Et pots posar en contacte
amb nosaltres als CSA
Can Vies i Hamsa.
O trucant al tlf/fax.93 442 62 53, o al
e.mail: burxa@sindominio.net
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VIES NO, BOMBERS SI
Ambdues manifestacions varen coincidir, tallant el tránsit a la seu del Districte
Més de 100 persones, convocades per la Comissió pe! Soterrament de les Vies, es van manifestar el passat dijous 25 de novembre a les 8 del vespre pe!
carrer de Sants, per demanar un
posicionament ciar de !'alcalde
de Barcelona, Joan Clos, i el seu
regidor al barrí, Pere Alcober, i
que presioni de manera pertinent
davant el Ministeri de Foment.
La manifestació, encap¡;alada
amb una pancarta on s'hi podía
llegir "soterrament de les vies i
una rambla ajardinada", va comen¡;ar davant el ciclista de
placa Sants i va finalitzar davant
la seu del Districte, on es van
unir per fer una reclamació conjunta amb els altres velns i velnes
del barrí que demanaven la per-

SEGUEIXEN LES
DETENCIONS·
PEL 12 D'OCT.
Dimecres 17 de novembre, més
d'un mes després de la manifestació antifeixista de rebuig a la festivitat del 12 d'octubre, un veí
d'Igualada fou detingut a primera
hora del matí i, posteriorment
traslladat a la "Jefatura Superior
de Policía" acusat de participar
en els aldarulls posteriors a la
manifestació esmentada. Els executors de la detenció van ser, altre
vegada, membres de la "Brigada
de Información" heredada del
franquisme.
Fins passades més de sis hores
des del moment de la detenció no
es notifica res a la familia del
detingut que, un cop assebentada
del fet, informa a la CGT (sindicat al que esta afiliat el detingut)
i, de forma espontania, vora cent
persones es concentraren a les
portes de les dependéncies policials per mostrar la seva solidaritat amb el detingut. Tant les condicions en les que fou practicada
la detenció, com la participació en
(continua pitg 2)

manéncia del pare de bombers
del carrer Lleida.
Un cop la manifestació va
arribar davant el Districte, la Comissió pe! Soterrament va llegir
un manifest on es criticava la
postura silenciosa tant de !'alcalde de Barcelona com del regidor
del barrí respecte el soterrament,
jaque els alcaldes d'altres municipis com Vic, Vilanova i la
Geltrú, Montblanc ... han pressionat al Ministeri de Foment perqué soterrés altres vies de la
xarxa ferroviaria.
Ja en una assemblea celebrada
el passat dilluns 22 de novembre
a la sala de projeccions de les
Cotxeres, es va criticar 1' Ajuntament perqué no es "mullava" a
causa de que el TAV entrara per

la Sagrera i no tenen cap mena
d' interés pe! soterrament. Així
mateix, també van calificar d' impresentable a Pere Alcober perqué no s' estava prenent amb
seriositat les reclamacions velnals que demanen una millora
pe! barrí i la Comissió es va preguntar quina era aleshores la funció del regidor.
En aquesta mateixa assemblea, la Comissió va informar
quina era la situació actual després de les reunions amb les diferents administracions. L'ambient
era tens, ja que les administracions es contradiuen. Per una
bana, el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat ha realitzat un

la BURXA
'

~

Vies no, Bombers si

~

Pudor al c/vilardell

~

Més detencions pel
12 d'octubre

~

Tall de les vies a
l'estació de Sants

~

Jutjats per pintades

~

Trabada d'estudiants
de secundaria

~

Barc;a 2000, no!

~

Protesta a Correus

~

Cróniques ... núm. 7

~

Opinió

~

Ressenyes

~

Contra-lnfos

~ Agenda
~

Canc;ó

EL VE"iNAT DEL CARRER VILARDELL
PROTESTA CONTRA UN CONTENIDOR

•
Pancartes contra les pudors, a l'edifici més proper del polemic contenidor

Des deja fa forces anys el velnat,
a través de diferents maneres ha
intentat solucionar el problema
del contenidor compactador que
hi ha col.locat just davant la sortida del mercat al carrer Vilardell.
Aquest contenidor, per dipositar
les deixalles generades pe! mercat
d'Hostafrancs, desprén pudor

continuament, fins ara peró, els
vei"ns i vei"nes, sois han aconseguit
esperar. L'any 94 s'envia per primera vegada una carta, amb el
recolzament de l'AAVV d'Hostafrancs, al regidor de districte per
tal de mostrar el rebuig a la situació i l'any passat se'n toma a
enviar una altra, cap de les dues

vegades van rebre resposta. "A
l'hivem el container fa pudor peró
a l'estiu es insoportable, no es pot
respirar", "fins hi tot i hem arribat
a veure rates pe! voltant", ens
comenta un veí, és per aixó que
els velns i vei"nes enviaren conjuntament 50 denúncies al districte. El vei·nat no entén per que
(continua pitg 2)
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EL VEINAT S'ENFRONTA AL DISTRICTE
(vedepág 1)

viabilitat del soterrament de les
vies de metro entre la parada de
pla9a Sants i Mercat Nou.
Aquest soterrament, pero, consistiría en eliminar les dues estacions actuals i fer-ne una de nova
que permetés la distancia suficient perqué el metro passés per
sota la Ronda del Mig. Pero, per
l'altra banda, el Ministeri de
Foment ha rebutjat la mesura del
soterrament tot i que en cap
moment ha presentat un estudi
seriós sobre la impossibilitat del
projecte. Per contra, el Ministeri
ofereix la remodelació de la zona
amb unes obres que paliarien els
efectes acústics de les vies de
Renfe. Als velns i velnes de
Sants, pero, tal i com va quedar
palés a l'assemblea no els satisfa
aquesta opció ja que consideren
que el barrí continua estan dividit per les vies, amb els conseqüents problemes de marginació
que aixo comporta. A més la
Comissió ha demanat que el
Ministeri es comprometi a fer un

JUTJATS PER
FER PINTADES
El passat dijous 25 de novembre,
al jutjat penal número 10 de
Barcelona, van seure a la banqueta deis acusats tres joves velns del
barrí de Sants. Un mes abans
havien estat intervinguts per efectius d'una unitat de la Policía
Municipal mentre feien unes pintades a la PI. Cerda. La intenció
deis acusats, segons van declarar,
era tapar unes pintades feixistes
del grup juvenil del partit de R.
Sáenz de Ynestrillas (A.U.N.) que
feia setmanes estaven a les parets
de l'indret esmentat. Davant la
passivitat deis responsables municipals deis serveis de neteja, van
decidir pendre la iniciativa i
actuar pe! seu compte tot aprofitant l'ocasió per a convocar la
manifestació antirepressiva del
23 d'octubre demanant la llibertat, sense carrecs, deis i les joves
empresonats/des a arre! del 12-0.
El fiscal va demanar un cap de
setmana de privació de llibertat o
una multa de dos di es a raó de 800
pessetes per dia.

mentat, la Plataforma pe! no-tancament del pare de bombers del
carrer Lleida (Poble Sec) integrada per una quarentena d' entitats deis barris afectats va convocar una manifestació que aplega
a més de 150 velns i velnes del
Poble Sec, Font de la Guatlla, La
Bordeta, Hostafrancs, Sants, El
Raval i St. Antoni. Sota les consignes contra el tancament i la
sisminució de la dotació actual,
els i les manifestants recorregueren el tram del carrer Creu
Coberta que va desde la p9a
d'Espanya fins a la seu del
Districte acompanyats/des per
una reproducció, a petita escala i
amb pedals, d'un camió de bombers que ridiculitava la situació
en que es troba el pare del Poble
Sec davant l'amen9a de clausura
per part de 1' Ajuntament. Segons
els propis bombers les mobilitacions continuaran fins que la regidora de l'Ámbit de Via Pública,
Carme San Miguel, i el regidor P.
Alcober es facin enrera.

estudi seriós sobre el soterrament
perqué encara no s'ha dut a
terme.
De totes maneres, a l'assemblea va quedar ben ciar que les
accions velnals no pararan. A
més de la manifestació del dijous
22 de novembre, s'ha convocat
una concentració davant el
Districte per assistir al pie municipal. 1 per continuar pressionant
a 1'Ajuntament perqué es posicioni davant el Ministeri de
Foment, tothom qui vulgui pot
enviar una postal a 1' alcalde
(aquestes postals es vendran a la
voluntat i es pooden trobar al
Centre Social). La Comissió va
fer un crit desde l'assemblea a
que participessin tots/es els velns
i velnes de Sants, i no només els
afectats i afectades pe! soroll,
perqué el soterrament es una
mesura que dignificara el barrí.
Així, va recordar que es reuneixen quinzenalment els dilluns a
les 8 del vespre al Centre Social.
Paral.lelament, com ja hem es-

JA SON 27 LES DETENCIONS PEL 12-0

AL C/ VILARDELL
ESPEREN SOLUCIONS
(vedepág 1)
d'una banda es canvia el sistema
de recollida de deixalles que anys
enrera es feia diariament amb un
camió, ni tampoc que més tard es
deixés de retirar cada dia el contenidor, retirant-lo sois un dia per
setmana. Un problema afegit, es
desencadena quan es construí el
parquing subterrani, just a sota el
mercat, el desaigüe cap al clavegaram col.locat sota el container
va desapareixer i l'actual,"una
auténtica xapussa", segons una
velna, no absorbeix com cal i
s'embossa continuament. Tot i
que el contenidor és segons els
han dit als i les velnes "d'utima
tecnología", aquest habitualment
te perdues i l'espai on es llencen
les deixalles, per 1' al9ada, és for9a
incomode pels i les que l'utilitzen, quedant habitualment brutícia als voltants. No va ser fins a la
Festa Major del barrí, que el velnat va poder parlar directament
amb Pere Alcober, ja que aquest
va passejar-se pels carrers. Els va
dir que en un pla9 breu es treuria
el contenidor i sobre l'estiu vinent
ja no hi seria. Els velns i velnes
segueixen esperant, pero per
seguir denunciant la pudor insoportable, que als més propers no
els deixa ni sortir al balcó, han
penjat pancartes als balcons, amb
!emes com "No fan cas", "Prou
pudors" o "Fora container" i no
descarten properament altres
tipus de movilitzacions.

TROBADA
D'ESTUDIANTS DE
SECUNDARIA

(vedcpág 1)

Cap<;alera de la manifestació del passat 12 d' octubre
.

aquesta de la citada brigada, com
el trasllat a "Jefatura", com pe!
que consta a l'expedient, senblaria un intent d aplicar al detingut
la LLei Antiterrorista.
Cal mencionar que per tal de preparar !'alarma social adient per
l'estigmatització deis i les antifeixistes que es van manifestar ell20, la mateixa policía va fer arribar un comunicat a la premsa ofi-

cial criminalitzant un butlletí contrainformatiu, L'"Info Usurpa",
amb el pretexte d'haver difós técniques de guerrilla urbana via
intemet quan, en primer lloc, la
informació apareguda a la pagina
es limitava a donar consells per
evitar detencions a les manifestacions i, per altra banda, l'escrit
anava signat per un col.lectiu de
fora deis Palsos Catalans.

2

El proper dissabte 11 de desembre
a les 17:00h es reuniran a l'Hamsa diversos col.lectius d'estudiants de secundaria (la Coordinadora d'Estudiants de Sants,
col.lectius de Gracia, Terrassa,
Ribes, Vilafranca i altres barris i
comarques de Barcelona ... ) per
posar idees en comú: plantejaments, objectius, futures movilitzacions, etc. i establir connexions
per dur a terme accions conjuntes.
Es pretén poder donar així una
resposta estudiantil independent
de 1' AJEC (Associació de Joves
Estudiants de Catalunya) i del
Sindicato de Estudiantes.
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EN VAGA CONTRA LA REPRESSIÓ DE RENFE
A Sants-Estació. 500 treballadors/es van tallar les vies durant 20 minuts
Després que
direcció de RENFE
decidís actuar de
forma repressora i
venjativa en contra
deis treballadors i
treballadores
de
1' empresa que van
participar en les
mobilitzacions del
passat mes, tots els
sindicats van unir
esfon¡:os per denunciar la direcció de
RENFE, convocant
una jornada de
vaga i explicant
públicament en que
El tall de vies va durar prop de 20 minuts
havien
consistit
aquestes represa!ies, per d'aques13 de novembre, i hi van particita manera, aturar la repressió. La
par pnkticament la totalitat de
jornada de protesta va durar entre
treballadors/es
de
1'Estat
les 11h del dia 12 i les 11 h del dia
Espanyol. Durant la jornada es

denunciava que: " ... en
aquests moments s'han
incoat 150 expedients
disciplinaris, 32 sancions administratives
amb una multa de
125 .OOOpts, i els serveis
mínims imposats son
igual d'abusius que sempre". Per tot aixó es
demanava: "secundar les
aturades convocades,
atendre tan sois els trens
de serveis mínims, participar de les concentracions de protesta, no
col.laborar amb !'empresa en absolutament res".
Durant el matí del dia 12
es van produlr concentracions a
molts llocs, entre els quals, també
a Sants. Cap a les 12 del migdia,
prop de 500 ferroviaris/es (tal i

com ells/elles s'anomenen), es
van aplegar a l'Estació de Sants
mentre desplegaven diverses pancartes, i després d'una assemblea
informativa de la situació, van
circular en manifestació per l'estació fins arribar a les vies,
moment en que van decidir tallarles amb diferents grups durant
més de 20 minuts (tot aixó sota la
vigilimcia de policía de paisa i de
diverses furgonetes d'antiavalots
que eren a !'exterior de l'edifici).
Durant el tall es van cridar Jemes
com: "Si hay más expedientes
habrá rotura de dientes", "Más
revolución y menos represión",
"No somos delincuentes, fuera los
expedientes" i "Aznar atiende, la
RENFE no se duerme". Cap a la
una es va dissoldre la concentració, peró la vaga va continuar fins
el dia següent.

NÚÑEZ PERO L'OREMUS AMB EL BARCA 2000

PROTESTA DELS
CARTEAS/ES DE
LES CORTS 1 SANTS

La provocació és contestada pel ve"inat amb una manifestació.
Mai una mobilització velnal
havia provocat tant nerviosisme
en la directiva d'un club de futbol, fet palés per les declaracions
que JL Núñez va fer el passat 23
d' octubre durant un congrés de
penyes blaugranes. El contingut
d'aquestes declaracions no ens
hauria d'extranyar gaire jaque el
"president" pateix, des de fa
temps, una dolencia psicológica
que combina els deliris de grandesa (fins i tot s'ha arribat a considerar ell mateix més importan!
que l'altre "president'') amb
moments puntuals d'aguda
incontinencia verbal. Així dones,
sembla confirmar-se que els
diners podreixen. No resulta
gaire sorprenent, dones, la íntervenció abans esmentada, en la
que el "presiden!" de la mafia
especulativa va relacionar el
moviment d'oposició al projecte
de megacentre comercial Ban¡:a
2000 (al que dediquem un descriptiu article al número 19 de La
Burxa) a interessos creats entom
a la prostitució ubicada des de fa

xeneta. Les declaracions del
"president" van motivar la convocatoria d'una manifestació que
el 4 de novembre va recorrer els
carrers de Les Corts, i que va reunir unes mil persones, en el que
ha estat l'éxit més gran del moviment d'oposició al Bar<;:a 2000.
Per la seva banda, una dotzena
d'entitats de Les Corts, amb el
suport de la FAVB ha demandat
JL Núñez per atemptar contra el
seu dret a !'honor. El rebuig al
Pla Especial s'ha estés també a
l'ambit universitari, que ha esdevingut un deis sectors més reticents al macroprojecte, i que va
recollir el seu enuig en un comunicat signat per 400 professors i
personal de la U.B. i la U.P.C ..
Mentrestant, el projecte esta en
mans de 1' Ajuntament, que
comen<;:a a relativitzar !'incondicional suport inicial al Pla. Ja han
estat presentades les al.legacions,
realitzades des de la comissió de
velnes i velns, el col.legi d'arquitectes, d'aparelladors i d'enginyers i des de particulars.

temps als voltants del Camp Nou.
Concretament va dir que les associacions de velnes i velns del
barrí no havien fet res per acabar
amb la prostitució perqué part del
barrí hi tenia interessos económics, al mateix temps que denunciava que aquesta permissivitat
feia que els joves jugadors de la
cantera haguessin de suportar un
espectacle constan! d'imrnoralitat. Si es realitza el Pla "aquest
negoci intem que tenen se'ls acabara''. Tant el barri com els mitjans de comunicació es van fer
ressó de les reveladores declaracions, i gracies a elles més d'un
va entendre dubtes mai resolts,
com en Quim Monzó, que des de
les pagines d'un diari confirmava
les seves sospites sobre els petits
luxes deis que la seva mare, velna
de Les Corts i amb 81 primaveres
damunt, disposava, com la llauna
d'anxoves quinzenal o la paella
nova del mes passat, i l'acusava
públicament d'amagar darrera
una habil disfressa d'humil pensionista la seva condició de pro-

3

Prop de 50 treballadors i treballadores de la central de Correus de
Sants-Les Corts van treure el passat 17 de novembre les taules de
classificació de cartes, al carrer.
L' acció de protesta pretenia
denunciar les condicions indignes en les que han de treballar en
aquesta oficina (per les instalacwns molt degradades que
tenen). D'altra banda, també
volien exigir un augment de plantilla per poder afrontar el servei
de classificació tot i l'augment de
població de la zona de repartiment.

Classificant cartes al carrer

-------~--------~---------
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CRÓNIQUES DE LLUITA SOCIAL AL BARRI
- - - - - 7 . 1900-1909 Les reivindicacions obreres són al carrer----*El n°20 de La Burxa no va tenir aquesta secció per manca d'espai, recuperem ara, com sempre, les cróniques de lluita social coma secció habitual.

----,-------·--..:..;_;...;;.__,:.:~~··· . .!_ 1"Solidaridad
1 Obrera"
1

va ser
el setmanari
més importan!
de l'anarquisme
catala a la
primera decada
del segle XX

1

1

A primers de segle !a lluita social
tenia un caracter marcadament laboral. Les condicions laborals
eren molt dures, homes, dones,
nens i nenes treballaven . duran!
els set dies de la setmana, sense
dia de descans, en una jornada de
treball d'onze hores i les dones a
més, tant sois rebien la meitat de
sou que els homes. Els primers en
secundar una petita vaga van ser
els tramviaires a mitjans de 1901
pero el 15 de desembre del
mateix any totes les societats
obreres del ram de la metal.lurgia
de Barcelona, iniciaren una vaga
en demanda de la jornada laboral
de nou hores, per tal de crear
!loes de treball als milers de persones en atur. Així unes 12000
persones deixaren de treballar
duran! dos mesos fins que el 16
de febrer de 1902 en un miting
convoca! per vint-i-cinc societats
obreres, aquestes decidiren solidaritzar-se amb els i les obreres
del metal! i convocar vaga general. 80000 treballadores i treballadors de tot Barcelona durant
una setmana van negar-se a treballar i el col.lapse va ser generalitzat en tota la ciutat. La repressió
no es feu esperar i la resposta
tampoc, així després de violents
avalots al carrer, moriren 1O persones i més de quaranta en resultaren ferides. La posterior perse-

cussió de dirigents anarco-sindicalistes i polítics, provoca duescentes detencions i també el tancament de diverses societats
obreres. L'ambient sindical en va·
rebre una dura cacera de bruixes,
la UGT se'n salva, tot i aixó la
seva negativa a sumar-se a la
vaga general els va fer retrocedir
en l'extensió de la seva idea.
Barcelona anava creixent i anava
engolint any rera any més terreny, així el 1900 es construí la
pla<;:a de braus de les Arenes i els
tramvies, el transport públic més
utilitzat, a partir del 1904 va funcionar amb l'electricitat i una
nova línia comunica la Creu
Coberta amb el moll a través del
recen! Paral.lel. Al barri van néixer centres republicans com La
Fraternitat Republicana, de tendencia lerrouxista, o el Centre
Republica Catala Sang Nova,
més propers al catalanisme i també de caracter obrer, com 1'Ateneu Obrer Autonomista. En el
terreny polític i social la primera
década del s.XX va ser d'efervescéncia popular. El mar<; de
1904 un importan! número de
societats obreres de tot Barcelona, reaprengueren la lluita i crearen la Unió Local de Societats,
que tres anys després, el 1907, es
transformaría en Solidaritat Obrera. Els seus principis es basa-

ven en una línia apolítica, reivindicativa i partidaria d'una lluita
sindical revolucionaria per tal
d' aconseguir 1'emancipació deis
treballadors, poc temps després
un setrnanari amb el mateix nom
es convertí en el mitja d'expressió més importan! entre els i les
obreres anarco-sindicalistes. Els
partits polítics, des de .la dreta
gairebé integrista fins als republicans liberals,van crear Solidaritat
Catalana, el 1906. Aquesta unió
aparegué per tal de reafirmar les
reivindicacions nacionals enfront
la política anti-catalana del
govern estatal. Al mateix temps a
la LLiga Regionalista, un deis
partits polítics més importants de
1'unió, li interesava trencar el
moviment republica deixant de
banda els lerrouxistes, més propers a defensar les idees de
Madrid. Tot i que bona part de la
classe obrera resta al marge de la
política catalanista i es basa més
en l'anarco-sindicalisme, el 1907
Solidaritat Catalana va guanyar a
Catalunya en unes eleccions estatals, que provocaren en la campanya electoral, situacions de
tensió. Al barri d'Hostafrancs,
per exemple, un deis candidats de
Solidaritat Catalana, Francesc
Cambó, va ser greument ferit en
un atemptat, produi'tjust a la cantonada de Carrer de Sants amb
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Consell de Cent, quan venien de
fer un miting a Sants. L'anomenada Setmana Tragica, el julio!
de 1909, provocada perla movilització per part de l'estat de
reservistes per enviar-los a la
guerra del Marroc conduí a
Solidaritat Obrera a convocar una
vaga general per protestar contra
la política colonialista del govem. L'aturada el 26 de julio! va
ser total en tota la ciutat, el govern davant la situació declara
!'esta! de guerra i es produiren
manifestacions espontanies en els
diferents barris, inclós Sants. La
policía carrega a trets, ferint
greument diverses persones, la
noticia va correr per tota la ciutat
i provoca la revolta. S'aixecaren
barricades i s'alsaltaren les armeríes i es produiren seriosos avalots durant una setmana. L'alta
influencia en la vida política i
social de l'esglesia provoca !'ira
deis i les manifestants contra les
seves seus, així es van cremar
numerosos convents i esglesies a
tot Barcelona, a Sants sembla que
els habitants de les mateixes, les
defensaven a trets des de les
finestres, per aixó no se'n destruí
cap. La revolta va ser aturada, el
2 d'agost, per la policía i l'exércit, amb l' ajut de diferents contingents militars de Valencia i
d'arreu de l'estat.

...__l_a_ s_u_R_x_a_______~-----------------d_e_se_m_b_
re_I_99_9___. ~ 1]J
Una xerrada, el passat dimarts 23
de novembre, al Centre Social de
Sants, per part d'un membre de
la Coordinadora de Plataformes
per una Alternativa al Tren
d'Alta Velocitat (COPALTAV),
em va fer entendre millor en que
consisteix aquest macro-projecte
per la construcció del Tren
d' Alta Velocitat (TAV). El TAV
no és un tren convencional que
circula més rapid que els altres,
aquest tipus de tren necessita
d'un trayat molt rectilini i ample
(70 metres en total), per tal d'assolir les altes velocitats en que
volen que es desplayi. És per
aixo que 1'infrastructura que
necessita al seu pas provocaría
grans desplayaments de terra, fer
terraplens, enormes viaductes,
túnels, tot aixó amb la conseqüent perdua d'espais agrícoles i
un greu impacte ambiental. A
més els trens de carrega, no estan
pensats per a circular per aquestes vies ja que d'una banda les
malmetria i de l'altra no podrien
compaginar-se per qüestió d'horaris amb la resta de trens.
Algunes qüestions, es fan palpables, si es fa una comparació
entre la competencia TAV/avió i
d'altra banda entre el cotxe/tren
convencional, i és que tot el que
pot envoltar l'evolució del projecte, es fa en relació a un cert

•

espa1 d'opinió
PER QUE 1 PERA QUI, UN TREN D'ALTA VELOCITAT?
15 minuts segons el trajecte, així,
per exemple, el recorregut entre
Barcelona i Perpinya en TAV,
duraría una hora mentre que en
Euromed seria d'una hora i quinze minuts. Els diners que es pensen invertir per als i les 6 milions
de viatgers/es que es preveu que
tindra el TAV, podrien destinarse a millorar la xarxa actual ,
mantenir els serveis amb fons
públic i no privatitzar-los, fer circular més trens tipus Euromed
(per vía convencional) i fins i tot
soterrar les vies, en els punts on
el velnat se sentí molest. Així els
i les 360 milions de passatgers/es
anuals que tenen les linies de
rodalies, actualment, tindrien un
millor servei, el velnat restaría
més tranquil i per un suposat
millor servei, aumentarien els i
les viatgeres , disminulnt d'aquesta forma l'ús del cotxe. A
Barcelona també se'n vol treure
suc del TAV, l'estació de la
Sagrera és un bon exemple, concretament es vol construir als
terrenys de GEC-ALSTHOM, la
fabricant d'aquests trens, en una
maniobra especulativa perfecta-

tipus de passatger/a amb un
nivel! economic determinat, o
sigui alt. L'especulació de les
grans multinacionals, empreses o
constructores tenen molt a determinar i. es que aquest tren fa
pujar els valors del que troba al
seu pas. Un fet evident és la volta
que dóna el trayat projectat del
TAV per arribar de Lleida a
Barcelona. El projecte determina
que passi per Tarragona, pero no
és casual, el complex de Port
Aventura a Vilaseca-Salou fa que
la importancia económica del
complex lúdic en determini el
pas. A algunes persones i empreses deu beneficiar tanta destrossa
i especulació, l'inversió de cada
quilometre del TAV té un cost de
1600 milions de pessetes. Per a
que tants milions si fent circular
un tren de tipus pendular o
Euromed, perles vies convencionals (sense la construcció de
noves i faraoniques infrastructures, ni tanta inversió) es viatjaria
gairebé a la mateixa velocitat?
En unes dades comparatives es
reflexa una diferencia de temps
entre TAV i Euromed d'entre 5 i

n cdl ®
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ment pensada. I a Sants el velnat
més proper a les vies troba en el
TAV, un bon argument pera justificar que el projecte, pot ser el
moment per al soterrament de les
vies. Aquesta reivindicació
penso que hauria de valdres per
si sola, sense anar lligada de bracet d'un projecte paral.lel que
l'hagi de fer possible. La millora
en la qualitat de vida deis velns i
les velnes del barrí , su val per si
mateixa, al igual que l'han de
ten ir totes ague !les persones, que
ara per ara, estan ferotgement
amenayades per aquest projecte i
vol deixar-les sense terra per treballar o be sense casa se va, a més
de destrossar-los el medí que els
envolta. Igual que diversos ajuntaments ja s'han posicionat en
contra del TAV, com el de
Montblanc,
1'Espluga
de
Francolí o el d'El Morell entre
d'altres, Sants cree que a part de
reivindicar el soterrament de les
vies, també s'ha de sumar a les
3000 al.legacions de municipis , o
a les 5000 signatures que
COPALTAV, ha aconseguit, en
les di verses comarques on hi esta
representada, per tal d'aturar el
projecte. Un projecte pie d'interessos i guanys, pero aquests,
com sempre, només d'unes i per
unes guantes persones.
Inyaki, veí de Sants

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dirigida per Víctor Gabiria, la pel.lícula ens remet cruament a la quotidianitat deis nens o nenes del carrer de l'extraradi de Medellín. Des d'una prespectiva realista i nua, la pel.licula relata els dies de Nada) de Mónica, adolescent de 13 anys que ven roses pels carrers per a sobreviure. El director aconsegueix mostrar-nos així l'ambient
d'extrema pobresa prototípic de moltes ciutats de llatinoamerica, i no ho fa des de la compassió sinó des del respecte cap els seus protagonistes. Mostrant-nos la violencia generada per les desigualtats socials, les relacions personals mediatitzades perla droga, el sense-sentit de la (curta) existencia a que estan condenrnats aquestes nens des
del moment en que neixen, el director aconsegueix posar cara i ulls a les "estadístiques sobre la pobresa", exercici necessari per als espectadors d' una Europa del benestar que massa sovint despersonalitzen les víctimes més oblidades de les societats capitalistes.

En la present obra s'analitza a fons les raons que varen dura un nombrós grup de dones de l'ambit llibertari a la
creació de Mujeres Libres -en contra de la voluntat de bona part deis homes i, inclús, d'algunes dones del moviment llibertari-; els problemes, temes de discusió i relacions que varen mantenir; i els seus objectius, funcionament
i discusions internes. Pero alió que la fa especialment interesant és que no es tracta simplement d'un estudi historie, sino que, incidint especialment en l'analisi anarquista de les relacions de dominació i subordinació, i enlacentralitat que ocupa en aquest la noció de comunitat, Martha Ackelsberg, planteja alió que pot aportar el discurs i l'experiencia de Mujeres Libres a la teoría i lluita feminista contemporania.
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5 DIES DE LLUITA SOCIAL A C RDOBA
Més de 700 persones participen en unes jornades de denúncia en diferents ambits socials
CóRDOBA. El passat divendres 12
de novembre van comenyar les
jomades de lluita social "Rompamos el Silencio". Aquestes jornades, que ja s'han fet a d'altres
punts de l'Estat espanyol, consisteixen en una serie d'accions convocades per una plataforma de
diferents col.lectius, associacions
o persones individuals que encara
que treballant en camps diferents
s 'uneixen per fer unes jomades de
denúncia global, intentant així
crear xarxes de resistencia. El
tema del primer día era: comida
basura, contratos basura. A l'acció inaugural, una manifestació
de diversos centenars de persones
arribada de diferents punts de
l'Estat, ve recórrer de punta a
punta la ciutat " sota una forta
pluja i un ambient molt caldejat

segona acció: l'okupació de la
Mezquita. En arribar va ser
impossible aquesta okupació, ja
que la mezquita estava tancada a
cal y canto. Davant la impossibilitat de fer 1' acció, la gent es va
dirigir cap a 1'Alcazar de los
Reyes Cristianos, on un grup va
aconseguir entrar camuflat entre
els visitants i, després de fixar una
porta, va comenyar a entrar la
resta de la gent, pero finalment no
va poder entrar tothom ja que van
arribar els antiavalots. La situació
va quedar amb unes 200 persones
dins de 1' Alcazar i la resta fora.
Es va parlar amb l'Ajuntament
per exigir que es retirés la policía.
La policía va deixar el setge contra la casa en rebre una trucada de
1' Ajuntament contraria a les
ordres de la Delegació de Govem.

perla criminalització deis mitjans
de comunicació". Cap a les 20h,
el grup de persones es va dirigir
cap a un McDonalds amb bosses
d'escombraries, pero en arribar es
van trobar un fort contingent de
policies antiavalots que protegien
la multinacional, així que no es va
poder entrar, pero es van llenyar
als peus deis antiavalots i es va
estar una estona davant del local
proferint crits contra la multinacional McDonalds i contra l'explotació laboral. El segon día,
com a lema hi havia: Abajo el
muro de las prisiones. Sobre
aquest tema de les presons, una
manifestació d'unes 700 persones
es va dirigir cap a la presó de la
ciutat, on es van cridar consignes
i fer pintades. Després de la manifestació es va dirigir cap a la

Amb els temes de vivenda, transports públics i immigració, el tercer día va comenyar una assembla
al CSO i una altra a 1'Alcazar, i va
seguir amb una manifestació pe!
centre de la ciutat fins a una delegació d'hisenda, on es va fer una
"txabola" per protestar perla falta
de vivenda. En acabar es van dirigir cap a la delegació de govem,
fortament custodiats pels antiavalots, pero tot i aixo es va fer una
representació teatral contra la
policía d'immigració. També es
va agafar !'autobús de manera
gratuita en direcció a 1' Ajuntament. A mitja tarda de diumenge la policía va intentar desallotj ar 1' Alcazar, pero a la fi va desistir.
Contra-Infos 15/11/99

"5.0.5. ITOIZ!"

S'INTENSIFICA LA CAMPANYA
"SALVEM VALLPARADÍS"

Terrassa

TERRASSA. El dissabte dia 6 de
novembre, emmarcat dins la campanya "Salvem Vallparadís", es
va realitzar una manifestació pels
carrers de Terrassa. La mnifestació va passar per la casa on viu
l'ex-propietari de Vallparadís.
Una persona es va enfilar a un
bateó de la finca contigua on viu
l'expropietari i va penjar una pancarta on es llegia: "Atenció el
vostre veí és un mafiós especulador. Pau Armengol". La manifes-

tació va acabar amb la lectura
d'un manifest a la Playa Vella.
La campanya contra el desallotjament del C.S.O. Vallparadís continua amb altres accions per tal de
sensibilitzar a la gent de ciutat i .
d'arreu de la situació d'atac judicial i institucional que pateixen,
tenint en compte que es tracta
d'un edifici abandonat i en mans
de l'especulació més salvatge
fruit de la situació privilegiada al
costat del Pare de Vallparadís.
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El divendres 19 de novembre un
grup de joves va okupar durant tot
el cap de setmana la Torre del
Palau per denunciar la complicitat
en responsabilitat de 1' Ajuntament en un possible desallotjament de l'edifici. També van fer
una vaga de fam que va durar fins
diumenge a la tarda.
El diumenge 21 de novembre a
!'hora de l'inici de la jqmada castellera que se celebra a la Pl.Ajuntament, diverses persones van
aconseguir aribar a la taula del
consistori i desplegar una macropancarta. L'acció va sorprendre a
les més de 2000 persones que hi
havia a la playa, i també a !'alcalde, Manuel Reyes, a qui la cara Ji
va quedar absolutament palida.
El dimarts següent prop de 25
persones es van concentrar davant
deis jutjats i es van despullar.
L'acció volia simbolitzar que es
queden en pilotes davant del
poder judicial. Estigues alerta,
qualsevol día pot arribar l'ordre
de desallotjament.
Contra-infos 23/ ll/99

Pancartes desplegarles a la torre

LA HAlA. Divendres 25 membres
de "Solidari@s con Itoiz" es penjaren a la torre i s'encadenaren a
la valla del Tribunal Internacional de Justícia per denunciar la condemna de 5 anys de
presó que pesa sobre 8 activistes
des del passat setembre. L'acció,
malgrat ser de caire pacífic,
acaba amb detencions.
Solidari@s con Itoiz, 25/11/99

INFORMACIONS BREUS

TVE EST SUBSCRITA A
L'INFO USURPA!

ABSOLUCIÓ PER LA TAPIA A QUERALBS
RTPOLL. La jutgessa Laura Garcia Manresa del jutjat d'instruccció de Ripoll
va decidir absoldre del delicte de danys a !' acusada per considerar falta de
proves. La jutgessa di u que no es pot provar que 1' acusada estigués al lloc
deis fets, encara que els mossos hagin trobat empremtes en el cartell enganxat a la tapia de la casa Pujol/Ferrussola en una acció realitzada !' octubre del
1997 en reivindicació de l'aniversari del desallotjament del "cine okupat".
Contra-infos 9/10/99
ASSALT A KAN MUSSOL
COLLSEROLA. La masia okupada de Kan Mussol situada a la serra de
Collserola va ser assaltada la setmana passada, suposadament per la policia i
algun representan! de la propietat. El 7 de novembre uns suposats propietaris ja havien intentat sense exit entrar-hi, i el dimecres 1O hi van tomar, van
canviar els panys de la porta i remenar !'interior. De moment els okupants
continuen visquent-hi a !'espera d'aclarir J'assalt, realitzat de manera totalment il.legal, sense cap ordre judiciaL
Contra-Infos 16/11199

Continua la campanya mediatica-policial-judicial
per a criminalitzar els moviments socials
El dimecres 17 de novembre televisions estatals i autonomiques i el
dijous 18 els diaris (El Periódico,
ABC, Avui, EL Mundo, .. .) realitzaven un atac contra el butlletí
contrainformatiu setmanal InfoUsurpa, acusant-lo de promoure la
violencia i satanitzant els continguts i les lluites que aquest butlletí recolza. Mitjanvant imatges
sucoses (les deis disturbis del passat 12 d'octubre al barri de Sants
de Barcelona) a les televisions i en
seguit d' articles calcats entre e lis
en els diaris, es reproduia un teletip policial segons el qua! "els
okupes difonen tactiques de guerrilla urbana a través d'Intemet".
Tots ds articles mencionaven com
si fos una anecdota la detenció
d'un home a Igualada el passat
dimecres 17, en relació als fets del

12 d'octubre. D'aquesta manera,
mencionan! la "violencia okupa"
preparaven el terreny per la detenció, descrivint "l'ambient pervers i
malva! en el qua! es mouen TOTS
les okupes". Pera exemplificar-ho
els mass-media transcrivien trossos d'una notícia firmada per un
butlletí madrileny on es donaven
consells per evitar detencions a les
manifestacions, que s'havia publi. cat a l'Info-Usurpa, i que com
cada setmana s'havia penjat a la
seva pagina web. 'Es així com la
premsa juga un paper cada cop
més importan! en la repressió de
totes les veus que es mostren
contraries a !'actual estat de les
coses i proporciona els argurnents
nacessaris per justificar les actuacions policials que garanteixen el
manteniment d'aquest estat.

ACCIÓ CONTRA EL MONUMENT"A LOS CAlDOS"
BARCELONA. Elmonument en honor als feixistes que van morir a la guerra
civil situat a !'Av. Diagonal, va rebre la visita d'un grup d' antifeixistes que
va voler denunciar la seva existencia. Amb l'acció, que va consistir en
llan'Yar pintura vermella sobre el monumet i desplegar dues pancartes, volien
recordar que els actes feixistes per part de grups d'ultradreta organitzats es
continuen produint amb la connivencia de les institucions, mentre els detinguts i detingudes durant les manifestacions antifeixistes (tant l'any 98 com el
99) són reprimits i jutjats.
Contra-infos 22/11199
REPRESSIÓ AL MOVIMENT ESTUDIANTIL DE L'UNAM
DISTRITO FEDERAL, MÉXIC. Després de més de sis mesos de vaga a la
Universid Nacional Autónoma de Méjico en defensa de l' educació pública i
gratuita, el govem mexica ha fet una llista de 385 persones a les quals es vol
acusar de "despojo" i sobre les que s'estarien tramitan! ordres de detenció.
Aquestes persones són en realitat estudinats que participen activament en el
moviment de vaga i membres de diversos col.lectius i organitzacions de la
societat civil que s 'han solidaritzat amb els estudiants.
Frente Zapatista de Liberación Nacional+ Contra-infos 22111199

AGRESSIÓ i ASSASSINAT
D'UNA NOIA A GRACIA
des pels seus marits, amants o
GRACIA. Després de 1' assassinat
d'una noia a Gracia el passat 18
desconeguts.
de novembre, una quinzena d'asNo podem deslligar aquesta
sociacions, col.lectius i persones
violencia del fet que les dones
firmaven el següent comunicat:
actualment encara estan conside"Velna, veí: el dijous 18 a la maitrades i tractades com a persones
nada una velna de la vila va ser
dependents, no autonomes. Així
queda paJes en moltes sentencies
assassinada al carrer Rubí. Una
vegada més hem de fer front a un
judicials que no consideren violaacle de violencia contra una dona.
ció els casos en que la dona agreVolem que els nostres sentiments
dida no ha oposat resistencia al
d'indignació, rabia, por, dolor i
violador, o que justifiquen alguimpotencia no quedin dintre de
nes agressions. Reivindiquem el
cadascú de nosaltres, sinó expresdret a les dones a estar al carrer a
sar-los col.lectivament i veure
qualsevol hora i a qualsevol lloc,
que podem fer per evitar que fets
sense el perill de ser agredides.
com aquest tomin a repetir-se.
Cap agressió sense resposta!". El
Aquest, desgraciadament no és un
dimecres 24 es va realitzar una
cas ai1lat. La violencia contra les
concentració a la plava Virreina
dones l'hem vistar-----------,per denunciar la vioexpressada en diferents circumstancies i
ambits: violencia domestica, assetjament
sexual a la feina, agressions al carrer, etc.
Cada dia als mitjans de
comuniacció veiem
notícies de dones maltractades i assassina-
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EL KOP JALEO PENDENT DE DESALLOTJAMENT
EL PRAT DE LLOBREGAT. El Kasal Okupat del Prat va rebre, el passat 19 de
novembre, una notificació en la que se'ls dbnaven 5 dies per abandonar l'edifici. El proces ha esta! impulsa! per 1'Ajuntament d'aquesta Jocalitat perque ha obert un phi urbanística la zona ambla intenció de no pagar l'expropiació de la casa al propietari fins que aquesta hagi esta! desallotjada. Per evitar el desallotjament s 'organita una manifestació contra 1'especulació i els
plans farsa sobre les remodelacions urbanístiques de 1'Administració locaL
D'altra banda, divendres 26 es celebra una xocolatada de resistencia al desallotament que, a partir del mateix dijous 25 , pot produir-se en qualsevol
Usurpa+ La Burxa 28/11/99
moment.
CONTINUA LA SOLIDARITAT AMB RAFA BALLARiN
ÜSCA. En Rafa Ballarín, antifeixista enpresonat fa tres anys per defensar-se
d'una agressió d'un grup de nezis, s'enfronta al pagament de 6.300.000 ptes.
i, malgrat !robar-se actualment en llibertat, el cas resta encara penden! del
recurs i haura de passar pe! Tribunal Suprem.
Ateneo Libertario El Molinero+ Usurpa 20111/99

lencia contra les dones . El dijous 25,
Dia
Internacional
Contra la Violencia a
les Dones, es va dur
a terme una concentració a la plava Sant
Jaume.
Contra-Infos
26/11199

JUDICI ALS DETINGUTS DEL 12-0 DEL 98
BARCELONA. El dilluns 22 de novembre va ten ir lloc el judici contra les set
persones detingudes de forma arbitraria (sis d' elles dins d'un bar) després de
la manifestació antifeixista del 12 d'octubre de l'any passat. Unes 400 persones es van concentrar davant deis jutjats per demanar l'absolució deis acusats i exigint la finalització des! judicis-farsa. Duran! el judici van declarar
els policies que van efectuar les detencions, contradint-se constantment,
mcntre les declaracions de la defensa es van mostrar molt compactes. La
petició final de la fiscalía va mantenir les acusacions d'atemptat i lesions,
que sumen fins a 1 any i 6 mesos de presó. La sentencia es donara a coneixer duran! els propers dies, per part del jutjat penal n°13 de Barcelona.
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¿Hoy no se hace historia?
Leo libros de anarquistas,
parece algo lejano y oxidado.
Revueltas de comunistas,
hoy intelectuales
bien acomodados.
Hoy sólo hablan de utopias
aquellos que un dia
fueron censurados.
Y un chaval que camina,
pregunta: ¿dónde estan
Jos enemigos del estado?
Hoy la lucha son okupaciones,
insumisión, zapatismo,
ateneos libertarios.
Soplar un poco las ascuas,
que el inconformismo
quede iluminado.
Pensar lo que se va a hacer,
hacer lo que se ha pensado.
No tragamos el cuento
(de qué) ...
"peor era antes,
que esto no es tan malo"
Me pregunto:
¿si hoy no se hace historia?
¿si no se lucha?
¿no avanzamos?
Si ayer eran Bakunin y Lenin,
leamos hoy a Chomsky,
Marcos, Galeano.
La república nos mira,
sus ojos nos dicen
a que esperamos.
Me pregunto:
¿si hoy no se hace historia?
¿sólo quedaran
páginas en blanco?
Y mientras pasa el tiempo
la ociosidad te encierra
en un letargo vano,
de indiferencia ciega.
Acaso no sabes
lo que es el movimiento.
Dime porqué te escudas
en falsas democracias,
dime quién te ha enseñado,
a esconder la mano.
Muéstrate cómo eres
y a que bando perteneces.

Festes i concerts
Dissabte 11 de desembre, 21h.
Dissabte 18 de desembre, 21 h
Divendres 31 de desembre, 1h

Festa de la Coordinadora Antirepressiva del Valles
Concert Pro-presos i preses 12 Oct.
Festa de cap d'any perla contrainformació,

l'Hamsa
l'Hamsa.
l'Hamsa.

Activitats, tallers i exposicions
Del 27 de novembre al 12 de desembre Exposició de manualitats
Dilluns 13 de desembre, 20 h.
Cuina magica de Nada!,
Del 15 de desembre al 5 de gener
Exposició de ceramica
Dimarts 19.30 a 21 h.
anglés 1r nivell (2.ooo ptes.J
dimarts 18.15 a 19.30 h.
escriptura creativa (2.ooo ptes.J
dimecres 17.30 a 20 h.
timbalers/es
dimecres 19.30 a 21 h.
catala 1r nivell (2.000 ptes.J
dijous 19.30 a 21 h.
anglés 2n nivell (2.ooo ptes.J
dijous 19.30 a 21 h.
control mental (2.500 ptes.J
dijous de 21 a 22.30 h.
balls de saló (2.500 ptes.J
divendres de 16 a 18 h.
flamenco
ioga (2.500 ptes.)
dissabte de 9 a 10.30 h.
dissabte d' 11 a 12.30 h.
tai-txi (2.500 ptes.)
cada dia a les 17 h.
curs d'alfabetització pera adults/es.

sala d'art del CS de Sants
CS de Sants
sala d'art del CS de Sants
es de Sants
CS de Sants
CSA Hamsa
es de Sants
CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
eSA Hamsa
CS de Sants
CS de Sants
Escota Perú

Cinema
Dilluns 6 de desembre

passi de la pel.lícula Tocando el viento,

al CSA HAMSA a les 20h,
Org. el col.lectiu de video Kinski

Altres
Dijous 16 de desembre
del 4 al 8 de desembre

presentació delllibre Colectividades y okupación rural,
per Traficantes de sueños,
al CSA HAMSA 20h.
acampada contra el TAV (eOP-AL-TAV)
a Montblanc
(a }'ermita de Sant Josep), hi haura tallers, xerrades, taules rodones i concerts.

no m o col.lectiu lassociació 1 etc ................................... .
adre<;a ................. ........................................................... .
població ....... .................................................................... .

Kuero

Codi postal ................................................... ............ ...... .

Hamsa
el rniquel bleaeh, 15
Can Vies
el joes florals, 42
CS de Sants
el olzinelles, 30
Casal Indepe
el demostones
La Barricada
el eonstitueió, 104

teléfon ...................... .. ............................... ..................... .
e.mail ....................................................................... ....... .
Per tal de mantenir la nostra independencia editorial, desde la Burxa optem perno acceptar subvencions institucionals. Desitjem ser un projecte de contrainformació autónom iautogestionat,
confiem per tant unicament amb els vostres/nostres propis mitjans. Per poder donar continuitat
al butlletí et proposém que el recolzis económicament amb la subscripció a 12 números, així, a més, no te'n perds cap. Per tal de coi. laborar en l'edició i en la compra deis segells pel teu/vostre enviament fes-nos arribar 1.000 ptes i la butlleta amb les dades cumplimentades al CSA Can
Vies (e/ jocs florals, 42. 08014 Sants), d'aquesta manera t'arribara el butlletí cada mes a casa .
'.~

