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Butlletí contrainformatiu de la vila de Sants.

La lluita contra la globalització
també arriba al· barri
Una cercavila reivindicativa i altres actes centren les activitats de I'MRG-Sants.
SANTs.- Al mateix temps que Praga
tremolava per les protestes contra
la 55a Conferencia de.I'FMI i el Banc
Mundial, a Sants, més d'un centenar de persones es manifestaven al
so deis timbals per denunciar aquest sistema economic, que fa els ríes
cada cap més íics i els pobres cada
cap més pobres. Sortint de la plaga
de Sants, van avangar per la Carretera, mentres es denunciava amb
adhesius gegants i pintades a
diferents empreses destacades per
la sobreexplotació laboral cap a les
i els seus treballadors, l'especulació
economica de les seves activitats o
la seva rapinya del tercer món o el
medi ambient; així, establiments de
La Caixa, Me Donald's, Pull &
Bear's, lntimissim, Etcetera (Tot a
100), Kiddy's Class o Telefónica
van ser posats en evidencia. A !'arribar a la plaga deis Pa'lsos Catalans es va fer una enorme pintada
antifeixista i finalment es toma cap a
la plaga de Sants pera fer-hi un ber-
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Moment en que la cercavila s'atura al McDonalds de Creu Coberta.

enar. L'únic incident es va produir
quan al creuar I'Estació, un deis
guardes jurats, en un atac de violencia, es va enfrontar a la manifestació, pera va ~r aturat per la
gent, que el va envoltar, i els seus
propis companys el van obligar a

El Correllengua passa per Sants
SANTS.- El darrer dissabte de
setembre es van celebrar els
actes corresponents al pas del
Correllengua per la vila de
Sants. Els actes consistiren en
un cercavila que sortí de la
Plac;:a del Mal Nom (oficialment
la Plac;:a Espanya) i que finalitza a la Plac;:a de Sants en el

qual hi participaren unes 50
persones. El cercavila tingué
un caracter marcadament festiu, amb grallers, timbalers, gegants i diables. Un cap acabat,
tingué lloc un acte en el qual es
llegí el manifest del Correllengua d'enguany.
(Continua a pag. 3)

Els gegants de Sants, amb el Correllengua.

retirar-se. Finalment es va sabotejar
amb pintura una tanca publicitaria
de Carrefour especialment ofensiva
i es va llangar bombes fetides en un
Mac Donald's.
(Continua a pág.
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Aquesta protesta, va posar punt i
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Tres antifeixistes a punt
de ser empresonats ·
Els antecedents per insubmissió s'han sumat a la
condemna per participar a la manifestació del 12-0.
SANTSN!LAFRANCA.- Sembla ser
que la lluita contra l'acte ultra al
barrí pel dia 12 d'octubre no deixara de ser mai actualitat, ni font
de· problemes. Ara toca, als jutges, la segona part de la repressió institucional contra l'antifeixisme; després de les carregues i detencions indiscriminades practicadas per la policia
contra les protestes antifeixistes,
va arribar el judici contra els
detinguts l'any 1998, condemnats
tot i les contradiccions policials i
els testimonis de la defensa; i el
passat 15 de setembre, el jutge
del Penal n° 13 de Barcelona va
ordenar l'ingres á presó de tres
deis set condemnats (el David, el
Jordi i el Carles), a pesar de que

la pena és de 18 rriesos. La raó
d'aquesta decisió és !'existencia
d'antecedents penals per insubmissió, el que jurídicament obliga
la la seva entrada en un centre
penitencian. Rapidament, diferents col·lectius i entitats, entre les
que n 'hi ha algunes de Sants i
Hostafrancs, van comengar a organitzar una campanya de solidaritat per tal d'evitar l'empresonarnent. Aquesta campanya consta de dos vertents, per una banda
es tracta de pressionar diferents
institucions per tal que demanin
l'indult al Consell de Ministres.
(Continua a pag. 3)
La tramitació d'aquesta petició
seria causa suficient per suspen-
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Fortes protestes bloquejen la cimera
de.l BM i I'FMI a Praga
Una de les redactores de la Burxa va viatjar a Praga. Aquesta és la crónica que ha realitzat tot havent arribat a Barcelona.
Una persona és declarada
"non grata" a la frontera
L'enorme control policial que va asseljar Praga
aquests dies ja es va fer notar a la frontera amb
Txequia, on se li va impedir !'entrada al país a
una persona, al ser declarada "non grata". 1
malgrat les pressions a l'ambaixada espanyola
i diverses protestes no va poder atravessar la
frontera. 1 aixo pel sol fet d'haver participat el
mes de julio! en una assemblea de I'INPEG
(plataforma que va coordinar les protestes a
Praga), i haver estat identificat passejant perla
ciutat. Així que, amb els anims més baixos, van
arribar el 25 de setembre a Praga els tres autocars que havien sortit de Barcelona dos dies
abans, just després de finalitzar una massiva
mani-festa de rebuig a les polítiques del Sane
Mundial i el Fons Monetari Internacional.
Esclata la rabia
Amb l'inici de la 55ena assemblea anual del BM
i I'FMI el26 de setembre les protestes i descontent van assolir el seu punt algid. A la ciutat
txeca van ser al voltant de 20.000 persones les
que es van manifestar contra aquestes institucions claus per impulsar la globalització
económica, generadora de pobresa, desigualtats, desastres ecológics, socials... La manifestació, que constava de diverses columnes va
intentar arribar fins al Palau de Congresos, on
se celebrava la cimera. Els italians ''Ya basta",
amb escuts, mascares i divers material de protecció van intentar atravessar el cardó policial,
pero va ser com donar-se cops contra una paret
(formada per antiavalots, tancs, i al darrera,
l'exércit). Un altre grup de persones van aconseguir bloquejar totes les sortides de la zona
sud del Congrés, fent que els delegats

PRAGA 2000
De sobte penso que estaras
avam;ant cap al pa/au de congressos
on /'FMI i el Banc Mundial
planifiquen la mort al nou milenni
i la recepta més eficar; pera sotmetre'ns
a la fam genocida del mercat
se m'acut que deus estar nerviosa
esperant /'arribada deis eurocops
formats per imposar silenci a ósties
com de costum.
Qui sap
en aquest precís moment que viatjo al metro
tornant d'una concentració davant jutjats
-tercer judici del mes a /'okupació
i el curs tot just ha comenr;atque deveu estar fent ara mateix.
Us imagino embestint amb valentía
contra el dispositiu policial
IR...otserja t'erir.;a la R_e/1 /'adrenalina

quedessin retinguts a dins i la majoria
haguessin d'agafar el metro per abandonar
1'edifici. Mentrestant, unes altres van aconseguir
arribar fins al mateix Palau de Congressos,
després de forts enfrontaments amb la policia.
Pero aquí no es va acabar tot, sinó que les protestes, plenes de rabia, es van dirigir cap a
bancs i multinacionals com McDonald's i KFC,
que van acabar destrossades. És la resposta a
l'explotació, destrucció i miseria que amb la
seva actuació provoquen cada dia a la majoria
de la població aquests bailes i multinacionals.
Creix la intimidació policial i
unes 900 persones són detingudes
La repressió per part de la policia i I'Estat
(queda un cap més demostrat que aquest actua
a favor deis grans interessos economics) va
venir en forma de detencions indcriminades i
arbitrarles, que es van anar produint des del
mateix dia 26 i durant els dos dies següent~.

Centenars de persones van entrar a presó i
moltes d 'elles van ser torturades (darrera les
cameres la policia ja es comporta totalment tal
com és). Davant d'aixo una gran manifestad(>
de protesta va recórrer el centre de Praga i el dia
següent va tenir lloc una concentració davant
del Ministeri d'lnterior. Aquesta va acabar amb
gairebé un centenar de persones detingudes,
de les quals unes 50 eren de I'Estat espanyol.
Al cap d'unes hores, degut a les fortes pressions (des de Praga i altres ciutats - a
Barcelona es va ocupar el consulat txec -), van
ser alliberades i deportades a la frontera tots
aquells i aquelles de I'Estat espanyol, excepte
dues persones que passaran a judici. 1encara
queden centenars de txecs i txeques que són a
la presó (i altres estrangers), i sobre els que es
tém que s'aboquin dures i injustes penes per
protestar contra el BM i I'FMI, que van veure
entorpida la seva cimera i van decidir conclourela amb un dia d'antel-lació.

ACCIÓ SOLIDARIA AL
MONUMENT DE LA
PLACA ESPANYA

Les pancartes van ser molt vistoses.

HOSTAFRANCS.- Amb varies pancartes que
despenjaren cinc persones des de la part
més alta del monument de la plar,;a Espanya, el Col·lectiu de Solidaritat amb la Rebel·lió Zapatista va voler denunciar la situació en que es segueixen trobant les comunitats indígenes a Chiapas tot i les eleccions de fa dos mesos. L'acció es desenvolup·a el diumenge 24, just un dia abans
que Clinton i Zedilla es reunissin a la cimera del Fons Monetari Internacional i el
Sane Mundial que es celebra a Praga.

Poema que ens han fet arribar.
Escrit per una noia del barrí.
i estas pensant que valla pena
viatjar fins l'últim racó de món
per viure l'instant de revolta irrepetible
/'espuma precursora de revo/ucions
que s'encén de tant en tant en els conflictes.
Ara és el preu inestable del gasoil
pagesos i pescadors van a la vaga
mentre e/s parasits reunits a Praga
gestt'onen el flutur de tots nosa/tres
quan ningú e/s hi ha demanat.
Són e/s mateixos de sempre
reís emperadors generals inquisidors
patrons directius polítics tecnócrates executius
són els tirans de la historia
són els que ahir en nom de Déu ¡ de la rar;a
i avui en nom de les 1/eis de mercat
de/1/iure comer¡; i de la democracia
perfeccionen l'engranatge del sistema

d'aturar /'espiral de miseria ni que sigui opinant.
A les noticies
imatges de policies flamejant
de cops de porra contra e/s manifestants
de detencions de rabia.
¡ aquí continua /'a-normalitat:
els supermercats són plens
la gent comprem millar com més barat
les botigues de roba fabricada a Indonesia
reventen d'ado/escents anorexiques
que es reforcen dansant al ritme d'MTV
La globalització rutila!
i han descobert que la Coca-Cola
té un component derivat de la farlopa
vés per on! -diu un- dones }a ens va bé
així ens estalviarem el gram de coca
el proper week-end.

i ens acusen de violentes si provem
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Accions de sabotatge
anticapitalista
En un comunicat anonim fet
arribar a aquesta redacció s'informa de diferents accions de
segellament de panys la nit del
26 de setembre, dins del marc
de la jornada internacional de
lluita anticapitalista. Al mateix
comunicat s'especifica que els
objectius triats van ser 23 entitats bancaries , 6 immobiliaries,

3 supermercats adscrits a cadenes multinacionals, un KFC,
un Pans & Co. i una agencia
d'assegurances, tots ells responsables de la bogeria capitalista que hipoteca les nostres
vides . En un to poétic ens recorda que l'acció directa és un
camí tant valid com qualsevol
altre per canviar la societat.

Parlaments, diablas
i música a la pla~a
de Sants
(ve de la portada)

Llanc;ant un cóctel molotov contra un camió de manegues d'aigua.

Durant el cercavila
es denunciaren
grans empreses i
multinacionals
(ve de la portada)

final d'una campanya que la secció
santsenca de I'MRG estava duent
a tenne, i que va consistir en diversos actes infonnatius, un passi de
cinema a la plaga Malaga i la
preparació d'una delegació que va
anar cap a Praga. Precisament, un
deis membres de I'MRG-Sants, va
ser declarat persona non grata pel
govem txec, pel que no va poder
entrar al país, quedant retingut a la
frontera alemanya i havent de
donnir dins d'un cotxe.
L'Assemblea de Barri, com a
resposta va decidir declarar
persona non grata a Sants el
consol txec a Barcelona, assegurant que es prendrien mesures en cas que aquesta persona tractés de venir a Sants.

En el manifest es remarcava la diada l'actuació d'un cantautor
necessitat d'adoptar una estra- provinent de Ses llles. El Cortegia de resistencia lingüística rellengua es va iniciar el 1O de
davant la incapacitat de les po- . setembre a quatre llocs de la
lítiques institucionals per aturar geografia catalana. Les quatre
els atacs que la !lengua cata- flames han seguit quatre recorlana pateix per part deis estats reguts diferents que confluiran
espanyol i francés en tots els el proper 9 d'octubre a la ciutat
racons deis Pa"isos Catalans. de Valencia en la manifestació
També intervingueren un rep- corresponent a la diada del
resentan! de la Coordinadora País Valencia . Per cadascun
d'Associacions per la Llengua deis pobles i ciutats per on han
(CAL), entitat que organitzava passat, les torxes han estat rel'acte, i un jove del barri partic- budes amb cercaviles i activiipan! a la Plataforma cívica per tats festives com les que el
un 12 d'octubre en llibertat que passat 30 de setembre tingueva llegir un manifest. Tanca la ren lloc a la vila de Sants.

Possiblement el jutge no dicti
ordre de presó a curt termini
(ve de la portada)

dre, momentaniament, l'aplicació
de la condemn¡;¡; per ara tots els
grups parlamentaris catalans,
excepte el PP, i diferents ajuntaments com els de Vilafranca,
Ribes del Garraf, Arbúcies o
Masquefa ja s'han posicional en
aquest sentit. L'altra part de la
campanya es basa en la denúncia social d'aquests fets, recollint
signatures, suport d'entitats i
sortint al carrer per tal que la societat sigui conscient del que significa que tres joves puguin perdre la seva llibertat pel delicte de
ser antifeixistes i antimilitaristes.
A nivel! de barri es va organitzar
una encartellada popular el dil-

luns 18 de setembre on van participar unes trenta persones (la
convocatoria estava en principi
motivada per l'atac feixista amb
c6ctels molotovs al Centre Social
de Sants) i una concentració
davant la seu del Districte el
divendres 22, simultania als
actes similars realitzats a una
desena de pobles, on van assistir més de cinquanta participants.
Finalment, el diumenge 24 més
de 700 persones van recorrer el
centre de Barcelona pel mateix
motiu, i el divendres 29 unes 150
van fer el mateix a Vilafranca.
Tot i que el jutge encara no ha
assenyalat un dia d'entrada a

presó, tampoc n'ha dictat la
suspensió, i és per aixo que es
mantenen les concentracions
davant deis districites i ajuntaments tots els divendres a les
set hores de la tarda . Les últimes noticies indiquen que, en
vista de la resposta que hi ha
hagut (sobretot les mocions per
l'indult), el jutge no dictara ordre d'ingrés. Mentrestant, es
continuen demanat a tetes les
entitats del barri que donin el
seu recolzament a aquests
nois; ja que de fet, ells són perseguits per solidaritzar-se amb
el ve"inat de Sants oposat a
l'acte feixista .

,§Le,rojecte Bar~a 2000, aturat
Fa just un any, el n°19 de la
Burxa obria amb un extens article sobre el Pla urbanístic Barga 2000, on es feia ressó de les
mobilitzacions que el ve'inat de
les Corts i de Collblanc estaven
realitzant des de la primavera
per tal d'impedir la realització
de l'ambiciós projecte. El Barga
2000 consistia en la construcció d'un faraonic centre lúdiccomercial als terrenys que el
Fútbol Club Barcelona té al voltant del Camp nou, i que ocuparia uns 300.000 m2 dedicats
a úsos totalment aliens als esportius: 150 centres come·rcials, 50 restaurants, 28 cinemes, exposició de productes,
servei d'esponsors, agencies
de viatge, tres museus, quatre
pavellons tematics... Les espectatives deis promotors cal-

culaven en 7,2 milions els visitants que rebria el centre. En
assabentar-se de tot el tinglado, la resposta ve'inal no es va
fer esperar. Es tractava d'uo
projecte especulatiu que ni tant
sois respectava la normativa
urbanística; era evident que
!'impacte en l'entorn no seria
positiu: edificabilitat abusiva,
contaminació acústica, dese- ·
quilibris en l'economia del barri,
augment del tratic. .. El Barga
2000, rebatejat com a "Núñezlandia", a més de despertar
una forta oposició ve'inal, va rebre crítiques d'arquitectes, urbanistes i de sectors universitaris. Dones bé, un any després, amb Joan Gaspart com a
president del FC Barcelona, ha
trascendit a la premsa oficial
que el projecte urbanístic ha

deixat de ser prioritari per al
club, i que considera important
reorientar-lo per tal de trobar
punts de coincidencia amb el
ve'inat. Precisament, aquest ha
rebut la notícia amb satisfacció
i també cautela: cert és que els
mesos de mobilitzacions, manifestos, i actes han donat fruit,
pero també és cert que el
Barga "és més que un club"....
Paral·lelament la FAVB (Federació d'Associacions de Ve'ins i
Ve'ines de Barcelona) ha declarat que no acceptara "un
canvi de cromos, que s'aparqui
el Barr;a 2000 i es torni a
impulsar la idea de fer instal·la-cions esportives a Can
Rigalt, que és una zona verda i
pare metropolita i no permetrem que es modifiqui la seva
calificació".

EXPEDIENT
X
ifambé podem fer ús de l'acció
Senyors conciutadans, des de
directa i forgar la porta per entrar i
aquesta tribuna vull fer una crida a
realitzar la nostra feina. Una vetotes aquelles persones amb una
gada realitzada la jornada laboral
mica de sensibilitat humana i
durant aquest dia festiu, tant si ha
social, una crida als sectors popu
sigut al lloc de treball com a la
lars d'aquesta vil·la i a tota la gen
solidaria. Una crida per anar a tre-' - - - - - - - - - - - - . . . Jporta, exigirem a través del nostre
bailar el 12 d'octubre, mostrant així el nostre rebuig comité d'empresa o directament al nostre patró un
a una festa que considerem al·liena i imposada, dia festiu en una data que volguem o bé amb la
una festa que enalteix valors "nacionals" i racistes, qual ens sentim més identificats com el 19 de juliol,
d'un estat imperialista i opressor, que s'enorgulleix el 8 de marg o el 28 de juny. Si aquest dia no volem
del genocidi a América Llatina. No senyors, no o no podem anar a treballar i us sentiu solidaris
volem enaltir valors que no són nostres ni celebrar amb aquesta proposta podem optar per una mena
cap genocidi i per aquest motiu proposo l'objecció de prestació social substitutoria, que consistiria en
festiva, o sigui com l'objecció militar o fiscal, pero col·laborar i participar en la diada antifeixista, perla
negant-nos a celebrar una festa amb la qual no ens diversitat cultural i la justícia social que es celebrara
identifiquem. Per duur a terme aquesta objecció els dies 11 i 12 d'octubre a la plaga deis Pa'isos
farem servir la desobediencia civil, haurem de pre- Catalans. No volem fer festa el 12 d'octubre, farem
sentar-nos allloc de treball, sempre avisant previa- servir la desobediencia civil i l'acció directa fins que
ment als nostres patrons, una vegada a la porta si aconseguim que treguin aquesta data del calendari
aquesta esta oberta entrarem i farem la nostra feina festiu i posin una amb la qual ens identifiquem piehabitual, si no, ens asseurem a la porta durant la nament, per primera vegada i que no serveixi de
nostra jornada, és aconsellable emportar-se un lli- precedent... volem anar a la feina. iSenyors concibre i alguns entrepans per fer el dia més agradable. utadans! El 12 d'octubre tothom a treballar.

Objecció
festiva

Butlleta de subscripció
Nom, col.lectiu, etc................... .. ......... ,....................... ..... ..... ... .. .. ................ ..
Adrega ...... .............. ....................,.......................................... ..... .............. .... ..
Codi Postal. ............ ................ ............................... ........ ........ ....... :.................
Localitat. .......................... ..... .... .... ... .. .................... ........... ............ .. ...... ..........
Teléfon ..... ......................................................... ............. ..................... .... .. .....

Envla-la conjuntament amb
1.000pts al
c/Joce Florals
42,08014 de
Barcelona 1
rebr6s la Burxa
a casa durant
unany

Empla~ament

definitiu per a
.I'Escola
d'Adults?
(ve de la portada)

SANTS.- L'Escola d'Adults de
Sants-Montju'ic esta a punt de
complir el seu dese aniversari.
Any rere any va consolidant el
seu projecte a pesar de l'oblit
institucional, i que Generalitat i
Ajuntament es vagin passant
la pilota pero cap deis dos faci
res per resoldre definitivament
el problema. Després d'estar
anys a I'Escola Perú, va ser
traslladada a l'lnstitut Lluís Vives, pero només per un curs,
ara el plag s'ha acabat pero
segueixen sense un destí definitiu. La promesa del Districte
sempre va ser cedi'ls-hi definitivament l'edifici de I'Escola
Barrufet al carrer Rossend
Arús quan aquesta es traslladés al Vapor Vell , pero hores d'ara el curs ja hauria d'haver comengat i encara no tenen les claus, sense comptar
que abans d'instal·lar-s'hi encara hauran de fer les obres
de remodelació, a part de la
desconfianga que genera la
tardanga municipal, tenint en
compte les moltes "nóvies"
que li han sortit a l'edifici.
Tot i aixo, mentre esperen
l'emplagament definitiu, i a .pesar de tots els problemes generats per la desídia i la tacanyeria institucional, I'Escola
d'Adults ja ha comengat les
matriculacions, provisionalment al Lluís Vives, amb diferents cursos entre els que
destaquen els de Graduat ·Escolar (que s'impartiran només
els dos propers anys, perque
ja s'adoptara definitivament la
reforma) i els de catala i castella per a extrangers. Tots els
cursos són gratu'its i aptes per
majors de setze anys: sense
que hi hagi una edat maxima;
precisament ressalten que
s'ha de perdre la por a estudiar quan ja s'és gran, ja que els
diferents nivells permeten que
tothom pugui anar al seu ritme
sense ridícul, i. que es tingui
l'edat que es tingui , aprendre
sempre és útil i fins i tot divertit. Per a més informació es pot
trucar al teléfon:

93.422.98.55

Sup/ement Especial
Octubre de 2000
Dossier Antifeixista contra el 12 d'octubre

ARA FA 17 ANYS •••

Assistents a l'acte feixista a la placra deis Pa"isos Catalans l'any 1983.

E

l1983 f~ el primer any que diferents grups
feixistes van convocar el Homenaje a la
bandera. Van escollir la plaga deis Pa"isos
Catalans, que feia just quatre mesas que havia
estat inagurada. En aquesta mateixa plaga
s'havia celebrat un gran concert un mes abans
en motiu de la ·Diada on van assistir-hi unes
60.000 persones. Era un bon lloc per a celebrar
el seu acte, ja que era forga centric i se situava
prop del radi d'acció que per aquella epoca
tenien els grups feixistes: les Corts, Infanta
Carlota, Calvo Sotelo... A més, escollint una
plaga amb aquest nom realitzaven un dar exercici de provocació; de fet, van rebatejar-la amb el
nom de plaza de la estación de Sants, i van demanar mes d'un cop que s'anomenes plaza de la
Hispanidad. La primera convocatoria va ser motivada pels continus greuges que, segons ells,
palia la bandera espanyola. Es tractava d'una
epoca de maxim apogeu de l'anomenada "guerra de les banderes". Era normal trabar notícies
sobre ajuntaments que es negaven a isar la bandera espanyola, a cremades d'estanqueres, a
condemnes de presó per aquests fets, etc... 1
també era normal trabar resP<>stes d'aquest estil:
''La bandera espanyola merece /os máximos
honores, y ante su presencia en los actos oficiales inclinamos con respeto y contenida emoción la cabeza para honrar a /os muertos, a los
vivos y a /os que han de nacer; que llevan con
profundo orgullo su condición de españoles"
(tinent general Fontenla, ABC 13-1 0-83, en

resposta a !'ausencia de la bandera espanyola al
Par1ament Base).
Aquel! any el Rey celebrava el Dia de la
Hispanitat a Granada lloant el regnat deis Reis
Catolics, especialment pels fets ocorreguts al
1492: la conquesta de Granada i el descobriment d'America. També es referia a temps més
actuals: ''a/ estado corresponde en exclusiva la
salvaguarda de la
_
integridad territorial y
el empleo de la vio/encía para restaurar
el derecho': En plena
.
gestació del GAL, el

Tomant al primer Homenaje a la bandera, la seva
convocatoria va provocar un rebombori mediatic
considerable que va omplir algunes portades; el
Diario de Barcelona titulava a tata plana "Los
ultras hacen del Pilar su propia Diada" i El
Periódico ''El homenaje a la bandera derivó en
un mitin ultra': Segons els convocants, unes 74
entitats donaven suport a aquest acte que pretenien que fos familiar i sense politització de cap
tipus accentúan el seu caracter folkloric i creatiu.
Entre 2.000 i 3.000 feixistes es van concentrar a
la plaga. L'acte es va iniciar amb la isada de la
bandera espanyola' i la interpretació del Himno
Nacional i del Viva España. Després de resar
una oració, van intervenir ''un estudiant, una
mestressa de casa, i un treballador: Després de
la intervenció del primer, Margarita Díaz, presen- .
tada com una señorita muy joven y linda, va citar
a Aribau Maragall i Josep Pla com a espanyolistes de pro i va afirmar que Rafael de
Casanova "sentiría rubor y llorar/a si levantase la
cabeza y viera como se queman banderas
españolas". Jesús Laguna, de la Alianza del Trabajo Nacional, va continuar amb el to pompós
deis par1aments, comengant el discurs d'aquesta
manera: "que no canten canciones fúnebres por
España, que no suenen campanas por la muerte
de España, porque existirá mientras exista el
mundo': Va apuntar la
•
"necesidad de combatir el entamo de
droga y depravación
que rodea la juventud
•
española'; es va solidaritzar amb els treballadors de Sagunt (en
aquells moments en
conflicte), va denunciar
l'artide 2 de la Constitució pel fet d'anomenar nacionalitats algunes de
les regions de I'Estat i va acabar esgrimint que
''España está por encima de los partidos, de
cualquier democracia y de la Constitución':
Durant l'acte es van presentar diverses mostres
folkloriques i culturals: la lectura del poema Sí,
juro de Emilio Romero, l'actuació de la Tuna de
la Facultatde Medicina i de I'Escola de Ballet i
Gralles de Sitges. Una d'elles fou interrompuda
per un tall al subministrament electric, segons els
organitzadors, provocat, i a un deis grups li van
les
robar
(continua a la pag.ll)
pertenences.

En els pr1mers ·
anys, l·a res posta a
l'acte feixlsta va
d'lnterior
ministre
Barrionuevo feia les
següents declaraser qüasi nul·la
cions: "el gobierno
respalda sin reservas
ni recelos de ningún tipo fa tarea meritoria de la
Guardia Civil': A Catalunya les autoritats civils i
militars celebraven !'efeméride amb una ofrena
floral al monument de Colón i participaven a la
missa amb la que la Guardia Civil eommemorava ia Verge del Pilar, la seva patrona. Durant els
actes, Jordi Pujol, que jur)tament amb Pasqual
Maragall (alcalde de Barcelona) i Heribert
Barrera (president del Par1ament) protagonitzaven la representació política, va dir que ''la commemoració representa la projecció d'Espanya al
món, i és una de les grans gestes de la histOria
de la humanitat':
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Els di-aris fets a Barcelona van denunciar
els actes feixistes als inicis deis anys 80
(ve de la portada)

El Diario de Barcelona describia així el panorama: 'Vells falangistes, glories deis 40 anys, nens
marinerets encorbatats que treien a passejar les
seves respectives 5enyores, els feixistes que no
ho semblaven -entre el servei d'ordre hi havia
algun antic cenetista, infiltrat a aquesta central
sindical-, la família amb el fill petit que presentava el seu pare a l'amic ultra del cole; el militar que
ensenyava als seus acompanyants una serie de
fotografies dedicades pels seus companys de
professió, el capella amb la seva sotana i el seu
Alcázar -diari feixista de !'época- sota el brac;:...".
El caracter lúdic i familiar, com podem veure, va
resultar tot un frau. A part deis brac;:os alc;:ats, el
Cara al sot"i la simbologia franquista i feixista, al
final de l'acte, va quedar clara la intencionalitat del
que al cap d'uns anys esdevindria la data més
important del feixisme a Catalunya. Un fot6graf
del diari abans esmentat va ser colpejat per un
grup de quaranta persones, alguns d'ells pertanyents al servei d'ordre. Durant l'agressió un
deis feixistes va arribar a treure una pistola, que
rapidament va desaparéixer. La policia va detenir
minuts després tres joves relacionats amb l'incident. Mentre eren introdu'its dins el cotxe policial,
alguns deis concentrats van recriminar l'actuació
i inclús van cridar "ETA mátalos".
Aquest va ser el primer any de celebració
fatxa a la plac;:a del nostre barri, i degut a
diversos factors no va haver-hi resposta: la
feblesa deis moviments del barri, treure
importancia a l'acte, por als possibles
enfrontaments... El cert és que, tot i la continuada davallada de públic, el Homenaje a la
bandera es va convertir en una cita obligatoria
peral feixisme organitzat de la ciutat, utilitzant
un espai públic per fer ressó deis seu ideals.
No va ser fins el 1993 que no es va plantejar
una resposta antifeixista directa, i no ha estat
fins el present any que la realització del míting

no-esta assegurada. Dones bé, esperem que
en un futur celebrem aquest 12 d'octubre com

el dia que es va aconseguir eliminar el feixisme de la plac;:a deis Pa·isos Catalans.
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0PINIONS SOBRE LA LLU.ITA CONTRA EL
DURANT ELS ÚLTIMS
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(Entrevistes a un membre de la Comissió
contra el 12 d'octubre i un altre de la

15 ANYS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EL OlA DE "LA HISPANIDAD Y LA
RAZA", CONSTITUI"T DURANT EL
FRANQUISME, S'HA CONTINUAT CELEBRANT A CATALUNYA DURANT MOLTS
ANYS UN COP FINALITZAT EL RÉGIM.
PERO TAMBÉ SÓN MOLTES LES
RESPOSTES QUE S'HAN DONAT AL
LLARG D'AQUESTS ANYS A TOT EL
QUE SUPOSA AQUESTA CELEBRAC/Ó."
DESDE LA COMMEMORACIÓ DE LA
INVASIÓ ESPANYOLA AL CONTINENT
AMERICA, FINS A L APOLOGIA DEL
FEIX/SME QUE ES FA EN L 'HOMENATGE DE LA PLACA DELS PAlSOS

tubre estan emmarcats en un
moment historie de consolidació del nou capitalisme
espanyol. El nou discurs del
PSOE s'allunyava més i més
de les reivindicacions més
combatives de !'esquerra i els
moviments socials més actius
durant la Transició s'havien
dilu"it en les institucions. Com
valoraveu tot aixo en aquel!
moment i de quina manera es
modificaven els objectius de
la vostra lluita?

da. A partir d'aquest any encara
va haver-hi un intent de reunificació de la LCR i el MC peró va
fracassar. La Comissió no va
continuar per un cúmul de
coses: la torta repressió de les
darreres manifestacions, les divisions internes així com també el
propi plantejament parcial de la
CCCCCC. Cree que aixó últim
va ser un gran error i hauria
esta! interessant fer una cosa
més global que inclogués a
altres sectors.

R.- Des de la CCCCCC i en
general des de !'esquerra radical
vam interpretar la celebració del
Cinqué Centenari com una
revalorització de la conquesta i
expoliació d'América, així com
també deis valors imperialistes i
racistes que l'envolten. Ni que
fos de forma intuitiva ens adonavem que darrera de tot el
muntatge del Cinqué Centenari
s'hi amagaven, tot i que amb un
envolcall de modernitat, com a
mínim dues intencions: per una
banda, un projecte de penetració als mercats llatinoamericans (al que estem assistint en
els nostres dies), i per l'altra,
una represa del nacionalisme
espanyol que en aquel! moment
eslava en crisi. El PSOE
refon;:ava un nou discurs
espanyolista en un moment de
consolidació de les cose
sorgides de la Trans1ció. Tot aixó
es va concretar amb l'operació
simbólica del 1992 (Oiimpiades,
Expo, Ve Centenari, ... ). Aquesta
data va significar dones un tal!
importan! per a !'esquerra. Els
milionaris projectes urbanístics i
especulatius amb !'excusa de les
Olimpiades van colpejar l'actiu
moviment ve·inal deis anys vuitanta; la repressió va desestructurar el moviment independentista; i l'escassa incidencia que
vam tenir amb tot lo del Vé
Centenari ens va fer veure la
poca forc;:a que teniem.
L'esquerra que venia de la
TransiGió ja eslava esgotada, i si
a aixó li afegim la nostra
impotencia a !'hora de frenar el
gir conservador que impulsava
el PSOE, el r.esultat és un cop
dur del qué ja no ens vam recuperar.

*Com cambia la resposta al
Dia de la Hispanitat a partir
dei 1992?
A partir d'aquest any els sectors
més llibertaris van prendre un
relleu a la resposta del 12 d'octubre. Apareix altra gent jove
amb una altra pers e iva de
manera que el contipgut va pas
sar a ser més especificament
antifeixista i no només contra
l'imperialisme espanyol que simbolitzava la conquesta
d'América.

CATALANS.
UNA DE LES INIC/ATIVES DE REBUIG
AL
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D'OCTUBRE A RESSALTAR ÉS

LA QUE VA TIRAR ENDAVANT LA
COMISS/Ó CATALANA CONTRA LA
CELEBRACIÓ DEL C!NQUÉ
CENTENAR/ (CCCCCC).
A CONTINUACIÓ PRESENTEM UNA
ENTREVISTA REALITZADA AL RICARD,
EXMEMBRE DE LA

CCCCCC

1

EXMILITANT DE LA Ü/GA COMUNISTA
REVOLUCIONARIA (LCR), PERA
QUÉ ENS EXPLIQUI QUINS EREN ELS
OBJECTIUS 1 COM VA FUNCIONAR LA
COM/SS/Ó A F/NALS DELS ANYS

80,

MOMENT DE CONSOL/DACIÓ DE LA
TRANSIGIÓ A L'ESTAT ESPANYOL:

*En quin moment es
constitueix la CCCCCC i
per qui stava integrada?
R.- Des del moment en qué vam
saber que s'estava preparan! la
celebració del Cinqué Centena i
de l'invasió d'América pe a l'any
1992 es va veure la necessitat
de coordinar-nos des de !'esquerra radical extraparlamentaria per tal de denunciar 1
preparar accions de protesta
contra aquesta commemoració.
La comissió va estar integrada
per varies organitzacions, basicament la LCR, el Moviment
Comunista (MC), I'Organitzac1ó
de Suport als Moviments lndis
(ISMI) i persones a títol individual que provenien de sectors
més llibertaris, tot i que molles
altres persones i col.lectius, com
ara I'MDT (Moviment de
Defensa de la Terra) s'adherien
a les mobilitzacions.
El rnostre treball va consistir en
organitzar manifestacions el 12
d'octubre, recorren! la Rambla
de Canaletes fins al monument
de Colon on es realitzaven diferents activitats, i ho vam fer des
del 1987 fins al 1992.
*La voluntat política de
rememorar el Cinque
Centenari així com d'oficialitzar la celebració del 12 d'oc-

*Com incideix tot aixo a la
fragmentació i dissolució de
la CCCCCC?
Els esdeveniments de l'any 92
van significar una batalla perdu-

*Quina val ració fas de
l'evolució de la lluita antifeixista al llarg de tots aq ests
anys?
Valoro molt, positivament que hi
hagi hagut sempre continu"itat de
col-lectius que valen plantar cara
al 12 d'octubre i que la partidpació en els diferents acles hagi
anat incr'eme tant. Respecte
aquest any cr e que el plantejament és molt e certat, s'ha
aconseg it una plataforma
unitaria que agl tina a gent molt
diferent.
Pel qué fa a l'evolu "ó del CCCCCC i als col·lectius ue la integraven cree que va ser una lluita
importan! ja que vam conseguir
resistir als
ys vuitanta animan!
i impulsan! els moviments
socials. Durant aquests anys ja
érem una minoría deis que
havíem estat lluitant duran! els
anys setanta a més la crisi deis
noranta va fer que malta d'aquesta gent no hagi continua! lluitant. Tot i així en l'actualitat
molts de nosaltres veiem que les
generacions que han pres el
relleu tornen a estar mol! actives
i aixó ens anima a la gen! que
hem estat greument ferits per tot
alió succe"it en aquells anys.

L 'ANY

D'OCTUBRE

1992

VA SUPOSAR DONCS UN

TALLEN MOLTS SENTITS, TAMBÉ EN
L'ESTRATÉGIA DE LA LLUITA ANTIFEIX-

Plata~rmaAnti~i~sta)

/STA DUTA A TERME EL

12

D'OC-

TUBRE. ÉSA PARTIR DAQUEST ANY
QUE APARE/X LA PLATAFORMA
ANTIFEIXISTA AMB NOVA GENT 1
NOUS PLANTEJAMENTS. HEM ENTREVISTAT UN MEMBRE DE LA
PLATAFORMA ANTIFEIXISTA PERA
QUÉ ENS HO EXPLIQUI."

*Com va apareixer i perque
la resposta antifeixista al 12
d'octubre?
M- Després de dissoldre's la
CCCCCC un grup de gen!
més !ligada als centres socials
vem voler seguir donan! una
resposta contunden! a la celebració feixista del día de la
Hispanitat i per aixó vam
seguir convocan! una manifestació al centre de
Barcelona amb un plantejament clarament antifeixista.
*L'any 1994 va realitzar-se
un Festival Antifeixista a .
Cotxeres de Sants enlloc de
la manifestació. A que es
deu aquest canvi?
Les manifestacions deis darrers anys van saldar-se amb
nombrases detencions i amb
durs enfrontaments amb la
policía ja que pretenia impedir
la manifestació des del seu
inici. A partir d'aquí es fa una
valoració i un reptan! jament
deis objectius i es con "dera
que és importan! aglutin r
més gent en la lluita antifeixista de la que potser anava a
les últimes manifestacions on
hi havia confrontació directa
amb la policía. Per aixó
decidim de fer un Festival
Antifeixista que inclogui activitat mol! variades.
*Com valores l'evolució de la
resistencia antifeixista?
Per un cantó faig una valoració positiva ja que duran! els
anys del Festival Antifeixista
vam guanyar molla forc;:a i
altra cop hem pogut tornar a
sortir al carrer. A més considero que s'ha fet molt treball
de conscienciació en la
població civil i aquest recolzament s'ha anat veien en els
dos darrers anys, sobretot
!'anterior. Pero per altra banda
cree que si féssim un treball
l'any potser no hauriem d'arribar a tot el muntatge del 12
d'octubre, i aquest treball continua! és una de les nostres
grans mancances.
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Petita
reflexió
sobre
el 12
d'octubre
de 1999
Ara ja fa un any de la passada
manifestació antifeixista en la
qual la policía va detindre a 26
persones i 14 d'elles van ingressar a presó. No m'entretindré en explicar els detalls
d'aquell 12 d'octubre perqué tata persona de1 barrí els va viure
d'alguna manera o altra. Tampoc vull caure en la morbositat
de tots els mitjans de comunicació oficials que aprofiten la
proximitat de la data i les diferents iniciatives que hi ha per
reti10ure els disturbis que aquel! día van sacsejar el nostre
barrí, continunant així amb la
linia criminalitzadora queja van
iniciar aleshores. Amb aixó no
·vull fer entendre que sóc partidaria d'oblidar els fets ocorreguts pero potser ja ha arribat
el moment de fer-ne una petita
reflexió, des de la distancia que
comporta la llunyania deis incidents pero a la vegada desde
el calor que comporta haver
participat en aquella manifestació.
En primer lloc, és
important remarcar que el 120ct-99 és un cas paradigmatic
de !'estrategia repressiva que
els tres poders factics -policía,
mitjans de comunicació i jutges- en col·laboració utilitzen
per a criminalitzar tots aquells
moviments socials que qüestionen !'status qua establert. Així,
la Plataforma Antifeixista va ser
el blanc perfecte que van utilitzar aquests tres poders per
descareditar el moviment antifeixista que aquella data havia
congregat a més de 2.000 persones per rebutjar la concentració ultradretana, q.ue durant
16 anys s'ha celebrat a la pla~a
deis Pa"isos Catalans. Dones,
els mitjans de comunicació no
van dubtar en cap moment en
reproduir tots els comunicats
que emetia la policía i el Ministeri d'lnterior que afirmaven,

el feixisme.
El 12
tots i totes
al carrerl
falsament, unes connexions
amb Jarrai inexistents. A la vegada que van silenciar i continuen silenciant tot el treball que
aquesta Plataforma ha duut a
terme durant anys com és la
celebració de les Jornades Antifeixistes i Antiracistes a les
Cotxeres de Sants. Els mitjans
de comunicació amb la seva típica i constant tergiversació
deis fets foren els qui crearen
!'alarma social que més tard va
permetre a la jutgessa Remei
Bona ordenar l'ingrés a presó
de 14 persones detingudes.
Pero no crea més alarma social
que-feixistes organitzats i amb
pistola, matin, apallissin o agredeixin diariament a immigrants,
homosexuals gent sense sastre, etc.? La seva lógica no ·
s'entén i jo no m'esmararé en
desxifrar-la ...
En segon lloc, i referent als disturbis que Sants va
viure aquel! día potser si que
cal fer-ne un esment, sobretot
després de la corrupció mediatica que ens tildava als manifestants de vandals, feixistes,
violents, i un llarg etcétera d'adjectius, frases, títols i titulars
desqüalificatius. La violencia
que aquel! día va ser present
Sants no és violencia gratu"ita,
surt de la rabia que provoca
que la policía impedeixi el transcurs de la manifestació per
protegir la concentració ultradretana que apel·la impunemental genocidi, el racisme i el

a

feixisme. Es van produir enfrontaments amb la policía i es
van atacar bancs i inmobiliaries, i aixó és molt diferent de la
quotidiana violencia feixista
contra persones. No es pot negar que es produ"issin actes de
violencia contra coses, pero
s'ha de remarcar que en cap
cas es va tractar d'agressions a
persones, sinó que van ser
atacs selectius cap a institucions que reprodueixen l'altre
feiximse, el feixisme económic,
el de la desigualtat social. Fruit
de la rabia acumulada per les
agressions feixistes, fruit de la
impotencia i la indignació, sorgí
una reacció impactant. Les víctimes, en aquest cas, no foren
els febles o les diferents: foren
els poderosos: entitats bancaríes, inmobiliaries especuladores, grans empreses que s'omplen les butxaques aprofitantse de les nostres dificultats,
que s'enriqueixen en base a
necessitats tant basiques com
la vivenda. Que no dubten en
imposar lloguers insultants, en
embargar pisos deis més humils, en hipotecar la vida de la
gent.
En tercer lloc, després
d'aquest preludi sobre com van
anar els disturbis aquel! día, és
el -moment, jaque més val tard
que mai, de demanar disculpes
a tot el ve·inat que es va veure
afectat. Tot i que també s'ha de
remarcar que les destrosses
del mobiliari urba durant qual-

11•1

sevol carrega policial són fruit
sovint de la mateixa policía i les
pilotes de goma que llen~a
amb for~a i de manera incontrolada. També s'ha de reconeixer que els containers cremats
no és més que un mecanisme
de defensa davant l'intent d'evitar la duresa i brutalitat de l'actuació policial. Pero tampoc cal
escarbar més, segurament el
ve·inat té un mal record d'aque11 día i aquestes paraules no
són més que un intent de demanar disculpes i explicar amb
detall i sense tergiversació els
fets que van ocórrer.
Ja per acabar, també
m'agradaria remarcar com la
lluita antifeixista ha continuat
avan~ant després del 12-0ct99. Tot i que va ser una patecada molt torta l'empresonament
de 14 persones, va ser una victoria significativa que el día
següent de la sortida de la gent
empresonada més de 8.000
persones es manifestessin
contra la brutal estrategia repressiva que s'havia duut a terme. Pero l'antifeixisme ha continuat avan~ant i al nostre barrí
ha nascut una Plataforma Cívica per un 12-oct en Llibertat,
arrel deis fets ocorreguts l'any
passat, · que ha aglutinat una
amplia diversitat de gent del
barrí per combatre i fer fora del
barrí i de tot arreu un enemic
comú: el feixisme.
Maika Rodríguez
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~ ~ [D)~OCTUJ~[R~ A lA [p)lACA [D)~l~ lPAi~O~ CATAlA~~
"Hay un horizonte en España de inseguridad, de vergüenza, de droga, de terrorismo
y de falta de amor"
"España ya no es una ni grande ni libre, porque surgen nacionalidaders independentistas, porque los políticos la han situado en la cola de los países y porque si no se
tiene trabajo no se tiene libertad"
Ricardo Vicario, conseller nacional de Falange Española, 1989
"La Generalitat impulsa una campanya de control de natalitat perque no neixin catafans que defensin Espanya"
Josep Anglada, vicepresident del Frente Nacional, 1989
"Los valores de la raza española están simbolizados por la religión y el ejército. Las
gestas más grandes de España se han hecho cuando se han unido cruz y espada".
Agustín Castejón, 1989
"Hoy hace quinientos años que un grupo de españoles descubrió un nuevo mundo, y
gracias a ellos un continente entero piensa, habla y reza en español".
"Visea Catalunya espanyo/a, arriba España y arriba Europa".
També va exaltar !a "gallardía española", es va congratular que "el Padrenuestro se
siga rezando en español" i /loa Catalunya ''porque tiene un nexo intangible con
Juan Oliveros, vicesecretari de Juntas Españolas, 1992
España: la letra ñ"
"En la sangre de los jóvenes hay el porro, la droga y, en definitiva, el preservativo".
''Aquí se ha reunido el pueblo catalán auténtico, la mejor juventud de España"
"El aborto es el mayor crimen que puede hacer la humanidad".
Luis José Cillero, secretari general de les Juventudes del Frente Nacional, 1992
"Es triste que el PP pierda los pocos hombres honestos que le quedan".
(en referencia a Vida/ Quadras)
"Pena de muerte para los delitos del terrorismo separatista".
Ricardo Sáenz de Ynestrillas, dirigent d' Alianza Nacional, 1996
"la ikurriña es un trapo asesino, la bandera de la muerte".
Gloria Posadas, presidenta del Círculo de Mujeres de Europa, 1993
"En Cataluña hay un sector racista que cree desde su soberbia y su ignorancia que
la raza catalana es superior a la del resto de España".
Margar.ita Díaz, mestressa de casa, 1983
"España es una idea que no puede morir y por eso saldremos al encuentro de todos
sus males y los atajaremos sin contemplaciones"
Rafael Graells, advocat feixista, 1984
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CRONOLOGIA DELS 12-0 (1987--1999)
1

1984-1986
Després d'un primer any conflictiu , els següents Homenajes a la
bandera resulten relativament tranquils. Duran! el míting del 12
d'octubre del 1984 es reparteixen octavetes on es demanava
als assistents que "vuestro entusiasmo no os lleve a pronunciar
gritos o invocaciones, ni a observar o secundar actitudes que
pudieran ser malentendidas o incluso provocadas y
aprovechadas por quienes desearían acabar de una vez y para
siempre con la unidad de España". Aquells anys l'independentisme combatiu pren fon;;a entorn I'MDT (Moviment de Defensa
de la Terra), que participa activament en les manifestacions
contra el Dia de la Hispanitat. El 1985, centenar de persones es
concentren davant el Govern Civil i, davant l'amenac;a policial,
es traslladen a les Rambles on apedreguen la seu de Radio
España. L'any següent, la cita , que aplega 2.000 persones i és
convocada per un ampli ventalls de grups, acaba també en disturbis , amb nombrases banderes espanyoles cremades , dos
coctels molotov contra el Banco Central i quatre detencions. Al
primera hora del matí, la Crida a la solidaritat es concentra
davant el monument a Colon on , com cada any, les maximes
autoritats civils i militars realitzen una ofrena floral. També es
produeixen enfrontaments esporadics amb feixistes que es
desplacen en cotxe buscan! brega.

1987-1991
No és fins el 1987 que la plac;a deis Pa'isos Catalans torna a ser
un focus de seriosos incidents. Elements feixistes aprofiten la
concentració per ajuntar-se, i un cop finalitzat l'acte, baixar al
centre de Barcelona a la cacera de "rojos y separatistas". Per
aquella epoca , el míting ultra era convoca! per grups com la
Confederación Nacional de Combatientes, Juntas Españolas,
Frente Nacional o Falange Española, i comptava amb la
presencia de "nostálgicos del régimen" , de les personalitat més
conegudes de la ultradreta catalana i una creixent presencia de
naziskins. La participació , pero , va minvant de 2.000 a les 1.000
del 1991 . El 1987 la Crida reunei x 1.500 persones per rebre el
Tren de les nacions; alguns deis participants són atacats. Poc
temps després es cosntitueix la Comissió Catalana Contra la
Celebració del Cinque Centenari (CCCCCC) , formada per
organitzacions de !'esquerra entraparlamentaria . El propers
anys organitza manifestacions unitaries amb el suport de I'MDT,
ERC, ENE , LCR , PCC, MCC o la Crida on s'arribaven a concentrar entre 1000 i 2000 persones. Cada any, pero, es produeixen enfrontaments en apropar-se els fatxes al centre de la
ciutat, lloc on se celebraven les manifestacions contra la
Hispanitat. Cada 12 d'octubre es produeix alguna detenció: militants independentistes, un insubmís, persones que cremaven
entanqueres, detinguts per disturbis .. . En canvi , una escandalosa passivitat policial envolta les razzies protagonitzades
pels joves nazis provinents de l'acte ultradreta . El punt algid de
les agressions ultres es produeix el 1991 , quan apallissen salvatgement un jove que sortia de I'Estació i després es desplacen en gran nombre al centre i realitzen una autentica batuda ,
destrossant una paradeta de la CNT i ferint un reporter gratic.
En cap moment la policia interve, tot i que rapidament actuen en
veure cremar una bandera espanyola , detenint dos joves.

1992-1993
De nou , es continuen fent els acles feixistes a la pi. deis Pa'isos
Catalans, celebran! el 5e Centenari i la labor colonitzadora i
espanyolitzadora que es va derivar del descobriment. Es con-

centren entre 1000-2000 persones. Assisteix a l'acte Ricardo
Sáenz de Ynestrillas. La resposta al 12 d'octubre va evolucionant. Al 1992, I'Assemblea de grups contra el Cinque centenari
convoca una concentració que pateix la visceral política de consens que es comenc;ava a viure llavors: pocs moments després
de comenc;ar, es produeix una contundent carrega policial que
acaba amb 30 detencions. Els fei xistes també són dispersats
quan intenten arribar a la plac;a Catalunya i 24 d'ells són
detinguts. Al 1993, la convocatoria esdeve clarament antifeixista. La plataforma creada arrel de l'assassinat del Guillem
Agulló la primavera anterior intenta respondre a l'acte ultradreta
a la plac;a Universitat, fet que va impedir la policia amb una contundencia similar a la del 1992. El resulta! va ser de 59 retencions per l'aplicació de la llei Corcuera .

1994-1997
En els següents anys, la participació de feixistes al seu acte
baixa considerablement de 1500 a 400 persones l'últim any. Es
compta amb l'assistencia de dirigents de la Asociación de
Defensa de España (fusió de diferents grupúsculs) i un altre cop
d'Ynestrillas (dirigen! d'una nova organització , I'AUN -Alianza
para la Unidad de España-). La Plataforma Antifeixista , tot
veient la impossibilitat de manifestar-se per la ciutat, celebra
duran! quatre anys un festival antirracista i antifeixista a les
Cotxeres de Sants, on s'apleguen entre 3000 persones el
primer any, reduint-se quasi a la meitat la participació al darrer.
S'organitzen campanyes de sensibilització cap a entitats i ve·inat del barri . Es proposa al Pie del Districte que aprovi una
moció denuncian! l'acte de Pa·isos Catalans , que no tira endavant. L'any 97 es canvoca una manifestació antifeixista al centre de Barcelona on es concentren 500 persones i es fan
destrosses a la seu del AUN i es crema la bandera franquista
de la fac;ana . L'actuació de policies secretes provoca la detenció de quatre persones .

1998-1999
Ynestrillas amb el seu acle feixista només aconsegueix reunir
500 persones. La Plataforma Antifeixista torna a canviar d'estrategia i, davant el manteniment del Homenaje a la bandera,
l'any 1998 convoca una manifestació més directa on hi assisteixen entre 1500 i 2000 persones. Hi ha 7 detencions, molts
retinguts/des violentament i agressions per part de nazis dies
abans i després de la data . Deis més de 300 policies antiavalots , 5 d'ells acaben ferits amb contusions . L'any 99 assisteixen
a la convocatoria més de 3500 persones. Es produeixen nombrases destrosses a immobiliaries, ETTs, i entitats bancaries. Hi
ha un gran desplegament policial al barri de Sants (més de 500
agents). La jornada es salda amb 26 detencions, entre aquestes 3 joves menors de 16 anys. Enfront !'Habeas corpus presenta! per familiars , amigues i amics , la jutgessa Remei Bona
Uutjat d'instrucció núm.28) el denega i demana presó preventiva per 14 deis 26 detinguts i detingudes. Al cap de 7 dies sortien els 14 presos i preses per la forta pressió popular.

12 d'octubre del 2000?
Com ja sabreu , el present any la Plataforma Cívica per un 12
d'octubre en llibertat ha convoca! una acampada i una complerta jornada d'actes a la mateixa plac;a on els feixistes fa 17 anys
que realitzen l'acte. Ara per ara , estem esperan! que diu la
Delegació de Govern en relació al permís. Sigui el que sigui ,
enguany difícilment es celebrara el "Homenaje a la bandera ".

octubre 2000

Pla~ta

Sant Jaume plena de goma gom al final de la manifestació perla llibertat deis presos antifeixistes el23 d'octubre de 1999.
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a uns anys que és bastant
habitual a tots els barris populars de Barcelona trabar
joves d'entre 14 i 25 anys
asseguts a les places, joves amb
una estética propera als skin~
heads i amb una actitud bastant
agressiva. El fet de trabar joves a
les places del barri bevent unes
cerveses o fumant uns "porrets"
no és res de nou, de fet sempre hi
ha hagut colles de joves que ho
han fet, tampoc és criticable
!'estética que puguin portar, el
pro.blema real comenga quan
adopten !'actitud agressiva, "fanfarrona" i autoritaria deis skinheads (boneheads). Les colles o
bandes als. barris no són noves i
les, més o menys habituals, barallens entre diferents grups tampoc,

espai d'opinió
Estética juvenil
o moda feixista
la diferencia del fenomen actual
rau en !'extrema violencia amb
qué es produeixen, només hem
de recordar l'últim cas a Sants on
van deixar en coma a un jove
magrebí. L'altre aspecte preocupant d'aquesta moda juvenil és el
mimetisme respecte als naziskins
i els ultres del futbol, deis quals
adopten una pseudo-ideologia

feixista i espanyolista fent
ostentació de tota mena de banderes "nacionals" i moltes vegades amb el "pollo" franquista,
escuts nazis i símbols feixistes.
Encara que no estan enquadrats
en cap organització ultradretana,
aquest mimetisme els porta de
vegadaes a cometre agressions
. de caire racista. La incultura, l'a-
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gressivitat i !'actitud feixista · els
converteix en "presa fácil" per a
organitzacions d'extrema dreta.
No voldria semblar alarmista, afortunadament no són molts els que
acaben militant en algun partit
ultradreta i a la majoria se'ls acaba
la déria quan es casen o traben
una feina estable. Pero cree que
és important parar atenció i buscar
altematives per a un fenomen que
s'esta produint als nostres carrers,
que a la llarga, tenint en compte la
presencia cada cop més gran
d'immigrants, podria convertir-se
en quelcom de perillós per a la
convivencia pacífica entre persones de diferents cultures.

Re·s senyes
••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• •••

Barcelona, maig del 2000
Aquest !libre, escrit en forma d'assaig periodístic, és un viatge arreu de les comarques
deis Pa"isos Catalans que pretén donar una visió general del seu ric teixit associatiu.
Aquest viatge té 100 etapes, i en cadascuna d'elles es visita una entitat que, a partir d'un
treballlocal o comarcal, lluita perla transformació de la realitat en la qual viu. Aquest llibre és el fruit de dos anys de recerca que el Col ·lectiu Terra i Llibertat ha dut a terme amb
l'objectiu de (en paraules qels mateixos autors) "descobrir aquel! país real que massa
sovint queda eclipsat pel soroll mediatic", un país real que, entre altres coses, es caracteritza per la seva diversitat: col·lectius ecologistes, grups de recerca, centres excursionistes, associacions culturals, ...
A tall d'anecdota, senyalar que el teixit associatiu de la vi la de Sants també té el seu lloc
en el llibre a través del CSA Can Vies i del Casal Independentista Jaume Compte.

Terra without grenzen. O Jarbanzo Negro. Editat per.
En aquest disc trobareu una cascada de ritmes, un poti-poti explosiu que sense cap tipus de
vergonya barreja el hip hopo el drum&bass amb la les gaites o el hardcore. Deixa en ridícul el
concepte de mestissatge amb el qual ens han estat bombardejant continuarnent els últims anys.
Les canc,;ons reflecteixen els gustos musicals i els orígens deis components de la banda (són
onze, süissos, gallees i algun holandés). "Nuestra cultura es una mezcla de culturas. No somos
puros, puristas o avemaríapurísima. Nos gustan los grelos y el falafel, ambos igual de buenos.
Esto no significa que no apreciemos y respetemos las idiosincrasias locales, tradicionales, etc...
Y tanto, las respetamos y nos gusta ir más allá, proponemos acercamiento y, porqué no?, mezcla. Como el cocido nos hieNe la sangre. Nos hieNe de amor, de emoción, de diversión pero
también de odio y rabia, de impotencia incontenida ante un mundo absurdamente injusto.
Basta!! Abajo el inconformismo, utilicemos nuestra creatividad, soñemos realidades y realicemos sueños. No hay final. No existe la última parada. No existe la utopía, es una mentira para
necios, una excusa barata.(. ..) Nada es imposible....... Haz/o!!!!!!!" El text que trobem al final del
llibret del CD, juntament amb un poema de Mario Benedetti, promet, no?

La Favb
rectifica les
paraules del
regidor
Demanen que retiri unes
declaracions contra el
moviment ve·lnal.
SANTS.- El17 de juliol es podien
llegir a la premsa oficial unes
declaracions del regidor de
Sants-Montju"lc, Pere Alcober,
en tant que regidor de Participació ciutadana, en les que
carregava tintes contra el moviment ve·lnal organitzat. Frases
com: "S'han de buscar noves
línees per /'efecte barrera que el
moviment veinal organitzat
acaba sent per a la participació
deis ciutadans" i "Ens interessa
especialment la participació
d'aquests ciutadans anónims
que ens podran dir amb exactitud que pensen, sense contaminacions per militancia en alguna
associació", van fer que la junta
directiva de la FAVB remitís un
escrit al Sr. Alcober i a tots els
grups municipals, mostrant la
seva preocupació per aquestes
paraules (i d'altres, que no podem transcriure per falta d'espai), i per la proposta d'aquesta
regidoria d'un projecte en el que
primaria la participació ciutadana
a nivel! individual, al marge de les
associacions. El sistema escollit
per triar les persones convidad es
a participar en els consells consultius, seria un sorteig aleatori a
partir del cens.
La FAVB apunta en el seu escrit
que quan s'han creat plataformes ciutadanes de caire reivindicatiu, ha estat perqué no
existia cap associació de ve·lns a
la zona, i que, certes vegades,
s'han acabat creant per solucionar els problemes. 1 en el cas
contrari, s'ha donat la coHaboració entre les associacions ve·lnals i les plataformes ciutadanes. Desmentien d'aquesta
manera
les
insinuacions
insidiases del regidor socialista
sobre el fet que els ve·lns i
ve·lnes s'organitzen cada vegada més, al marge de les associacions ve·lnals.
El que realment li molesta al Sr.
A.lcober és que els ciutadans i
ciutadanes s'organitzin i ja no .
estiguin disposats a esperar les
respostes administratives als
seus problemes, que, en la
majoria deis casos, triguen a
arribar.

Assalt policial al districte de Sant Andreu
11 persones detingudes durant 34 hores per protestar al despatx del regidor.
SANT ANDREU.- El dimecres 20 de
setembre a primera hora del matí,
1Opersones van entrar a la seu del
Districte de St. Andreu, i es van dirigir al despatx del regidor Ferran
Julian. Un cop alla van desplegar
des del balcó una pancarta que
deia: "Aturem el Desal/oljament de
La Galia i Kan Makarra. ANDA CATA Culpable. Districte Cómplice·: i
van explicar al regidor que alió era
una acció pacífica de protesta i el
van convidar a marxar, pero aquest s'hi va negar, quedant les portes
obertes tota l'estona. Durant ben
bé una hora es va demanar insistenment al regidor que es posicionés davant la brutal especulació
que afecta al barri, i més concretament el cas de La Galia (Centre
Social andreuenc), que sera enderrocada amb permís municipal, per
. després abandonar el solar, en una
clara estrategia especuladora per
part d'ANDACATA que vol així presionar als i les ve"lnes per expulsarles. La resposta municipal no es va
fer esperar, el mateix Julian va tru-

5 antiavalots municipals arrosseguen violentament una manifestant.

car a la policia i una hora més tard
els antiavalots de la guardia urbana
assaltaven el despatx del regidor
sense previ avís i detenien violentament a la gent amuntegant-los
un sobre l'altre al mig de l'habitació,
rodejats de policies que els colpejaven quan aixecaven el cap. Un
policia encaputxat, suposadament
de la brigada d'informació, va
entrar a intimidar-los, mentre un

~mlr~~rr.':""......

Una vianant salva una noia deis cops d'un policia municipal.

altre els grabava amb una camera
de vídeo. A fora les coses no
anaven gaire millar i els antiavalots
carregaven sense cap justificació
dues vegades contra la poqueta
gent que es concer:1trava davant
l'edifici per recalzar l'acció: van ferir
a cops de porra i patades a varies
persones, un noi va ser detingut
davant la indignació i la impotencia
de malta gent.
L'Ajuntament de Barcelona va
decidir acusar-los, de 3 delictes
penals: usurpació, retenció iHegal i
re¡¡¡isténcia a l'autoritat. Així van ser
detinguts i traslladades a la comisaria-búnker d'Aiguablava, on van
continuar les coaccions psicológiques i les humiliacions, la
desinformació, les mentides i amenaces ... en total 34 hores de detenció, per finalment sortir en llibertat
sense carrecs penals, 1Opersones
queden acusades només de falta
lleu i el noi detingut a la pla<;:a va
quedar sense carrecs.
Xibani 2519100

Explotació laboral a les preso11s catalanes
PRESONS CATALANES.~ L'explotació
laboral deis presos i preses a les
presons catalanes s'ha convertit
en un negoci rentable pels baixos
salaris i la inexistencia de costos
laborals. A Catalunya, 2.600 presos i preses treballen per un salari
mig de 300 pessetes/hora en els
32 tallers habilitats en nou de les
presons catalanes i supervisats
pel CIRE (Centre d'lniciatives per
la Reinserció ). A més de beneficiar

a una !larga llista d'empreses catalanes, aquesta explotació també
beneficia a I'Administració, ja que
en molts d'aquests tallers es fabrica material per la Direcció General
de Relacions amb I'Administració
de Justícia i per la Direcció General de Serveis Penitenciaris i
Rehabilitació. La situació encara
és més greu als casos de régim
DERT (el régim tancat que substitueix al FIES a Catalunya), que

cobren 3.299 ptes/setmana, i a les
presons de dones i joves. Amb
salaris ridículs, sense contracte,
sense alta a la Seguretat Social,
sense les mínimes garanties de
seguretat, el treball explotador a
les presons s'ha convertit en un
rentable negoci que l'any passat
va facturar 1.239 milions de pessetes.

Contra-lnfos

+ Ardí Beltza 419/00

LLEIDAIEL SEGRIÁ.- Després de
dues setmanes d'intenses mobilitzacions de pescadors, pagesos i
transportistes contra l'augment deis
carburants; que els govems
espanyol i catala van intentar
acallar miljam;:ant la repressió policial, desalloljar violentament els
piquets que bloquejaven els accessos a les cistemes de la CLH a
Barcelona, Tarragona i Girona. A
Lleida, la resposta deiS pagesos i
pageses concentrades va ser contundent, i davant el lisc a un atac
policial, es van reunir unes tres mil
persones preparades amb garrots,

i van volcar un camió cisterna en
protesta per la repressió policial.
L'endema, el diumenge 2 d'octubre
més de trenta mil persones, precedides d'un centenar de tractors,
es van manifestar per la capital del
Seglia, convertint-se en una massiva i clara resposta als intents
estatals d'acabar per la for<;:a amb
les protestes. Amb clits de 'Visea la
terra, Mari el mal govem'; l'acte va
acabar davant la Subdelegació del
Govem, que va quedar regalimant
de tots els ous que se li van llen<;:ar
LaBurxa
Enviat especial 2/10100

Abús policial a una concentració pacífica
contra la repressió al poble saharaui
MADRID.- La Uiga Espanyola ProDrets Humans ha denunciat públicament !'actitud de la policia nacional
davant de la concentradó pacífica
que va haver-hi el passat 19 de
setembre en motiu de la visita oficial
de Muhammad VI, actual rei del
Marroc, a Madrid. Un grup de persones es va concentrar a la pla<;:a de
I'Ajuntament d'aquesta ciutat per
denunciar les contínues violacions

deis Drets Humans en el S8hara
Occidental i els obstades que la
monarquia marroquí posa contínuamenta la celebradó d'un referéndum
d'autodeterminadó: les detencions,
les execucions i la implantadó d'un
estat de setge són les polítiques que
el Marroc aplica al poble saharaui.
Poc després de que comencés la
concentradó, la policia nacional va
obligar als concentrats a despla<;:ar-se

a la pla<;:a San Miguel, on van ser tancats i rodejats pels agents, que van
donar com a única explicadó, que
cumplien ordres de la Delegadó del
Govem. Al mateix dia, entre 300 i 400
persones es van concentrar enfiunt
del consolat marroquí a Barcelona i
van continuar amb manifestadó fins a
la Pla<;:a Sant Jaume.
Contra-lnfos
259!00

El judici del Cine
Princesa vist per
sentencia
BARCELONA.- les 40 persones jutjades per l'okupació del Cinema
de Via Laietana esperen des del
passat 2 d'octubre la sentencia.
Durant les sessions del judici, la
defensa va ressaltar la brutalitat
policial durant el desalloljament, i
el fet de que el cinema era un
espai abandonat en mans d'una
immobiliaria
especuladora
(Finques Forcadell).
Contra-lnfos 3110/00

Esbroncada en
contra de la
ministra Virulés

Brutal escalada d'assassinats racistas
BARCELONA/SANT PERE

P ESCADOR.-

Aquests darrers mesas es venen
repetint nombrosos atacs i assassinats racistes que passen directament a la secció de breus de tata
la premsa oficial, sense que ningú
digui . res i sense cap mena de
resposta en forma de protestes;
tristament no podem reproduir
tates les vegades en que una persona és maltractada vexatóriament simplement per la seva qualitat d'immigrant, ja que són centenars els casos dialis d'aquest tipus
a I'Estat espanyol. Un deis casos
més greus, pero, és el de Hamid

Saada, treballador catala d'oligen
marroquí que va ser assassinat en
pie carrer Alibau el passat 10 de
setembre. Quan sortia d'un bar un
grup de nois va comenc;:ar a
increpar-lo fins que un d'ells, sense
més, va treure una pistola i el va
matar d'un tret. Per tal de protestar,
un cop més, contra aquests clims,
ATIME va convocar una manifestació al centre de Barcelona.
lgualment el diumenge 24 es va
realitzar una altra protesta d'unes
200 persones davant I'Ajuntament
de Sant Pere Pescador per aclalir
la mort en \'lstranyes circumstan-

cies de Mohammed El Azizi,
desaparegut el darrer 8 de setembre a la vila empordanenca. Aquí
reprodüim un fragment representatiu de la rabia que actes com
aquest provoca en els familiars i a
l'entom de la víctima: "...El dret a la
vida per les persones ímmigrades
esta en permanent qüestíonament, í avuí no veíem a níngú
sortínt al carrer per demanar la fi
d'aquests assassínats, el que s'imposa és el sílenci, matar s'esta
convertínt en un fet natural.... ".
Contra-lnfos
25!9/00

GiRONA.- Més de 300 estudiants
de la Universitat de Girona van
rebre amb una sonora xiulada,
la visita de la ministra d'EducaciÓ
Ana Virulés, que el passat 2 d'octubre va anar a inaugurar el curs
académic. No és el primer cop
que un polític del partit popular
surt mal parat a Girona, ja que
són habituals les protestes contra les seves visites a la ciutat.
Aquest fet fa que els Mossos
d'Esquadra despleguin un gran
nombre d'efectius en aquests
casos, que sumant-se a la
repressió patida per aquest cos ·
policial en les últimes setmanes,
va contribuir a caldejar for<;:a
l'ambient de la visita.
Contra-lnfos 3110100

... HABLO DE TERNURA COMPAÑERO
USTED NO SABE
CóMO CUESTA ENCONTRAR EL AMOR
EN ESTAS CONDICIONES

Tallers

USTED NO SABE
QUÉ ES CARGAR CON ESTA LEPRA
LA GENTE GUARDA LAS DISTANCIAS
LA GENTE COMPRENDE Y DICE:
ES MARICA PERO ESCRIBE BIEN
Es MARICA PERO ES BUEN AMIGO

Dijous de 21-22,30h
Diferents nivells i horaris
Dissabte al matí
Dijous a les 1&h
Dimecres a les 19,30h
Dissabtes alterns 10,30h

Ball de saló Preu: 2.500pts/mes
Anglés Preu: 2.000pts/mes
Tai-xi Preu: 2.500pts/mes
Circ i grup d'animació
lnteHigencia emocional Preu: 8.000pts/trimestre
Autoestima i canvi personal Preu: 8000pts/trim.

CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
C.S.O Hamsa
CS de Sants
CS de Sants

SúPER-BUENA-ONDA
Yo NO SOY BUENA ONDA
Yo ACEPTO AL MUNDO
SIN PEDIRLE ESA BUENA ONDA
PERO IGUAL SE RIEN
TENGO CICATRICES DE RISAS EN LA ESPALDA
USTED CREE QUE PIENSO CON EL POTO
Y QUE AL PRIMER PARRILLAZO DE LA CNI
LO IBA A SOLTAR TODO
No SABE QUE LA HOMBRIA

Dimarts 1O d'octubre

Presentació de l'agenda de la Dona.
CS de Sants
Org: Grup de Dones del CSS amb una membre del Grup Tamaia .
CS de Sants
Diumenge 22
Campionat de MUS
Org: Grup de rol Silmaril
Divendres 6 d'octubre a les 8 del vespre. Acte d'homenatge a Jaume Compte a l'antic local
del CADCI (actualment local d'UGT a les Rambles). En acabar, sopar aniversari
deis 10 anys del Casal Independentista de Sants a I'Espai Mallorca, al carrer del
Carme (truqueu al casal per confirmar assisténcia -490 38 93-)

NUNCA LA APRENDI EN LOS CUARTELES
MI HOMBRiA ME LA ENSEÑÓ LA NOCHE
DETRÁS DE UN POSTE
EsA HOMBRIA DE LA QUE USTED SE JACTA
SE LA METIERON EN EL REGIMIENTO
UN MILICO ASESINO
DE ESOS QUE AÚN ESTÁN EN EL PODER

Divendres 6 d'octubre
Divendres 20
Dissabte 21 d'octubre
Dissabte 4 de novembre

Kafeta del Frente Fanzinista. A partir de les 19h.
Nit d'espectacles amb el grup Aire de retasos.
Concert pels detinguts/des del cinema Princesa.
(grups per confirmar).
Concert de la campanya pel Brotons.

CSA Hamsa
CSA Hamsa
CSA Hamsa
CSA Hamsa

MI HOMBRIA NO LA RECIBI DEL PARTIDO
PORQUE ME RECHAZARON CON RISITAS
MUCHAS VECES
MI HOMBRIA LA APRENDI PARTICIPANDO
EN LA DURA DE ESOS AÑOS
Y SE RIERON DE MI VOZ AMARICONADA

Concentracions
Diumenge 8 d'octubre, 12h . Manifestació perla llibertat sense carrecs deis empresonats a Praga.
Lloc: Rambla Canaletes
Dissabte 21 d'octubre

GRITANDO: Y VA A CAER, Y VA A CAER
Y AUNQUE USTED GRITA COMO HOMBRE
No HA CONSEGUIDO QUE SE VAYA ...

(fragment d'un text 1/egit a un acte
polític de /'esquerra a Santiago de
Chile a/1986)

Pedro Lemebel

Marxa popular en protesta perla possible ampliació de l'area
esquiable de Baqueira-Beret fins la Vall d'Arreu.

*Per confirmar assistemcia al viatge en autocar: tlf/93.458.06.86
Org: Plataforma peral desenvolupament sostenible del Massís de Beret.
Cada divendres d'octubre a les 19h. Concentració davant del Districte de Sants-Monjuic
contra l'empresbnament deis antifeixistes detinguts el 12 d'octubre del 1998
Massa Crítica, ens trobem a les 8 del vespre el primer divendres de cada mes a la pla9a deis
Pa"isos Catalans per recuperar la ciutat del domini deis automóbils. Porta bici i patins.

Jornades per la llibertat d'en Francisco Brotons i la resta de presos en lluita.

Adreces
Hamsa, c/Miquel Bleach 15
Can Vies, c/Jocs Fiarais 42
CS de Sants, c/Oizinelles 30
Casal lndepe, c/Demóstenes 9

Divendres 14 d'octubre
Dissabte 15 d'octubre
Divendres 20 d'octubre
Dissabre 21 d'octubre

Presentació de les jornades i les exposicions.
Xerrada sobre la situació deis presos i preses de la RAF d'Aiemanya.

Xerrada sobre la lluita deis pres@s socials a les presons.
Xerrada sobre la situació d'en Brotons a la presó.

Del 14 al 27 d'octubre hi haura dues exposicions, una del quadres i escultures realitzades per
pres@s del PCE-r/GRAPO, l'altra sobre el mateix Brotons.

Espai Obert, c/Biasco de Garai 2
Amics de la Bici, c/Demóstenes

*Tots els actes es realitzaran al Centre Social de Sants a les 18h.

