El pots posar en contacte
amb nosaltres als
·
C.S.A Can Vies i Hamsa.
O trucan! al tlf/fax:

93 442 62 53
e.mail· burxa@sindominio.net

2.000 exemplars
Butlletí contrainformatiu de la vila de Sants.

12 d'octubre: un pas
endavant contra el feixisiTie
Després de disset anys. s'aconsegueix fer fora els ultradretans del barri. tot i que
mantenen la convocatoria a Montju'ic. Delegació de Govern prohibeix realitzar
l'acampada antifeixista a Pa'isos Catalans. traslladant-se a la plac;a Joan Peiró.
SANTS.- La campanya portada a
terme per la Plataforma Cívica
per un 12-0 en Llibertat va arribar al seu clímax els dies 11 i 12
d'octubre, quan es van celebrar
tots els actes previstos . El dia
10, pero, ja havien comens;ai les
protestes amb una concentració
de duescentes persones contra
l'autorització del míting ultra; el
mateix dia també es va saber
que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya havia denegat
el recurs de la plataforma contra
el permís otorgat a la Falange i
la prohibició de celebrar ]'acampada antifeixista a la plas;a dels
Pai:sos Catalans. Aquesta decisió va tancar les vies legalistes i
va donar com a única resposta
sortir al carrer.
L'acampada va ser un exit tot i
la pluja. Durant tota la tarda i

La pla~a Joan Peiró va transformar el sen aspecte habitual.

nit del dia 11 es van celebrar els
actes previstos a la plas;a Joan
Peiró, jaque la Plataforma Cívica va optar, en una polemica decisió, per respectar els permisos
de la Delegació de Govern i evi-

tar la repressió policial, garantint així les activitats. Aquestes
van comens;ar amb una cerca vila de plas;a de Sants fins a Joan
Peiró .
>>pagina 2

Condemna de
quatre mesos
per okupar
Can Blanco
A la magistrada Mercedes
Armas Galve del jutjat penal 7
de Barcelona li hall calgut cinc
setmanes la sentencia del cas de
Can Blanco (veure Burxa 30).
Després de tot aquest temps de
reflexió, la jutgessa ha escrit una
sentencia molt argumentada,
aixo sí, gens sorprenent, en la
que condemna a cinc persones
per un delicte d'ocupació il ·legal (article 245 .2 del Codi Penal) a quatre mesos de pena multa per valor de 120.000 ptes., o
bé a dos mesos de presó, satisfent així la petició de la fiscalia .
Aquest judici es va celebrar
quan feia més .d'un any que la
casa de Can Blanco havia estat
desallotjada i enderrocada, i de
poc van servir les declaracions
dels encausats i encausades, ja
que la jutgessa només considera
provats els fets evidents, i que
en cap moment van ser negats .

»paginá 2

Pedres contra la policia a Can Tunis
El ve"inat del barri es va enfrontar als agents que pretenien fer una redada.

Tornen a cremar
la porta del
CSA Can Vies
>>>pagina 2
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L'assetjament policial contrasta ambla deixadesa i I'oblit en que s'ha fet caure el barrí..

El jutge atora
1' empresonament
deis antifeixistes
del 12 d 'octubre
del1998
>>>pagina 2
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Els antifeixistes
vilafranq uins
esperen la resolució de l'indult
VILAFRANCA-SANTS-. Tres dels
set militants antifeixistes detirÍguts arran de la seva participació
en la Il).anifestació contra la concentració feixista del dotze d'octubre del 98 continuen pendents
de la tramitació de la concessió
de l'indult en mans del Consell
de Ministres del govern espanyol. El titular del jutjat núm.3
del penal de Barcelona, Fernando-Víctor Ramos Gil, ha admes
la suspensió temporal de la condemna de divuit mesos·de presó
fins que finalitzi el proces de
concessió de l'indult. Tot i que
les mobilitzacions han estat suspeses a !'espera de properes notícies, la campanya de solidaritat
amb el Caries, el Jordi i el David
continua ambla recollida de signatures i amb la difusió i denúncia del cas per tal d'incerttivar la
suma de la resta d'ajuntaments
deis Palsos Catalans a la proposta de demanda d'indult. ·

Es tracta d' una
de les primeres
sentencies
condemnatories
per usurpació
(ve de la portada)

La jutgessa considera que s' estava ocup¡mt un immoble, sense
tenir en compte els motius pels
quals la gent sense casa es decideix a okupar, i que durant el
judici van ser llargament exposats tant per les persones acusades com pels seus advocats i
advocades. En canvi, pren partit
amb els ulls tancats per la part
de l'acusació, al·legant el compliment de les lleis: " ... debe insistirse en que el bien jurídico
protegido es la posesión del propietario ... ". Recollint el que deia
l'octaveta repartida durant eljudici a Can blanco: "Sra. jutgessa: la sentencia només és una
opinió", encara que aquesta Gpinió pugui enviar gent a la presó.
Recordem també que al barri de
Sants les qu.e havien estat okupants de La Morada, encara
estan esperant que surti la seva
sentencia ..

Milers de persones van passar
perla pla~a Joan Peiró
La jornada va resultar tranquil·la: durant la manifestació es van produir petits incidents.
(ve de la portada)

A la plac;:a es va celebrar una
xerrada, un passi de video, un
correfoc amb la participació d'una dotzena de colles de Barcelona (celebraven la trobada anual)
i un concert amb els grups Rabia
Positiva, Pomada i Inadaptats. El
mal temps, pero, va obligar a
suspendre les activitats programades per més endavant com
una altra xerrada o l'esmorzar.
Unes dues mil persones van
assistir als actes i es van plantar
una trentena de tendes, péro va
ser poca la gent que va aguant~r
fins el final, tan sois unes desenes (principalment les persones
que tenien torns d'organització)
van resistir el cansament i el mal

temps i van empalmar !'acampada i els actes matinals. Amb una
actuació castellera i el manifest
llegit perTactor Jordi Dauder es
va donar inici a la manifestació
que va creuar gran part de la ciutat fins arribar a la plac;:a Catalunya. La lectura del pregó per
part de !'actor va ser polemica en
algun deis seus continguts, amb
referencies constants als · democrates i a la "democracia" , així
com algun deis comentaris d'un
membre de la Plataforma Cívica,
sentint satisfacció perque aquest
any no eren els mateixos els antifeixis.tes concentrats (en referencia a la manifestació de l'any
passat). Les 6.000 persones van

Moment en que la Banda del Surdo arriba a la pla.;a Joan Peiró.

trigar una hora en arribar al final
del recorregut, en un ambient
tranquil, encara que tens per la
por a les provocacions feixistes,
que en diferents moments van
produir petits incidents, quan
manifestants van obligar a fugir
a skins-nazis que volien rebentar
la protesta. Altres anecdotes a
ressaltar foren l'oportunisme
classic de polítics de torn, com
per exemple els carrecs d'ERC,
que malgrat no haver treballat
gens en la lluita antifeixista i
col·laborar amb la persecució
deis i les detingudes el 12-0 de
l'any passat, van donar cops de
colze i el que va caldre per
col·locar-se a primera fila; també
va tenir una actuació lamentable
el grupúscul Esquerra Revolucionaria, que va mantenir la seva
· línia habitual d'utilitzar les
mobilitzacions populars per ferse propaganda. D'altra banda, un
grup de persones van arrencar la
bandera espanyola de !'hotel Sol
al carrer Pelai . L'acte es va clausurar amb els parlaments de
membres de les comunitats
magrebina i palestina a Catalunya. Finalment alguns joves van
llenc;:ar objectes a furgonetes de
policía que protegien un feixista
a la Ronda Sant Pere, pero l'enfron.t ament no va anar més enlla.

Mentre el velnat espera un
futur incert, les condicions de
vida es van degradant

Can Vies va patir
un atac similar
el maig passa t

LA MARINA-CAN TUNIS.- Nova- molts els ve!ns i vei:nes del polígon
mentes donen enfrontaments entre que estan relacionats amb el trafic
la policía i els habitants del po- d'estupefaents, i aquests complígon Avillar Chavorro, també co- tarien amb un complex sistema de
negut per Can Tunis . Aquest cop, vigilancia per evitar les redactes
1' enfrontament va tenir lloc el pas- policials. Pero la realitat és ben
sat 25 d'octubre, quan prop de diferent, ja que moltes vei:nes i
dos-cents velns i velnes, segons els ve!ns són venedores ambulants,
mitjans informatius oficials, inten- restauradores de inobles o viuen
taven evitar una operació antidro- aínbuna pensió miserable. D'altra
ga llenc;:ant pedres contra les forces banda, el velnat esta fart de l'abande.repressió de l'Estat. Aquest any dó en que les autoritats tenen el seu
ja són vint les redactes que s'han barrí. La resposta de dimecres
fet en aquest polígon, resultant de també té a veure amb aixo, ja que
la darrera d' elles la detenció de només reben vzsztes policials '
vuit ve!ns i velnes. Can Tunis és el . (detenció de vei"ns, redactes), deslloc de la ciutat on centenars de preocupant-se l'administració de
persones amb addicció a l'herolna la situació marginal en la que viu
acudeixen diariament per adquirir cada cop més la gent d'aquest
la se va dosi. Segons la policía, són barrí.

La imatge reflecteix 1' estat en
que va quedar la porta. El succés
va ocorrer la nit del 31 d' octubre
a 1' 1 de novembre.
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Es crea la plataforma
Les administracions ignoren
"La N ostra Casa del Mig"

Joves del barrí demanen la reobertura de
1' equipament per ús sociocultural.
HOSTAFRANCS.- Més de quinze
entitats del barri firmaven el 5
d'octubre el manifest de la plataforma "La Nostra Casa del Mig"
per tal de demanar a l' Ajuntament la recuperació d'aquest
espai per ús del jovent del barri.
Tot comen¡;a I'any 97, quan l'Ajuntament va tancar "provisionalment" el . centre, comprometent-se a reobrir-lo en dos anys.
Pero tres anys després, !'equipa-

ment roman tancat i l'espai alternatiu que se'ls va donar provisionalment al c/Miquel Bleach 32, a
punt de tancar. Amb la idea de
defensar-se, han decidit crear
una plataforma. Reivindiquen un
espai definitiu apte per a tots els
col·lectius, i no dispersar-los pels
diferents edificis municipals del
Districte. El proper número de la
Burxa informarem extensament
de la marxa deis aconteixements.

Inforlllacions
velnals

l'Escola d' adults
SANTS.- La polemica referent a la
ubicació definitiva de l'Escola
d' adults i adultes continua oberta. Com ja intuíem a !'anterior
Burxa, !'enigma sobre l'espai
final que ha d'ocüpar !'EscoJa
d'adults segueix sense resoldre's.
Malgrat les hipotesis referents a
la concessió de l'antic edifici de
l'escola Barrufet, situat al e/ Rossend Arús, la problematica sobre
l'acondicionament de !'espai afegeix una nova incognita a la
qüestió: quina administració s'ha
de responsabilitzar del projecte
d'obresi reformes? L' Ajuntament
de Barcelona i la Generalitat es
passen la pilota .. J a fa tres cursos
que l'Escola hauria de comptar
amb local propi, pero els 240
alumnes que hi ha preinscrits
continuen esperant. El passat 9
d'octubre Benestar Social anunciava el lloguer de tres aules a
!' antic edifici de la facultat de
Magisteri, amb la condició que el
seu ús es limités a l'impartiment
de classes en regim de matins. Els
i les alumnes i tot el professorat
s' oposaren a la mesura perque
aquesta impossibilitava !' acces a
les classes d'un sector d'alumnes
que., per motius laborals, només
pot assistir en horari nocturn.
Pero Benestar Social semblava

desentendre's d'aquesta problematica i van amena¡;ar a professors/es amb fer desapareixer
!'escoJa d' adults si no acceptaven
les condicions horaries del lloguer i es procedia a donar inici al
curs. Si bé és cert que Benestar
Social ha optat per la cessió de
tres aules més pe! torn de nocturn, la iniciativa de !' Administració no conven<; alumnes ni
equip docent, perque es tracta
d'unes instal·lacions situades en
un a!tre edifici, lluny de les aules
de diürn. Aquesta circumstancia
provocaria la confusió de l'alumnat i agreujaria les condicions de
precarietat en que el professorat
ha de desenvolupar la seva tasca
educativa.
Com ja és habitual en materia de
política municipal, el districte de
Sants-Montjulch es renta les
mans, tal i com es desprén de les ·
reunions que la gent de !'EscoJa
d'adults han mantingut amb Conxita Rius, responsable tecnica de
l'equip de govem de Sants. És
per aixo que la lluita per una
escoJa d'adults/es en condicions
dignes continua: ja s'han concentrat davant l' escola Barrufet i han
iniciat una campan ya d' enviament de faxos a les oficines de
Benestar Social.

Les reivindicacions del velnat del Cinturó semblen donar els seus fruits.

BADALISANTS.- Els últims dies cinturó que és atravessat per les
s'han mogut diferents temes re- vies.
lacionats amb reivindicacions Per altra banda, en relació a la
velnals. Per una banda, .a l'últim polemica de les vies del tren,
pie del Districte, celebrat el pas- esmentar que dos informes ofisat 26 d'octubre, es va presentar cials han demostrat la viabilitat
el projecte de cobertura i urba- del seu cobriment, fet que connització de la ronda del Mig, tradiu la versió del Ministerio de
exactament del tram que va des Fomento. Paral·lelament s ' han
de la pla¡;a Cerda fins a Constitu- presentat al·legacions signades
ció. L' Ajuntament ha datat l'ini- per nombrases entitats. Remarci de les obres pel febrer del car dues coses més: així com
2001. Tenint en compte que fins deiem que el Bar¡;a 2000 semblafa poc a la cruilla de Pavia amb va un projecte aturat, el FC Barel cinturó existia un gran panel! celona ha mogut pe¡;a rapidaque, amb el reclam d'una futura i ment i, en un clima d'enteidíl·lica visió de la zona, anun- niment, s'ha reunit amb l' Ajunciava el comen¡;ament de les tament per parlar de 1' ambiciós
reformes pel novembre del 97 i pla urbanístic. Concretament ha
la finalització per 1' octubre del estat Angel Fernández, president
98, aquesta és, sense dubte, una . de Don Piso i conegut especulabona notícia. Durant la presenta- dor, el representant del club a la
ció, alguna intervenció va fer cita esmentada. Per últim, recoresment de les deficiencies del dar que tot i ha ver donat per conprojecte, com l'elimipació d'una closa la guerra de l'aigua encara
rotonda a Constitució amb Badal es manté una negativa de moltes
que hagués permes l' arribada del famílies a pagar la part del rebut
bus 91 fins allloc (com reclamen que es cobra per l'impost del clales associacions velnals) o el vegueram.
punt feble que su posa el tram del

Neix un banc del tem.ps a Sants
SANTS.- Des del dijous 5 d'octúbre el Grup de dones del Centre
Social de Sants esta tirant endavant un projecte anomenat. el
Banc del temps, on es funciona
sense diners; és a dir, les persones que hi participen s 'intercanvien part del seu temps. Per una
banda, ofereixes un ser·
vei, i per 1'altra,
pots
demanar
temps a al tres persones per tal que et
resolguin algunes
necessitats diaries,
sense que es tracti de
tasques regulars, per
tal de no trepi tj ar el
món laboral. Un deis
primer~ bancs del temps
que van sorgir a Barcelona va ser
el d'Horta-Guinardó. Es tracta
d'un projecte sobretot dirigit a
les dones, per plantar cara al fet
que la societat en la que vivim no
valora igual el treball productiu

que el reproductiu, quedant
aquest segon sempre en un nivel!
inferior. Per aixo, aquest banc,
que utilitza com unitat de canvi
el temps, equipara tot tipus de
feines, revaloritzant així aquelles
fetes generalment per
les dones. També es
molt
poder
aconseguir
que
les dories disposem de temps
propi, per a
nosaltres mateixes.
Un
altre
deis
objectius també és
trencar amb la idea que tot
val diners, i tot es soluciona
tenint-ne ... Els diners poden no
ser tanr importants com ara les
les xarxes d'ajuda als barris i les
relacions entre el velriat, les
quals veiem cada dia empobrirse més.
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La policia aprofita un incendi
per escorcollar un pis

Llibertat pels detlnguts de
la desfilada militar

HOSTAFRANCS .- El passat dime- rreguts arran de l'incedi, tant el
eres divuit d'octubre un petit jove identifica! com els altres
incendi domestic, provocat per dos habitants de la vivenda van
una avaria a la instal·lació elec- ser víctimes de seguiments politrica d'una vivenda situada a al cials constants i fins i tot alguns
carretera de Sants, va requerir la deis i les seves amigues també
presencia d'efectius del cos de han estat patint l'assetjament i
bombers. La Policía Nacional va control policial de manera indispersonar-se, també, al pis on va criminada i del tot arbitraria.
produir-se l'accident i tot aprofi- D'entre les evidencies de l'escortant l'oportunitat v.an escorcollar coll policial, el jove ha denunciat
il·legalment l'habitació d'un deis la desaparició del video "Difon
inquil·lins sense cap autorització la lluita, difon la idea" on diverexpressa, sen se cap ordre judicial sos col·lectius polítics i velnals
i sense la presencia de l'interes- santsencs relaten les seves lluites
sat. Quan eljove va arribar a casa ·Iocals i els plantejaments reivinseva, una dotació de policies de dicatius que els impulsen a trebapaisa l'esperaven a !'entrada de llar dios del marc deis movil'edifici amb l'objectiu de proce- ments socials. De la mateixa
. dir a la identificació del noi ·que manera, el noi explica que aquest
tot just acabava d'assebentar-se succés no ha estat gratult i que
deis fets ocorreguts, la seva sor- tampoc !'ha sorpres excessivapresa i indignació no és d'extan- ment perque té constancia d'acyar: "Vaig anar cap a casa tan tuacions policials similars en lobon punt vaig saber el que havia cals d'organitzacions polítiques
passat, m 'esta ven esperant al de !'extrema esquerra indepenportal per demanar-me el dentista: "Els policies van remeDNI... pero com podia saber la nar la meva taula d'estudi, van
Policia que jo vivia al pis de l'in- buscar entre els papers i octavecendi? i com podien saber quina tes de manifestacions etc ... Potera la nieva habitació ?" . Durant ser esperaven trabar alguna coels dies posteriors als fets tranco- sa comprometedora, qui sap ... "

BARCELONA.- E!s di es 10 i 18 ... ), que no es va veure exempta
d'octubre es van realitzar els de repressió policial (identificajudicis a les vuit detinguts durant cions, pallisses, detencions) . En
i després de la manifestació del solidaritat amb aquests encau27 de maig que va sortir de la sats, els dies 1O i 18 d'aquest mes
pla~a del Centre (Les Corts) i en
es van fer concentracions -conla que més de mil persones van vocades per més de vint col·lecdemostrar el seu rebuig a l'exer- tius- davant els jutjats, on el titucit i a la desfilada que es celebra- lar d'Instrucció núm.14 havia de
va aquel! mateix dia des de l'a- decidir si el procés seguia endavinguda Rius i Taulet fins la vant. Fina1ment, per inconsisten-,
pla~a Espanya. Durant la manicia deis arguments de la fiscalía,
festació, els i les assistents es aquestes vuit persones van quevan trabar amb més de cent fur- dar en llibertat sen se carrecs . Cal
gonetes d'antiavalots. El resultat recordem que encara falta veure
deis enfrontaments van ser dese- que passa amb les cinc persones
nes de pallisses i vuit detinguts. detingudes durant la caravana
Aquesta manifestació s'em- antimilitarista del 13 de maig.
marcava en una intensa i multitudinaria
~~~~~~~~~~~
campanya
antimilitarista (caravana
del dia 13 de
maig, manifestació unitaria el 20,
acampada a
la pla~a Espanya, Festival perla cultura de la pau Pancarta que encap4¡alava la manifestació del 27 de maig.

Agur, Joxe
Ripia u
Sants. - Unes Cotxeres plenes de
gom a · gom van dir adéu, el
divendres 13 d'octubre, er\ un
concert for~a animat, al grup
musical Joxe Ripiau. Trimelón i
Cheb Balowsky van obrir el teló
per donar pas més tard al grup
base, que oferí un repertori
variat on repassaren la seva trajectoria; des d'aquell Positive
Bomb, fins al seu quart i últim
treball Bizitza triste eta ederra.
Un públic vingut d'arreu, que no
va deixar l'aspecte reivindicatiu
de costat, va entregar-se al grup
al mateix temps que cridava
numerases
consignes,
com
"nazis no" o en suport a l'apropament deis presos i preses a
Euskal Herria, com "Euskal presoak, Euskal herrira" . La formació musical, amb un "fins sempre", s'acomiadava així deis
Palsos Catalans, per plegar definitivament a Bilbo amb un concert el dia 3 de novembre.

EXPEDIENT
X
Agermanament amb ·u ernani
A través de fonts poc oficials i de dades aportades
pe! satel·lit meteosat hem pogut accedir a una notícialrumor d'allo més interessant, i hem decidit
comentar-la en aquest prestigiós espai. El rumor en
fiÜestió ve a dir que el nostre excel ·lentíssim senyor
ael districte Don Pere Alcober va tractar de convencer a la Federació d' Associacions de Velns i ve·ines
ae Barcelona (FAVB) perno unir-se a la Plataforma
Cívica per un 12 d'octubre en llibertat. El pitjor del
cas no és aquest vil intent de impedir adhesions a la
obilització social en contra de la celebració de
'acte feixista al nostre barrí, ja sabem de' quin peu
cal~a el nostre regidor, sinó els arguments que va
utilitzar per a convencer a la gent de la FAVB.
Segons el senyor Alcober, la FAVB no sabia on es
ficava: que si Sants no és un barri qualsevol; que si
a gent de la Plataforma Cívica són okupes i radicals extrernistes; que si les amenaces als regidors
són el nostre pa de cada dia; que si les pintades; que
si les trucades de telefon; que si la situació social ve
a ser com la d' Hernani al País Base. Coma Hernani
al País Base!. ..... Imagineu-vos el 56 i el 57 creuats

i cremant-se a la carretera de Sants dia sí i dia tam
bé; el senyor Osan arnb escorta policial; enfrontaments amb els antiavalots cada nit; la meitat deis
joves, i no tan joves, a la presó o arnb judicis pen"
dents per col·laboració amb banda armada o disturbis al carrer; I:Angles convertit en Herriko Taverna,
la Burxa en euskera. La primera reacció que tenim
quan escoltem aquestes bajanades es fer-nos un far
de riure. Pero, tot i aixo, creiem que s'arnaga alguna
cosa darrera d'aquests arguments. Potser el desig
ocult del senyor Alcober de convertir aquesta vil
en quelcom similar a Hernani? Sentir-se el protagonista i ser sempre al punt de mira? Convertir-se en
víctima potencial deis "violents" i ésser adrnirat pe
·la seva valentía? Des d'aquí puc recomanar-li a
nostre estimat regidor que si el que vol realment és
sentir-se una víctima potencial i ser sempre al pun
de mira, que es passi al PP i se'n vagi a Hernani,
que aquí a Sants, de moment, estem la mar de tranquil·lets i no ens ve de gust cremar els autobusos
que passen per la carretera ni amena~ar de mort al
nostres estimats "representants democratics".
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Especial Valoració del 12 d'Octubre

Valoració de la jornada antifeixista de l'onze i
dotze d'o,ctubre i de l'actuació de la Plataforma
cívica per un 12 d'octubre en llibertat
Recull d'impressions i idees arran de !'experiencia d'una participant en la Plataforma Cívica.
En relació la desenvolupament de la campanya del 12 d'octubre propostes d'organització. La plataforma es va veure entrampada entre
d'enguany, m'agradaria assenyalar diferents aspectes:
_ 1' estigma de violents que anunciava la premsa, i la necessitat de mobilita.- La iniciativa de 1' Associació de Veins i Veines, del Centre zar-nos i denunciar un atac institucional contra els veins als quals se'ls
Social de Sants, del CSA Can Vies, de MAPAFS, etc., de realitzar una . negava la pla¡;:a per la realització de les seves activitats cíviques. Entre
activitat amplia amb altres col-lectius i moviments socials, va ser encer- tots i totes s'havia realitzat un treball comú que tenia pes sobre la decisió
tat, per vilries raons: el coneixement mutu entre entitats; la de sumar de la Delegació del Govern; aquesta decisió ens ha servit per saber que
esfor¡;:os i experiencies diferents pero amb el ~-----,j;,i~!IIJIJ'I"--Wi
existeix una connivencia éntre la Delegació del
mateix objectiu de la lluita contra el feixisme
Govern i el moviment feixista, dpnant criteris
institucional i barrial, així com la lluita concom que no existeix el feixisme, sinó només un
tra el racisme.
enyor franquista. El fet de realitzar la manifestació el día 12 d'octubre es v·a mostrar com un
b.- El moviment antifeixista a Barcelona era vist perla gent comuna activitat exclusigran encert i una necessitat prioritaria; per priva de joves radicals. Pero aixo canvia a partir
mera vegada, els veins i veines; el jovent, i les
de !'octubre del 99, quan la policía carrega
persones immigrades van expresar la seva Huicontra els i les antifeixistes, les empresona i
ta contra el feixisme, es va demostrar que
col-loca sobre el seus caps un judici amb uns
podem lluitar juntes i prendre els carrers.
quants anys de presó pel mig; és llavors quan
f.- Malgrat el mal temps, el compromís que
es converteix en una lluita social, guanyant
les diferents entitats havien assumit es va
seguidors i respecte cap a aquestajoventut que
assolir: es van trobar a la pla¡;:a Joan Peiró i
és !'única que s'ha enfrontat als fatxes en
van realitzar les activitats d'accord a les posaquests darrers temps.
sibilitats del moment. La resta era demostrar-Ji
c.- El caracter assembleari de les reua la societat que la jornada cívica no inhabilinions, que és el metode que utilitzen tots els
tava el caracter de mobilització i lluita dels i
les participants. Si d~rant la jornada van
col-lectius alternatius, on prima el consens i el
respecte per les posicions divergents, donant
haver-hi errades, buits ... , fou normal, degut a
com resultat reunions fresques que han tocat
canvis d'última hora. La participació majodiversitat de temes. També gracies a aquest
ritaria de la gent és l'únic que val, perque va
funcionament, els moviments vernal i okupa
respondre a una manifestació massiva que
s'han unit al de la immigració coma part d' un
només és un primer pas per guanyar-li tots els
tot. Al posicionar-se sobre els atacs i assassiespais possibles als fatxes. Aquesta resposta
nats racistes a Barcelona i Catalunya en genemassiva fei a falta a Barcelona, perque la resral, així coma !' hora de donar suport a la lluita
ponsabilitat és de tots i totes, i no només de la
juventut antifeixista.
deis sense papers al seu districte, s'esta demostrant que les accions són més racils quan estem
g.- He m de continuar perque hi ha un munt de
Assistents a la jornada antifeixista fent pinya.
problemes que s'han d' anar resolent: la maneobertes a afrontar els problemes comuna cosa
propia, comuna cosa més de les nostres cases i no coma compartiments ra de guanyar els judicis dels detinguts i detingudes deis 12 d'octubre
estancs tancats hermeticament.
anteriors; com realitzar el treball veinal en que les persones immigrades
d:- Durant el procés d' organització de la Plataforma Cívica es van amb o sense papers formin part de la lluita reivindicativa al barrí de
conjugar diversitat d'entitats i posicions ideologiques en un treball en Sants, coma veins i veines que tenen coses a aportar, per defensar, per
comú, passant pel damunt de les diferencies, perque l'objectiu era com- superar. És el primer barrí que vol donar un canvi al seu treball veinal,
batre el feixisme i doilar-li a la societat noves sortides de lluita. La prem- treure als i les immigrants !' estigma de criminalització, donar la possibisa ens defineix comuna croada.contra el feixisme que uneix a col-lectius litat als i les autoctones de convertir la lluita deis i les immigrants ~n la
tan dispars com immigrants, ve!ns i vei"nes, okupes, pares i mares de seva propia lluita. Fent aquests petits pasos podem demostrar dins de
detinguts del12-0, perque el que busca no és sinó separar, dividir, pero l'entorn vei"nal que hi ha altres maneres de resoldre problematiques, i
no s'ha caigut en aquest vici, i s'ha mantingut la participació unitaria per que no sigui tirant perla via facil i reaccionaria d'anar a la ca¡;:a del moro
damunt de tot.
o l' argelí. En aquest sentit, la Plataforma no pot desapareixer ara o dese.- Els debats que es van donar a partir de la data en que fou denegat cansar fins 1' any vinent, té tasques a realitzar i exemple que donar a totel permís per ferqualsevol actea la pla¡;:a de Pai"sos Catalans, van ser un hom de com funcionar. Les reunions s'han de mantenir i no minvar la
deis punts que s'haguessin hagut de discutir més a fons per poder tenir presencia deis i les participants.

- n~o (Q) L..,;;;n;..;.o_v_e~mb;;_re:,_2;;_0;;_0;;_0:,__

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___....4,~

EDIT RIAL
No es pot fer una valoració completa del
12.10.2000 sense tenir en compte el
12.10.1999. I és que els esdeveniments de
l'any passat van marcar una fita en la posterior organització de la campanya d'enguany. Comen<;;ant a fer un repas de com
ha anat tot, una primera reflexió seria que
la lluita antifeixista contra el12 d'octubre
s'ha ampliat a uns sectors que fins llavors
no s'havien implicat. Cal recordar que des
del 1993 aquesta tasca havia estat protagonitzada per col·lectius de gent jove, lligats al barri o a determinats moviments
alternatius. Per a la resta de la ciutat semblava que el Homenaje a la bandera no
existís, o el que és pitjor, s'acceptava la
seva existencia emparant-se en arguments .
com "no s'hi potfer res", "són gent perillosa i millar no provocar-los" o "fer
alguna cosa seria donar-li 's importancia" . Resulta va xocant que durant tants
anys (l' acte ultra es celebra des del 1983)
a una ciutat com Barcelona no hi bagues
hagut una resposta amplia i directa, fet
que ens fa pensar sobre la greu situació de
les esquerres. L'any passat, quan es va
donar la maxima expressió de rebuig a la
presencia fatxa a la pla<;;a deis Palsos
Catalans (acompanyada d'una tremenda i
traumatica campan ya de linxament jurídica, mediatica i policial), va: su posar un toe
d'atenció, un reflexe que les coses no són
tan maques i facils com semblen. I, com
són les coses, 1'esclat de rabia del
12.10.99 ha donat pas a la consecució
d'un objectiu perseguit durant sis anys:
acabar amb la presencia feixista a Palsos
Catalans (tot i que no ban anat gaire
lluny... ). És trist comprovar com funcionen les coses en aquest malei"t sistema.
Algú creu que si no baguessin passat els·
esdeveniment de Sants, els mitjans de
comunicació s' haurien f~t ressó del rebuig
existent a la celebració fatxa? L'opinió
pública s'hauria assabentat de !'existencia
d'un sector de gent jove que es juga la
seva llibertat per combatre el feixisme?
Els polítics s'haurien plantejat seriosament la conflictivitat que provoca el fet de
permetre als feixistes fer apología dels
. eus valors impunement? I, finalment,
s'hagues possibilitat la unió de . forces
entorn la Plataforma Cívica i la conseqüent expulsió deis ultres de Pai'sos Catalans? Segurament no. Així dones, els fets
que van succelr l'any passat, agradin o no
agradin, han tingut conseqüencies positives, han tingut alguna utilitat. Són afirmacions de dificil digestió, pero no per aixo
s'han de deixar de fer. El mateix hem de
fer a,mb el preu que es va pagar, les conseqüencies negatives: campanya pública de
criminalització i desprestigi, profundes

-

repercussions personals en el conjunt deis
detinguts i empresonades, el shock
traumatic que va suposar pels moviments
socials alternatius ... Ara bé, tot aixo són
coses que sempre han passat i sempre passaran: quan algú s'enfronta a l'ordre
vigent, la repressió és la recepta utilitzada
per elirninar-ho. Així dones, en comptes
de ser presa de la por i acotar el cap,
davant els embats repressius com els del
12 d'octubre del 1999, hauríem de parlar
de com desenvolupar mecanismes per
afrontar-los millor, com respondre'ls amb eficacia i sense histerismes, com enfortir els
canals de comunicació per
contrarrestar la devastadora acció de la premsa oficial, alineada cada cop
més entorn al consens
fal·la<;;ment autoconsiderat "democrata".
Els aspectes positius de la Plataforma Cívica.
L' experiencia
engegada per
la Plataforma Cívica
suposava
un experiment
nou
pe!

que fa
al 12 d'octubre. Gent de centres
socials okupats del barrí,
d'associacions velnals i farniliars de detinguts formaren el nucli
impulsor d'una iniciativa que prenia com
a objectiu erradicar la causa del conflicte:
l' acte feixista de la pla<;;a deis Palsos Catalans. En aquest sentit, ha estat un exit, tot i
que relatiu. Sense cap mena de dubte, pels
feixistes ha estat una autentica humiliació .
La dinarnica de la Plataforma Cívica ha
comportat una ampliació de convocatoria
en~orn al rebuig al12 d'octubre i ha propi~
ciat el contacte i el treball en comú de gent
molt ·diversa, cosa que bona falta fa per
trencar capelletes i guetos i enriquir-se
coneixent al tres punt de vista. Les diferencies en la forma de pensar i en la forma de
fer segur que es manten en, i els carnins ·a
seguir podran ser diverge~ts o no, pero !'experiencia del 12 d'octul:ire d'enguany ha
esdevingut un valuós patrimoni col·lectiu.

En el capítol d'aspectes negatius, i fent
referencia a la Plataforma Cívica, caldria
destacar els diversos punts foscos que ·han
envoltat les intencions i les practiques de
determinades entitats participants. Dies
abans del 12 d'octubre ja es va viure algun
episodi que porta va a dubtar de la bona fe
d'alguna gent. Un cop es va decidir convocar una manifestació de resposta a la
decisió de Delegació de Govern que permetia els feixistes reunir-se a Montjulc, i
suspendre les activitats programades pel
rnigdia i la tarda del 12 (fet que no va ser
suficientment anunciat i que va causar
malta confusió -la pla<;;a Joan Peiró
era un reguero! de persones
que preguntaven · que
havia passat amb
!'acampada-),

en un
marge
de tres
dies es va
donar
un
canvi sobtat
en la postura
d'algunes entitats i una pordesconfian<;;a
a
com podia anar la
manifestació va provocar moments de tensió en el trascurs d' una
de les últimes reunions
de la Plataforma. Per
exemple, després d' ha ver
assistit a les assemblees amb
una posició for<;;a combativa,
aquell dia els militants de base
de la CGT (Confederació General del
Treball) que fins llavors havien participat no van venir i, en canvi, va ser el
, secretari general de Catalunya el que va
; portar la veu del sindicat, molt més
"light" i contraria a qualsevol tipus de
manifestació el 12 d'octubre. El canvi
sobtat també fou adoptat per la FAVB
(Federació d' Associacions de Ve!nes i
Ve'ins), per fes Mapafs (Mares i pares
alarmats pels fet de Sants) i per SOS
Racisme. La sensació va ser que algú va
fer entrar por a tots ells intentant fer
veure que la manifestació acabaría amb
disturbis i que estaven sent manipulats
per grups "violents". Finalment la raó

es va imposar i es va realitzar la manifestació des de Sants al centre sense
incidents a ressaltar.
Per part d'algunes d'aquestes entitats,
especialment SOS Racisme, es va voler
manipular els fruits del treball de la Plataforma, intentant escampar la idea que
aquest any era un 12 d'octubre exemplar
i protagonitzat per gent totalment diferent a la de l'any passat, i reproduint el
discurs basat en la separació violentsdemocrates . Tot i ú:nir una presencia
escassa, la gent de SOS Racisme no van
tenir cap escrúpol a l'hora d'omplir tota
1' acampada de cartellets amb el se u
logo, buscant una bona fotografía de
premsa. L' organització Esquerra Revolucionaria també va fer una bona demostració de les habilitats intrussistes i
parasitaries que tan bons resultats els hi
esta donant a Barcelona, aparei~ent a les
activitats realitzades amb una paradeta
propia i editant propaganda de la Plataforma Cívica amb la seva signatura i el
seu telefon de contacte ben gran (inclús
amb un acudit en angles, i és que fins
aquí arriba el colonialisme polític ... algun dia explicarem més sobre aquesta
organització-). També Esquerra Republicana de Catalunya va tanir el seu
moment de llulment, amb el regidor de
Sants, Jaume Chalmeta, adherit literalmenta la pancarta de l'inici de manifestació sense valer deixar-la. Aquest va
ser un deis moment patetics d'enguany;
qui ens diria que hi haurien empentes
per situar-se al capdavant.
També un aspecte negatiu va ser el parlament amb el que va finalitzar la manifestació, que no reflectia gaire el sentir
majoritari de la concurrencia. De fet,
van sonar algunes queixes entre el participants. També va ser un error que aixeca suspicacies el no llegir el comunicat
de la Plataforma Antifeixista ni solidaritzar-se amb els detinguts dels anys
· anteriors. També ·caldria assenyalar l' opinió que s'ha creat entre un sector de
gent jo ve i que ha vist la campan ya antifeixista d'aquest any com una cessió i
un rebaixament als plantejaments autoanomenats "dembcrates ".
Pero bé, en termes generals es pot dir
que tot ha sortit for<;;a bé, tenint en
compte els perills que es creen amb les
dinamiques com les de la Plataforma
Cívica. Ara bé, lluny de trionfalismes, el
problema continuá i el fet que els feixistes continuln celebrant el seu acte ens
fa pensar en l'any que ve, trencant-nos
les banyes per demostrar-los que no els
volem i plantejant-nos diferents formes
de fer-ho.
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Setmana de solidaritat a01b
Francisco Brotóns al Centre Social
SANTS.- Dell4 al27 d'octubre, la Plataforma denúncia de la situació deis sis presos i preses 9 d'octubre del 1.977, durant una reumo
de Suport a Francisco Brotóns ha celebrat que encara compleixen condemna a Alemanya, clandestina d' aquest partit a Benidorm,
unes jornades de solidaritat amb el pres anti- dos d'ells des de fa més de vint anys, i de les foren detinguts tots els membres del seu
. feixista empresonat per l'Estat espanyol des condicions infrahumanes a les que ha estat comité central, entre ells i elles, Brotóns .
del 1977. Les jornades, ubicades al Centre sotmes aquest col·lectiu doblement condem- Precisament aquel! mes d'octubre esconceSocial de Sants, han inclos un cicle de xerra- nat: a més de privar-los de llibertat han patit diren els darrers indults a les preses i presos
des i col·loquis sobre la situació d'alguns deis la reclusió en regim d'ai:llament total gracies polítics, fruit de les mobilitzacions per
col·lectius de presos i preses polítiques, una a l'aplicació de mesures legislatives especials 1' amnistia, pero Brotóns i els al tres milimostra d'art creat dins de les presons 1 un en materia d' antiterrorisme.
tants continuaren empresonats perque el
punt informatiu sobre les di verses
Tribunal Suprem hi presenta una
campanyes de suport que s'estan
oposiCIO explícita. En tres
duent a terme arreu del món. Dissentencies dictades del juny del
sabte catorze es van inaugurar les
78 al mar<;: del 79 es negava
jornades amb la presentació de la
1' amnistía als i les preses deis
mostra exposada: una trentena de
GRAPO per "atentar contra las
pintures i dibuixos i algunes esmás altas Instituciones del Esta cultures realitzades per presos i
do, oponer a la conciliación
preses del PCE-r i deis GRAPO.
nacional la violencia de los.
D'entre les obres destaquem les
comandos y no luchar por la
dedicades a la guerra de Sqmalia,
autonomía de las regiones sinó
on es condemna la política de
por su autodeterminación" .
!'ONU i els exercits imperialistes
Malgrat el panorama desmoraen el proces d'alliberament cololitzador, els i les preses, abandonial al continent africa, les refenades per la nova democracia,
rents a les lluites deis "astilleros"
continuaren amb la lluita dins de
asturians i un parell de retrats de
les presons: el desembre del
Un ex-membre de la RAF alemanya durant la xerrada.
Mao Tse-Tung i del Che. També
1.989 comen<;:ava una vaga de
ha estat exposat un recull grafic amb planols de Divendres vint d'octubre, el col ·loqui es fam que duraria mes d'un any i acabaría
!'"Operación Gaviota", nom de guerra de la centra en la lluita deis i les preses socials , i amb la mort de Manuel Sevillano. Actualfuga de Zamora protagonitzada per Brotóns i el dia següent, com a cloenda, va tenir lloc ment Francisco Brotóns continua empresoquatre presos més el 17 de desembre del 1979.
la darrera de les xerrades programades, en nat al centre penitenciari Sevilla-II, tot i
Dilluns quinze, una xerrada informativa sobre aquest cas, sobre la situació de Francisco que, segons la legislació en materia de prela Constitució, trajectoria política i posterior Brotóns: fill de família obrera, Brotóns va sons, ja hauria d'haver .recuperat la llibertat
dissolució de la Fracció de l'Exercit Roig iniciar la seva militancia a l'OMLE (Orga- perque ningú pot ésser empresonat durant
(RAF) a 1' Alemanya Occidental durant els nització de Marxistes i Leninistes d'Espan- més de vint anys seguits. Francisco Brotóns ·
anys setanta i vuitanta, ac.abava amb la ya) que acaba convertint-se en el PCE-r.El ja en porta vint-i-tres .. .

go ni agua". A la venda a les
<:lis tris deis per 400 pessetes.
Dossier, en bilingüe, on es
narren les vivencies col·lectives deis i les detingudes i
empresonades arran deis fets
del 12-0 del 1.999 .. . Cronica
de trenta"quatre pagines que
ens apropa a la "cara b" del
sistema judicial, deis mitjans
oficials de comunicació i
deis cossos de seguretat de
l' estat.
" (... ) aquest no és un relat
objectiu, distanciat, imparcial deis fets, un d' aquests
textos periodístics que et
venen com a aproximació
sociologica i professional a
la realitat, ( ... ) no creiem en
l' objectivitat deis qui treballen assalariats en una estructura jerarquica, depenent i
Manifesta't que és ben lícit!, edi- ~
tat per 1' Assemblea Detingudes finan<;:ada per conglomerats ban12/10/99 am~ la col·laboració del caris, integrada als grups multinacol·lectiu antifeixista "Al enemi- cionals de la comunicació."

• Anuari Maulets, arreu de les
e comarques, setembre del 99e setembre del OO. A la venda al
e Casal Independentista de Sants
e Jau me Compte.
• Recull cronologic, en cinquanta• una pagines de l' activitat política
• d'aquesta organització sectorial de
• r esquerra independentista durant
• el darrer any. Esta dividit en quatre
• blocs tematics: L' acció, on es
• detallen tant les activitats organit• zades per Maulets com la implicació del col·lectiu en les diferents
• lluites desenvolupades arreu deis
• Pai"sos Catalans.
• La repressió, dues pagines que
• relaten els processos judicials
e oberts contra la militancia mauleta
e així com les múltiples situacions
e repressives comptabilitzades perla
• organització durant el període
• esmentat.La reflexió, apartat sub• dividit en dos títols, "documents
• aprovats" i "comunicats i manifes• tos", on s'exposa !'estrategia polí-

•
•

tic a de r organització vertebrada en
base a dues rei vindicacions historiques: la lluita per l'alliberament
nacional i la construcció d'uns Pai:sos Catalans sense classes. L'agitació, mostra a tot color d'alguns
dels cartells editats per Maulets
des de la darrera Assemblea nacional. El proleg és de Jordi Puig i
Panella, exmilitant de Terra Lliure.
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Sóc una persona que treballa els caps de setmana a la cadena de muntatge d'una multinacional. Durant dos dies a la setmana entro en
contacte amb unes realitats molt diferents a
la meva, tot i que amb la majar part de la
gent comparteixo el fet d'estar a la universitat i edats que oscil·len entre els 18-25 anys.
La feina consisteix en 8 hores de treball
completament mecanic i alienant, interromput per 4 descansos que funcionen mitjan9ant relleus continus entre les persones de
la cadena, de manera que sempre algú esta
descansan t.
Fa uns mesas es va donar una situació for9a
desagradable, quan dos treballadors ens van
comunicar a la meva companya i a mi,
davant el silenci complice de la resta, que
entre tots havien decidit treure'ns el primer
descans perque consideraven que els hi devíem minuts del dia anterior (minuts que,
segons ells, ens havíem menjat deis seus descansos per haver arribat tard). En aquest
moment de confusió, mentre intentava assimilar el que significa va el cncepte de "deure
minuts a algú", es va produir un enderrocament personal i d' esquemes que condugueren a una tensa discussió, violentada per la
meva negativa a acceptar aquella imposició
autoritaria i prepotent.
Per contextualitzar aquest fet, només fa falta
analitzar la situació d ' un conjunt de vides
sotmeses a un sisitema de toros rotatius que

marquen cada mes si les 8 hores seran de
matí, tarda o nit, toros rotatius que incompatibilitzen el treball ambla vida social i familiar. Vides destinarles a la producció, perdent
completament el control sobre la mateixa i
convertint a la persona en simple annex de la
maquina, que és la que marca el ritme de treball, amb el conseqüent estres i pressió psi-.
,cologica que produeix.

En aquest context, no és estrany que sorgeixin comportaments obsessius deis propis treballadors i treballadores, referents al control
exhaustiu del temps de descans, del ritme de
treball i que es genedn dinamiques on els
treballadors i treballadores es converteixen

©uilll @@ ~00,© .

en controladors i controladores deis altres.
Comportaments autoritaris i maquiavel-lics
que prioritzen per sobre de les relacions
humanes, anul·lant del tot la via col·lectiva
per solucionar els nostres problemes. 1 tot
sense necessitat de cap jefe adiós cap el qu.e
focalitzar la teva rabia o que serveixi per
refor9ar la teva consciencia de cl~sse oprimida. Aquest i l'empresari s'han assegurat la
seva tranquiHitat des del seu despatx,
estructuran! el sistema de toros i relleus i
deixant-ho fer tot sol, jaque ell mateix generara una serie de conflictes i divisions entre
treballadors i treballadores, que els beneficiara. D'aquesta manera el jefe s'allunya de
tot problema i es converteix en el colega,
imatge que manté amb J'ajut d'un important
equip de psicolegs i experts en relacions
laborals que marquen acuradament la millar
manera d'accedir al personal. Arnb aquest
objectiu es fan sopars jefe-treballadors/es,
s'obsequia a la plantilla amb un gotet de
cava el dia de l'aniversari del jefe, se 'ls fan
petites i insignificants concessions, i sobretot malta conya, simpatia i un llefiscós
supermegabonrotllo per explotar la persona
de manera que tot quedi emmarcat en un clima surrealista de coHeguisme i amistat. Tot
un complex microfuncionament d'unes
estructures de poder que ens superen pero
que es reprodueixen constantment a un altre
nivell en ambits que ens són més propers.

Ressenyes

••••••••• ••••••••• ••••••••• •••••••
Per comen9ar a parlar d'aquest treball, aclariremque el nom del grup no té res a veure
amb el coHectiu de difusió musical del nostre barri amb el mateix nom (actualment
inactiu, pero encara viu ... ). Els Radio Raheem són un grup-orquestra de la nostra ciutat
que, en el poc temps que porten en aquest món, han demostrat ser una de les bandes més
actives dels últims temps a nivelllocal. En poc menys de dos anys, s' han deixat veure
per molts barris i ciutats, han editat el seu primer CD i ja estan a punt d'enllestir el
segon. En aquest primer treball ens trobem, sobretot, varietat de ritmes i composicions
'(hip-hop, ska, punk barrejat...) i diversió, sense oblidar el compromís política les seves
lletres i unes sorprenents versions al final del disc. Els Radio Raheem tenen moltes
coses per fer i per dir. Esperem que la banda segueixi sent una pinya i no es quedi a mig
camí, perque aixo ha estat el principi, i en el futur volem seguir gaudint dels seus espectacles i la seva festa en directe.
David Positiu

Vídeo que explica la historia de la regió Loxicha (Estat de Oaxaca, Mexic), la seva
lluita contra els caciques i per !'autonomía indígena, la brutal operació repressiva
desplegada per l'Estat l'any 96, després de l'aparició de l'EPR (i que encara continua avui) i la resposta i organització d'aquest poble pera fer front a aquesta situació .És dones un testimoni de la lluita de tot un poble perla justícia i la llibertat, editat per un col·lectiu de vídeo autonom i la Unión de Pueblos contra la represión y la
militarización de la región Loxicha.
Si esteu interessats o interessades dirigiu-vos a: ca_infint_es@hotmail.com

El comer~ tanca contra la llei
de liberalització d'horaris
Les graos superfícies i supermercats han passat de 1.622
establiments el1987 a 12.871 aquestany. Les tendes
tradicionals han passat de 93.079 el1987 a 41.329 aquest any.
En els darrers anys s'estan produint
grans i precipitats canvis tant en la
fesonomia deis barris on vivim
comen els nostres propis habits. Els
petits comer'<os•estan sent absorvits
per grans superfícies, només cal
veure com la carretera de Sants s'ha
convertit en una passarel.la de
bancs, multinacionals, immobiliaries i franquícies. Els venedors
típics ja no són un pare i/o una mare
de família que porta tota la vida
tallant carn o arreglant sabates sinó
joves assalariats amb cara d'agobi
que explica les nou hores de codis
de barres marcats a canvi d' un
rníser sou i d'un contracte trimensual amena'<at per l' acomiadament
en cas de desobediencia. El ritme de
vida estressant no ens deixa temps
ni per cuinar i menys per ·relacionar-nos mentre comprem sinó que
ens obliga a acudir al menjar preparat o a un McDonalds, depén els

gustos ... Tot aixo forma part d'un
procés economic anomenat "neoliberal i globalitzador", del qual surten beneficiats els grans empresaris
en prejudici deis treballadors i treballadores, quedant aquests des pro- .
tegits a la llarga !lista d'una Empresa de Treball Temporal que ofereix
una feina a temps parcial mentre
engoleix la meitat del seus sous.
L'últim exemple dins el paquet de
mesures liberalitzadores que ja va
impulsar el PSOE, i que ara el PP
perfecciona, és el "decretazo" de la
liberalització d'horaris comercials
aprovat el juny d'aquest any.
Aquest decret-llei és rebutjat
ampliament pels propietaris de
petits comer'<os i per les i els treballadors assalariats en grans multinacionals. És per aixo que el lO d'octubre van tancar la majoria de
comer'<OS i es van fer piquets a 1' entrada d' algunes grans superfícies.

El mercat opina:

La vaga convocada per CCOO,
UGT, Fetico i USOC va ser tot un
exit a Catalunya, un 80% deis
comer'<os van aturar la jornada
laboral i la ' manifestació que va
haver-hi a la tarda va aplegar gairebé 10.000 persones. Al barri, la
carretera de Sants tenia un aspecte
totalment diferent: la majoria de
comerciants i treballadors es van
adherir a la vaga i no van treballar
aquell dia. El mercat de Sants també
va tancar tot i que 38 deis 40 mercats de Barcelona no es van sumar a
la vaga jaque la FEGRAM (la federació que els ·agrupa), oposada
igualment al decret d' horaris, considerava que els mercats resultaven
perjudicats respecte a les botigues
per haver de tancar al matí.
Li hem fet una entrevista a una pollastraire del mercat de Sants per a que
ens expliqui d'aprop com estan vivint
tots aquests can vis economics:

En que consisteix aquesta llei ?
El passat 26 de juny el govem del PP, dins un paquet
de mesures liberalitzadores, va retocar 1' actual Llei de
come'> del 1996 decretant els següents punts:
*1' ampliació d'horari d' oberrura de tots els establirnents comercials de les actuals 72 hores setmanals
fin s a 90.
* llibertat total d'obertura en diumenges i festius a
les boÚgues de menys de 300 metres quadrats.
* l'ampliació gradual d' obertura en diumenges i
festius deis vuit actual s fins a 12 per als establiments de més de 300 metres quadrats.

Implicacions d'aquesta llei:
·Beneficia només a les grans rnultinacionals de la
distribució jaque guanyen quota de mercal al petit
i rnitj~ comer\=; un cap controlat el mercal la llibertat d'horari s no els hi enteressar3. tant perque de fet
no s'obtenen més guanys per més bares obertes.
· Destrucció del teixit comercial
· Perdua d'un model social que res pecta els dies
de festa i el descans per tothom, a més, amb les 72
hores d' oberturaja estaven totalment cobertes les
necessitats deis consumidors.
· Utilitzar la vi a del decret per legislar deixa de
banda la decisió del Parlament, qüestionant el
model democdttic actual.
· Empitjorament de les condicions de trebal l en el sector, repercutint especialrnent a les dones que representen un percentatge molt elevat en aquest sector.· Destrucció de molts llocs de treball. Segons els
sindicats es destruiran 100.000 ll ocs de treball
en quatre anys com a conseqüencia d 'aq uesta
llei.

L'Acampada de la Vergonya
segueix endavant
La iniciativa ha servit per a que es trobessin
immigrants de diferents procedencies.
PLA<;:A CATALUNYA/BARCELONA.- L'Acampada de la Vergonya, convocada per una vintena d'entitats d' immigrants i col·lectius solidaris, es va iniciar el divendres dia 27, amb una mnifestació-cercavila
que va reunir unes 500 persones que amb timbals i al tres instruments
sorollosos van cridar pels carrers del centre de Barcelona el seu
rebuig a tota Llei d'Estrangeria i una solució a la situació ~e les persones immigrades que viuen a la intemperie a laciutat de Barcelona,
subsaharians a la pla'<a Catalunya, búlgars iucralnesos al Pare de
l'Espanya industrial. L'exigencia és clara, i més en un món on són
més importants les credencials que les persones: papers per poder
viure i la derogació de qualsevol Llei d'Estrangeria. La nit del divendres es van plantar una quarantena de tendes on un centenar de persones van dormir i passar el cap de setmana, alllarg delqual es van
realitzar diverses activitats: pintada de pancartes que esvan penjar a
la pla9a, xerrades, apats populars, música, ... El diumenge al matí !'acampada es va llevar amb la presencia de la "Festa del Ping-Pong"
que, de manera ironica i quasi cínica, venia a representar !'actitud de
passar-se la pilota de les administracions públiques davant d'aquesta
situació, de manera que es va instal.lar una pancarta a l'escenari del
show denunciant com mentre les administracions es passen la pilota,
les persones immigrades segueixen al carrer. Finalment, !'acampada
pero, no va acabar el diumenge i les tendes han est~t plantades fins el
dimarts al matí, després de I'amena'<a per part de Carme San Miguel
(Regidora de via pública) de desallotjar la pla'<a: sembla que a les
institucions públiques els agrada més veure a les persones dormint al
ras que no sota el sostre d'una tenda,-ja que "és il.legal a Barcelona
un camping dins la ciutat" (com van informar els tecnics municipals)
i que com que la pla'<a Catalunya és un punt d'interes turístic, la
presencia de tendes és lletja pera la fa9ana de Barcelona.
Contra-Infos 31/10/00

''Al PP li interessa incentiv rles multinacionals''

Burxa .. El mercat que coneixem avui és molt diferent al mercat de fa
quinze o vint anys. Quins canvis destacaries i per que creus que s'han
donat? Com afecta la nova configuració de l'econonúa?
Pollastraire. Actualment podem veure com els supermercats de barrí i les
grans superficies s'han extés per tot arreu i aixo ha estat molt nefast per
nosaltres. Al PP li interessa incentivar l~s multinacionals que hi ha al
darrera les grans arees, moltes d'elles estrangeres: Lid/, Slecker. .. , que
beneficien a uns quants capitalistes i prou. Aquestes són prou grans per
competir, fins i tot a nivell internacional, i així poden rebentar preus mentre
que els petits comen;os s 'enfonsen ja que n.o poden vendre tan barat com
els supermercats. Aquest problemas' agreuja ambla pressió fiscal, insuportable pels petits botiguers. Almercat per exemple cada cop hi ha més parades tancades. L'evolució és que cada cop hi ha menys parades i més grans
jaque les més rentables absorveixen Les que van tancant. El teixit comercial
s'esta destruint i cal tenir en compte que aixo equival a molts /loes de treball, un treball no tan precari.com el que generen aquestes multinacionals.
Actualment molts comercian.ts també tenen treballadors assalariats pero
les condicions són ben diferents tot i que els beneficis d'aquests són ridículs
al costal d'aquells. Avui en. dia la gent jove Iza de conformar-se amb contractes "basura" jaque s'agafa al que pot perque no té més remei.
H.. Els habits de la gent també són totalment d.iferents, com repercuteix
aixo a les vendes del mercat?
f. Avui en dia moltes dones treballen i per tan.t cuinen menys o no poden
venir al mercal per qüestió de temps, els habits deis joves també són molt
diferents jaque la seva economia els obliga a comprar en els supermercats.
Cada copes tendeix més a menjar rapid i per tanta comprar menjar prepa-

rat. Per aixo al mercat els més perjudicats són els que abans venien menudalls, llegums entes, etc., que era el menjar més assequible a les famílies
treballadores encara que suposaven una gran elaboració. En canvi, les
que tenen més futur actualment són les que venen menjar precuinat o les de
congelats. Totes les parades ens he m anat reciclan! i he m incorporar menjar.
més elaborar o semipreparat, pero encara ens costa acostumar-nos' als canvis de consum de la gent.
.Jl. Que en penses de la nova llei que·liberalitza els horaris, és a dir, que
deixa de regular i per tant amplia les hores d'obertura de totes les botigues?
E._. La llei de liberalització d'horaris del PP pretén que obrim des de les nou
del matífins a les nou de la nit i també molts diumenges a l'any. Aixo el petit
comen; no pot suportar-ha jaque la majoria de botigues sónfamiliars. Aixo
vol dir que no pots competir en ño poder ampliar l'lzotari d 'obertura,
necessites també descansar i la majoria no té prou guanys com per contractar una altra persona i així poder-s'ho combinm: Per tant, aquesta llei
només beneficia a les grans orees. Penso que si el petit comerr;: desapareix,
queda molt perjudicada també la vida del barrí. Les botiguetes donen molta
vida al carrer, a més impliquen un tracte molt més huma; a les grans superfícies tot és molt més impersonal, ets un número i si vols, compres, i si no,
dones 110. Passes desaparcebuda i ningú et fa ca. A més, es perd la professionalitat i l' aspecte més artesanal del petit comerr;:.
J!. Com va anar la vaga del lO d'octubre? Quina acceptació va aconseguir, tenint en compte que va ser un deis dos únics mercats a Barcelona
que va tancar?
P. Aquesta ú/Íima vaga va anar forr;:a bé, la majoria de la gent esta va més

conscienciada i al mercat va tancar gairebé tothom, menys les peixateries
queja havien tancat molts dies a causa de la vaga de pescadors per l'augment del preu del gasoil. La vaga va ser una forma de rebuig a aquesta nova
/lei ja que a nosaltres ens afecta molt. Els horaris que ens volen imposar
representen un "pacte deTam" jaque este m en gran desavantatge per competiramb les grans empreses. Tot ·i que al mercat la majoria de treballadors
i treballadores no estem sindicades, quan es va difondre la convocatoria de la
vaga a la majoria ens va semblar bé. Aquí al barri no van caldre ni piquets,
tothom va tancar tranquil·lament i a consciencia. Repeteixo, no podem sostenir aquests horaris. Considero que al Partit Popular se li ha vist massa el
plumero, "Españaja no va tan bé ". Molts sectors socials estan mostrant la
seva disconformitat a les polítiques d'aquest partit, potser ara ha arribat l '
hora de la veritat.
.!l. La sensació general ·és que tot aquest procés és irreversible, que "no
pode m fer res"... Com creus que poden mostrar el vostre rebuig i canviar la direcció de les polítiques conservadores impulsades pel govern?
E. Cree que 110 pode m baixar la guardia. El gran problema que tenim en el
petit comerr;: és que cadascú creu que té una parcel·la de poder, que és amo
d' alguna cosa, i aixo fa que no estiguem tan units com poden estar els treballadors d'una fabrica. Aixo és molt fotut ja que no hi ha consciencia de
que som treballadors i que cal que unifiquem esforr;:os per poder organitzarnos i així canviar alguna cosa. No anem tots i totes a una, i aixo dóna forr;:a
a les institucions que volen imposar-1ws les seves polítiques. Jo cree que
hauríem de manifestar-nos mostrant elnostre rebuig, també cree que hauriem de boicotejar les grans drees. Pero per poder fer tot aixo falta encara
molta consciencia i unió de tots i lotes les treballadores.

-

Continuen les protestes per
alliberar els i les preses de Praga
BARCELONA.- Una acció de protesta duta a terme el dijous 19 d'octubre al consolat txec de Barcelona va recordar que encara hi ha persones preses arran de les protestes contra el Banc Mundial i l'FMI
d'aquest passat 26 de setembre a Praga. Alhora s'especificava la participació del consolat txec coma part del govern d'aquest país, responsable de tortures i violació deis drets basics a les presons. També
es demanava la posada en lliberat i retirada de canees dels i les anticapi-talistes detingudes. Ara són set les persones segrestades a l'estat
txec des de finals de setembre, pero encara no s 'ha pogut aconseguir
cap llistat oficial (de manera que aquest nombre podria ser més gran,
tenint en compte que encara hi ha gent desapareguda). Durant l'acció,
que va anar precedida per una concentració a !'oficina del Parlament
Europeu, es va penjar de la porta del consolat un ninot repre
l'FMI, com a puntal de la globalització. També es va encartellar la
fa'<ana i es va posar una cadena a la porta, per simbolitzar I'empresonament del consolat. I com a pres , potser caldria recordar-Ji les
mesures que ells mateixos apliquen: incomunicació amb !'exterior,
negació d'un advocat, possibles tortures i vexacions ... Poc després
van arribar policies antiavalots, que van intentar arrabassar una camara de vídeo a un noi que estava filmant. El noi va ser brutalment condui't a una ETT, Adecco en concret, on van intentar retenir-lo, sense
exit, pero sí van aconseguir quedar-se amb la cinta.
Contra -Infos 20/10/00

Assetjament policial a la casa
okupada de Ribes
RIBES/GARRAF.- Des de l'okupació d'una vivenda la setmana passada,
la Guardia Civil esta seguint molt d'aprop a la gent que hi viu, i ja
s'han donat -varies identíficacions i amenaces, sent els casos més greus
un intent de desallotjament il ·legal (o sigui sense ordre de cap tipus)
que tan sols va ser evitat perla sang freda dels i les okupants i la solidaritat del velnat, i després un jove va ser retingut durant més d'una
hora i obligat a quedar-se de genolls i de cara la paret mentre regiraven el seu cotxe i li feien preguntes. També un grup de "peladets" van
acostar-se a la casa i li van trencar dos vidres, pero sent un poble es va
treure importancia a aquest ti pus d'agressió, jaque es coneix tothom.
Contra-Infos 22110100

Segona marxa de torxes en
solidaritat amb en Pere Boix
MATARó/MARESME.- La comissaria de la Policia Nacional va ser l'objectiu de la segona marxa amb torxes que va recorrer els carrers de
Mataró sota el lema "Pere Boix absolució", el dissabte 21 d'octubre.
Recentment la jutgessa d'Arenys de Mar, M" del Mar Guillem Sodas
oha condemnat al militant ecologista a dos anys de presó pel delicte
. d'amenaces, basant-se en argumentacions malintencionades i contraries al sentit comú, fetes per policies que no han volgut investigar els
veritables autors deis anonims de caire feixista; tant sois basant-se
una prova pericial caligrafica feta perla policia "científica" de Barcelona, a mida deis desitjos deis seus colegues de la Policia Nacional,
obviant totes les proves i argumentacions de la defensa, i arrodonintho amb una sentencia plena d'afirmacions criminalitzadores contra"els
grups d'esquerres i independentistes . La mafxa va transcorrer amb tota
normalitat, acompanyada per tambors i un taüt de cartró on es podia
llegir "RIP Justicia", la visió de la manifestació era més aviat tenebrosa, al que també ajudaven les torxes. Al finali~zar l'acte es va fer una
satira burlesca, on s'anomenava la comissaria de "laboratori de la
repressió" denunciant així les actuacions tant de la policia com de la
Guardia Civil al Maresme. Segons CODESEMA (col·lectiu al que pertany l'acusat), el cas Pere Boix s'enmarca, juntament amb tants d'altres
que anirien des deis desallotjaments fins a les detencions a la consulta
social contra el deute extern, dins !'estrategia repressiva del PP.
CODESEMA +

ORISCO
O risco que corre o pau,
corre o machado,
nao há o que temer.
Aquele que manda matar
também pode morrer.
Nós estamos em guerra
Lado de lá já decretou
Pois já pagou pistoleiros
Pra matar o lavrador
Eu já tenho machado
falta só botar a cunha,
e fazer a moda gato,
dar o tapa e esconder a
un ha.
É a nossa proposta,
pois a gente quer ganhar.
Se matarem um daqui,
dez de lá vamos.

Tallers
Dimarts i dijous

Angles. De 18h a 19h grups de conversad' angles,
de 19h. a 20h. iniciació, de 20h. a 21h. nivel! mig.
Dimecres a les 19h
Taller de dibuix i pintura (a partir del 31 de novembre)
Dijous a les 19h
Intercanvi de circ
Dijous de 21ha 22'30h
Balls de saló (2500 ptes .)
Divendres de 19h a 23h
Aula d' estudi
Dissabtes matí
Tai-xi (dos nivells)
Dissabtes alterns (10 ' 30h- I3 ' 30h) Autoestima i canvi personal (8000 ptes . trimestrals)
Divendres 19h
Taller de flamenco
Diumenges ,;pajareo" a les 19h Pel·lícules i "apalanque"

CS de Sants
CSAHamsa
CSAHamsa
CS de Sants
CSAHamsa
CS de Sants
CS de Sants
CSAHamsa
Can Vies

Xerrades, actes i exposicions
Dijous 9 de novembre 21h

Sopar-tertúlia amb informació sobre la campan ya Jo
també em planto, i !'historiador Jordi Fexas fara una
exposició sobre el tractat deis PirineusCal confirmar
assistencia abans del 7 de novembre al93 331 10 07
(pren: 1000 ptes)

CS de Sants

Dijous 23 de novembre 20'30h Presentació delllibre " Terra i Llibertat. 100 entitats
deis Pai·sos Catalans"
Tot el novembre, exposició del col ·lectiu madrileny d'edicions grafiques Auto-Infos

CS de Sants
CSAHamsa

Campanya contra la Constitució
Dijous 2 de desembre 17h
Del 27 de novembre
al al 6 de desembre

Cercavila perla retirada deis símbols feixistes
Org .: Maulets Sants

PI. Malaga

Exposició historica sobre la resistencia a la Constitució CSA Can Vi es

Danses
Primer diumenge de mes 17h
Diumenge 5 de nov. 12'30h.

Danses i cultura tradicional amb el grup L'Ull i 1' Ai,
Danses d' arreu del món . Org. : Danses el Ventall

CS de Sants
PI. Malaga

Concentracions
Dissabte 11 de novemb"re 19h

Concentració perla llibertat de Francisco Brotóns
Org. : Plataforma de Suporta BJ:9tóns
PI. Sant Jaume (Bcn)
Massa Crítica., Un passeig en bici cada primer divendres de mes per recuperar els carrers deis dominis
deis automobils.Divendres 15 de novembre i 1 de desembre a les 20h. a la pla<_;a deis Pai'sos Catalans.

BUTLLETA DE
SUBSCRIPCIÓ
adreces
Hamsa, c/Miquel Bleach 15
Can Vies, c/Jocs Florals 42
CS de Sants, c/Olzinelles 30
Casal Indepe, c/Demostenes 9
Espai Obert, c/Blasco de Garay 2
Amics de la Bici, c/Demostenes

Nomo col·lectiu/associació/etc ...... .... .. ......... .......................... ..
Adrega .. ....... ... ... ..... .. .......... ... ... .. .. ... ... .... .... ...... ..... ... .. ........ .. .. . .
Codi postal .. .... ... ........... ... ..... .... .. .. ........ ....... .... ... .. ......... ... .... .. .
Localitat. .. .... .. .. .... .... .. ........ .... .. ..... ... ... ..... .... ...... ........ .. .. ...... .... .
Telefon ...... ... .. ........ ....... .. ... ... .... .... .. .... ..... ........ .. ... .. ..... ..... ... .. .. .
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Envia-la conjuntament amb
1.000pts al c/Jocs
Florals 42, 08014
de Barcelona, i
rebras la Burxa
a casa durant
un any.

