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Cop a l'okupació
Més de 200 agents participen en l'operació
"desallotjament múltiple"
SANTS/8ADALILA 80RDETA.-.
Amb gran part del barrí de
Sants totalment pres per la
policía, furgones d'antiavalots
i "secretes" a cada cantonada,
es van desallotjar el dimecres
14 de novembre, cinc cases
de forma simultania: una amb
preví avís, la Mala Herba, i les
altres dues, les Bruixes i Gros
11, per sorpresa, impossibilitant qualsevol acte de resistencia i el buidatge preví de
les pertinences. També van
ser expulsades de casa seva
dues famílies gitanes.
Tots els esforgos eren concentrats aquell día en la
defensa de la Mala Herba, el
mas
okupat
al
carrer
Sugranyes des de feia més de
dos anys. Aquest va ser comprat per la immobiliaria MCA
1992 s.l. amb l'objectiu de
substituir la masia datada d'abans de 1830, patrimoni
historie i arquitectonic del
barri, per un bloc de pisos.
Sense esperar que !'Audiencia
Nacional es posicionés sobre
el recurs presentat pels okupants, el jutge va dictar l'ordre
de desallotjament pel 14· de
novembre. La reacció deis o-

La policia es mira el panorama

kupants va ser aprofundir en
la campanya contra el desallotjament, pel que el diumenge
anterior es va celebrar una
castanyada, on va participar al
llarg de la tarda forga ve·inat.
Durant aquests dos anys, l'espai ha possibilitat el desenvolupament de diversos projectes. Des de la masia Mala

Herba es deia que "és hora de
que el barrí parli i mostri el seu
descontent amb aquest procés especulatiu, amb aquest
assassinat de la historia, i que
la seva gent decideixi qué fer
amb aquest tras de resistencia. Aquesta és una ocasió de
demostrar /'a(Jtonomia de la
gent per decidir, per fer, per
provar alternatives. Si sa/vessim la masía, serien tantes /es
possibilitats de l'espai. L 'altre
dia comentavem amb unes
mares del barrí que rea/ment
faltaven espais oberts pels
críos, que es podría fer una
granja escota on e/s nens i les
nenes aprenguessin a plantar,
a cuidar un hort, a veure
anecs i gallines ... en definitiva,
a contactar amb la natura i
amb un passat, que encara
que sembli mentida, sobreviu
encara al nostre barri-ciutat.
/gua/ment es podría habilitar
la casa com a casa/ d'avis,
sempre és trist veure a tata la
gent gran que se'n van al caixer auromatic de Carretera de
Sants perqué hi ha una tefe i
s'esta calentet, i així recordarien co,m era el barrí quan e//s
eren joves".
>continua a la pagina 2

Xerrades per reflexionar sobre la violencia de genere
BARCELONAISANTS.-En motiu
del Dia Internacional contra la
violencia de genere, diversos
col·lectius feministes de Barcelona aglutinats a la Coordinadora Feminista van organitzar un cicle de xerrades
per reflexionar sobre alguns
deis tipus de la violencia que
s'exerceixen sobre les dones.
Aquestes xerrades van girar al
voitant de tres temes principals: la violencia de genere i
els maltractaments (12 novembre) amb la participació
de dones que van explicar experiéncies personals; l'abús

sexual i moral a la feina (20
novembre), que són tipus de
violencia encara poc reconeguts o ignorats; i la situació
d'indefensió de les immigrants
davant deis maltractaments
(23 de novembre), ja que el
permís de residencia depén
del marit i denunciar-lo pot suposar l'expulsió del país. Per
finalitzar aquest cicle es va fer
una taula rodona (24 de nQvembre) en la qual van participar una seixantena de persones amb l'objectiu d'obrir un debat per trobar formes de resposta social davant deis casos

de violencia de genere, sobretot en vista de la incapacitat de
les administracions per aportar solucions reals. En aquest
debat es van propasar algunes respostes polémiques
com ara la possibilitat de fer
públic el nom i la identitat deis
agressors. Per altra banda, es
va coincidir en la necessitat de
crear un teixit social que doni
suport a les dones maltractades en tot el procés i que emprengui iniciatives col·lectives
per lluitar contra aquestes
agressions per traslladar-les
del silenci de la privacitat al

debat públic. Un altre punt en
que tothom va coincidir és la
necessitat de treballar també
en !'origen d'aquestes agressions i de fer un bon treball
educatiu perqué els infants no
reprodueixin aquests rols de
poder-submissió.
El diumenge 25, la plaga de
Sant Jaume va acollir una
concentració convocada per
diverses entitats que va aplegar entre 300 i 400 persones.
Sobre un mapa del món es va
posar una flor a cada lloc on
un col.lectiu lluita contra la violencia que pateixen les dones.
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La resposta no es va fer esperar

Després d'un intent de desallotjament el passat 30 d'octubre aturat per falta d'efectius
policials, i que va concentrar
més d'un centenar de persones davant la masia, els antiavalots no ho van ten ir gens faGil per executar l'ordre judicial.
Previament la policia havia recomenat a les botigues properes que tanquessin degut als
disturbis que suposadament
havien de ten ir lloc. La realitat,
pero, va ser diferent: es van
haver d'encarar amb la resistencia activa de tetes aquelles
que volien evitar el desallotjament i enderrocament de la
masia; des de les que es
concentraren davant la Mala
Herba per evitar l'avenr;: de la
policia fins les que s'encadenaren i es penjaren a dins.
Pero els antiavalots no van
vacilar i carregaren contra la
concentració, obligant-los a
recular. Hi va haver diverses
contusionades, i dues d'elles
van anar a urgencies amb una
lesió al cap. Seguidament procedirE?n a la complicada tasca
d'entrar al pati de la casa . Més
laboriós va ser encara treure
de la casa les persones que hi
havia encadenades (a les
vigues, a la porta, als bidons
amb ciment...) i també penjades (de la paret, deis arbres,
d'una tirolina ... ). Van requerir
l'ajuda de cossos especials i el
material deis bombers (cessió
que es van veure obligats a
fer, malgrat la negativa a
col·laborar). El resultat va ser
l'anomenat "desal/otjament
més 1/arg de la historia de la
ciutat",. de més de quatre
hores de duració, amb el que
es pretenia dificultar el lamentable final que ha patit aquesta masia centenaria: la seva
completa destrucció.
Les Bruixes i Cros 11, desallotjades per sorpresa
Paral·lelament es desallotjaven dues cases més, les Bruixes i eros 11 , on no van trabar
resistencia, aprofitant la concentració d'esforr;:os dedicada
a la Mala Herba. A les 9:30h
del matí quatre furgones d'antiavalots arribaven a les Bruixes, carrer Gava 13, sense
cap tipus d'avís previ i sense
ordre judicial. Per aixó a la

casa no hi havia ningú, només
una gata i un gos. Un veí va recollir la gossa i ana a avisar a
la gent concentrada a Mala
Herba. De manera que les okupants de les Bruixes van poder anar a treure algunes coses de la casa. La policia va
reaccionar amb una actitud
burlesca davant la situació,
fent comentaris com ara:
"venga niña, date prisa que no
tengo todo el día". El propietari
de la immobiliaria va entrar
també despreciant la casa . Al
cap de dues hores ja l'havien
tapiat, destrossant els projectes i somnis de totes les
que l'havien tirat endavant. Paral·lelament unes altres cinc
furgones bloquejaven !'entrada
del carrer Cros, per efectuar el
desallotjament de Cros 11,
edifici de tres pisos okupat el
passat 18 de setembre. En aquell moment es trobaven dormint tres persones, que van
ser identificades i obligades a
abandonar l'espai. Només van
deixar treure les coses personals de la gent que hi havia en
aquell moment, i van prohibir
la retirada de coses de la per-

ble i en estat ruinós. Ara, gracies als propietaris, Cros 11 es
manté amb puntals en la llarga
conde mna -de l'oblit.
Manifestants o policies?
El mateix dimecres a la tarda,
portades per la indignació pel
triple desallotjament, unes 200
persones es van manifestar
des de plar;:a de Sants fins al
Districte. La manifestació es
va desenvolupar malgrat estar
acordonada per furgones antiavalots que van seguir-la de
principi a final. Un episodi
semblant succeí al matí en abandonar en grup la Mala Herba. Sis furgones no deixaren
de seguir-los a un metre de
distancia, amb actitud provocadora, fins arribat a Hasta-

Va costar més de quatre hores i mitja desllotjar la Mala Herba

sona que faltava. Mentre aixó
succe"la van anar arribant
amics i conegudes que,
després d'insistir molt, i amb la
condició de ser identificades,
van poder entrar a treure les
coses de la persona que no hi
era. Cros 11 es trobava plena
d'antiavalots i policies encaputxats que es passejaven per
· tota la casa regirant calaixos,
buscant empremtes dactilars.
A més deis objectes que s'a' naven guardant en una bossa
van requisar un ordinador de
treball i un rotllo de cartells.
Hores més tard els paletes
s'encarregaven de foradar terres i sastres de la casa, deixant-la completament inhabita-

fancs, on la gent s'ana dispersant. Aquest tipus d'actuació
policial, que coharta la posibilitat d'expressar-se i que no és
la primera vegada que succeeix a Barcelona, porta realitzant-se de manera habitual a
Madrid des de fa anys. La policia, la majoria de vegades en
grup més nombrós que els
propis manifestants, va seguida d'un equip de neteja que
recull les octavetes que s'hi
reparteixen, eliminant i silenciant qualsevol rastre de veu
discordant.
Resposa massiva
Més de 500 persones es van
concentrar a la plar;:a Sants
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per mostrar "/'oposició a tots
e/s desallotjaments que continuen sent /'única resposta de
/'administració a /es problematiques plantejades des de l'okupació: drets de vivenda i espaís socials". A la manifestació participaven la Plataforma
Cívica per un 12 d'octubre en
llibertat, el Centre Social de
Sants, el Casal Independentista, i membres de l'ex-Ateneu Llibertari, entre d'altres.
Es va ter una ruta per diverses
cases okupades i desallotjades del barri, comenr;:ant per
la situada a Cros 11. Alla es
va llenr;:ar pintura vermella davant la casa, simbolitzant la
mort i l'abandó d'aquesta.
Plena de llum per les antorxes
enceses, la manifestació va
continuar fins a la Torreta, on
es va desplegar una pancarta
contra el desallotjament. La
próxima parada va ser el eso
Tajo, on es van encendre bengales i amb una pancarta
gegant es va recordar els
detinguts el dia anterior durant
el desallotjament simultani de
dos cases al Guinardó, dos
d'ells en perill d'expulsió. Una
mica més endavant hi havia les
Bruixes, on es va llegir un
comunicat i despenjar una pancarta amb l'escrit: "Us deixeu
tapar la boca per perdre el que
teniu. Les Bruixes no cal/em". El
recorregut va continuar fins a la
Mala Herba de forma tranquila
(raó perla qual possiblement no
se'n va ter cap ressó mediatic,
tot i la gran participació i les
accions plenes de significat i
sentiment). Finalment, a la Mala
Herba es van abrir les portes,
de manera que tothom va poder
veure amb els seus propis ulls
l'estat d'enderrocament de la
casa. Just davant es van encendre espelmes simbolitzant el
seu enterrament i el de tots els
projectes que han tingut i podrien haver tihgut lloc.
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Mirades que no veuen.
Resposta a !'entrevista a X. Rius-Sant publicada a L'lnformatiu de Sants. núm 95.
El darrer lnformatiu publica "La
mirada crítica", entrevista a X.
Rius-Sant, periodista expert en
moviments socials. En ella,
Rius-Sant expressa el següent: "el moviment okupa no
planteja reivindicacions concretes, ... sinó que només afirma la seva existencia anant a
la contra", "negar legitimitat a
l'estat és negar la democracia", "l'assemblearisme pot acabar en el més gran deis totalitarismes", "un model del moviment okupa és la 1/uita armada", etc. Des deis moviments
socials ens veiem obligadas a
aportar arguments que evidenciin la falsedat i la mala fe d'aquestes afirmacions, pera ferho ens basarem en la rellevancia deis contextos economics i
polítics i, evidentment, en la
nostra opinió subjectiva de
participants en els moviments
populars del barri.
La rellevimcia deis contextos económics i polítics
Respecte els contextos que
expliquen el naixement deis
moviments, l'entrevistat ni esmenta, per exemple, els factors materials que fomenten
l'ocupació d'immobles abandonats: l'elevat preu de la vivenda, la privatització i mercantilització deis espais públics, o
un precaritzat mercat de treball que rebaixa les condicions
de vida d'amplis sectors de la
societat. Tampoc contempla
elements més específicament
polítics que expliquen la participació creixent als moviments
populars, com són: l'esclerotització de la participació política
institucionalitzada, l'allunyament deis partits polítics de la
transformació social i el seu
pas a la gestió d'alló existent
(burocratització, lluita pel poder). No contempla, finalment,
que els canvis en !'estructura
productiva han fet variar les
composicions de classe i han
redu"it la base social deis sindicats (l'obrer industrial amb
contracta estable) i que els

nous segments de treballadors
precaritzats opten per una participació, quan ho fan, basada
més en la intervenció territorial
-ja no en el lloc de treball- i
amb unes altres identitats que
no són la de treballador. RiusSant, a l'ometre aquests punts,
situa el moviment de les oku-

hauria descobert aquesta petita sorpresa. Si hagués fet una
mínima recerca als nostres
barris, s'adonaria que qui participa en les okupacions és gent
amb unes relacions organitzatives i amb unes formes d'expressió íntimament lligades a
la realitat associativa. "No es

pacions en el buit, i en la seva
lógica periodística i ahistórica
no és estrany que pensi que
es dóna perqué sí.

tracta d'aconseguir reivindicacions concretes sinó de convertir-$e en un element incordiant del sistema" diu l'entrevistat. Tanmateix, no es tracta
de pidolar un pis a l'administració, sinó de construir un poder popular prou enérgic per a
impulsar polítiques de vivenda
social per a qui ho necessiti.

La rellevancia de contrastar
i verificar les hipótesis
Algú que pretengui ser expert
en moviments socials no pot
basar les seves idees en coneixements adquirits fa 1O o
15 anys, sinó que ha d'analitzar la transformació constant
d'aquests. Actualment, l'estancament de la democracia representativa ha fet que alguns
moviments socials ja no pretenguin ser un lobby de pressió per a reformar alió existent,
sinó que han generat dinamiques autoconstiuents. Aixó
significa, per exemple, que el
moviment de les okupacions fa
poques reivindicacions de cara a l'administració (garantia
deis drets civils per minimitzar
la repressió i crítica de la nuHa
política de vivenda social, en
serien algunes), sinó que !'interlocutor principal és la societat, i l'objectiu a mig i llarg termini pot ser construir espais
de participació directa on la
gent es constitueixi en el principal subjecte del canvi social.
Si Rius-Sant s'hagués prés la
molestia de parlar amb la gent
deis moviments, i no només opinar en funció del que diuen
els mitjans de comunicació,

La rellevancia de dirigir la
mirada crítica sobretot a qui
se la mereix, que és el Poder
Per a un suposat expert en temes socials, és més profitós
professionalment sumar-se a
la criminalització o la banalització deis moviments transformadors, que qüestionar l'estat de les coses i el poder.
Per Rius-Sant, qui nega l'estat
nega la democracia. Des de la
nostra perspectiva, la crítica
de l'estat és la que possibilita
la democracia real, entenent-la
com un procés de creació
constant per part de la població per a definir els propis problemas i imaginar-na solucions. L'estat neo-liberal, cada
dia més, es retira de les polítiques socials de redistribució
de riquesa i principalment destina recursos als processos
d'acumulació del gran capital.
Si, per exemple, enlloc d'expropiar al nostre barri finques
en desús per a destinar-les a
vivenda i espais socials, deixa

-

que les immobiliaries s'enriqueixin monopolitzant i mercantilitzant el territori, no és
estrany que la col·lectivitat sigui la q!Je inicii processos de
reapropiació directa (okupació). L'Administració privilegia
els ja privilegiats, per tant la
societat imagina camins d'autoorganització on la presa de
decisions i la participació siguin el més amplis possible.
Rius-Sants diu que "/'assemblearisme pot acabar en el
més gran deis totalitarismes".
Fins l'actualitat, cap moviment
assembleari ha generat sistemas totalitaris perqué precisament el seu objectiu no és la
presa del poder polític, sinó el
repartiment igualitari del poder
en mans de la gent. Es refereix
també a "cohesió al voltant del
líder, psicologia sectaria, etc".
Més que descriure grups assemblearis, sembla que defineixi l'actual sistema de partits, basats en els personalismes i lleialtats als líders, efectivament dedicant més temps
a les pugnes internes pel poder i les baralles partidistas
que resolent els problemas de
la vida quotidiana de la població. Si Rius-Sant hagués pretés arribar a un mínim digne de
coneixement, s'hagués adonat
que la cohesió en els moviments del barri no ve per l'obediéncia cega allider, ni per una
"psicologia de barricada", ni
pel "a", sinó per quotidianitats i
afinitats compartidas, xarxes
de relacions socials, espais de
sociabilitat comuns, i somnis i
iHusions. col-lectivas que mai
cap suposat "expert" en moviments socials aconseguira
aturar.
(Pel que fa a l'acusació que un
deis model de l'okupació és la
lluita armada, que ens avisi
quan vegi metralletas a la
Carretera de Sants, que segur
que no les -pot:ten okupes sinó
els violents de !'uniforme i la
placa que, aquests si, ens fan
la vida impossible).
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Julia Garcia Valdecasas, la presumpta
A mitjans de novembre es va saber que el
jutjat d'instrucció número 17 de Barcelona
havia acceptat a tramit la querella criminal presentada per diversos col·lectius
i organitzacions -entre les quals hi ha
ERC- contra la Delegació del Govern espanyol a Catalunya i els caps de la policia
espanyola que van dirigir la brutal operació repressiva contra la manifestació
antiglobalització del passat 24 de juny a
Barcelona. Aquest fet implica directament
o indirecta la delegada, Julia García Valdecasas, i !'eleva, mentre no es demostri
el contrari, a la categoria de presumpta.
Dones bé, la presumpta i la seva policia
va participar en un nou episodi d'incidents, el 12 d'octubre passat, i tots els
grups polítics representats al nostre districte -els mateixos que abans deis 12
d'octubre havien demanat que es prohibís
l'acte feixista- van fer pública una "Moció
Unánime" on es reprovaven els actes de
violencia protagonitzats pels joves
antifeixistes que van intentar impedir l'acte nazi i espanyolista de Montju'ic. La secció local ,de Sants-Montju'lc d'Esquerra
Republicana de Catalunya també vam
signar aquella moció, fruit deis equilibris i
consensos entre forces polítiques de molt
diferent signe. En aquel! text, pero, van
quedar moltes coses per dir. La societat,
convenientment influida i manipulada per
la premsa del poder, ha apuntat cap els
antifeixistes com a únics culpables de la
jornada de disturbis que es va viure el 12
d'octubre pels carrers de la Bordeta. És
evident que quan es trenca un vidre, el

responsable directe és aquel! que tira la
pedra. Aixo és obvi, pero alhora també és
l'analisi d'una criatura de 6 anys. Si anem
una mica més enlla i analitzem els fets
amb deteniment, hi trobarem molts més
culpables. El primer i principal és la font
del conflicte: l'acte racista, masclista, espanyolista, militarista, imperialista .. . que
convoquen , des de fa molts anys,
diferents organitzacions feixistes al nostre
districte. És a causa d'aquest acte que hi
ha conflictes al barri cada tardar.
Un altre culpable és aquel! que dóna cobertura política als feixistes. És a dir, la
Delegació del Govern espanyol a Catalunya i la seva cap, la presumpta, que no
posen cap impediment a que any rera any
els nazis vulnerin diverses lleis. Recordem a tothom que la "Plataforma Cívica
per un 12-0 en /libertar• ha denunciat que
cada 12 d'octubre els feixistes incorren en
apologies del genocidi, incitacions a l'odi
racial, etc.
El tercer culpable és la policia espanyola.
Aquesta, a més de no perseguir -com
seria la seva obligació- els fets delictius
de la concentració feixista, es dedica a
protegir-los i a provocar els enfrontaments amb els antifeixistes. 1 diem que la
policia espanyola va provocar els enfrontaments, perqué van ser els agents
antidisturbis els primers a carregar. 1després, quan grups dispersos de la manifestació ataquen selectivament bancs, immobiliaries i agencies-d'assegurances, la
policia no actua. Els deixa fei' i així justifiquen actuacions posteriors i les deten-

cions, totalment arbitraries, que es van
produir després de mitja hora de les destrosses i a més d'un quilometre de distancia deis fets.
Les solucions
Des del Casal de Sants-Montju'lc d'Esquerra Republicana de Catalunya no volem limitar-nos a denunciar els problemes, sinó que tenim propostes per solucionar-los. Es tracta d'un seguit de mesures que ens permetran passejar ben
tranquils pel nostre barri, encara que sigui
el 12 d'octubre.
·
- Desmantellament de les delegacions i
subdelegacions del govern espanyol als
Pa'isos Catalans. La dimissió de la presumpta no seria cap solució perqué en el
seu lloc ens hi posarien un altre delegat
del govern espanyol i aquest sortiria de la
mateixa caverna.
- Que els permisos d'actes polítics als
Pa'isos Catalans s'hagin de comunicar al
govern competent de cada territori, en el
cas del Principat a la Generalitat de
Catalunya.
- Que no es doni permís a cap acte on hi
tinguin cabuda l'exaltació de valors de
caire feixista.
Evidentment són solucions transitories
mentre no es resol el conflicte principal,
l'alliberament social i nacional deis
Pa'isos Catalans.
Daniel Camon i Pastor
Secretari de mobilitzacions d'ERC
(Sants-Montju'i c)

Sants: tenim solucions
Vull manifestar la meva admiració i reconeixement als usufructuaris de la masia Mala Herba pel seu model de resistencia al desallotjament de casa seva. Els
he vist encadenats a la porta, clavats a
les parets de la masia, els seus brac;:os
convertits en barricades de cim.ent. Són
imatges que dónen que pensar. Són imatges amb les que em reconeixo. Mala Herba també pot ser casa meva! Tanmateix
també pot ser casa meva la vivenda d'uns
ciutadans afganesos destru'ida per les
bombes.
Tots som ciutadans, ens reconeixem en
la nostra dignitat i tenim, pel fet d'haver
nascut, dret a sastre, treball , menjar, salut, cultura, educació i seguretat, "mitjan9ant un ordre social i internacional que faci plenament efectius aquests drets" (arti-

ele 28 de la Declaració Universal deis
Drets Humans de 1948).
L'actual ordre social esta ben lluny de garantir la nostra dignitat i els nostres drets.
Com podem els ciutadans contribuir a
crear aquest nou ordre social i internacional que faci realitat els drets humans basics tant a Sants com a Afganistan?
La pista ens la dónen els ve'ins de Mala
Herba amb les seves imatges: ciutadans
clavats a la casa defensant-la. Aquests
ve'ins han constru'it un mirall mediatic en
el que s'ha reflectit la desolació social que
provoca !'actual ordre nacional i internacional. És la mateixa desolació infinita
creada pel Gran Senyor de la Guerra
d'Afganistan (imprescindible l'article de
Noam Chomsky a Le Monde Diplomatique, novembre 2000-número 73). Es

tracta de que al anar caminant per la realitat social siguem els ciutadans capac;:os
de crear miralls mediatics on tothom
pugui veure la desolació personal i social
que resulta de !'actual ordre economic
mundial. Com deia l'article d'opinió de la
Burxa del mes passat: "ca/ construir les
eines que permetin explicar /'altra veritat,
la veritat de les que patim aquest ordre i
1/uitem per transformar-lo".
Seguint per aquest camí em permeto proposar als ve'lns de la Torreta la construcció d'un altre mirall mediatic, aquest pendria la forma d'una pancarta on estigués
escrit l'article 47 de la Constitució de
1978 a la fac;:ana de casa seva i que es
pogués llegir des de la vorera d'enfront.
Topi
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La cimera deis estats més rics del món (G8) del passat julio! passara a la memoria
deis moviments populars per ser, dolorosament i fins ara, l'episodi on els centres de
decisió económica i política han reprimit més violentament els moviments opositors a
la globalització capitalista en un escenari occidental. El govern de Berlusconi, aliat
preferent d'Aznar, senzillament prescindí de la mascara legalista de les democracies
formals per tal d'executar una operació policial que rebentés amb brutalitat les multitudinaries manifestacions que aquells dies prenien inclús més protagonisme que la
propia cimera deis poderosos. Amb la violencia feixista deis cossos policials italians assaltaren la seu del Forum Social de Génova a crits de viva el Duce!- ha quedat ciar
com poden reaccionar els poderosos quan veuen qüestionats i amenac;:ats els seus
privilegis. El !libre La batalla de Genova té la virtut de transmetre aquest terror viscut
pels qui acudiren a la contracimera, a l'hora que va més enlla i inclou articles interessants sobre els actors institucionals que estan dissenyant un món a mida de les empreses transnacionals, així com sobre la seva contrapart social: aquest moviment de
moviments que mediaticament s'ha anomenat antiglobalització, pero que no és res
més que el renovat projecte historie de construir una alternativa al capitalisme.

Els lnadaptats són una de les poques bandes que s'han mantingut al capdavant del
panorama musical independent amb una fidelitat absoluta en quant als seus ideals. La
seva trajectoria els va portar a convertir el grup en un col:lectiu polític i musical amb identitat propia.
La veterana formació de I'Ait Penedes ens va sorprendre fa poc amb la reedició del treball
"Per tots els mitjans" i ara ho torna a fer amb la reedició de la seva primera maketa de l'any
1991 i mític "Crítica Sociaf' del 1993, juntament amb dos temes extrets de dos singles ja
descatalogats "Descendents del carret", una versió deis francesas Berurier Noir i "La
gallineta", d'en Llach, en versió punk. Aquestes dues referencies, han servit també pera
donar coneixer una nova discografica com és Bullanga. Amb seu a Vilafranca del Penedes,
en aquest nou segell es troba implicat el propi grup, lnadaptats, juntament amb gent del que havia estat Capita Swing.
En el futur, estan comenc;:ant a preparar nous treballs de grups catalans amb alguna cosa a dir, és a dir, reivindicatius.
Segons diuen l'estil no importa, així que sera qüestió de seguir la seva pista. Estarem atents/es. Benvinguts i molta sort!
Si voleu rebre informació sobre Bullanga Records i el seu cataleg de música i roba, pots contactar a: Escudellers, 141r. Vilafranca del Penedes. PP.CC. Telf: 93 817 18 38, www.bullanga.com
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l'acudit

¿Nace una estrella ?
A mediados del 98, la Casa Blanca lanza otro villano a
la cartelera mundial: responde al nombre artístico de
Usama bin Laden, es fundamentalista islámico, lleva
barba y turbante, y en el regazo acaricia un fusil.
¿Hará carrera esta nueva figura estelar? ¿Tendrá
buena taquilla? ¿Logrará demoler los cimientos de la
tivilización occidental, o será no más que un actor
secundario? En el cine de terror nunca se sab~.
Eduardo Galeano, Patas arriba
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Grups independentistas realitzen
una campanya contra la constituci·ó
SANTs/LEs CoRrs.- Com ja va acabar darrera l'església de
sent habitual pels volts del sis Santa Tecla, el soroll deis timde desémbre, diferents col- bals va fer sortir molta gent als
lectius de !'esquerra indepen- balcons i es van repartir
dentista han realitzat una moltíssimes octavetes. La
campanya de denúncia de la convocatoria es va repetir a
Constitució espanyola, cim Les Corts el 24, amb una pard'un marc legal que, entre ticipació d'unes trenta persod'altres coses, nega el dret a nes i la retirada de 22 plal'autodeterminació deis po- ques; es va iniciar a la plac;a
bies, institueix l'exercit com a Concordia, on només comengarant de la unitat espanyola i c;ar es va precintar una seu
imposa el capitalisme com a del PP i va baixar fins a Sants,
model económic. La més acti- on a Can Vies es va fer una
va ha estat del col·lectiu festa de presentació d'un CD
Maulets, que ha organitzat editat pels mateixos Maulets
dues cercaviles antifeixistes, en solidaritat ambles escales
amb la participació de timbals bressol de la Catalunya Nord.
i arrencades de les plaques de També Endavant-Sants va cel'antic ministeri de la vivenda lebrar una jornada anticonstiamb !'anagrama falangista. La tucional dissabte 1 de desemprimera es va realitzar a Sarits bre a les Cotxeres amb una
el 1O de novembre, després paella popular, una xerrada on
d'un dinar al CSA Can Vies el socióleg Justo de la Cueva i
que va servir per inaugurar la el metge, Oriol Martí van concampanya, va comenc;ar a la textualitzar en l'evolució históplac;a de Sants i amb unes rica de I'Estat espanyol el proquaranta persones va recórrer . cés de transformació capitalisels carrers Tenor Massini, ta que va culminar amb l'aproBrasil i Miquel Angel fins vació de la Constitució espan-

Protesta davant la Model contra els
muntatges policials
L'ESOUERRA DE L'EIXAMPLE.Una cinquantena de persones
van voler treure a la llum i
denunciar la vida a les presons. El diumenge 11 de
novembre, a les set del vespre donaren voltes a la Model,
intentant atravessar els seus
murs amb crits a favor de la llibertat i en solidaritat amb els
presos en lluita. Les jornades
eren destinades a Eduardo
García, víctima, tal com afirmen, d'on muntatge policial.
Ho demostra la constancia de
múltiples irregularitats durant
el registre i el procediment judicial; així com la darrera prova esgrimida per la defensa.
Una xerrada sobre la seva situació havia tingut lloc el dia
abans, deu de novembre, al
CSO Palomar. L'endema l'acte es trasllada a !'Esquerra de
I'Eixample, on encara trobem
la Model, la qual en un futur
pretén ser traslladada a les afores de Barcelona i, per tant,
de la visibilitat de la ciutat.

Eduardo Garcia, acusat de
l'enviament de paquets bombes va sortir de la presó madrilenya de Soto Real el dilluns 22 d'octubre, amb el resultat favorable d'unes preves
peritícies. A Barcelona s'han
realitzat. diverses jornades de
suport {les citades anteriorment i unes previes a Cornella). En elles també es
pretén defensar els quatre
punts que reivindiquen els
presos en lluita de diversos
indrets de I'Estat : la immediata posada en llibertat deis i
les preses amb malalties incurables; la llibertat deis que
ja tenen complertes tres quartes parts de la condemna; la fi
de la dispersió; i la fi de les
tortures, pallisses i assassinats dins les presons. lgualment, també es reivindicava la
fi deis muntatges policialsmediatico-judicials, com el
cas que ha mantingut a la
presó gairebé una any a
Eduardo García.

QUE TÉ DE DEMOCRÁTICA
LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA?

SI NO LA COMPLEIXEN NI ELLS!
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Cartell Convocant a participar a la
campanya

yola com a mecanisme d'anular el creixent i radicalitzat moviment obrer i popular que havia posat contra les cordes el
franquisme, amb la inestimable col·laboració de !'esquerra
reformista, tant política com
sindical. Finalment l'auditori
del centre cívic es va omplir
amb un concert de Revolta 21,
Brams i Skaparrapid.

Nova okupació
en un racó
historie afectat
per un PERI
HOSTAFRANCS.- Es tracta de la
casa okupada 1'1 de desembre al carrer Vidriol. Aquesta,
testimoni d'aquell Sants antic
que constitüia una vil·la independent, pertany a I'Ajuntament. Va ser expropiada per
eixamplar el carrer i vendre
els solars a immopiliaries perqué construeixin blocs de pisos. D'altra banda, tal com
mostra el cas de Mala Herba,
I'Ajuntament no es digna a expropiar quan es tracta de protegir el patrimoni historie del
barri. De moment, els joves
l'estan acondicionant i velen
obrir un dialeg amb els ve·ins i
ve'ines per buscar alternatives
i plantar cara al pla.

La casa el mateix dia de l'okupació

Avís al ve"inat:
Una família busca lloguer assequible.
SANTS.- La problematica de la
vivenda es ceba en els sectors socials més desfavorables. Així ho podem comprovar en una cas molt concret, el de la família del Pedro.
Viuen al barri des de fa uns
temps. Es van establir al carrer Llobet ara fa uns quatre
anys, ocupant il·legalment
una casa buida. La van
arreglar i els va quedar una
bona vivenda. A principis
d'aquest estiu la van haver
· d'abandonar, i van anar a les
Corts, al carrer Castells. Ara
fa poc els ha arribat l'ordre de
desallotjament datada pel dia
20 de desembre. 1un altre cop
igual, a buscar una altra casa.
Ara per ara viuen a la furgoneta, ja que la vivenda la
van assaltar aprofitant que no
hi eren. Tot un panorama, que
s'empitjora si tenim en compte
que tenen tres fills petits, dos
d'ells amb una malaltia de
ronyó. El Pedro comenta que
ja han mirat algun pis per llo-

gar, pero com que no disposa
de contracte de treball , no en
troba cap. Suposem que el fet
de pertanyer a !'etnia gitana
no ajuda gaire. Ja han demanat ajuda a l'assistencia
social, tot i que la resposta és
explícita: que no poden fer res
i que es busquin la vida. Així
que tot i no ser convenient per
la situació de la familia, tornaran a ocupar una vivenda. Paral·lelament estan buscant un
pis per llegar, i per tal d'aconseguir-ho, des de la Burxa
fem una crida al ve·inat per fer
correr la veu , i avalem la familia, que és de total confianc;a.
Podrien pagar unes 3040.000 ptes al mes. El pare té
ingressos fixes (treballa amb
la ferralla) i la Seguretat Social pagaria !'entrada del pis i
les tres primers meses. Si algú té algun local o pis per llegar, o coneix algú que en tingui, que es posi en contacte
amb el636 28 04 11 (Pedro) o
amb el 93 422 16 13 (Arran).

Les universitats,
en peu de guerra

Siliconades simultaniament
desenes d'immobilaries
Ens ha arribat un comunicat
que reivindica una acció realitzada el dimecres 21 de novembre a la nit, que consistía
en inutilitzar amb silicona els
panys de diverses immobiliaries de diferents barris de Barcelona. Han sigut unes 30 les
immobiliaries afectades a
Sants, 40 a Gracia, 8 a Sant
Andreu, i altres a Guinardó
entre altres barris. El comunicat expresa el següent:
Especulació: operació comercial que es practica amb mercaderies, valors o béns públícs, amb anim d'obtenir lucre. El 80% de la població entre els 25 i 35 anys cohabita a
casa deis seus pares. Les
despeses de vivenda superen
el 40% deis ingressos de cada família de l'estat. El sou
mínim interprofessional és
d'unes 72.000 pts. en front de
les 360.863 pts. que val el
metre quadrat amb tendencia
a multiplicar-se a /'alr;a. Els
1/oguers han augmentat un

263%, passant de les 19.533
pts. el 1984 a les 70.853 pts.
el1993, i arribant a les 80.900
al gener del 2000. Hi ha unes
36.000 vivendes abandonades a Barcelona. Amb calculs
del 2000 hi ha en aquest Estat
de 150.000 a 200.000 persones sense sastre. Augmentant en /'actualitat fins un 12%
de la població. Un 1,2% de la
població habita en barraques.
El35,4% de les vivendes esta
en mal estat i presenta símptomes clars de degradació.
Les previsions de mitjans com
El Periódico afirmen que al
2010, un 50% de les famílies
no podra pagar el preu d'una
vivenda. En el que va d'any
s'han desallotjat 37 cases
okupades i més del 90% de
les restants estan amenar;ades de desal/otjament o amb
procés obert. (.. .) L 'especulació continua; la classe política
no opina; la policía actúa. Ens
tanqueu les cases, us tanquem el negocí.

Un mes negre per la
Delegació de Govern.
BARCELONA.- Peques vegades
podem veure algun policia a
un jutjat responent per un delicte del qual és acusat. És de
tots conegut com les denúncies presentades contra la policia tenen molt poc futur als
tribunals, i no precisament per
manca de fonament o falta de
preves. 1, efectivament, després de cinc anys actuant amb
total impunitat legal, sembla
que la gestió de Julia García
Valdecasas sera tracatada en
un tribunal. A principis de novembre el jutjat d'instrucció
n°17 de Bi;ircelona acceptava
a tramit la querella criminal
presentada contra la Delegació de Govern i els caps de
policia que van dirigir !'operació policial centré els participants de la manifestació contra el Banc Mundial el passat
24 de juny. El 14 de mes van
citar a declarar un deis caps
policials que van dirigir l'operació. La declaració de Silverio Blanco, antic cap de la
UIP, va ser patética: ni ell era

el responsable de l'operatiu ni
sabia qui n'era. Ara per ara, la
querella s'ha ampliat al cap de
la Policia de Catalunya.
Per una altra banda, el jutjat
d'instrucció n°21 ha cridat a
declarar 11 agents antiavalots
acusats de danys, lesions,
detenció il·legal i robatori. Els
fets es remunten al 17 de juliol, quan els antidisturbis van
assaltar la .Kasa de la Muntanya amb l'excusa que des
del seu interior s'estaven tirant
objectes. La intervenció va finalitzar amb 19 detingudes i
detinguts i la presa policial de
la casa durant més de 8 heres, moment en qué el jutjat
de guardia va denegar l'ordre
d'entrada i registre. Quan els
policies van marxar, els habitants de la casa van trabar a
faltar el següent: 330 .000
ptes., material fotografíe i de
video, teléfons mobils i altres
objectes de menor valor pero
significatius (encenedors i
alguna joguina).
Contra-lnfos+EI Triangle 27/11/01

CATALUNYA.- El que no havien
aconseguit ni sindicats de professors ni d'estudiants ho ha
aconseguit l'actual ministra
d'Educació. Efectivament, les
últimes setmanes hem pogut
viure la major mobilització de
la comunitat universitaria des
de la transició, i sobretot, la
més unitaria i consensuada.
La presentació al Congrés de
la LOU per part del PP ha provocat una resposta massiva a
tot arreu. La llei, que suposa
una seriosa restricció de l'autonomia universitaria, implica
un empitjorament de tot el personal docent, administratiu i
l'estudiantat. De la reforma
només surt afavorit el capital
privat, que tindra encara més
incidencia en la universitat.
Aclaparadora resposta.
El mes de novembre ha estat
farcit d'activitats dirigides a
aturar la llei. La més massiva
es va donar el dimarts 13 en
forma de manifestació. Més
de 70.000 persones vingudes
de tot Catalunya van ocupar el
centre de Barcelona. Al finalit-

zar, davant la mirada atónita
de milers de persones, un manifestant va enfilar-se a l'edifici de la Generalitat i va arrencar la bandera espanyola.
També es va produir alguna
carrega per part del Mossos.
Els dies anteriors a la manifestació, el campus de la Vall
d'Hebron de la UB va ser escenari d'unes jornades reivindicatives. A la UAB, va significar l'inici de tot una setmana
de lluita per mostrar-ne l'oposició, arribant-se a aturar les
classes a varies facultats. Una
de les activitats consistí en tallar el trafic de !'autopista A-7,
acció que van protagonitzar
un miler de persones. També
la resposta s'ha estés a la resta d'universitats catalanes .
Les dimensions que ha adquirit la mobilització fa pensar
que si s'aprova la LOU, es podra donar una situació d'insubmissió activa a moltes facultats, negant-se a assumir
els canvis imposats i mantenint l'actual organització i filosofía.
Contra-lnfos 13/11/01

El camp de golf de
Torrebonica, en construcció
TERRASSA.- Els últims anys, la · comenc;:ar les obres tot i els
construcció de camps de golf 21 recursos presentats al
han suscitat fortes polémi- TSJC que no s'han resol. El
ques, l'elevat consum d'aigua mateix dijous 29 de noen un país on no en sobra, i el vembre, una manifestació
fet que aquesta aigua vagi di- contraria als inicis de les origida a la practica d'un esport bres va acabar a I'Ajuntament
elitista fan una combinació on s'estava fent un pie
que causa un ampli rebuig. A municipal. La tensió va aflorar
Terrassa ja fa dos anys que rapidament, i la policia munices tira endavant una campa- ipal va desallotjar violentanya per impedir la construcció ment els manifestants, que
del camp de golf de fins aquell moment s'havien
Torrebonica . L'última set- dedicat a repartir octavetes i
mana de novembre van cridar lemes.
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Tallers i assessorament
Divendres 19,30 a 21h
Tarot. Preu: 2000 ptes al mes.
Dilluns de 18 a 21 h
Punt d'informació sobre violencia domestica.
Dimarts de 19 a 20,30h
Advocat (assessorament jurídic). Gratu"it per sacies.
Dimarts i dijous tardes
Angles (tres nivells). 2000 ptes al mes.
Tai Txi. .
Qissabtes matí
Dissabtes alterns 10,30-13,30 h Autoestima i canvi personal.
Cada dilluns i dijous de 18 a 20h El banc del temps
Tots els dies
Aula d'estudi i biblioteca

CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
CSA Hamsa

Sopars
Dimecres de cada dos setmanes

Sopador popular a partir de les 21 ,30h.

CSA Hamsa

Manifestacions
Oivendres 14 de desembre

20h

Concentració pel 9e aniversari
de la mort de Pedro Álvarez

Av Catalunya
Hospitalet
M. Torrassa

Dimecres 12 de desembre

19h

Manifestació contra la LOU

PI Universitat

Manifestació contra el
dessallotjament del Palomar

PI. Orfila

Dissabte 12 de Desembre

La Burxa, juntament amb els
Diables celebra
una jornada al
voltant deis dos
projectes el
dissabte 22 de
desembre.
Aprofitarem per
presentar amb
una xerrada a
Can Vies a les
18h. el número
extra; primera
mostra de la
nova Burxa.
Adreces
Hamsa e/ Miquel Bleaeh 15

Cinema
Dijous 6 de desembre

20h.

Cine: vamos pal pueblo amb
Los Santos inicentes

CSA Hamsa

Dijous 13 de desembre

20h.

Cine: Gracies per la propina

CSA Hamsa

Divendres 14 de desembre 18h. Minimarató de cinema: El paló,
La Chaquet~ Metálica i Airbag. Org. Alosa
Dijous 20 de desembre

20h. Cine: Sexo por compasión

Casal lndepe e/Demóstenes 9
Espai Obert e/ Blaseo de Garay 2
AC Arran e/ Premiá 20

CSA Hamsa

------------------------------------------------------------------Xerrades
Dijous 13 de desembre

19:30h. Després de 1'11 de setembre ... que?
Cotxeres de Sants
Guerra, pau i relacions internacionals
Org. Attac

Divendres 14 de desembre 19:30h. "Presentació delllibre:
C.S. Sants
Palestina, okupació i resistencia"
i debat sobre la situació actual.
Amb la presencia de l'autor, Salah Jamal. Org.Maulets

Butlleta de Subscripció

Can Vies e/ Joes Fiarais 42
CS de Sants e/ Olzinelles 30

CSA Hamsa

Per subseriure't a La Burxa, envia'ns la butlleta
plena juntament amb 1.000 ptes. al e/ Joes
Fiarais, 42 (08014). T'enviarem a casa 12 números i a més eol·laborarás eeonomieament
amb el butlleti

•

Nom ............................... .
Adre9a ............................ .
Teleton ........................... .

número
especial

Sants
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i barris ve"ins

Un nou impuls en la
comunicació popular
Vivim en la societat de la informació. L'accés a les
noticies i els mitjans tecnics han millorat notablement. Pero al mateix temps la seva producció s'ha
concentrat en una minoría d'imperis mediatics,
L'anomenada societat de la informació és un miratge. Mai com avui
haviem tingut tantes possibilitats
d'accedir al que succeeix lluny de
nosaltres, ni havíem disposat
socialment de tants mitjans tecnics
per a produir informació en els
seus diferents suports (premsa
escrita, audiovisual, internet).
Mai, contradictóriament, s'havien fet tant patents les desigualtats a l'hora de disposar d'aquests
mitjans tecnics, ni s'havia manifestat tan intensament com avui
tota la potencia homogeneitzadora
dels mitjans de comunicació de
masses, ni havia estat tan frustrant
la incomunicació que vivim en el
nostre entorn més immediat.
Encara que els optimistes declarin que la democratització de la informació ha arribat per la revolució de les tecnologies i internet, no
deixa de ser preocupant que la major capacitat de definir la realitat,
de modelar consciencies, d'amagar
sota l'espectacle i la banalització les
dinamiques rellevants que sacsegen les nos tres societats, estigui
cada vegada més en mans d'una
minoría d'imperis mediatics que
controlen des de cadenes de televisió fms a premsa escrita, passant per radios, distribuidores, editorials, productores audiovisuals,
agencies informatives, etc.

deixant a les seves mans la capacitat de definir la
realitat. En el disseny d'un món fet a mida de les
multinacionals, el fet de controlar el pensament de
la població esdeve un prioritat de primer ordre.

Malgrat que els ideólegs del miratge comunicatiu repeteixin fins a
l'avorriment que som una societat
interconnectada constantment, no
se'ns escapa que la realitat té molt
més a veure amb la vivencia
quotidiana de la incomunicació.
És dar que la desigualtat en la
capacitat comunicativa és paraHela
a la desigualtat en la distribució del
poder i la riquesa. Com més intensifiquen els centres de decisió económica i política el disseny d'un
món a mida de les multinacionals,
més necessitat tenen de controlar
els pensaments dissidents de la
població, més interés en produir
subjectivitats integrarles. Com més
pretenen els poderosos fer-nos
creure que el model socioeconómic capitalista és l'únic possible,
més pressa tenen a fer callar les alternatives emergents.
La informació, la comunicació,
la reflexió compartida, les experiencie,~ '': e~nlf.is¡'~~~e1if · esdeveniments · q'U~ · ens afecten, formen
part d'una intel·ligencia col·lectiva
de la gent que no pot ser expropiada pels ·que tot el que toquen ho
converteixen en mercadería. La comunicació és el que dóna sentit a
les nostres vivencies: el projecte de
comunicació, per tant, no pot ser
pervertit per les lógiques mercantils que precisament dominen el

sector de la informació: publicar
només el que ven i el que els grans
grups empresarials estan disposats
a finan<;ar. És un insult cap a les
nostres vides tan poc espectaculars, tan poc rendibles per al show
bussiness.
En aquests escenaris dominats
per la mercantilització de la comunicació i pel monopoli d'uns
pocs a l'hora de construir el que és
noticia i el que no, aprofundir en la
construcció d'alternatives comunicatives ja no només és necessari,
sinó urgent. Intentar, per tant, recórrer el camí invers al dominant:
potenciar la comunicació horitzontal i participativa front la informació unidireccional i teledirigida,
fer emergir els esdeveniments quotidians i propers sepultats per la
sobrecarrega informativa, exercir
de contrapes crític als mitjans d'incomunicació oficials.
És el desig de ser nosaltres mateixes les que donem significar als
propis actes, i no deixar que els experts o els qui els paguen interpretin les nostres vides, el que impulsa la comunicació popular. És la
necessitat d'expressió directa que
tenen les lluites socials dels nostres
barris, la que ens fa unir esfor<;os
per a seguir construint comunicació popular. Deixar de ser espectadors, passar a crear col·lectiva-

ment un altre tipus de relat on
sigui possible la transformació
social. Autogestió del saber, analisi
crític de la realitat, contrainformació escrita i amb presencia al carrer. Imaginar alternatives comuni-

taries de participació, cooperar en
les lluites i les energies, aprofundir
i extendre els espais autónoms de
comunicació. La comunicació popular camina. Un nou impuls és
més necessari que mai.

Passin i vegin!
Passin, passin i vegin la nova
Burxa, un nou periódic de comunicació popular que no és nou. És
la cqntinuació de la Burxa de sempre, refor<;ada ara amb més gent,
amb més pagines i amb més tirada.
Ens cal, i tothom ho sap,
comen<;ar a crear punts de contacte que ens ajudin a organitzarnos i coordinar-nos millor. I ens
calen també mitjans de difusió de
la nostra manera de veure les
coses, ara que ja sabem el que
podem esperar dels grans grups
mediatics. Ens cal apostar fort per
construir les nostres eines.
Hem canviat, com és evident, el
format. A les dotze pagines que
constara el periódic, trobareu una
pagina d'opinió, pagines d'informació del barri, passatemps, informació del país i del món, fent
especial emfasi en persones i
coH ectius compromesos en la
transfo¡:t;n¡¡c;ió .social. Tancara cada

edició una agenda de reuruons,
actes, manifestacions, festes, etc.
Ampliem la tirada fins a cinc
mil exemplars, la qual cosa ens
permetra ampliar els punts de distribució. La Burxa estad al carrer
el principi de cada mes. Si voleu
assolir un nivell de compromís un
xic més gran, o us voleu assegurar
la recepció del vostre exemplar,
subscriviu-vos. El nou projecte es
continuad basant en el treball voluntari de tota la gent que hi
col·labora i, a diferencia de la
primera epoca, es finan<;ad basicament amb la publicació d'ant.mcis,
a part de les aportacions persot?-als
que ens puguin arribar.
El nou equip que fem la Burxa
ens hem organitzat en tres grups:
redacció, maquetació i distribució.
El grup de redacció coordinara el
contingut, planificad les diferents
seccions, tant pel que fa al text
com a les imatges. També esta

elaborant un llibre d'estil propi que
es lliurad a coHabors i coHaboradores. El grup de maquetació
tindra cura de la compaginació i
adaptació dels articles a les pagines
de la publicació, de la relació amb
la impremta i de tota la vessant tecnica. El grup de difusió-distribució
es preocupad de buscar llocs on
repartir el periódic, de trobar anunciants i del miracle de la supervivencia económica de la Burxa.
Cada trimestre tenim previst fer
una assemblea oberta als i les lectores i al vei:nat, en la que discutirem la línia editorial i els continguts i marcarem el rumb de la
publicació.
Ara, amb aquest número O us
convidem a coneixer una nova
epoca de la Burxa de sempre. Per
aixó, com deien els anunciadors
del circ:

Passin i vegin!!

laBurxa*
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Subscripcions
arreu del país

Una mica d'história. ••
Per parlar deis orígens de la Burxa ens hem de
remuntar a una epoca i a uns successos deterrninats, tot i que la conveniencia d'un rnitja de contrainformació al nostre barrí es venia gestant amb
anterioritat. Ens referim al febrer del 1998, quan a
Sants van ser desallotjades tres cases okupades i

dues més, l'Hamsa i Can Vies, amena~ades de
seguir els mateixos passos. Aquells esdeveniments
van provocar moments de gran tensió: la presencia
constant de policies, dues manifestacions que finalitzaren amb carregues i incidents, detencions i
una impotencia terrible davant tanta prepotencia.

Podem dir que aquells fets, també
coneguts com a Setmana Tragica,
foren el detonant del naixement de
la Burxa. La idea era clara: crear una
eina, un mi~a de comunicació que
en moments com els descrits fos
capa<; de donar
una altra versió de
la realitat. Són moments en que la
principal font de la
qual disposa la
gent són els grans
mitjans de comunicació. Davant de
similar situació i
sensació, la Burxa
va sorgir per informar l'entorn més
immediat d'una
realitat ignorada i,
alhora, per conscienciar-lo i implicar-lo en la seva
transformació.

da de lluita contra les ETs, del judici a un jove insubmís del barri, de la
mobilització per cobrir el cinturó ...
Un repas als .coHectius existents
aquí i la can<;Ó dels Rabia Positiva
Sants es crema completaven el primer

Una eina per l'ambit alternatiu
Tornant al orígens del butlleti,
comentar que si bé el seu naixement
es dóna en l'ambit de les cases okupades i dels centres socials autogestionats, la seva intenció des del principi és convertir-se en una eina de
comunicació del movirnent alternatiu del barri, i entenem com a
alternatiu el fet de desenvolupar una
treball transformador de base, des
d'una óptica rupturista i esquerranasa, amb una sensibilitat assemblearia i al marge dels partits polítics
convencionals. Al barri diverses
generacions han anat realitzant una
tasca en aquest sentir: al Centre
Social, a coHectius de joves, a diferents casals i ateneus ja tancats o
existents encara, a diverses lluites
puntuals, a determinades iniciatives
culturals ...

En poc temps es consolidava un
grup de deu persones que tirarien
endavant el projecte, es millorava
l' aspecte de la revista i es passava, al
mes de setembre, de 500 exemplars
editats a 1500. Al mes d'agost s'havien fet les primeres festes alternatives coma Assemblea de Barri (organ que des de fa temps intenta
reunir periodicament coHectius i
persones anticapitalistes), i part
important dels beneficis es van
dedicar a la Burxa. Aixo va fer que
mes rere mes anés arribant als punts
de distribució, que es van anar ampliant fins arribar a la trentena.

El primers temps
Al mar<; del 1998 surt el número O
del butlletí, amb una cap<;alera que
no va triomfar i amb més voluntat
que recursos. Una editorial titulada
Que és la contrainformació? ocupava
tota la primera pagina. A !'interior es
parlava del segon aniversari del CSA
Hamsa, de la preparació d'un joma-

Aixó rutila
Els primers temps van ser molt
agriits: felicitacions, reconeixement
de for<;a vei:ns, ampliació de l'equip
de redacció, augment del nombre
de noticies... El número 11 sarria
amb el doble de pagines i a impremta, i !'editorial del primer any d'existencia explicava les noves seccions: les Crimiques de fes ffuites obreres
al bam; les Informacions d'arreu i les
ressenyes. Amb la nova etapa la
Burxa esdevenia un butlleti de qualitat. El pas donat permetia l'ampliació tematica de les noticies. Els

titulars de l'epoca aixi ho constaten:
"Protestes vei:nals al Poble Sec,
Acció a la Fira contra Repsol, Neix
el butlleti InfoBordeta, Les ETT
s'estenen pel barri, Setge a Can
Tunis, Majoria absoluta de l'abstenció, Osan: la ma bruta del Districte,
El 12-0 esclata, Vies si, bombers
no, Can Blanco, desallotjat i
runes,
El
Districte s'enfronta al moviment vei:nal" ...

Un bon nivell
informa tiu
El curs 1999-2000 la
Burxa s'estabilitza i
passa a editar 2000
exemplars. També s'amplien els punts de distribució fins a 11 O. El nivell informatiu adquirir
resulta més que respectable,
ampli ventall
d'aspectes: urbanistics (Bar<;a
2000, Can Batlló), culturals
(festes majors, Correllengua), repressius (abusos de poder, Policia
de barri), laborals (conflictes a la
Renfe, a la fabrica Indo). Alguns
temes segueixen rebent un tractament prioritari, com les dades
assenyalades que ens afecten al barri
(els 12 d'octubre, la desfilada militar), el moviment d'okupació
(informant de les activitats realitzades als CSA, dels desallo~aments)
o les perites injusticies que passen al
nostre entorn i que sovint s'obliden
rapidament.
Arriba la crisi
Seguidament a aquesta epoca en
comen<;a una altra d'estancament
progressiu. El cansament envaeix la
redacció del butlletí, la inercia esdevé una constant en l'edició de cada
número, les idees no flueixen i la
publicació perd qualitat i frescor.
L'equip de redacció es va reduint
fins a la meitat. Estem a la primavera del 2001 i la cosa no funciona.
Després de fer una seria reflexió,
arribant a contemplar la possible
desaparició, es decideix impulsar es
decideix tirar endavant el procés de
refundació que ens ha portar a aquí.

Era desembre (també al tropic santsenc, mal ens pesi...), quan les
nenes i els nens del barrí riraven a la bústia les seves cartes, el moment
en que rebíem a la Burxa les primeres subscripcions. Amigues, vei:ns i
coHectius, mares i germans estrenaven la !libreta que amb el temps
s'hauria d'haver convertir en arxiu informatitzat i que ha quedat en
carpesL. I comen<;ava la cursa contra les abusives taxes de correus, ja
aleshores en procés de privatització. I és que aquell 1998 va veure néixer
el departament més avorrit i precari del projecte contrainformatiu, pero
també va permetre a la familia burxaire tastar les mels del reconeixement
internacional: Madrid, Amsterdam, Nova York. .. Fins i tot a Avila hi
havia qui esperava en candeletes la visita del butlleti. Fins a una setantena de subscripcions amenitzaven les bústies de Tora i les Corts, Cardona
i Carcaixent, Es Castell i Hostafrancs, l'Eixample i Sant Adria, Santa
Coloma i Mollet, Arenys i Gracia, Vilafranca i el Born, Tortosa i
Bellvitge, Esparraguera i la Bordeta, Sant Just i Balenya, Mollerussa i
Badal, la Vilella Al.ta i Mercar Nou, Berga i Terrassa, Ribes del Garraf i
Sarria...
Malgrat que el nombre de subscripcions ha anat variant, tant pel que
fa als enviaments domiciliats comen el volum d'entregues ama, podem
frxar en un total de seixanta el nombre de les que s'han mantingut estables els darrers tres anys, des del primer moment fidels a la Internacional
Burxaire.
De l'intercanvi postal entre la revista i els subscritors i les subscriptores ha sortit més d'un treball de recerca i fms i tot una cita a cegues
entre l'antic maquetador i ... i aixo que ho desvetlli la Burxa Rosa (si algun
dia s'atreveix a sortir a la llum). I deixar escrit, i fer constar, i recuperar
la veu del barri ha passat de ser una necessitat col· lectiva a esdevenir una
realitat imprescindible, per descomptat gdcies a la paciencia i la insistencia de les lectores i els lectors, i sobretot a la paciencia i la paciencia i la
paciencia de qui no ha donat un duro, sinó 200 any rere any.

Distribució:
el barri en va pie
La Burxa actual té una tirada de dos mil exemplars i es distribueix de
manera gratuita per uns cent vint locals de tota mena com fleques, bars,
llibreries, perruqueries, lampisteries, centres socials ... Es deixen entre
cinc i vint butlletins per establiment a Sants, Hostafrancs, la Bordeta,
Badal, !'Esquerra de l'Eixample ·i Les Corts. També es distribueix mitjan<;ant el correu en el cas de les subscripcions. Amb la nova Burxa pretenem fer cinc mil exemplars que ens permetra fer una distribució més
amplia; tanta nivelllocal com per extendre's per barris propers dels quals
també es publiquen noticies. Des de la comissió de distribució es vol fer
una crida als llocs que vulguin tenir el nou periodic i a les persones que
ens vulguin donar un cop de ma perque arribi a més gent aquesta manera
de fer comunicació horitzontal i popular.

xavier martin
INSTAU ACIONS 1 REPAI1ACIONS
D'AIGUA, GAS, ElECTRICITAT 1
CAUEFACCIÓ,

- Telefax 422 94 77
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1 caminem per poder ser
Ara que el tan anomenat procés de
refundació de la Burxa esta arribant
al seu final, potser és el moment de
recapitular una mica i recordar els
primers objectius d'aquesta publicació: entre d'altres, trencar amb el
model de fanzine i extendre el missatge més enlla de la gent ja convens;uda (o sigui sortir de l'autorreferencialisme tant tipic de les publicacions de !'esquerra). A pesar de
ser conscients de tot el que s'ha
avans;at, també ho som deis punts
on ens hem estancat: mai hem arribar a ser una veritable revista de
barrí suficientrnent plural (com el
barrí al que ens dirigim) com tampoc desempallegar-nos deis molts
tics que denoten que els qui fem la
revista estem totalment convens;uts
i que hi ha cxplicacions que sobren.
Per que? suposem que hi ha moltes
respostes a aquesta pregunta, i algunes de difícil aplicació per motius
que superen aquest escrit, pero una
d'elles, i a la qual ja feia temps que li
veníem donant voltes és la total homogenei:tat de la gent que els últims
temps veníem editant la Burxa: pertanyíem al mateix espai polític, a la
mateixa generació i fins i tot a la
mateixa colla d'amistats ...
Per aixo quan fa dos mesos iniciem aquest procés de refundació
nosaltres l'entenem com un pas

més dins l'evolució logica de la
Burxa. Ajudats per una crisi interna que ens lastrava des de feia un
any i que ens decideix a donar
aquest pas. Un pas que, com no
podía ser d'una altra manera,
va en la direcció que ja
des del principi li vam
donar a la Burxa,
pero avui dia,
amb
més
madures a,
més mitjans
m é s

futur que es presenta a més de 25
coHectius i entitats del barrí així
com persones individuals. S'inicia

idees.
El procés s'inicia
amb la redacció d'un document d'analisi de la
situació i d'algunes idees

un debat obert al llarg del qual i
amb tota la gent que d'una manera
o una altra hi ha participar ens ha
permés engegar reflexions
molt enriquidores al voltant de com entenem
la
comunicació
popular. Els diferents nivells de
participació,
com tractar la
realitat de la
immigració,
com compaglnar les necessitats locals amb
les globals i
també les propostes de futur
concretes per la
nova Burxa.
Cal dir que la
resposta va ser espectacular, tant per la
quantitat de gent que va
acudir (unes trenta persones) com perles ganes i
idees aportades. En una
epoca de desanim i d'estancament de les propostes
alternatives és emotiva aquesta
ambició d'avans;ar en un projecte
seriós. I al llarg d'aquestes sermanes s'ha anat consolidant un
grup de gent que ha anat perfllant

tots els aspectes de la nova Burxa:
continguts, estetica, fmans;ament,
organització, distribució ... així com
l'adequació d'una sala en condicions des d'on treballar. S'ha de dir
que tot aixo s'ha fet paraHelament
a l'edició del butlleti cada mes.
Aquesta revista es renova en
dos aspectes igualment importants: un podríem dir-ne tecnic, al
passar a fer un periodic amb més
pagines, més tirada, amb noves
formes de fmans;ament, amb millores en els aspectes formals.
L'altre seria de continguts, lligat a
una ampliació de la gent que hi treballa, no només quantitativa sinó
també qualitativa, amb gent de
diferents ambits socials, edats o
interessos i que s'ha de reflectir en
la qualitat de la revista: opinions i
tematiques noves, més profunditat
en els articles i donar més cabuda a
la diversitat deis nostres barris.
El primer resultar de tot aixo és
el número extra de la Burxa que
tens a les mans i que sera una realitat mensual a partir de febrer.
Tot aquest procés no esta, ni molt
menys, tancat, sinó que és una realitat en construcció que s'anira delimitant en funció del que entre
tots i totes nosaltres/vosaltres es
vagi aportant.

Un cop d'ull a la nova Burxa
A nous temps, nous espais, i a més pagines, més
apartats. 1 amb la reestructuració de la Burxa també
ens ha arribat el moment de repensar els continguts i

Opinió
En aquest espru opinarem des de
l'equip de redacció de la Burxa -a
!'editorial-, fms a persones especialitzades en diferents temes, passant per vosaltres mateixes, lectors
i lectores, que ens podeu enviar
cartes explicant allo que més un inquieti, amoini o simplement us
vingui de gust compartir. Ens
agradaría convertir-lo en un tacó
reservar al pensament crític, a la
denúncia social i, sobretot, on poder parlar sense pels a la llengua.

Sants
Mes rere mes farem un recorregut
pels carrers del nostre barrí recollint des deis esdeveniments més
esperans;adors fms els més amargs.
Per una banda, volem fer ressó de

com els organitzem. Aquí fem un resum dels apartats i
seccions amb les que a partir d'ara comptara el perlodie; naturalment és una estructura flexible i que s'anira

les reivindicacions del veinat, de
les mobilitzacions de la gent jove i
no tan jove, de la "mala maror"
que pugui haver-hi pel districte i,
en general, de tot allo que la gent
ens faci saber. I per l'altra, volem
també mostrar la incansable activitat que es genera des de l'ambit associatiu, combatiu i anticapitalista.
L' objectiu és reflexar la realitat
d'un barrí (i els seus barris vei:ns)
que també té una altra cara: l'especulació, la cultura mercantilitzada,
l'oblit institucional de les qüestions
socials, les feines predries i mal
pagades, la negació d'espais per a
joves, els desallotjaments, l'invasió
de McDonafds i Zaras en detriment
del petit comer<;:, la comunicació
local convertida en publireportatges ... , i un llarg etcetera.

El

Us informarem, en la mesura que
ens sigui possible, sobre aquest
llarg llistat de fets que ens
envolten, analitzant les seves conseqüencies i mostrant la nostra
opinió. Desitgem, pero, que no tot
siguin males noticies i us poguem
parlar també de com el veinat
planta cara a tants problemes
construeix alternatives.

Parente si
Aquí et volem donar un respir.
Després de tanta informació ara toca un espai per l'humor, els passatemps, els refranys populars, les fotografies inedites, les cutiositats histotiques i les ressenyes de llibres.
En fi, un calaix de sastre on hi
caben tot tipus de propostes, aixo
sí, que tinguin poca lletra!

emmotllant a la realitat de cada número, peró que al
mateix temps intentarem que serveixi per fer més agil
i amena la seva lectura.

Arre u
Utilitzant el butlleti-mural que es
publica cada setmana, el ContraInfos, us volem apropar a noticies
que passen arreu del país i del món
i que, per diversos motius, tenen
poca cobertura en els mitjans oficials. Aquesta secció també volem
ampliar-la amb noves propostes,
com el nou apartat anomenat: Que
esta passant al món?, amb el que volem emprendre un llarg viatge, fent
parades a diferents paisos deis
quals us en farem una perita pero
profunda radiografia.

En moviment
Aquest és l'espai dedicat a la gent i
a les entitats que d'una manera o
altra lluiten per transformar el nostre barrí. Incloura entrevistes, re-

portatges o reculls d'experiencies
de persones i coHectius, que tiren
endavant projectes de lluita social.
Des de les Dones del 36 fms al
moviment d'okupació, passant per
la Plataforma Cívica per un 12-0
en llibertat o el Centre Social de
Sants, un ventall molt divers de
gent que té molt a explicar-nos.

Agenda
A la contraportada es mantindra
la informació sobre les activitats
programades al barrí, i aixo ho
complementarem amb ressenyes
tant deis diferents col-lectius i entitats que realitzen aquestes activitats, de la manera de trobar-les i
colaborar-hi, com d'actes ja passats que considerem especialment
interessant.

a
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Qué me'n dius de la Burxa?
Adria, transportista.
És una eina útil í necessaria de contrapes a la premsa oficial. És del tot

Roser Barrull, subscriptora n"1
Em sembla bé. Hi ha una informació concteta del baJ:ri que no surt al
cap altre mitja de comutúcaci6 i que és irnportant que les vei:nes en
tinguetn accés.
Hi falten més noticies optimistes, priicticament totes les informacions
que surten són desgracies i fets negatius, i cree que també passen coses
bones que s'haurien de reflectit.

necessari que la gent del mateix barri pugui e:qn:esar els seus problemes
quotidians.
El format diaJ:i ajudaria a que entrés més pels ulls, perque amb el tamany
actual s'apropa molt a un fanzine.
,...------..,=----,

Susi, veina de Sants
Cree que és l'única revista objectiva que explica els problemes reals del
barri tal com són.
Fins aJ:a no he Uegit cap aJ:ticle sobte negligencies sanitaries, aJ:a que es tic
en el tema. S'haurien de controlar rnillot les dates de l'Agenda, que a vegades estan malament.

Dani (membre de la Plataforma infantil í juvenil de les Corts)
Laia (ve1na de les Corts)
És un bon nritja d'informaci6 al poble de Sants. Sempre ha intentat

en catalii, té frescor informativa allunyada dels soporífers mitjans privats/oficialistes/oficials, que només diuen allo que és (o ha de ser) politicament correcte. És nostre, del barrí, i adreyada a la gent de Sants (la qual
se l'ha fet seva). Transpira un espeJit de joventut i rupturisme. Petó per sobre de tot, és anti-poder establert. Caldria millorat l'Agenda (on no es fa tessó de cotn es pot
contactar ambles entitats actives del Districte)i el tipus de lletra, que setnbla tnassa seriós.

Pep Ribes, membte del Centre Social de Sants.

donar una visió realista dels fets que tracta, i alhota dóna una alternativa
als mitjans de. comunicacíó. Un altre punt de vista al que diuen.
Milloraria amb un format més dilliunic, una portada més aclararidora
amb l':índex; més infonnadons d'altres barris; i pagines centrals a color.
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És l'única publicació que hi ha al barri que explica el que els altres no
expliquen. Quan vols aconseguir informació no coiJvencional has de recóttet a la Burxa.
J.huria d'arríbar a tenir el format Triangle. t¡,l faria més atracciu i arribaría
a més gent. Segurament el contingut s'hauria d'aigualir una mica i dona¡;
una imatge de revista normal. De cara al barri faria falta un tipus de revista entre la Burxa i
l'Informatiu. És un perill,pero és dar... La Butxa s'ha fet gran, li toca canviar.

Jordi Fexas, del Casal independentista de Sants Jaume Compte
Ha estat una alenada d'aire frese en el panorama mediatic local. Cobreix

una necessitatitnportant alhota que publica informadons i ana.tisis que els
mi~ans genetals i locals sovint amaguen o censuren. Confiero esdevindra
l'eix de cotnunicació, infotmació i .integtació tant per l'associacionisme
politic com pellúdico-cultutal als nostres barris. Perque en un món on els
'---....:.........__ _....~ mitjans han passat a ser vigilants del sistema a sistemes domesticats,
"BURXJ\R ón més mal els fa és condició necessaria, que no suficient, per esperona.t:J'esperit
de la revolució.

Rosa, pastissera.
Em sembla molt bé tot el que es fa saber, ja que surten infotmadons que
d'altra manera gent com jo1 que treballo tot el día i no cinc temps, no ens
n'assebentariem. M' agrada molt que parli de la realitat deis barris. A la
pascisseria sempre n'hi ha i des del principí ha tingut molt bona
acceptació. La gent cada cop esta més interessada a saber el que de debo
'-------""'~~....~ passa al barrí.
No sóc gaire crítica, cree que la informació que sm1: a la Burxa és sobre coses reals, denuncia injustícies i no fa mal a ningú. Ara, ai:xó de la nova Burxa em sembla molr bé.

Josep Lluís Anton i Palomar. CAL (Coordinadora d'Associacions
perla Llengua).
Les característiques més notables de la Burxa són, per a mi, que esta feta
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Marc, partícipant al CSA Hamsa.

Cree que és una eina molt impottant, tant pels coHectius socials que
troben un altav-eu per donar a coneixer els seu$ ptojectes com per a sensibilitzat a la gent que vivim en aquest batri de tealitats que passen al nostre costat i que sovint preferirn ignorar.
No sé com rnilloraria la Burxa, pero el que m'agradaria és que la gent
,_____.......__~..... d'aquest barrí sapigués reconeixer la Burxa com lo que és quan entra en
un comet<; i la veu entre 40 alttes tipus de butllet:ins immobiliaris.

El Llens:ol deis castellers de Sants.
Qué en pensem de la Burxa? Aixo pressuposa que pensem. Qué hem
d'opinat d'algú que pensa que pensem? Si la millot manera de netejar-se
el nas o de desembussar un vatet és burxant, sera que aquest és el bon
cami. Si en lloc de cinc but'Xen cinquanta, i sí és tot el barrí, millor encara.
Com més burxem més net sera el món. És imprescindible que darrera
aquest allau continu d'informació manipulada per tot arreu es faci sentir
la veu d'aquells que disctepen, opinen i gosen pensar. Que n o es perdí aquest cottent d'opinió al nostre baJ:rí!

Mari Grado, veina del barri.
La Butxa, la publicació del nostre barrí que ens ínfortna d'allo que en ell
s'escau que no és slfficimtmtnt importallt per sottit en altres publicacions.
A més ho fa des d'un punt de visra objecciu (sense radicalismes) i fomentant l'interes, de tot/ a aquell/ a que la llegeix, pet saber el que pass a als
carrers i als vems del seu voltant. O k!
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L~s' subscripcions a la
, Burxa acompliran dos
objectius: fer-la arribar alla
on la seva distribució no
arriba i ajudar economicam ent al seu manteniment.
Es pot fer de diverses
maneres: mitjan<;:ant correu
convencional, per domiciliació bancaria o manual. r;nent. Així que ja saps.
Salu t.
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DOMICILIACIO BANCARIA

Nom
------------------------------------------Cognoms__________________________________
Carrer i número--------------------------------Codi Postal------------ Població-----------------Teléfon
DNI _ _ _ _ __ __ _

Subscripció
anual per rebre
la Burxa

09 €
(1500Ptes)

Col·laboració
anual amb
la Burxa
O 18€
(3000ptes)

Aportacions
voluntaries ~ la
Burxa

0 _____€

(escriure amb claretat)

Caixa/Banc--------------------------------Adre9a_________________________________
Població_ ______________________________
Nom del titular
CODI ENTITAT
CODI SUCURSAL
CODI SEGURETAT
NÚM DE COMPTE
0 0000 0 0000
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es prega que entregueu fins a nova ordre els rebuts que presentara La Burxa
Data_ _ ___
Signatura
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