauguracions amb dues setmanes: Els ajardinaments de Can
Ferrero i Can Clos a la Zona
Franca, el nou Pare Botanic a
Montjui'c, i la Pla9a de la Vidrera
i el Pare de Joaquim Domingo i
Sanchez a Sants. És curiós veure
com molts solars i descampats
deis nostres barris, que durant
tants anys havien estat abandonats, plens de merda o convertits
en pi pi-can i camp d'entrenament
de "pit-bulls", es converteixen
per art d'encantament o de concessió d'obra pública en una

pla9a o un pare. Si algun veí es
passeja per aquests n'ous pares i
places(a excepció del Pare Botanic) se n'adonara de la pressa que
s'han donat per acabar-les rapid
(més concretament abans de les
eleccions municipals). Un parell
d'arbrets, una miqueta de terra i
un tobogan conformen !'esperada
pla9a de la vidrera, tota una
decepció pe! vei:nat que portava
anys veient aquel! lleig descampat, aixo sí, no se'n van oblidar
de posar un escenari per a la
inauguració oficial. Sembla que
arriben les eleccions municipals
els nostres alcaldes i regidors de
districte pateixen estrés i fan un
munt d'"hores extres" deixant-se
veure arreu de la ciutat. Aixo no

ens vé de no u, ja sabe m que cada
quatre anys ve la plaga de d'obres i les presses per acabar-les i
inaugurar-les, forma part de la
campanya electoral d'una institució més donada a l'espectacle
públic que al servei del ciutada.

Moment de l'inauguració del Pare Joaquim Domingo, enmig d'una protesta contra Joan Clos.

PROTESTA EN FAVOR
DEL CINEMA EN CATALA
El passat 18 d'abril per la tarda, concentració, van repartir-se
un grup de més d'una trentena de octavetes al temps que es desplapersones, convocades per l'as- gaven un parell de pancartes
semblea local de Maulets de la (amb !emes com: "defensa la
vila de Sants, van participar en terra, parla en cata la" o "cineuna concentració de protesta per ma en catala ", es van cridar
la discriminació que pateix la lemes reivindicant el cinema en
llengua catalana en l'ambit del l cata! a, arribant-se afer pintades i
cinema. L'acte va tenir lloc a impedir l'accés al cinema
davant del cinema Balanya, i durant uns minuts. Tot seguit es
durant la més de mitja hora de va desconvocar l'acte.
1

1

1

Moment en que es repartien octavetes i desplegaven pancartes davant del cinema.

1
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CRÜNIQUES DE LA LLUITA SOCIAL AL BARRI
2.El Sants de la Postguerra de Successió - - - - - - Durant un llarg periode de més de
setanta anys, Barcelona havia estat l'epicentre de diversos conflictes i havia rebut de valent en els
diferents setges i atacs. Sants
sempre esdevingué un punt clau
en les di verses operacions militars
d'encerclament i setge de la ciutat:
* el1641, quan el poderós exercit
del rei q'Espanya (Felip IV)
acampa a Sants escampant-se pels
altres pobles del Pla de Barcelona
per preparar una conquesta rapida
de la ciutat. Davant aquesta invasió es va produir un al<;ament
popular a la ciutat, "el Corpus
Sang", que va adquirir el caracter
de guerra de separació, la guerra
deis Segadors, assentant un llarg
setge que va acabar amb l'imposi~ió del projecte imperial espanyol
(ell652).
* a partir del 1705, durant l'enfrontament entre Caries d'Áustria
i Felip d'Anjou (defensat perCastella). Fou un enfrontament entre
les diferents potencies europees
(la guerra de Successió), i a l'Estat
va concluir amb la sortida de les
trepes aliades de Catalunya, i la
posterior ocupació del territori
catala per part de les trepes felipistes, instaurant altre cop un llarg
setge a la ciutat de Barcelona.

ACCIÓ CONTRA
LASEUDECIU
El passat 16 d'abril, va ser desallotjada una vivenda okupada a
Terrassa, anomenada La Parra.
En relació a aquest fet, com en
d'altres barris i pobles (St. Andreu, CorneliL.), al barrí, hi va
haver una acció de protesta. El
mateix dia a la tarda, un grup
d'unes 10 persones van llen<;ar
peix podrit i escombraries a la
seu de Convergencia i Unió al
mateix temps que feien algunes
pintades. La vivenda, fins aquell
moment okupada, del que n'es
propietari, Josep Rull (diputat
de CiU), va ser enderrocada el
mateix día, deixant sense vivenda a un grup de joves.

Moment en que es produi'a l'acte.

* el 1713-1714, al llarg del setge
que acabaría amb la batalla de
l'Onze de Setembre.
Per la seva posició geoestrategica
respecte a Montjui:c i els accessos
al portal de Sant Antoni, Sants
acabava essent invariablement
fortificat contra la ciutat i sovint
allotjava comandaments responsables del setge o atac. L'establiment de diversos cordons de setge, amb tot el que aixo suposava
d'allotjament deis soldats i espoliació del territori, havia de comportar per a Sants mals similars
als deis i les assetjades, a banda
de les destrucc.jons sistematiques
o ocasionals que es poguessin
donar, per exemple les del setge
del 1697, que van comportar el
saqueig del poble i l'incendi de
l'església. El més normal era que
l'establiment de tropa comportés
l'evacuació de la població, comen
el combat de la "Creu Coberta", el
1713, en el que va haver-hi un fort
enfrontament i resistencia per part
del poble. El nou regim borbonic
sorgit després de la guerra de Successió i del Decret de Nova Planta
va tenir una ferma voluntat d'afeblir la ciutat de Barcelona, per
aixo va desvincular les zones del
Pla que la ciutat controlava i

administrava directament. Fou
una acció més en una practica de
desconstrucció global de Barcelona. Tot el Pla de Barcelona va
quedar dividit en diferents municipis, situació que s'allargaria fins
a la darreria del segle XIX, quan
van ser annexionats altre cop a
Barcelona. Sants, com altres
pobles del Pla, tenia independencia política respecte a Barcelona,
pero havia quedat inserit en un
únic espai economic i funcional
carcateritzat per especialitzacions
i jerarquies: bona part de les activitats
agrícoles
santsenques
tenien com a destí la ciutat de
Barcelona. Durant el segle XVIII
Catalunya va donar el pas cap a
una agricultura de mercat a la
zona litoral i prelitoral, el desenvolupament de determinades
manufactures i l'expansió del
comer<;. Significa una embranzida
economica, pero cal destacar que
la direcció d'aquest desenvolupament economic estava en mans de
la Cort espanyola, no de Barcelona. La ciutat estava fortament
tenallada perles seqüeles i la continuació de la repressió borbonica. La posició de Sants en tot el
procés economic va ser secundaria i de dependencia. Sants tenia

conreu i tenia costa, pero de les
seves platges no van salpar vaixells cap a America ( en aquesta
epoca el mercat colonial amb els
pobles sotmesos a l'imperialisme
espanyol es va enfortir molt). La
derrota i caiguda de Barcelona va
suposar una canvi polític absolut.
El Consell de Cent fou dissolt i el
govern municipal va passar a una
junta de vint-i-quatre regidors de
designi reial i per temps indefinit.
Fou una etapa exclusivament repressiva on el poble catala va perdre drets polítics i va ser fustigat
per dures fams. A finals del segle
XVIII succei:ren els primers ressons de la revolució industrial.
Els prats d'indianes foren una realitat industrial potent a Sants, on
aviat tingué lloc un procés de proletarització de la població (hi
havia uns dos-cent treballadors i
treballadores), i de progressiva
organització de la classe obrera.
Així, la conflicti vitat inherent a la
gestació d'una societat i una cultura industrial, proletaria i urbana,
se sumava a una situació de conflictivitat general que afectava el
conjunt del país arre! l'invasió
espanyola i els canvis socials i
polítics que comporta.
(Més informació: Arxiu historie de Sants)

CAN VIES: 2 ANYS DESVIANT-SE
"l aja dos anys que obrim altres vies
i ens desviem. laja dos anys que una
casa buida i abandonada va ser okupada i rehabilitada per abrir un
espai on realitzar activitats i trabarse, al mateix temps de cobrir la
necessitat de vivenda d'un grup
de persones. Durant aquest
segón any el Centre Social ha
donat cabuda a xerrades, passis
de video, festes, exposicions i
d'altres activitats, i l'afluimcia de
persones ha anat creixent. D'aquesta manera les assemblees
han estat un espai molt més participatiu i s'han creat alguns
col. lectius nous com la Coordinadora d'estudiants de Sants o
un grup jotografic, que s'han
sumat a tates les persones i
col.lectius (Maulets, els CJC, la
Burxa, el Contra-Tnfos i el
col.lectiu d'estudiants de l'institut loan Pelegrí), que }a hi participa ven i també han jet que cada
dia el Centre Social Autogestionat Can Vies es mantingués
obert. Així, d'una forma autogestionada i assemblearia demostrem
que es possible anar-nos desviant de
tot alió que no ens agrada (precarietat laboral, manca d'espais i vi venda,
privatització de l'ensenyament, acti-

tuts feixistes ... ) i combatre-ho, obrint
altres vies, amb l'auto-organització
de tothom que hi participa. Aquesta
participació, pero, en tot moment
creiem que no tant sois ha d 'existir de

portes endins. La lluita, la f esta, la
reivindicació... és molt importan/ al
carrer, per aixó cada cap més la retació amb el vei'nat és més gran. ludicialment el cas de Can Vies resta atu-

4

rat des de les setmanes de tensió i
ratzia provocades pels desallotjaments de cases okupades del barri a
fina ls de gener i principis de f ebrer
de/98. En aquell moment Can Vi es va
ser amenar,;ada de desallotjament
i en una reunió amb el regidor
Pere Alcober, ens informa (res
per escrit) que l'Ajuntament de
Barcelona tenia la intenció de
comprar l'edifici a TMB i posteriorment retiraria la denúncia.
Aquest jei, pero, queda en
paraules i des de llavors, ara fa
més d'un any, no sabe m res de la
compra o no de l'edifici, i al lutjat d'/nstrucció n" JO el cas esta
paralitzat, pero no retira/. En
tata la casa gairebé s'ha realitzat una rehabilitació total, així,
d'uns mesos cap aquí s'ha adeqüat, al Centre Social, un espai
nou coma laboratorifotografic,
que s'ajegeix a l'espai lüdicoinformatiu, la biblioteca popu/(ll; i la sala d 'activitats i reunions, que es mantenen oberts,
com sempre, a tothom que vulgui
fer-ne ús, al mateix temps que les
assemblees, per a plantejar qua/sevol idea o proposta. Us esperem!
Salut, Resistencia i Okupació."
*Assemblea de Can Vies
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"Del mismo barro"
Autora: Julieta Paredes

*700pts

Recull poetic, de !'autora boliviana
Julieta Paredes, editat per "Mujeres
Creando". " Déjenme que llore a chorros/ a marejadas o a gritos/ se están
muriendo/ cada implacable día/ cada
fría noche/ estas wawitas, estas mujeres,/ estos seres de ternura/ salidos
del sufrimiento/ vividos en el sufrimiento/ se estan muriendo. ( ... )
Déjenme a mí con mis lágrimas/ tiranos y tiranas de turno/ que este llanto
es la prueba/ que no estoy hecha/
como ustedes de plástico y fierro oxidado/ que soy ser humanal las penas
me duelen 1 el amor me esperanza/ la
muerte me asusta( ... )".

"TIEMPOS ENVENENADOS, El caso
del doctor Danesh"
*1800pts
Autora: Fahimeh Farsaie
La revolució que va derrocar la brutal dictadura del Sha d'Iran, aviat va esv:iir les
esperances generades per passar a ser
devorada per un deis seus protagonistes:
els sectors clericals integristes isUunics. El
canvi de rumb de la revolució, al que es va
afegir la guerra Iran-Irak, va significar la
persecució i repressió més ferotges deis
sectors progressistes de la societat iraní. En
aquest període historie, es desenvolupa la
trama que ens presenta l'escriptora iraní,
exiliada des de 1983 a Alemanya, Fahimeh Farsaie. Tiempos Envenenados, esta
basada en fets reals, la historia de la detenció i execució del Dr. Danesh.

"Homenatge a Catalunya"
Autor: George Orwell
Editat per: Ariel Any: 1992

En aquest relat autobiogratic, !'autor de "1984" ens retrata des de la propia i reconeguda subjectivitat moments de la guerra social contra l'aixecament feixista de 1936. Ho fa no només relatant les doloroses experiencies d'un front on les milícies lluiten amb més voluntat que mitjans, sinó que també desgrana l'ambient d'emancipació obrera i d'igualtat que es viu en ciutats com Barcelona, revolució social
que sera progressivament ofegada per les mateixes autoritats republicanes i que conduirá als "Fets de
Maig del 37" (persecussió i repressió als anarquistes i al Partit Obrer d'Unificació Marxista -POUM),
Aquest procés, paral.lel a la substitució imposada en el front republica de les milícies voluntaries per
l'Exercit Regular, debilitara la moral de la classe obrera, que veura finalment com amb el triomf del feixisme s'acabara un periode historie de justícia social i de llibertats nacionals. Interessant pera recuperar la
memoria historica d'un país on la revolució fou possible i tangible.

"Recopilatori de La Burxa" *600pts
Aquest Disc Compacte recopilatori és
fruit de les 13 can9ons que alllarg de
un any i un més han anat sortint a ]'última pagina de La Burxa. Hi podras
trabar 12 can9ons algunes de grups
del barri com Rabia Positiva, Evil
Minded, H.O.W.?, Conflict Noise,
lnnocents, Penguin Village i d'altres
de grups i autors d 'arreu com Obrint
Pas, La Polla Records, Lluís Llach,
Hechos contra el Deco ro, AleHop.
També s 'hi pot trobar una poesía recitada que ens van enviar des del modul
FIES de la presó Jaen H. El CD val
600pls.i tots els beneficis aniran destinats a l'edició de La Burxa.

"Gato negro, gato blanco"
Director: Emir Kusturic a
Es tracta d'una comedia salvatge i
fantastica, localitzada a Serbia i
Croacia, que narra l ' historia de Grga
i Zarije, 2 padrins de la mafia octogenaris i amics des de !' infantesa, que
es veuran enfrontats per les troculentes accions deis seus fills. Quan Matko, el fill de Zarije, necessita diners
per tal de finan9ar un robatori a ma
armada, busca l'ajut del seu pare,
pero davant de la negativa, busca a
Grga. A partir d'aquí, los coses es
compliquen cada cop més.

r---------------------------------------------------------------------------------------IB3UJlrJLILIEi lA IID IE § UJIB3 § CC~IIIPCCIT ciD
Si no vols perdre't cap número de la BURXa, i, a més vols col.laborar en la continuitat d'aquest projecte ara tens la possibilitat de suscri ure' t a
la BURXa per tot un any. 12 mesos assegurats de contrainformació. Tan sois cal que omplis aquesta butlleta (la pots fotocop iar per tal de no fer
malbé l'exemplar) i fer-Ia arribar a Can Vies (c/jocs Florals 42. 08014 Sants).
Hauras de pagar lOOOptes anuals de despeses d'edició i correu.
i escriure les teves dades per tal de poguer-t'ho fer arribar!
Nomo col.lectiu/associació/etc ........ .......... ........................................ Adres;a .... ......................................, ............ ............. ........... ............ .
Població ........... ............................... ................................ Codi postal ................ : ...... ................ .. Telefon ............. .... ......... ........... .......... ..
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Hi va haver una concentració a Pl. Sant Jaume i pancartes penjades a la Sagrada Familia

VISITA D'AZNAR
AGIRONA

Els passats 23 i 24 d'abril, es varen
fer diversos actes emmarcats dins
d'una campan ya internacional per tal
d'aconseguir que no s'executi la
pena de mort dictada en contra de
Mumia Abu Jamal. Mumia era un
conegut activista nord-america,
compromés a nivell social i polític
per les llibertats de les minories
racials i socials. Per tot aixo, va ser
hostigat i perseguit, fins al punt de
jutjar-lo d'una serie de fets absolutament falsos, pels quals va ser condemnat a la pena de mort. A Barcelona, el dissabte 24, diversos centenars
de persones es van concentrar a la
PI.Sant Jaume, reclamant la llibertat
de Mumia, i exigint l'abolició de la
pena de mort als Estats Units, manifestació que va ser acompanyada
d'un grup de percussionistes. Després d'aquest acte, diverses persones
van realitzar una acció simbolica, de
col.locació de dues grans pancartes a
les torres centrals de la Sagrada
Família (fotos), una referent a la
situació de Mumia, i l'altre en contra
de la guerra de !'OTAN a Kosovo.

GIRONA.-El passat dijous 15 d'abril, unes 350 persones es van concentrar a Girona per mostrar el seu
rebuig a la visita d'Aznar a la éiutat,
convidat en un acte del Diari de
Girona i La Caixa. Es va convocar
una manifestació al centre de la ciutat, prop del lloc on s'havia de fer
l'acte (Fundació la Caixa, e/ Sta.
Clara). No obstant, des de primera
hora de la tarda, un desplegament
policial d'uns 200 mossos d'esquadra irnpedia l'accés allloc i ocupava
tota la zona. En l'intent deis i les
manifestants d'accedir al lloc de
l'acte es van produir nombrases
dUTegues policials i enfrontaments
que es van allargar fins entrada la
ni t. Aquella mateixa nit, van detenir i
apallissar un jove de Girona i l'endema, divendres 16, dos joves de
Salt van ser detinguts a casa seva.
Aquestes detencions es deuen al fet
que els mossos van estar filmant
durant els enfrontaments. Des de
Girona s'ha creat una plataforma de
suport als detinguts/des i es preparen properes mobilitzacions.

JORNADA PERLA VIDA DE MUMIA ABU JAMAL

DESALLOTJAMENT DE LA PARRA, KASAS VIEJAS I UNA VIVENDA A GRÁ.CIA
TERRASSA.-Després d'l més
d'amena~a
de desallotjament
contra la casa okupada de La
Parra, a la ciutat de Terrassa, la
policia la va assaltar i enderrocar el passat divendres 16 d'abril. Cap a les 7h del matí, una
dotzena de furgonetes d'antiavalots de la Policía Nacional, van
arribar als carrers del voltant de
la casa, un grup de policies van
entrar-hi després de reventar la
porta, i els altres van acordonar
la zona, amena~ant i colpejant
als i les que pretenien apropars'hi. A la tarda, prop d'unes 200
persones van recórrer el centre
de Terrassa, protestant per l'acció policiaca. Diverses persones
van protestar durant el divendres
16 a les seus de CIU (el propietari de La Parra és Josep Rull,
diputat d'aquest partit) de Sant
Andreu i Sants, després que es
produis el desallotjament de La
Parra. Les accions van consistir
en fer pintades a !'interior de les
seus, i en el vocament d'una caixa de peix podrit en el cas de
Sants. D'altra banda, la nit de

La excavadora va enderrocar La Parra la mateixa tarda.

diumenge a dilluns un altre grup
va tapiar !'entrada de la seu de
CIU de Sant Andreu, reivindicant l'acte en contra del desallotjament de Terrassa.
SANT ANDREU.- El passat 19
d'abril la policia nacional va
desallotjar Kasas Viejas, al
c/Ruben Daría del barri de Sant
Andreu. En el moment del desa-

CONTRA·INfOS
zitzania@ nodoSO.org

llotjament no hi havia ningú a la
casa i l'operació no va acabar
amb cap detingut. Després que
marxessin els dispositius policials, la gent va tornar a entrar a
la casa i van fer una barricada (la
qua! va ser incendiada) al carrer
amb els mobles que quedaven i
d'altra banda es van recuperar
alguns objectes personals deis i
les okupants. Després es van
dirigir a la seu del Districte i van
dipositar material d'obra que hi
havi a a !'interior de l'immoble .
Al vespre es va convocar una

manifestació on van assistir-hi
unes 150 persones.
GRACIA.- El dimarts 20 d'abril ,
una vivenda ok..upada situada al
c/Salines del barri de Gracia, va
ser desallotjada per diverses furgonetes d'antiavalots de la Policia Nacional, el jove que era al
seu interior, el van tenir diverses
hores tancat a comissaria per tal
d'identificar-lo. El dimecres a la
tarda, una cinquantena de persones van fer un tall de transit a la
Ronda del Mig, per tal de protestar en contra de l'acció policiaca.

PROTESTA CONTRA EL CODI PENAL

MÉS INFORMACIONS BREUS

Una trentena de persones van boicotejar un acte de Núria de Gispert.

A CASTELLÓ TAMBÉ DESALLOTGEN
CASTELLÓ.- Després de set mesos i mig d'okupació , el passat dimecres 14
d'abril cap a les deu del matí va ser desallotjat sense avís previ el C.S.O El
Masset Blau de Castelló. A les 20:00h del mateix dia, unes 600 persones es
van concentrar a la pla¡;:a de la Farola de Castelló, per protestar contra el desallotjament. La manifestació va acabar a la porta deis jutjats, on es van
caramels a la fa¡;:ana i es van penjar pancartes.

BARCELONA.-Un grup de prop
de 30 persones va boicotejar el
passat divendres 16 d'abril l'acte
de clausura de les Jornades d'Estudiants de Dret Penal a Barcelona al qua! estava previst l'assistencia de Núria de Gispert,
consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya. El congrés es
va realitzar durant tota la setmana
a l'edifici d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra i va comptar amb la participació de professors i catedratics de Dret Penal
que van analitzat el NCP del1995
i van tractar, entre d'altres, el tema
deis nous tipus de penes per a
delictes menors, les penes-multa.
Les persones que van boicotejar
l'acte de clausura van entrar a !'interior de la Universitat i després
d'alguns incidents amb els/les
organitzadors/res, i algún espontani aspirant a policía van poder

accedir a la sala on es celebrava el
congrés. Un copa dins, van pujar
a l'escenari amb pancartes, des
d'on van explicar els motius de
l'acció, i van llegir una octaveta
amb el títol: "Ni multa, ni presó,
pro u repressió". Els/les organitzadors/res van decidir no continuar
amb la clausura i una entrega de
premis als estudiants prevista en
el programa es va ajornar, segons
deien, per la presencia de la gent
que anava a protestar. Finalment,
tothom va sortir de la sala, congressistes i manifestants van discutir una estona sobre les raons i
la forma de boicotejar, i van anunciar que la consellera de Justícia,
com no, no assistiria. Així que els
estudiants van tornar a entrar a la
sala on van poder per fi repartir-se
els premis, i la gent se'n va anar a
fer el vermut sense poder saludar
la consellera. Un altre dia sera ...

MANIFESTACIONS DEL 1ER DE MAIG
Marxes oficials de CCOO i UGT, de protesta de CGT i CNT, i anticapitalistes
Aquest primer de maig, com cada col.lectius, també es van manifestar
any, els sindicats oficials, CCOO i pe! centre de Barcelona, sota el lema
UGT, van fer marxes festives de bra- "Resistencia Anticapitalista", exprecet d'institucions i partits polítics, sant així el cabreig i l'indignació de
sense contingut de crítica a la situa- molts treballadors/res i aturats/des,
ció laboral, i més de cara a que els davant de la precarització i !' exploseus liders poguessin fer-se la foto tació laboral. Les més de 1.000 perals mitjans de comunicació. D'altres sones que van participar, van pintar
sindicats, com CGT, CNT i col.lec- la fa<;ana del faraonic Liceu, i van
tius sindicals autonoms van realitzar llan<;ar pedres contra Foment del
diverses manifestacions, aquestes Treball i CCOO. Els antiavalots van
més carregades d'un fort contigut en carregar contra els i les manifestants
contra de la Patronal i en favor de la a la Via Laietana, dissolent la marxa,
dignitat de tothom en els seus l!ocs i provocant enfrontaments, pe! Case
de treball. Durant la tarda, diversos Antic, durant més d'una hora.

JORNADES: "TRENQUEM EL SILENCI"
BARCELONA.- Sota
aquest
lema, "trenquem el silenci", s'estan preparant unes jornades de
lluita social. Aquest és el text que
s'esta repartint: "Trenquem el
silenci cada dia, amb els nostres
actes, amb les nostres protestes,
amb les nostres paraules i els nostres silencis. .. Perque cada di a
som més )es persones que volem
un món on tinguin cabuda tots els
mons. Perque aquí hi ha molts
mons que el neoliberalisme, l'especulació, els governs, els mitjans
de comuni¡cació ... miren d'amagar i repnm1r... I sota· aquest
lema: "TRENQUEM EL SILENCI". Contra el seu CONTROL
SOCIAL, els seus MITJANS DE
COMUNICACió, pels nostres
DRETS BaSICS ja siguem d'aquí
o d'alla, ja siguem emigrants o
treballem
la SOLIDARITAT
INTERNACIONAL, o el MóN

LABORAL, o el MóN DE L'ECOLOGIA; a partir del 21 de
maig, mitjan<;ant di verses accions
demostrarem a la societat que
nosaltres, hom<es i dones sense
treball, sense papers, sense
diners, tenim cara i nom, tenim
dignitat, tenim il.lusió i a més formem part d'aquesta ciutat, d'aquest món i volem continuar així
malgrat la seva repressió, malgrat
la seva exclusió. Perqile el mon
on tinguin cabuda tots els mons és
un mon pera les persones, us convidem a tots i totes a participar en
les accions que es rea.litzaran a
partir del 21 de maig, us convidem a TRENCAR EL SILENCI.
També us convidem a participar
en la seva preparació en les reunions que se celebraran els dijous
a les l9h. quinzenalment a l'Espai
Obert, C/ Blasco de Garay 2, 1er
(cantonada Paral.lel).

MANIFESTACIÓ CONTRA LA REPRESSIÓ A TERRASSA
TERRASSA.- El dissabte 17 d'abril, una manifestació de prop de 800 persones, va transcórrer a partir de les 20h des de la Pl.Vella de Terrassa, per tal de
denunciar el judici. La manifestació va passar per davant deis jutjats, on es van
col.locar dos grans murals on es podia veure un simbo! okupa
darrera unes reixes. A continuació, en passar perla seu de TV de Terrassa,
va pintar a la fa¡;:ana: "ambles vostres imatges ens volen ficar a la presó" .
marxa va acabar a la PI. Vella, després d'haver llegit un comtinicat davant de
l'Ajuntament (culpable d'aquesta situació). Tot seguit, hi va haver l'actuació
de 3 grups de la ciutat.
MANIFESTACIÓ CONTRA LES ETT'S
MATARÓ.- El passat dia 10 d'abril a Matará, es va realitzar una mani convocada perla CNT i les Juventudes Libertarias contra les ETT's, emmarcada dins
una intensa campanya contra aquestes empreses. Durant el recorregut es van
decorar i reventar els vidres de 9 ETT's . Els/les més.de 100 participants van
"discretament" vigilats de lluny per guardies urbans i pQ!icies nacionals sense
que es produlssin incidents destacables.
CAMPANYA D'ENGANXINES CONTRA TELEFÓNICA
BARCELONA.- Durant la'passada setmana, els i les treballadores de Telefonica han realiza! una intensa campanya d'enganxada de "pegatas" reivindicatives
a diversos llocs, per tal de denunciar la situació que pateixen per l'intent privatitzador de !'empresa, i els consequents acomiadaments. Els llocs on més ha
incidit aquesta campanya, han estat sobretot els vagons de metro, els autobusos i les cabines telefoniques. Amb aquesta acció, continuen la seva llarga
campan ya de protesta.
PROTESTES CONTRA EL CAMP DE GOLF A TORREBONICA
SANT CUGAT.- L'ADENC ( Associació pera la Defensa i l'Estudi de la Natura) ha iniciat una campanya per evitar la construcció d'un camp de golf al
paratge natural de Torrebonica (Sant Cugat). Una de les accions de la campan ya
consisteix en la l'edició d'uns targetons dirigits al Presiden! de "La Caixa"
(propietaria de Torrebonica), on es fan constar el rebuig a la instal.lació d'un
camp de golf a Torrebonica, i en concret se Ji demana que com a Presiden! de
"La Caixa" impulsi l'elaboració d'un Pla Especial que garanteixi la conservació del caracter agroforestal, i mantigui l'ús social de Torrebonica al servei de
les persones del Valles.
CONTINUA L'ACÓS DE LA FUNDA CIÓ HOSPITAL DE SANT PAU
EL PRAT.- El passat divendres 9 d'abril, cap a les 7h del matí, un grup de treballadors contractats perla Fundació Hospital de Sant Pau (actual propietari),
es van presentar davant de la casa okupada situada al costal de l'estació de
trens amb l'intenció d'enderrocar-la, tot i que hi havia gent a dins . Finalment,
l'apoderat va decidir suspendre l'enderroc, tot dient que volien dialogar amb
els i les okupants i que no posarien denúncia. Aquesta situació, és molt
a la que ara fa 1 any i mig van patir les persones que vi vi en al Rancho Grande,
casa okupada de Sant Andreu (c/Sant Sebastia n"10), que essent també propietat
de la Fundació Hospital de Sant Pau, van patir un desallotjament, una detenció
i actualment la casa segueix abandonada.
JUDICI DE FALTES PER UNES DETENCIONS INDISCRIMINADES
JUTJATS BARCELONA.- El dimarts 6 d'abril es va realitzar eljudici de faltes
contra 3 deis 4 detinguts (el quart era menor) a la manifestació contra l'ingrés
presó d'un jo ve acusat d'atemptat a l'autoritat, detingut durant la manifestació
de protesta pe! desallotjament del Cine Okupat de Via Laietana, a !'octubre del
96. Durant el judici del dimarts, que va quedar vist per sentencia, els policies
que testificaven es van contradir entre ells i no van coincidir amb les seves
anteriors declaracions, perla qua! cosa es va demanar l'absolució deis acusats.
ACCIÓ REIVINDICATIVA A CORREUS
BARCELONA.- Per protestar contra !'actual procés de precarització laboral a
Correus, el passat dijous 8 d'abril es va fer una acció reivindicativa: durant 3
hores 3 persones van estar penjades de la fa¡;:ana de l'edifici central de Correus,
a Via Laietana, amb una pancarta que deia "No al pacto de eficacia limitada".
Durant l'acció es van repartir octavetes denuncian! la situació actual deis/les
treballadors/res de Correus.
L'ASS. D'ATURATS DEL CASC ANTIC REPRIMITS PEL DISTRICTE
LA RIBERA.- L'Assemblea d'aturats/des del Case Antic , van rebre el pas
dijous 22 d'abril, la visita d'un agent judicial, que els dona va una setmana per
tal d'abandonar el local on es traben actualment (un local del qua! el Districte
va prometre pagar ellloguer durant 5 anys, cosa que després del primer any
va deixar de fer). Actualment es tan intentan! trabar un altre local, pero el Districte els ho posa molt difícil, ja que els locals buits municipals que hi ha
aprop, es tan sent tapiats , comes el cas de l'Economat militar del c/Rec Comtal
19, tapiat el mate.ix dia 22 sota la vigilancia d'una vintena de policies i davant
de la protesta d'unes 30 persones que es van solidaritzar amb els aturats/des.

lacan~ó
YA ES TARDE
LA VIDA NO TE HA HECHO ESPERAR
EL DINERO TE LO HA DADO TODO

tallers

POSEES LA FELICIDAD

1

Y EL PUEBLO ESTÁ DE TU LADO.
YA ES TARDE PARA CAMBIAR
LA HISTORIA SIEMPRE ES LA MISMA
SI DESEAS LA LIBERTAD
SÓLO TIENES QUE PEDIRLA .
TE CREES MUY PODEROSO
Y ERES COMO LOS DEMÁS
ACABARÁS BAJO TIERR A
Y ALLÍ TE PUDRIRÁS.
SIGUE APROVECHÁNDOTE
DE LA GENTE
MIENTRAS QUE OTROS

dilluns 19 a 22h
dimarts/dijous 19 a 20:30h
dimecres 19h a 20:30h
dimecres 19h a 20:30h
dijous de llh a 14h
dijous de 19 a 20:30h
dijous de 21h a 22'30h
divendres 17h
divendres 19h
dissabte de 9 a 10:30h
tots els dies a les 17h

1

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

Hamsa
C. S. de Sants
C.S. de Sants
C.S. de Sants
Hamsa
C.S. de Sants
C.S. de Sants
Hamsa
Hamsa
C.S. de Sants
Escala Perú

DAN LA VIDA POR
PODER SOBREVIVIR, REÍR Y SER FELIZ
JUGANDO CON TU DINERO A HORA

1

ERES MÁS GILIPOLLAS.

L

SIN TUS MARCAS N I DINERO
YA NO PUEDES EXISTIR
SIN CRIADOS NI COCINEROS

xerrades

1

1

Cada dilluns perla tarda a Can Vi es: Dilluns conflictius
Dilluns 3 de maig
Debat sobre les drogues i els moviments socials
El conflicte de les treballadores socials
Dilluns 1O de maig

Can Vies 19h
Can Vies 19h

Dimecres 26 de maig
Dijous 3 de juny

Casal Indepe 20h
Casal Indepe 20h

SERÍA MEJOR MORIR.
NADIE ES MÁS , NADIE ES MENOS,
SÓLO CUENTA EL PORVENIR

Presentació de !'editorial Mata de Jonc
Les eleccions municipals i l'esquerra independentista

TIENES SECO EL CEREBRO POR MI YA
TE PUEDES PODRIR
AHORA ESTÁS EN EL JUEGO ,
YA ES TARDE PARA CAMBIAR

~--------------------~: festesiconcerts :~----------------------~

CONFÍA EN TU DINERO
Y EN TU DIGNIDAD SOCIAL.

Divendres 7 de maig
Concert Young Ones, DJVU i Foen
Dissabte 15 de maig Concert en solidaritat amb Can Mireia
Dissabte 29 de maig Concert del col.lectiu Kinski
Dissabte 12 de juny
Concert per l'autogestió del Lokal
(en els tres casos els grups i el preu estan per confirmar)

La Bascula 22:30h
Hamsa 2 lh
Hamsa 2 lh .
Hamsa 21h

...------------------------1: manifestacions :~-----------------------,
Divendres 7 de maig Concentració pel soterrament de les vies
PI~ Sants 19:30h
Dissabte 8 de maig
Pintada de pancartes pe! soterrament de les vies
org.: Comissió Soterrament Vies
e/ St. Jordi cantonada Antoni Campamany llh

1

altres

1

Assemblea constitutiva de 1'Assoc. d' Amics/gues deis Gossos/es.
Presentació de l'Auditoria Urbanística de la Bordeta.
Exposició sobre Can Batlló
org: AVV Rambla-Bordeta
Exposició sobre la dona
org: CJC
Del 3 al 10 de maig
Assessorament psicologic i jurídic al CS Sants (Informació a la secretaria)

Dimecres 5 de maig
Dijous 6 de maig
Del 26/4 al 8/5

CS S ants 19h
Cotxeres 19:30h
Cotxeres
Can Vies

Setmana de Lluita Social: "Trenquem el silenci"
Divendres 21 de maig

Dissabte 22 de maig

Cercavila contra
l'exclusió social

Rua contra el
control social
Lloc: PL.Catalunya llh

adreces
Hamsa, c/Miquel Bleach 15
Can Vies, c/Jocs Florals 42
CS de Sants, c/Olzinelles 30
Casal lndepe, c/Demostenes
Can Carrasclet, c/Melcior de Pala u 122
La Barricada, c/Cqnstitució 104

Dimarts 25 de maig
Manifestació
de solidaritat amb
els/les inmigrants
Lloc: La Verneda

Dijous 27 de maig
Xerrada contra
els mitjans de
comunicació oficials
Lloc: Espai Obert

DENEGAT EL PERMÍS PER L' ANIVERSARI DE CAN VIES
Atenció: En el moment de tancar l'edició d'aquesta Burxa, el Districte havia anunciat la denegació del
permís per tal de celebrar a la PI.Malaga o a qualsevol altre lloc públic, la jornada de celebració del segón
aniversari de Can Vies. Possiblement, el Districte es revenga d'aquesta manera de la gent de Can Vies, per
haber recolzat a la gent de Can Blanco i l'Hamsa, en un acte de protesta en contra de Joan Clos el passat
mes d'abril (veure article Record d'Inauguracions). No se sap si finalment es concedira el permís, pero el
Centre Social Can Vies esta decidit a celebrar el seu aniversari tot i la denegació de 1' Ajuntament.

