51

Sants

maig 2002
5.000 exemplars
Mensual

i barris veïns

Distribució gratuïta

Periòdic de comunicació popular

El Primer de maig es
fa notar al barri
La CNT-AIT es concentra a les
Cotxeres i aplega 800 persones
a la manifestació

Acció feminista contra la
precarietat, l’explotació i el
treball invisible de les dones

L’establiment va patir una pedregada

A les 9.30 del matí del 30 de maig,
prop de 30 dones van entrar a la
Oficina de Treball de la Generalitat
de la plaça de la Farga, encapçalades

per una pancarta amb el lema Si la
nostra explotació sosté el capitalisme, la
nostra lluita el farà caure. Després d’enganxar un text de crítica a la reforma de l’atur que proposa el PP, van
interrompre el funcionament de
l’oficina durant prop de dues hores
parodiant l’explotació de les dones
al mercat laboral i l’àmbit domèstic.
Dones de la neteja empaperaven les
parets amb ofertes de treball precari,
una prostituta embarassada paria
damunt del mostrador assistida per
infermeres que es queixaven de treballar en un sector poc qualificat i
cobrar menys que els metges; una
immigrant repartia papers -de wàterper a poder treballar; una exdirectiva
acomiadada de l’ETT Precarity mesurava i classificava els assistents en
mestresses de casa inactives, aturats

Can Batlló troba
una alternativa

de llarga durada, precàries...
Per una altra banda, el sindicat
CNT va convocar el seu acte del
Primer de maig a les Cotxeres com
cada any. Es van fer diferents parlaments i es va omplir l’espai de pancartes i paradetes. Els treballadors
d’Indo van venir caminant des de la
Torrassa reivindicant la fi d’un conflicte que fa dos anys que dura. En
acabar l’acte, 800 persones van sortir en manifestació baixant carretera
de Sants fins la plaça Espanya.
Durant el recorregut es van fer
accions anticapitalistes, com el trencament dels vidres del McDonalds
i dues entitats bancàries així com el
cobriment amb pintura de la façana
del BBVA. Després, van tornar a les
Cotxeres on es va celebrar un dinar
popular de cloenda

Clamor popular
per Palestina
L’actitud israelí provoca indignació en la
societat catalana

R.S.A.

Els autors del primer mural van ser el Fer i el Farruco

Els greus aconteixementrs que
estan succeint a Palestina ha motivat mobilitzacions massives arreu
del món i el rebuig unànim de
l’opinió pública. A Barcelona, dues
manifestacions van sumar unes
30.000 persones i van demostrar
un alt grau de preocupació. A

Sants, el Districte sembla no estar
gaire sensibilitzat pel tema, i va
esborrar un mural realitzat a les
Cotxeres el mes passat, imcomplint
un contracte signat amb la plataforma Aturem la Guerra. Dies després, un grup de gent del barri en
va fer un altre al mateix lloc.

Desallotjament
Eleccions al
il·legal del Palomar Secretariat
>TEMA DEL MES

d’Entitats

> pàgina 4

Cimera
mediterrànea
a València
> pàgina 10

>QUE ESTÀ PASSANT AL MÓN?

Aprofitant el ple del Parlament,
més de 500 treballadors i treballadores de Can Batlló es van desplaçar fins al Parc de la Ciutadella per

demanar la seva reubicació a les
naus buides que la SEAT té a la
Zona Franca.
>pàgina 4

Sants
CSA Can Vies (carrer Jocs
Florals 42, 08014 Sants, BCN)
Teléfon: 93 422 16 13
Correu electrònic:
laburxa@llibertat.com
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Cecs demanen
més seguretat
a l’estacio

L’edifici va ser enderrocat just després del desallotjament

La Policia Nacional va desallotjar
l’emblemàtic Centre Social de Sant
Andreu. El jutjat que portava el cas

Sants
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Cicle de xerrades
passió i revolta

INDYMEDIA

no va notificar l’ordre als encausats,
com és obligatori en aquests procediments.
> pàgina 10

En moviment

Cop d’estat
i resposta
popular a
Veneçuela
> pàgina 11
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S’hauria de
cobrar el treball
domèstic?

Arreu

Ràtzia policial
contra
l’independentisme

Opinió

maig 2002

També volen terroritzar Sants...

Editorial

Per un ús quotidià del català
La diada de Sant Jordi, l'anomenat dia del llibre, és any rere any
una cita clau en el consum de llibres, no només als Països Catalans,
sinó arreu de l'Estat espanyol. I és que el que fins fa poc era una festa
del llibre en català és avui un festí per a les multinacionals de la comunicació. Aquest fet ens porta a reflexionar sobre el que alguns anomenen la mercantilització de la cultura i, més concretament, sobre el
paper que en aquest procés li toca jugar a una llengua minoritzada
com la catalana.
En els anys que portem de postfranquisme, la lluita per la normalització del català ha caigut -malgrat honroses excepcions- en mans
de les institucions i de les successives Lleis de Normalització
Lingüística, sempre sota el domini ideològic del catalanisme conservador. La institucionalització de la defensa de la llengua ha estat aprofitada per determinats sectors per acusar cínicament els i les catalanoparlants d'imposar la nostra llengua als i les que, per les raons que
sigui, no la saben parlar.
No podem caure en la trampa d'atribuir a les persones immigrades
la culpa de no saber el català si no els donem l'oportunitat d'aprendre'l. I és que parlar-los sempre en la seva llengua és negar-los el dret
a aprendre la nostra. Sense un ús quotidià del català en tots els àmbits
-família, treball, cercle d'amics i amigues, assemblees, etc.- el català no
passarà de ser un element folklòric d'una zona de l'oest de la Mediterrània i desapareixerà enterrat per la uniformització cultural que
imposa el sistema capitalista. I és que el futur de la llengua catalana
és cosa de tots i totes.
Des de La Burxa creiem en la necessitat de seguir lluitant per l'ús
social del català i és per això que, des de l'àmbit de la comunicació
popular, apostem per un periòdic íntegrament en català.

Cartes a la Burxa
Envia’ns el teu escrit a l’adreça electrònica laburxa@llibertat.com o a Can Vies
(c/ Jocs Florals 42 BCN 08014) o a mà a les bústies de l’Associació Cultural
Arran (c/ Premià 20) o del Centre Social de Sants (c/ Olzinelles 20)

Els pecats possibles
Sí, pecats de la persona amb
responsabilitat de govern:
1.Creure’s que té el monopoli de
la veritat.
2. Exigir, com a signe de fidelitat i unitat, obediència muda i
cega.
3. Ignorar olímpicament la realitat del món en què viu.
4. Tancar-se en aquelles quatre
persones que el mimen i l’idolatren.
5. Ser instrument de divisió, en
comptes de ser-ho d’unitat.
6. Marginar i passar despectivament de les veus discordants.
7. Fer de la pròpia vida un culte
constant a la “política” que toca
fer, més que no pas un servei
zelós a tothom.
8. Creure’s necessari en el càrrec i no saber renunciar dignament.
9. Mirar cobejadament amunt i
apartar la mirada serena del
poble...
Mossèn Vilamala,
rector de Sant Medir

Periòdic de comunicació
popular de Sants
i barris veïns

I l'independentisme?
Resulta sorprenent per un independentista de Sants veure com
la Burxa, compromesa des de
sempre amb els moviments polítics i socials rupturistes, obvia en
la seva crònica de la campanya
contra la cimera les activitats realitzades per la plataforma independentista. I és que llegint la
Burxa, hom es pot quedar amb la
impressió que tothom ha fet coses contra la cimera (okupes, feministes, sindicalistes) menys l'independentisme. Si bé és cert que
el gruix de les activitats estava organitzat per la Campanya contra
l'Europa del Capital, també és cert
que no es pot menystenir importants aportacions de la Plataforma
en aquesta lluita i que van més
enllà de la participació com a bloc
propi en la manifestació del 16.
Recordem les activitats a Girona,
la convocatòria de Gràcia reventada per la policia, l'acció del camp
del Barça o la manifestació dels
sindicats del dia 14.
Un independentista santsenc

El passat 8 d'abril es publicava al diari Avui un
article d'ideologia dretana sota el títol "Els veïns
de Sants-Montjuïc proposen un nou model de
L’article té dues parts: en la
primera, utilitza com a únic portaveu del veïnat un "representant"
de la poc coneguda Coordinadora
d'Entitats del Districte de SantsMontjuïc (que és dels districtes
que compta amb més diversitat
associativa de Barcelona) i descriu
una iniciativa per crear una "oficina de seguretat ciutadana".
És indignant
que una persona (que a més és
desconeguda
per la gent que
porta dècades
en el món veïnal de barris
com Sants i la
Bordeta) digui
que "els veïns"
volen aquesta oficina com una
de les seves prioritats. Qui és ell
per parlar per tots i totes nosaltres? Una cosa és que els polítics
i els buròcrates associatius ens
imposin les seves decisions de
forma autoritària (com fan habitualment) però almenys que no
menteixin dient que ho fan en
nom del veïnat.
La segona part de l'article porta
per títol "Problemes d'inseguretat
i xoc de cultures amb els nouvinguts". Utilitza una suposada
"enquesta realitzada el 2001 per la
>SALT DE PLENS

Fa un dies va acabar la travessia d'en Segimon Serrallonga,
poeta, traductor, filòleg, professor, editor i activista cultural, de
Torelló (Osona). D'acord amb el
vers de Kavafis, sempre va dur al
cor la idea d'Itaca perquè, savi
com era, sabia molt bé què volien
dir les Itaques. Va fondejar l'illa
abans de fer-se vell. Però el poeta
grec no li hauria retret pas. En
Segimon va viure el suficient per
morir ric i ple de les coses que va
guanyar en el camí, pedregar sovint, dels fracassats.
Perquè, cal dir-ho, encara que
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Universitat
Autònoma
de
Barcelona (UAB)" sobre la que no
especifica l'autoria ni s’explica
amb quins criteris metodològics
ha estat elaborada, de forma que
podem dubtar sobre si realment
existeix. L'autora de l'article, la
senyora Rourera, afirma que
"quasi el 80% de la població de
Sants-Montjuic va manifestar com

una de les principals preocupacions del barri la inseguretat ciutadana". Tot seguit afirma que "el
84% dels enquestats van assenyalar la seva preocupació pel fenomen de la immigració al barri".
Per acabar de fomentar l'alarmisme social de caire racista, la
periodista cita de nou al representant de la fantasmagòrica Coordinadora d'Entitats del Districte
dient que "hi ha un problema molt
greu de xoc de cultures" (recordem que aquesta expressió va ser

difosa a principis del anys 90 a
revistes com Foreign Policy pel senyor Huntington, un ultraconservador nordamericà conseller de la
CIA). Segons l'article del'Avui,
això és "sobretot perquè els dominicans es passen tota la nit
posant música a tot volum" i llavors l'autora comença a parlar de
robatoris, etc. i de la necessitat de
crear
unes
"Brigades Informatives" de
caire para-policial. Així, segons alguns
personatges,
tots hem de
ser policies,
quan el que
caldria és treballar per una
societat més
justa socialment. En un districte
on s'especula brutalment amb la
vivenda,on hi ha molt pocs espais
verds públics, on hi ha dèficits en
les escoles infantils i d'adults
(entre altres mancances que requereixen polítiques públiques serioses), sembla que alguns individus
hagin tingut un atac d'infantilisme
pervers: volen que el veïnat jugui
a polis y cacos i que tinguem por
d'alguna gent immigrada. Patètic.
Nilson P.

Camí de fracàs

Quin orgull (...)/
de tenir una bandera prohibida/
per posar-la a mig pal!
Josep Carner.

La Burxa és una revista editada per un equip de redacció que es troba dos
cops al mes al CSA Can Vies (Jocs Florals 42)
Periodicitat: Mensual
Telèfon de contacte: 93 422 16 13
Adreça electrònica: laburxa@llibertat.com
Propera assemblea de redacció: dilluns 11 de març 2002

seguretat ciutadana". A banda d'una serie de
greus impresicions, l'article es caracteritza per
fomentar l'alarmisme social de caire racista.

costi d'entendre -i d'acceptar pels
militants dels dogmatismes- la via
cap a la llibertat porta sempre
directament, inexcusable, i sense
remei, de cap al fracàs. Estem parlant, és obvi, de la llibertat químicament pura, encara no sintetitzada
en cap laboratori del sistema solar,
com a mínim. No parlem del
ridícul i insultant -vistos els resultats- Socialisme és llibertat, traduït de
l'espanyol pels nostrats "socialistes", ni de l'entronitzada llibertat
de mercat, ni de la llibertat de
premsa, d'expressió o de confessió. Tot plegat fal·làcies i falòrnies
per a consum de la massa votant.
Però en Segimon sabia que per
arribar només a flairar-ne l'aroma,
d'aquella quimera utòpica, d'aquell
somni tan complex, calia tenir

capacitat d'indignació contra tota
injustícia, començant per la que
patim com a poble. Un poble nacionalment vençut pels qui, com
deia en Ramon Barnils -un altre
que ens va deixar massa d'hora-,
tenen la barbàrie com a caràcter
definidor.
El poeta osonenc no va deixar
mai d'indignar-se per tot el que
ens han arrabassat els bàrbars de
ponent i es va guanyar el reconeixement i l'admiració dels qui,
com ell, anhelen la llibertat nacional, encara que per alguns només
sigui un pas cap a l'altra, de llibertat, la de debò i ,de moment, inassolible pels humans.

Quel Ness

En aquesta Burxa han col·laborat: Alba Ayala, Roser Benavent, Bernat
Costa Reimondez, Toni Gonzàlez, Ivan, Miqui, Gemma Parera Àlvarez,
Ivan Rubio i Garcia, Raül, Guillem Sànchez, Roger, Meritxell i Laia
Sànchez Amat, Jordi Bonet, Miquel Darnès, Nilson P., Joan Teran, Tinta
Negra (CNT), Riki, Elba, Andreu, Pau, Les Tenses, David Positiu

Sants
>> ELECCIONS AL SECRETARIAT D’ENTITATS

Breu història del Secretariat

Crònica electoral de
primavera

TINTA

L’auditori de Cotxeres en plena sessió

Roser Benavent/SANTS
Algunes esbatussades al barri feien
preveure que la renovació de càrrecs al Secretariat no esdevindria
un procés “a la romanesa” com en
eleccions anteriors. Per això la
convocatòria d’eleccions, escrupulosament legal (15 dies d’avançada), va fer-se just la setmana abans
de Setmana santa. Petites malifetes
dels polítics clàssics.
Fet i fotut, tres dies laborables

per preparar candidatures, discutir programes i presentar “els
papers” abans de les 21:00 de
l’endemà del dilluns de Pasqua.
Així i tot, una gent presenta una
candidatura alternativa a l’oficial.
El día dos d’abril a les 20:55 hores.
A les 20:56 hores del mateix dia,
va començar la campanya de descrèdit d’aquesta candidatura alternativa.
Val la pena gastar unes paraules
en les dues candidatures que van

El Secretariat en dades

25 anys d’existència
Roger Sánchez Amat/SANTS

acabar enfrontant-se: l’oficial, formada per una persona de l’anterior executiva, dos nous candidats
ensinistrats acuradament el darrer
any i un històric (tirant a neolític)
del Secretariat i l’alternativa, formada per una amalgama amb un
ciment, si més no, dubtós.
La tensió, i els insults, van créixer per moments fins fer-se insostenibles, cosa que va motivar una
reunió precipitada, el mateix dia 9
d’abril just una hora abans de
l’assemblea, en la que es va decidir
tallar les discussions, evitar la ruptura i promoure una solució de
consens d’una executiva ampliada.
La resta, una assemblea sense
una sola paraula, sense cap votació, sense cap mosca que volés
més ràpid del compte, va acabar
amb els resultats coneguts: més de
setanta vots en bloc per la candidatura romanesa, quaranta i pico
per la candidatura del “sorpasso” i
uns vots repartits que van acabar
conformant un resultat 100-55 si
fa no fa. Com diu una amiga: això
és el que hi ha.

NEGRA

(fins el 31-12-01)

Entitats: 262
Treballadors/es: 114
Despeses de personal: 134.973 euros (22.457.618 ptes)
Balanç econòmic 2001: Beneficis 126.983 euros (21.128.193 ptes)
Fons propis 739.884 euros (123.105.673 ptes)
Filosofia: Fomentar i defensar la vida associativa. Contribuir al redreçament de la consciència col·lectiva en un
sentit popular, català i democràtic. Millora de les condicions de vida quotidiana. Defensar el dret a la cultura.
Promoure activitats d'interès col·lectiu. Promoure l'esport sense ànim de lucre
Acords 2001: Ajuntament, Generalitat, RENFE, Caixa de Catalunya , Caixa de Sabadell
Serveis: Fotocòpies. Buidatge de butlletins oficials. Tarimes i préstec de plafons. Transport de material. Suport
econòmic. Visites concertades a l'Estació. Cursos de català. Sol·licitud de subvencions. Bibliomòbil
Infraestructures: Cotxeres de Sants, Casinet d'Hostafrancs, Sala de lectura Miquel Martí i Pol, Poliesportiu de
l'Espanya Industrial
Algunes activitats: Firentitats. Cinema a la fresca. Vermut Jazz. Nadal infantil-Pau sense treva. Open
Internacional d'escacs. Marató de cinema fantàstic. Concerts clàssics
R.S.A.
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El Secretariat d'Entitats celebra
aquest any el 25è aniversari. El
seu trajecte s'inicià el 1975 arrel
d'un polèmic episodi: el “no” de
divuit regidors de l’Ajuntament
barceloní a una partida de 50 milions per potenciar el català. El
fet va provocar un rebuig popular aclaparador i, a Sants, l'esdeveniment va fer que entitats de
sensibilitats ben diferents s’ajuntessin: l'Orfeó de Sants, l’Orfeó l’Atlàntida, la parròquia de
Santa Maria, la UEC o el Centre
Social. El primer manifest, a l'octubre del 76, va anar signat com
a "Congrés de Cultura Catalana,
Secretariat Local de Sants, Hostafrancs i la Bordeta". Els primers
temps es van caracteritzar per un
treball dirigit a potenciar la catalanitat al barri: ensenyament del
català a les escoles, cursos de llengua, d’història, literatura i cultura.... Un cop celebrat el Congrés, des del Centre Social es
plantejà donar continuïtat a l'experiència.
Sobreviure al desencant
De l'efervescència social dels 70
es va passar al desencant polític
dels 80. Una greu crisi afectà el
que havia estat un fort moviment
veïnal. Els principals partits d’esquerres, PSC-PSOE i PSUC abandonaren en gran part la combativitat política per a realitzar
una feina institucional. Per aquella època, el Secretariat es va anar
consolidant com un eina participativa i horitzontal, amb una idea
clara: dinamitzar les entitats aportant infrastructura per a dur a
terme les seves reivindicacions
(espais, fotocòpies, recursos).
Això va ajudar a superar en part
la pèssima situació associativa.

Canvi de filosofia
Al 1986 hi ha un canvi en la direcció del Secretariat i el Jordi Clausell
es converteix en president. Amb
ell s'inicia una nova etapa que
comportarà una expansió considerable de l'entitat: propaganda al
barri, Firentitats, funcionament
per comissions (gegants, castells,
diables, cant coral...). Alguns sectors, però, consideren que amb
aquest canvi es va contribuir a una
progressiva desintegració de la
capacitat reivindicativa de les entitats: el Secretariat assumia demandes populars, però la seva manera
de fer provocava que es refredessin a les seves mans, relegant a un
segon terme els principals afectats.
El procés fou paral·lel al creixement experimentat als 90, multiplicant per quatre les entitats.
Plena expansió als 90
El Secretariat fa llavors un salt
qualitatiu. Al 1992 comença a
cogestionar les Cotxeres amb
l'Ajuntament. I al 1996 s'encarrega
del poliesportiu de l'Espanya
Industrial. "El més difícil de les
reivindicacions, a part d'aconseguir-les, és gestionar-les", explica
J. Clausell en un llibre sobre el
Centre Social. Tot plegat fa que
l'entitat adquireixi un volum
econòmic de pes. I també que
perdi gran part de la independència que tenia abans, evitant sovint
l'enfrontament amb l'Ajuntament
o deixant en mans de les entitats
la presentació de determinades
queixes als plens del Districte. La
valoració resulta més positiva en
aspectes com el volum d'activitats
generades, la gestió econòmica,
l'oferta de serveis... Pel que fa a
nous projectes, dir que el Secretariat durà a terme el futur poliesportiu de la Farga, cosa suposarà
un endeutament multimilionari.

Un Secretariat compatible?

Alguns mantenen la teoria que el
Secretariat va ser, d’un manera
implícita, la contrapartida o el
premi que els socialistes van
pactar amb el Psuc de l’època,
quan van arribar al poder municipal. Poder i cadires.
El Secretariat ha anat esdevenint amb el temps un centre de
gestió de Serveis i espais municipals: Cotxeres, Poliesportiu
Espanya Industrial, Casinet
d’Hostafrancs, etc. i, alhora, distribuïdor d’algunes de les ajudes i
subvencions municipals. També,

creuen alguns, s’ha convertit en
corretja de transmissió i control
del moviment associatiu al barri.
Gestionar espais massa cars
per ser usats per la majoria de les
entitats i serveis municipals, que
reinverteixen en si mateixos els
excedents, sembla que només
serveix per retroalimentar
endogàmicament la buroestructura del mateix secretariat, a canvi,
és clar, de perdre independència.
Aquest és un debat a posar sobre
la taula.
També ho és replantejar, ara

que hi ha cares noves (algunes),
quin és el paper que ha de jugar
el Secretariat envers les entitats i
envers el barri: si el d’afavoridor
del moviment educat i políticament correcte o el de servei de
segon nivell per tota mena de
grups i entitats. Entre elles les que
volen, per què no, canviar el mon.
Alguns mantenen la teoria de
què el Secretariat és políticament
irrecuperable i no val la pena gastar-hi energies, però d’altres ...
Primer passos del Secretariat al 1977

Roser Benavent
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Autobusos en
conflicte
Guillem Sànchez/SANTS
Els i les treballadores dels autobusos urbans de Barcelona es
troben a les portes de la signatura
del nou conveni col·lectiu i és per
això que ja han començat les
mesures de pressió per tal que
aquest sigui el més avantatjós possible. Aquesta lluita va començar
amb dues assemblees (una al matí
i l'altra al vespre) convocades per
la CGT a Les Cotxeres de Sants el
dimarts 16 d'abril, que al finalitzar
es van convertir en manifestacions
que van baixar per Creucoberta
fins a la plaça Espanya, amb una
participació mitjana d'unes 200
persones. Aquesta pretenia ser una
primera mesura de pressió de cara
a les negociacions que van
començar dimarts 23 d'abril a les
oficines
que
Transports
Metropolitans de Barcelona té a la
cruïlla dels carrers Balmes i
Provença. Davant el tancament en
banda de l'empresa, ja s'ha convocat una primera setmana de vaga
dels dies 6 al 10 de maig, per tal de
forçar aquesta a cedir en les
reivindicacions obreres. La lluita
d'aquest col·lectiu va encaminada
a aconseguir les 35 hores setmanals i la igualtat salarial i contractual de tota la plantilla.

Massa Crítica a
la Diagonal
Un grup de 50 ciclistes van evitar
que els cotxes aparquessin en el
carril bici de la diagonal durant el
Barça-Madrid passat. Durant l’alliberament del carril bici un cotxe
va passar per sobre d’una bici
destrossant-ne la roda davantera.

Can Batlló, al Parlament
Treballadors de Can Batlló
protesten amb cassoles i crits
exigint que "els facin cas"

L'espai en desús de la SEAT és
una proposta de solució per la
reubicació conjunta

TINTA NEGRA

Cassoles a la Ciutadella

Gemma P.A./LA BORDETA
Centenars de treballadors de Can
Batlló es van manifestar dimecres
17 d'abril davant del Parlament en
demanda de la seva reubicació
conjunta. Una caravana d'autocars
(set autocars normals i un parell
de dos pisos) es va dirigir, a les
tres de la tarda, del recinte industrial al Parlament. Allà les per-

sones que treballen a Can Batlló
van fer sentir la seva protesta en
forma de cassolada, crits de consignes i fent tot el soroll possible,
sobretot cada vegada que entrava
a l'edifici un parlamentari.
L'Associació d'Industrials entregà una carta dirigida al president del Parlament. En aquesta es
recordava que a Can Batlló hi
conviuen 213 empreses petites
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que donen feina a unes dues mil
persones. Després especificaven
que "l'Ajuntament de Barcelona
va aprovar recentment un nou pla
d'ordenament urbanístic dels terrenys que ocupa Can Batlló en
benefici de la propietat i en contra dels interessos de les indústries
i associacions de veïns. No podem
desaparèixer de cop i volta, per
augmentar els beneficis especulatius dels propietaris del poligon
i deixar tantes i tantes famílies en
la precarietat més absoluta (…)
Però la resposta oficial ha estat
sempre marcada per les promeses
en èpoques d'eleccions i pel
potser en èpoques de tranquilitat
(…)”.
Diverses pancartes recollien el
que representa una de les principals demandes: "Can Batlló, reubicació; Seat, la solució". Sol·liciten
el trasllat pagat a les naus desocupades de l'empresa SEAT, a la
Zona Franca, on hi ha més de
700.000 m2 inutilizats. Part
d'aquest espai en desús podria
donar cabuda a les indústries de
Can Batlló i garantiria el manteniment dels llocs de treball.
De cara al futur, hi haurà noves
mobilitzacions que recolliran
aquestes demandes. També hi ha
un acord d'unitat d'acció amb el
veïnat, que aporta la seva demanda de transformar Can Batlló en
un espai de profit pel barri i d’evitar que sigui blanc d'interessos
especulatius de l'Ajuntament i la
propietat.

Arròs contra el
capital
Guillem Sànchez/SANTS
Continuant amb les activitats de
denúncia a la presidència espanyola de la UE i les seves polítiques,
la Campanya contra l'Europa del
Capital va preparar una paella popular el diumenge 21 d'abril a la
plaça Màlaga.
L'acte va aplegar unes 200 persones que van disfrutar d'un excellent dinar i un sol esplèndid, i nombrosos veïns i veïnes van aprofitar
per quedar-se a menjar. El fet que
coincidís amb la XVIIa Trobada
de Colles Geganteres, organitzada
per la de Sants, va contribuir a que
el clima fós d'allò més festiu.
L'única nota discordant la van
donar una parella de la Guàrdia
Urbana, que es va entestar en identificar a les persones que en aquell
moment estaven pintant un mural
solidari amb Palestina al passatge
Fructuós Gelabert. Mentre els policies exigien veure un permís escrit,
el grup solidari argumentava que
existia un contracte previ amb el
Districte per a realitzar una pintada al lloc i sobre aquella temàtica,
contracte que el consistori va
incomplir al esborrar-la dies abans
de l'establert i, per tant, es tenia el
dret a reconstruir el dany causat
per l'incompliment del contracte.
Finalment la policia se'n va anar de
la plaça.

Les places tornen a la vida

TONI

Sants
Acció contra RENFE: una estació
perillosa per als cecs
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L'Assemblea de Barri denuncia
el desallotjament del Palomar
Ivan/SANTS

Gemma P.A./SANTS
Una acció a l'Estació de Sants el
matí del dissabte 6 d'abril ,duta a
terme per l'Associació Catalana
per la Integració del Cec, reclamava la cobertura dels sotaescales,
els quals representen un perill per
a les persones cegues.
El problema és senzill i greu:
l'espai buit que queda a sota de 20
escales de 24 que comuniquen el
vestíbul amb les andanes no està
protegit de cap manera, obstacle
aeri que no es pot detectar amb el
bastó. Això fa que el cop al cap
sigui pràcticament inevitable. Un
grup de persones baixaren a les
andanes i, amb cascos al cap per
no topar, recobriren amb pals i
pancartes dos dels sotaescales de
l'Estació. Amb aquest cobriment
simbòlic mostraven de forma
pràctica com es pot resoldre aquest problema.
L'Associació Catalana per a la
Integració del Cec porta deu anys
denunciant aquestes irregularitats

Amb els cascos van intentar cridar l’atenció de la problemàtica

que per RENFE suposen una
inversió mínima, però que causa
una gran inseguretat física a les persones cegues. S'han fet denúncies
a organismes amb matèria de
supressió de barreres, d'altres a mitjans de comunicació, preguntes al
Congrés de Diputats i s'han enviat
cartes als directius de RENFE, que
s'han compromés per escrit a la
solució del problema. Però la seva
manca de voluntat, que també
ignora la legislació vigent en a-

questa matèria, fa que segueixin
sense cobrir la part de sota de vint
escales de l'Estació. El manteniment d'aquest obstacle físic
impedeix moure's autònomament
i amb seguretat a les persones
cegues en transport públic.
L'accessibilitat i l'eliminació de
barreres als transports públics és
un dels objectius de l'ACIC, ja que
contribueix de manera molt
important a garantir l'autonomia
personal de les persones cegues.

El passat 18 d'abril, davant el desallotjament i posterior enderroc del
Centre Social Okupat El Palomar,
al barri de Sant Andreu, l'Assemblea de Barri (AB) de Sants decidí
prendre un posicionament públic
de solidaritat amb el projecte -cinc
anys creant cultura populardestrossat recentment. En el comunicat emés, l'AB assenyala que
el desallotjament "és una clara
mostra de l'actitud de les institucions, en aquest cas l'Ajuntament
de Barcelona, respecte els centres
socials okupats i l'alternativa que
aquests espais ofereixen sobretot a
la gent jove dels diferents barris".
Crítics amb l'actitud municipal,
des de l'AB s'entén que s'agredeixen els centres socials perquè es
situen "lluny de les ànsies de control de les institucions, lluny del seu
oci planificat i subvencionat, lluny
dels valors que sustenten un sistema capitalista que menysprea
l'autonomia de les persones". A
més, en el comunicat es denuncia

Can Vies reviu la "Passió i revolta" dels 60-70
Ivan Miró/SANTS
"Durant les dècades dels 60 i 70 diversos moviments socials revolucionaris desafiaren l'ordre social capitalista arreu del
món. Ho feren de manera diferent als cicles
de lluita anteriors, els subjectes que les protagonitzaren també havien canviat. El
maig francés del 68, la tardor calenta italiana del 69 o els posteriors esclats fins el
77 (...) descobrien formes d'organització
que en molts casos anaven més enllà dels
partits i sindicats, qüestionaven formes de
dominació més enllà de les contradiccions
capital-treball, imaginaven relacions socials
alliberadores".
Així es presenten les jornades
"Passió i revolta. El cicle de lluites
dels anys 60-70" que, cada divendres d'abril, ha traslladat al barri
diferents experiències revolucionàries que durant dues dècades sacsejaren les estructures del poder

polític i econòmic de mig món. Les
jornades, que proseguiran durant
maig, de moment han recorregut
Xile, Argentina, Mèxic i França. En
paraules d'un membre del col·lectiu Construint, impulsor del cicle,
"amb aquesta activitat tenim diferents
objectius: recuperar la memòria històrica
menyspreada pels qui escriuen la Història
oficial, treure a la llum les experiències i
reflexions de la gent que va viure directament els fets i, per últim, de cara a la nostra pràctica política, analitzar com els moviments socials s'han organitzat anteriorment, quins debats han tingut i com
ha reaccionat el poder davant de cada
onada revolucionària".
Amb una bona assistència de
públic, les jornades han comptat
amb la presència d'Hèctor Pavelic i
Rosa Vergara (ex-militants del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, de Xile), Fernando Molina

(moviment popular argentí), Eduardo Rodríguez i Georgina Flores
(universitat mexicana), i Jean-Pierre
Malé, Carme Alemany, i Tomàs
Ibañez, els darrers vinculats, durant
els successos del 68 francés, al
Moviment 22 de març. Les valoracions del cicle, tant pels assistents
com pel col·lectiu impulsor, han

estat fins ara molt positives.
De cara a les pròximes xerrades,
aquests últims, a més, afegeixen:
"esperem que la gent no només vingui d'espectadora, sinó que visqui els debats amb
la mateixa actitud amb que es van viure
aquells esclats de democràcia directa, és a
dir, amb la passió que suposa construir
col·lectivament la revolta".
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Aspecte de la xerrada sobre el Mèxic del 68

El Lokal
Associació Cultural
El Raval

CLASSES PER A NENS I ADULTS
c/ Creu coberta 139, pral, 2a
Tel.: 93 421 20 45 / 696 31 66 26
Barcelona 08014

llibres
contrainformació
revistes
música
samarretes
pedaços...

la doble moral de les
Administracions, que "per una
banda lloen el civisme dels moviments socials a l'hora d'exercir la
protesta al carrer, com a estratègia
pública i mediàtica d'integració, i
per l'altra intensifiquen la repressió
quotidiana".
Per altra banda, també vinculat
al desallotjament de l'emblemàtic
centre social de Sant Andreu, ha
arribat a redacció un escrit reivindicant una acció de denúncia contra el local d'Iniciativa per Catalunya al carrer Vallespir. L'anomenada "Iniciativa crítica contra la
hipocresia d'Iniciativa" pintà la
façana del local d'IC amb la intenció d'evidenciar l'actuació d'Eugeni
Forradellas, president del districte
de Sant Andreu i membre d'Iniciativa per Catalunya-Els Verds, en el
desallotjament del Palomar. Forradellas, malgrat la retòrica progressista del partit a què pertany, no ha
dubtat en desallotjar el Palomar,
enderrocar-lo i vendre els terrenys
a Fomentos Sólidos S.L. per a què
hi construeixin pisos de luxe.

Sobre les vies...
Roser Benavent/LA BORDETA
El passat dia 24 d'abril, en una
reunió amb més de 25 persones
celebrada al Centre Social de
Sants, es va arribar a l'acord de
refundar la Comissió pel soterrament de les vies. A més de l'esmentada comissió, hi van ser
presents membres de la FAVL, de
l'Agrupació Veïnal 5 carrers i de
Santa Eulàlia, AVV Gran Via Sud,
tots de l'Hospitalet i del Centre
social de Sants, Comissió de Veïns
de la Bordeta, de l’"L", de l'AVV
de Badal, Brasil i de l'AVV
Rambla Bordeta.
A més hi tenen compromesa
l'adhesió de joves provinents de
l'Assemblea de Barri de Sants. Els
acords, vistos els punts morts en
la reivindicació i en la relació amb
l'Ajuntament, van estar en la línia
de promoure un enfrontament
més actiu amb les institucions.

Obert de 9 a 22h
tot l’any

horari:

FARMÀCIA RUBIO

matins, de dimarts a
divendres de 10.30 a 14h
tardes, de dilluns a
dissabtes de 17 a 21h

Llic. Montserrat Rubio

c/de la Cera 1bis 08001 Barcelona
Tel: 93 329 06 43 Fax: 93 329 08 58
ellokal@pangea.org / ellokal@sindominio.net

Carrer Premià 20 baixos
08014 Sants Barcelona
Telèfon i fax: 93 422 16 13
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C/ Riera Blanca, 119
Tel. 934225818
08028 Barcelona
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Saviesa
popular

El raconet cannàbic

Pel maig, cada dia un raig
Entre l’abril i el maig,
es fa farina per tot l’any
Maig ventós i juny calent
fan bon vi i bon forment
Perdonar al dolent
és fer mal a la bona gent

`

Alguns entren llepant
i en surten mossegant
Ja trona el cul de la Madrona
es comenta quan algú fa una
ventositat
Al Jardí del General,
hi va la gent com cal.
Els que no miren prim, van al pou
de Sant Guim.
dedicat al col·lectiu l’Aranya
de Sant Guim

TONI

La cançó

“Contra el poder”

Contra el poder que no es enseña sólo aquella mitad
contra el poder de las verdades dobladas
contra el poder de quien conoce pero sangra de más
contra el poder de las canciones guardadas

emparentando el bienestar y la herida
contra el poder que no distingue entre morir y crecer
contra el poder que compra y vende la vida

contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar
contra el poder que nos vigila los pasos
contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad
contra el poder que nos convierte en extraños
contra el poder que debilita y nada da, que sólo quita
y deshace lo que está en cualquier forma que se dé,
contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder.
contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer

Contra el poder que hace del padre ostentador del poder
contra el poder que nos obliga a engañarnos
contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder
contra el poder de los que piensan ganando.
contra el poder que no descansa
y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo
contra el poder que nos bendice en el hogar del poder
contra el poder de la ignorancia y los juegos
Pedro Guerra

Les aventures del Drac malaherba

Bones! Aquest mes ens endinsem
una mica més en el meravellós món
de la "jardineria creativa", sobretot al
final, però no diguem blat abans que
sigui al sac…
La cosa està "in crescendo" i les
plantetes/otes cada vegaden xuclen
més (calla, que sé d´uns que tindran
un altre nét que també xuclen!). Fins
ara ha estat com plantar un gerani
però, és clar, ningú és vol fumar un
gerani, que sapiguem, i la veritat és
que si volem fer una collita de qualitat i quantitat hem de controlar el
màxim de factors possibles.
Cultivant marihuana, sobretot en
exterior, estem cultivant un ecosistema en miniatura, que atreu irremeiablement una quantitat increïble
de bitxets, com els àcars, la mosca
blanca, les aranyes, etc., els quals són
relativament fàcils de controlar, però
que quasibé mai podreu exterminar
completament. Aquests "josemaris"
es situen a sota les fulles. El més senzill és pulveritzar un insecticida
repel.lent fet a base de Piretrina, però
mireu que sigui innocu i ecològic, que
ja mengem i fumem prou merda.
Observareu que les plantes tenen
un color verd llampant. Quin color
és aquest? Doncs verd tirant a…llampant (fàcil). Si noteu que no és així,
és a dir, si tenen un color massa fosc,
o bé us apareixen taques groguenques a les fulles o veieu un creixement insuficient en relació a les hores
de sol que reben, això vol dir que el
nen o nena en qüestió necessita teca,
(adob). La planta us marca la mancança d´algun element bàsic en el seu

creixemenent, principalment nitrògen, fòsfor, potassi, magnesi,ferro i
calci, "menudo rollo les he soltao".
Si no us voleu complicar gaire,
poseu-li al reg abonament dels anomenats complerts i, a ser possible,
ecològics o innocus. Sigueu prudents
i respectuosos amb les instruccions,
ja que l´excés d´adob és molt perjudicial, i feu alternances amb regs
abundants d´aigua sola, fins que brolli aigua pels forats del test per tal de
netejar les arrels de sals minerals acumulades.
El mes que ve parlarem una mica
sobre el Ph, "ese gran desconosido",
(que no PHN) i també sobre poda i
esqueixos, si ens va bé i tenim espai,
és clar, i sinó dues pedres. Desde la
Burxa volem dedicar aquest espai a
la sra. Inma Maiol (regidora Parcs i
Jardins), que ens ha enviat unes llavors " fantàstiques" a casa. Llàstima
que es gastin tants diners públics,
"nostres", per a què fem tots els
paperàs pel fòrum mentre Montjuïc,
fora dels ghettos turístics, sembla talment un abocador. No confongui
"Zona Verda" amb "Zona Merda".
Naltros, amb les nostres llavors,
seguirem fent un ciutat lliure i tropical. Fes-ho B, Planta´t.

Les immobiliàries destrossen l’univers

La meva
casa...
La meva
casa...

La meevaah
caaaaasaa...
Abans va ser l’ET...

...dia rere dia, els indígenes de
l’Amazones...

Ahir el drac Malaherba...

La Burxa ofereix un espai publicitari per comerços, bars, locals
socials, editorials, discogràfiques i
d'altres que vulguin anunciar-se.
L'espai es composa de quatre
anuncis per pàgina de 63’5x60 mm.
En cap cas, els i les anunciants es
responsabilitzen dels continguts.
Abstenir-se entitats bancàries,
multinacionals i immobiliàries.

La meva
casa...
...i avui? Pots ser tu!

Fusteria d’encàrrec i
mobles a mida

Cada requadre costarà 21 E (3500 ptes)
Si es volen ocupar dos, 36E (6000 ptes)

Plaça Osca, 8
Tel. 93 531 30 48
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Parèntesi

Passatemps
Què t’han fet, tio, a l’ETT?

Jeroglífic

Mots
encreuats
1
2
3
4
5
6
7
8
Horitzontals: 1. Sants va
fer una campanya, al 1
mes de març, en contra
de l'Europa del... 2. 2
L'autobús 70 té el seu... 3
a Sants. Una consonant
4
en equilibri inestable. 3.
Un terreny ple de 5
ginestes, al mes de maig.
6
4. Un home despullat i
de cap per avall. Medalla 7
d'oli. 5. Ho és un pro- 8
ducte que no costa
gaires diners. 6. Estranya, singular, única. Un dit molt fet malbé. 7.
Aquest art no hi ha qui l'entengui. Esglaó. 8. El de bastos o el de
copes. Per on passa el tren? La consonant maleïda pels francesos.

Verticals: 1. Sants va fer una campanya, al mes de març, en contra
de l'Europa del capital i de la... 2. Ho diem, mal dit en català, dels
homes que s'han establert en un terreny. 3. Password de telèfon
mòbil. Una raó desenraonada. 4. Principi d'inestabilitat. Sodi.
Victòria romana. 5. Provo el gust d'un bon vi. Girona. 6. Unes
coves amb grafittis ben antics. 7. 50. Ho és la llimona. 8. Tot terreny agrícola.

Els àpats de la
precarietat
Aquesta secció gastronòmica vol retre homenatge a totes aquelles persones o generacions que per diversos motius han patit la fam o la misèria. Volem fer memòria
d'aquests precaris però efectius coneixements populars de subsistència.

Sopa de ceba gratinada
Ingredients: Brou de verdures (1,5 litres), cebes (3 unitats), pa d'un
dia abans, formatge rallat, oli d'oliva, All (1 unitat), sal.
Escalfarem oli en una cassola i abocarem la ceba, que prèviament haurem tallat ben fina, i la deixarem 15 minuts a foc lent. Abocarem el
brou i el deixarem coure a foc lent uns 20 minuts. Mentrestant, fregarem l’all al pa. Traurem la cassola del foc i repartirem la sopa en bols
individuals. Posem el pa, la sal i el formatge per, tot seguit, gratinarho un parell de minuts al forn. Es serveix calent.
* Aquesta sopa es força depurativa. La ceba està considerada com un
bon antibiòtic natural.
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Avalots
"Mai vençuts" Bullanga records Contacte: 93
817 18 38 info@bullanga.com

Música

Des de l'Hospitalet de Llobregat ens arriba aquesta jove banda que
en poc temps s'ha fet un espai dins l'escena del rock reivindicatiu fet a
casa nostra. En aquest primer treball, podem trobar nou cançons cantades en català. A la primera de canvi, la veu ens recorda els Negu
Gorriak i les composicions musicals reben una influència directa dels
primers Inadaptats i la Banda Bassotti de sempre. Pel que fa a les lletres,
hem de dir que transmeten missatge clar i directe al gra. Només amb
els títols ens podem fer una idea: Orgull proletari, Companys de lluita,
Brigades internacionalistes... personalment em quedo amb Red Skins.
Internacionalistes Sempre

cinema

El embrujo de Shangai
Danis Tanovic

Després d'haver llegit gran quantitat de crítiques a aquesta pel·lícula, em vaig dirigir molt poc predisposat. Quan et parlen molt bé d'un film esperes tant d'ell que dificilment arriba a acomplir les expectatives. En aquesta ocasió ha estat a l’inrevés. Esperava tan poc d'ella que, tot i reconeixent que en Trueba
podia haver aconseguit un millor resultat per a l'obra de Juan Marsé, el resultat no ha estat tan nefast.
Amb un gran pressupost, un repartiment de luxe i una novel·la interessant, Trueba, però, no ha aconseguit que et comuniqui la més mínima emoció. La seva realització és correcta, potser massa acadèmica i
rutinària, massa fidel a la novel·la. Entenc que les versions cinematogràfiques deuen aportar alguna cosa,
ja que estem parlant de dos llenguatges diferents, i sembla que el director hagi tingut por d'apartar-se el
més mínim de l'original.
Els millors moments són els protagonitzats per Fernando Fernán Gómez amb un personatge
entranyable que li va com anell al dit. Pel contrari, crec que no encaixa ni funciona la música de l'habitual col·laborador de Trueba, Antoine Duhamel. Sempre ens quedarà el dubte i la pena de no haver sabut
el que ens hagués donat Victor Erice amb la seva versió de "El embrujo de Shanghai".

internet

www.liberinfo.net

Des de l'agència Liberinfo ens plantegem, entre d'altres, aquests objectius: ser una eina al servei
dels moviments socials i col.lectius crítics de Catalunya i d’arreu per facilitar el vostre accés als
mitjants de comunicació. Democratitzar la informació dels "media" a l’oferir versions alternatives
a les que són dominants en el terreny mediàtic. Incidir en l'agenda dels mitjants, fent públics temes
generats pels moviments socials que per les seves característiques generalment no tenen ressó. Si
visiteu la pagina ja veureu com per poder publicar i enviar noticies als mitjans, hem creat un sistema de publicacio senzill, que podeu utilitzar un cop us hagueu registrat a l'agencia.
“Asambleas y reuniones,
metodologías de autoorganización”
Traficantes de sueños i APES

llibres

"Las organizaciones democráticas de base asamblearia se encuentran con numerosas
dificultades a la hora de desarrollar colectivamente el trabajo de discusión, análisis, evaluación, coordinación o toma de decisiones".
Així es presenta aquest llibre, com una caixa d'eines metodològica amb
l'objectiu de millorar l'organització i la participació en les reunions quotidianes als espais de treball cooperatiu i autogestionari. Les autores es
mostren especialment preocupades per la mala premsa que acumulen les
males experiències en el sistema assembleari (improductivitat, desordre i
dispersió, pèrdua de temps, etc.). Consideren que cal defensar l'assemblearisme perquè és la pràctica organitzativa més democràtica i igualitària, en la qual es manifesta la riquesa del treball col·lectiu. Per això recullen les reflexions i sistematitzacions sobre les experiències pròpies,
tant en el cooperativisme gallec, com en centres educatius, associacions veïnals i altres col·lectius reivindicatius. En un exercici d'anàlisi de l'autoorganització, les autores fan un repàs als contexts que condicionen les assemblees i efectuen diferents propostes segons els objectius i mida de la reunió. Analitzen
també el factor humà, les actituds i rols dels i les participants i apunten possibles estratègies -una d'elles,
el sentit de l'humor- per a enfrontar els problemes que se'n deriven.
L'equip editor vindrà a Sants el proper 10 de maig a presentar el llibre i a fer un taller pràctic en el
marc de l'assemblea de barri. El lloc i l'hora estan encara per confirmar.

SOLUCIONS
Dimecres 22 de maig a
les 19h Xerrada
presentació la Burxa
Biblioteca Vapor Vell
Dilluns 6 de maig a les
20h Assamblea
General de la Burxa
Can Vies
7
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D’ON VENIM...

1 de maig
L'origen de l'1 de maig com a dia
del treball es remunta a l'any 1886,
als EUA. En el primer dia de
maig d'aquell any, 200.000 treballadors iniciaren una vaga per a
exigir la jornada laboral de 8
hores, la qual llavors podia arribar a unes 18 hores. La vaga
provocà l'aixecament generalitzat
dels i les assalariades per tot el
país, impulsant noves lluites obreres que desbancaren el sindicalisme caduc i corporatiu.
L'èxit fou tal, que la repressió
patronal i policial no es féu
esperar. Tancaments empresarials a Chicago, epicentre del
moviment amb 40.000 treballadors en peu de guerra, violència policial contra manifestacions, etc. No havent-n'hi prou,
la guerra bruta aparegué en escena. Al final d'un multitudinari
acte anarquista a Chicago, la
policia carregà per a dissoldre els
concentrats, malgrat que el míting estava autoritzat per l'alcalde. Enmig de la tensió, esclatà
una artefacte que matà un agent.
La policia obrí foc sobre la multitud, matant i ferint més de 200
persones.
Es declarà l'estat de setge,
detenint centenars de sindicalistes, torturats i acusats de la
massacre comesa per la policia.
La premsa burgesa criminalitzà
fortament el moviment obrer,
responsabilitzant vuit militants
anarquistes. S'empresonaren milers de treballadors com a sospitosos i el mateix any s’inicià la
causa contra 31 d'ells.
El judici fou una farsa, la
premsa exigia que fossin penjats
i els vuit de Chicago foren
declarats culpable: tres, condemnats a presó perpètua i cinc, executats. Michael Schwab, Luois
Lingg, Adolpf Fischer, Samuel
Fielden, Albert Parsons, Oscar
Heebe, Hessois Auguste Spies,
George Engel, la majoria immigrats, representaven la combativitat de les classes més explotades.
Per això foren condemnats, per
això se'ls assassinà.

En moviment

Sobre el maig de 1968 a França
El passat 26 d'abril, al CSA Can Vies, Jean
Pierre Malé, Carme Alemany i Tomàs
Ibañez van submergir-nos en l'experiència revolucionària de 1968 a França. Donada la dificultat de transcriure la xerrada i

el debat, hem optat per seleccionar el que
podríem considerar uns apunts rellevants
que caracteritzen l'esclat insurreccional de
maig. Crítica de la vida quotidiana, organització assembleària o ruptura de les lògi-

El Moviment de 22 de març, que
és el que provoca l'inici del maig
del 68, té una cosa molt clara: que
és estrictament assembleari, no hi
ha estructures rígides (tal i com era
habitual en els movimens estudiantils de l'època), no hi ha un
buró o comité, només hi ha l'assemblea, sense estructures estables. El Moviment no és una organització ni ho vol ser, és una
assemblea, la gent hi discuteix i tot
es decideix en assemblea. Després,
en tot cas, es creen comissions de
treball, per a realitzar les tasques
decidides.
Aquest és un principi que caracteritzarà el moviment del 22 de
març. D'alguna forma, això també
donarà el color al maig del 68. Recordem que, per al maig, la veu del
22 de març fou determinant. Era
un tipus d'estructura on no hi havia
credos ideològics rígids: hi havia
companys de les joventuts comunistes revolucionàries, anarquistes,
no afiliats, etc. Tampoc hi havia cap
centre de poder a conquerir, a
diferència de la Unió Nacional dels
Estudiants de França.

ques mercantils i autoritàries podrien ser
eixos que estructuressin l'anàlisi d'aquelles jornades de lluita que, com afirmà
Malé, "significaren que la nostra vida ja
no podria ser mai com anteriorment".

les autoritats acadèmiques decreten el tancament de la Sorbonne,
que és encerclada per cordons
policials impressionants. El dilluns
els dispositus encara hi són, la gent
es troba al carrer per solidaritzarse amb els set detinguts: 30.000
estudiants. Ja som al dia 10, no hi
ha manera d'entrar a la universitat,
i la gent comença a posar en pràctica l'ocupació del barri llatí, tot
creant-se quantitat de grups de discussió al voltanat de l'edici de la
universitat. Es parla amb la gent
que passa pel carrer, són grups
molts animats i múltiples. Durant
els dies 7, 8 i 9, les manifestacions Tota la premsa és tòxica. Llegiu octavetes, cartells i periòdics murals
es succeeixen i són cada vegada cials per tal d'alliberar el companys moment hi ha una confrontació
més multitudinàries.
detinguts. Aquella nit, les barricades amb tot el saber que ens ensenEl 10 hi ha una manifestació i la lluita contra la policia s'allar- yaven i amb el que no sabíem de la
impressionant, però és impossible garen moltes hores. És interessant vida mateixa. A partir d'aquí hi ha
trencar els cordons policials que perquè quan es comencen a aixe- un qüestionament constant del
tanquen la universitat. Per tant, a car els carrers per a fer les barri- coneixement universitari.
uns quants se'ls acut la idea de no cades, hi ha sectors que, carregats
D'altra banda, als comitès d'esmoure’s d'allà: "ocupem tot el de banderes, abandonen la zona i tudiants i treballadors és on realbarri llatí". Significa que no ens exhorten tothom a abandonar el ment vam veure el rol dels sindimouríem fins que la universitat fos carrer. La majoria de la gent, però, cats. No ens deixaven entrar a les
oberta, fins que
no en fa cas: tot fàbriques, sobretot la CGT (vinEra un tipus
les sancions foshom continua culada al Partit Comunista). Nosin aixecades. d'estructura on no hi preparant les saltres el que volíem és que que hi
Alguns comenbarricades. És hagués ocupacions de les fàbrihavia credos
Els fets
çaren a treure
find i tot diver- ques, no vaga, perquè la vaga a
ideològics rígids
A partir dels fets del 3 de maig (on les llambordes
tit, la gent s'ho França era ja coneguda i bastant
detenen molts estudiants), tant els dels carrers: “si no ens hem de passa bé i segueix desobeint les usual. El que no era usual era fer
sindicats de professor, com d'es- moure, haurem de preparar una consignes de les organitzacions.
vagues sense avisar i això sí que
tudiants convoquen una vaga ge- defensa”. Preparar barricades amb
comença al maig del 68. La gent
neral indefinida a totes les univer- les llambordes. Cada vegada s'hi Estudiants i treballadors
es posava en vaga sense demanar
sitats. El dia sis hi ha judici, però animava més gent.
Respecte els comitès estudiants- permís i, al mateix temps, aquestes
Encara recordo treballadors, hi havia realment un ocupacions canviaven totalment
com determinats sec- interès. Hi hagué molts treballa- les relacions entre la gent. En
tors cridaven "provo- dors que baixaren a la universitat molts llocs, hi havia l'ocupació, es
cacions no!", que és el de la Sorbonne i hi hagué l'ocu- tancava els dirigents als seus desmateix que cridaven pació de l'Odéon, un teatre que patxos unes hores o uns dies. Això
alguns militants d'or- passà a ser forum de xerrades cada també era innovador i rupturista.
ganitzacions el dia 3 dia, on els estudiants s'adonaven Les noves relacions entre la gent
de maig, sobretot els que tot allò no s’aprèn a la univer- que comencaven a sorgir permeque no havien quedat sitat. Vénen a parlar treballadors tien posar en qüestió les formes
tancats a la Sorbonne. de Citröen, de les grans empreses de vida i les mateixes relacions, i
Cridaven a aquells on hi havia una repressió sindical això és importantíssim.
que començaven a molt forta. La gent de la universiT. Ibáñez i C. Alemany
Sota les llambordes està la platja... i davant la policia!
atacar el furgons poli- tat no sabia tot allò. En aquell
Col·lectiu Construint
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En moviment
EL COL·LECTIU

L’Escletxa
Punt d’infomació sobre
violència domèstica

>> DONA I TREBALL

LA BORDETA, MON AMOUR

I el treball domèstic?
El sistema capitalista no pot analitzar-se sense
tenir en compte les dues formes de treball sobre
els quals es sustenta: el productiu que genera
béns i el reproductiu pel manteniment de la
vida; els estudis econòmics han deixat de banda

L’Escletxa es va crear l'any
passat arrel de la inquietud d'algunes dones del barri per treballar el tema de la violència
domèstica. Pensem que la violència domèstica és una manifestació de la violència de gènere
i que no es tracta tant d'un problema individual com social. És
per això que el nostre objectiu
és treballar en la sensibilització
al barri i col.laborar en la creació
d'un teixit social que tingui en
compte aquesta problemàtica i
doni suport a qui la pateix.
La nostra activitat principal és
el Punt d'informació sobre violència domèstica (dilluns i dijous
de 18h a 21h al Centre Social de
Sants). És un espai obert a tothom, gratuït, on responem a
qualsevol tipus de pregunta relacionada amb el tema, informem
sobre els recursos de què disposen les dones que pateixen situacions de violència i assessorem
sobre temes legals. El més important, però, és que volem que sigui
un espai on les dones puguin parlar sense sentir-se jutjades ni pressionades i tenir la possibilitat
d'aclarir les seves idees.
Així mateix, hem organitzat
un Grup de Reflexió que es
reuneix el segon dilluns de cada
mes (19h30 al Centre Social de
Sants) per a parlar sobre les nostres creences sobre el tema i
intentar trencar alguns dels molts
mites que existeixen. Us convidem a tots i a totes a participarhi, així com als tallers i xerrades
que anem fent. Encara ens queda
molta feina per fer i tenim moltes
ganes de treballar, així que qualsevol que vulgui col.laborar, pot
venir a trobar-nos!

maig 2002

El canvi s'ha vist reflectit en la
doble presència/absència de les
dones a la feina i a casa i més en
els últims anys, amb l'augment de
la flexibilitat i precarietat laborals.
És a dir, quan la dona vol
obtenir un treball remunerat ha de resoldre
primer l'organització familiar i conjugar aquesta
dicotomia contradictòria
que són el benefici econòmic i el benestar humà. En qualsevol cas, les
dones com a grup prioritzaran les necessitats
(biològiques i afectives)
de les persones al treball
remunerat.
L'Enquesta de Població Activa (EPA) és un
estudi estadístic del mercat laboral en el qual es
basen les polítiques econòmiques. Aquesta es fa
des del model esmentat i
només considera població activa aquella que està
dins del treball assalariat
(ocupada) o està disponible per fer-lo (aturada).
Les mestresses de casa queden relegades a la categoria de població
inactiva i, per tant, estan al marge
de les polítiques d'ocupació, pel
que es desvaloritza la seva feina:
no es consideren ni ocupades ni
aturades, senzillament no existeixen.
És clar que, si les consideressin
ocupades, haurien de cobrar un
sou i, si parléssim d'aturades, les
xifres d'atur femení es dispararien
del 10 al 41%. Però si la totalitat
de dones ens incorporéssim al
mercat segons el model masculí de
zero responsabilitats familiars, què
passaria? Les conseqüències serien
imprevisibles. Plantejar la combi-

(responent a uns interessos patriarcals) aquest
segon. La separació clara de rols: homeguanyador del pa i dona-mestressa de casa s'ha
anat transformat en les últimes dècades del
segle XX.

nació de treball familiar i assalariat com un problema d'estratègies
personals de conciliació de temps
és intentar individualitzar un problema que és col·lectiu.

S'hauria d'analitzar el concepte
de treball des d'una perspectiva
global que consideri les interrelacions entre els sistemes familiar,
mercantil i públic, ja que tots tres
serveixen per desenvolupar la nostra qualitat de vida com a éssers
humans.
Davant el conflicte es poden
donar diferents respostes
-La primera, la més pessimista,
és la consolidació de l'actual model: l'objectiu central continua situat en la producció capitalista i
l'obtenció de beneficis. Els homes
mantenen com a activitat fonamental la seva participació en el

mercat i les dones realitzen ambdós treballs. Les dones de rendes
mitges i altes poden buscar solucions privades i alleugerir la seva
càrrega comprant més bens i
serveis (electrodomèstics,
cangurs), qüestió que difícilment podran realitzar
les altres dones. I, cada
cop més, les dones de
rendes més elevades traspassen el seu treball domèstic a dones immigrants.
-La segona, es basa en
el desig d'un estat del
benestar amb polítiques
de serveis públics destinades a la cura i atenció
de les persones (escola
bressol, infermeria, residències). En aquesta línia, algunes organitzacions, com "las mujeres
cuentan", van una mica
més enllà i reclamen l'estudi de la distribució de
l'ús del temps per fer visible la relació entre les
activitats remunerades i
les no remunerades, que
s'inclogui el valor quantitatiu de les
segones en el PIB i convertir-les
en treball pagat per l'estat (retallar
el pressupost militar per invertir
en benestar social, per exemple).
-I l'última aposta per un canvi
de visió del món: prioritzar la vida
humana i els seus cicles a l'obtenció de benefici, invertir la lògica
actual, deixar de pensar en el
temps com temps-diner i basar la
societat en les activitats no mercantilitzades (i generalment feminitzades), supeditar el mercat laboral a les necessitats quotidianes de
les persones: alimentació, afecte,
cura, suport, diversió, etc.
Col·lectiu Les Tenses
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A la Sònia del Rio
Benvolguda Sònia
No recordo com va anar,
però un bon dia vas aparèixer
pel Centre Social. Algú ja et
coneixia. Participaves discreta
però activament en aquelles
tasques en què et senties identificada i que t'apassionaven.
Tot d’un plegat i després d'un
temps d'absència, vas tornar a
aparèixer amb el teu mocador al
cap fent evident la teva malaltia.
Però tu tiraves endavant com si
res, o al menys això exterioritzaves.
Volem recordar-te, ara que no
hi ets físicament amb nosaltres,
com una persona modesta, culta,
treballadora, extravertida, participativa, rebel i, sobretot, llibertària i lluitadora, tal com eres.
L'altre dia, en un dinar dels
companys, vàrem brindar pel teu
record i vàrem encoratjar-nos a
retrobar-nos amb tu al cel dels
lluitadors, allà on has anat i on,
segur, continues donant guerra.
Fes-nos un espai, que volem
seguir lluitant junts. Persones
com tu no moren mai.
Els teus companys de
la Comissió de Veïns
de la Bordeta

Iniciativa
solidària

Des de la Campanya Contra
l’Europa del Capital i la Guerra
han editat un pòster alusiu a la
gegantina manifestació contra la
Cimera de la UE del 16 de març,
el cartell es ven a 2 euros i els beneficis recollits es destinaran a
pagar moltes de les despeses que
ha generat la campanya. Encàrrecs
a www.pangea.org/campanyaUE.

Sa l o u
Granja - Bar
c/ Salou, 5
Sants
9

illacrua@pangea.org
tel/Fax: 93 319 50 22
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El més curt

València ix al carrer
Andreu/PAÍS VALENCIÀ

Pedro Carmona, cap de la
patronal veneçolana i
president del país durant
molt poquetes hores

Continuen els
judicis
A.A./BARCELONA
La repressió durant els dies de la
cimera va saldar-se amb 109 persones detingudes, la majoria de les
quals estan en espera d'un judici
penal amb fortes peticions fiscals.
Des del 18 de març s'han anat celebrant la majoria dels judicis. Fins
ara, han absolt 21 persones, 8 han
passat a tenir judicis de faltes i han
de pagar multes, alguns s'han
aplaçat i la majoria estan vistos per
sentència. Els detinguts al camp del
Barça, per exemple, han estat condemnats.
Per al noi argentí, que va passar
21 dies arrestat a la Verneda, la sentència ha estat absolutòria, tot i que
es manté l'ordre d'expulsió. Per ara,
s'està a l'espera de les sentències i
de la resta de judicis previstos per
als dies 2 de maig i 4 de juny.

Iñaki segueix a
la presó
ContraInfos/IRUÑA
“ITOIZ hace aguas por los cuatro
costados”, va ser la frase que va
encapçalar la manifestació anual
que denuncia la presa d'Itoiz i la
llibertat d'Inaki Garcia Koch
(empresonat arrel dels actes de
rebuig i boicot a la construcció de
la presa). Unes dues mil persones
van prosseguir la marxa per Iruña
fins la presó en què està empresonat l'Iñaki, on es van llegir uns
comunicats escrits pel mateix pres
i per altres activistes que estan en
recerca i captura.

Després de Girona i Barcelona, els
Països Catalans han segut escenari
d'una altra campanya contra la
presidència de l'Estat Espanyol a
la Unió Europea i les polítiques
que des d'ella s'impulsen, aquest
cop a València amb motiu de la V
Conferència Euromediterrània
celebrada els dies 22 i 23 d'abril.
Mentre que al recinte blindat de la
Ciutat de les Arts i les Ciències es
debatien assumptes com ara la
creació d'una àrea de lliure comerç
a la ribera mediterrània o l'adopció de mesures per millorar la seguretat militar del continent europeu, els carrers de València foren
escenari de múltiples accions reivindicatives.
L'acte central de la campanya
fou la manifestació convocada
sota el lema "Ni Otan, ni global-

ització, per l'alliberament dels
pobles" que aplegà prop de 50.000
persones (segons els organitzadors) el dissabte 20 d'abril. Malgrat
l'escassa repercussió que aquesta
manifestació ha tingut en els mitjans de comunicació estatals i nacionals, els organitzadors (més de
seixanta col·lectius i organitzacions) l'han considerada tot un
èxit, especialment tenint en compte l'alarma social causada per la
forta pressió mediàtica i policíaca
ja des d'un parell de setmanes
abans i durant el mateix recorregut
de la manifestació, en una repetició de les tàctiques intimidatòries
utilitzades a Barcelona.
Darrera del lema genèric que
encapçalava la manifestació, els
participants es feren ressò de les
nombroses problemàtiques locals
que els afecten, com ara la destrucció de l'Horta o la Punta o la

pretensió d'instal·lar una base de problemàtica de la globalització
l'OTAN a Bétera. Però sobretot, capitalista als ciutadans de Va la manifestació fou un clam a lència.
favor del poble palestí
i contra la complicitat
dels estats europeus
amb les polítiques genocides de Sharon i el
seu govern.
A banda de la manifestació, durant els dies
22 i 23 d'abril es realitzaren nombrosos actes,
com ara un judici popular a la Borsa o una
vaga d'estudiants (amb
manifestació inclosa
contra el recinte de la
conferència). Així mateix, la campanya estigué complementada
amb tota una sèrie de
xerrades, tallers i debats
que aproximaren la València reuní alts caps de diversos països

Desallotjament
del Palomar

Un jove empresonat i quatre
detinguts més a Barcelona
Joan Teran/BARCELONA
Cinc joves independentistes de la
Vila de Gràcia es van veure implicats en una operació policial que
s'estengué durant el segon cap de
setmana d'abril. L'empresonament
d'un jove, que es troba a l'infermeria de la presó de la Trinitat, i la llibertat amb càrrecs de danys i
incendis per a tres joves més, són
actualment el balanç de l'operació.
Aquesta va començar el divendres a la matinada quan un dels
joves va ser detingut a l'Hospital de
la Vall d'Hebron, on estava sent
atès per unes cremades. La policia
acusava el jove d'haver llençat un
còctel molotov contra la seu d'una
entitat bancària. De resultes d'aquesta acció hauria resultat cremat.
Entre el dissabte i el dilluns varen
ser detinguts per policies de paisà
els quatre joves restants. Els joves
patiren registres dels seus domicilis,
del Casal Popular de Gràcia, maltractaments físics i psicològics i

interrogatoris a les dependències
de la comissaria de Via Laietana.
Familiars i amics dels detinguts
es concentraren davant de Via
Laietana, durant la tarda del dilluns,
i davant dels Jutjats, durant tot el
dimarts, per reclamar la seva llibertat. Finalment, la jutge decretà
presó per al detingut del divendres
i llibertat amb càrrecs per als altres
tres joves. El cinquè implicat en
l'operació, menor d'edat, ja havia

estat alliberat amb càrrecs dilluns a
la matinada.
Una setmana més tard, unes 600
persones es manifestaren pels carrers de Gràcia per denunciar "la via
policial escollida per l'Estat espanyol per tal de silenciar tot tipus de
dissidència política, així com qualsevol alternativa social", segons el
comunicat fet públic per l'Assemblea de Joves de Gràcia, a la qual
estan vinculats tres dels detinguts.

El dissabte 20 una manifestació va recòrrer els carrers de Gràcia

I festa per la independència

PL. CÍVICA

ContraInfos/SANT ANDREU
Mal gust de boca per a la gent del
Palomar després del desallotjament il·legal efectuat el 5 d'abril.
Només hi havia 6 persones a l'edifici, que van enfilar-se a la teulada
per tal d'intentar fer més difícil
l'actuació policial.
El Palomar tenia ordre de
desallotjament, però faltava que es
comuniqués l'execució, després
del frustrat intent del 27 de febrer,
quan es va crear un clima de pressió suficient com per què el
Districte (PSC-IC) fés marxa enrere. Però acabà optant per una
altra via: demanar al jutjat un
desnonament sense previ avís
(que és obligat als procediments
civils com aquest). Aquest va
accedir dictant una ordre secreta
i sense data. Els fets van durar
unes tres hores i, un cop finalitzats, es va començar a enderrocar
l'edifici.
Com a protesta destaca la concentració davant del Districte al
dia següent, on unes 200 persones van dipositar-hi la runa.

(17, 18 i 19 de maig a Cotxeres de Sants, Barcelona)
11 a 14h. Exposició i fira d’adhesius independentistes
11h. Cercavila popular: bastoners, castellers, dracs, diables...
13h. Acte: “Un any de repressió contra les lluites populars”

17h. Traca d’inici i obertura de barraques
19h. Acte: “Els pobles en lluita contra el
nou imperialisme”

amb representants d’Alerta Solidària, de Rescat i l’advocat s. Salellas.

amb delegacions de Cuba, Sàhara,
Colòmbia i Palestina

14:30h. Dinar popular
16h. Pel·lícula sobre la lluita de l’Ebre
18h. Acte: “Els Països Catalans en lluita” amb Pep Riera (pagès),

TERRORISTAS DEL SON
SKALARIAK
MESCLAT

21h. Concert:

Manolo Tomàs (Plataforma de l’Ebre), Norma Falconi (Papers per tothom),
un representant de la lluita contra la base de l’OTAN a Bétera.

10

Arreu
Què està passant
al món?

maig 2002

...i el més
llarg

Veneçuela i el fracàs del cop d’Estat
El passat dijous 11 d'abril es consumà una operació político-militar llargament anunciada: la destitució per la força de les armes
d'Hugo Chávez i l'intent d'anihilament de la República
Bolivariana. Sorprenentment, la victòria de les forces de l'oligarquia empresarial fou efímera i, contra tot pronòstic, en menys
de 48 hores el cop d'estat fracassà gràcies a un aixecament popular. Els governs dels EUA i l'estat espanyol que saludaren el
nou règim del president de la patronal, Pedro Carmona, van fer
el ridícul de forma notòria al demostrar com n'és de relativa la
seva vara per mesurar els "processos de democratització". També
les anomenades "esquerres europees", a diferència de les americanes, mostraren una manca d'iniciativa, quan no de complicitat insultant, amb l'intent d'instauració d'un règim d'ultradreta
al país llatinoamericà.
Una mica d’història (dels
opressors vs. oprimits)
Per pouar en les raons que
menaren al cop d'estat a Veneçuela
cal retrocedir a l'any 1958, quan
conservadors i reformistes signaren el Pacte de Punto Fijo, que
tenia per objectiu impedir l'accés
al poder del Partit Comunista. Des
d'aleshores, s'instaurà un règim
bipartidista i durant 40 anys el país
rodolà pendent avall, a causa de la
corrupció política i l'espoli a mans
de l'oligarquia criolla, el que comportà una pauperització extrema
de les classes populars (un 80% de
la població es troba sota el llindar
de pobresa).
El règim que en resultà obtingué en tot moment el beneplàcit
d'Estats Units, gelosos dels recur-

sos petrolífers i que preveien l'ús
del país com a cap de pont per a
una possible invasió de Cuba. El
poble intentà diverses vegades
deslliurar-se d'aquest règim, com
per exemple durant el Caracazo
del 27 de febrer de 1989, reprimit
a sang i foc (més de 5.000 persones assassinades) pel president
Carlos Andrés Pérez d'Acción
Democrática (socialdemòcrata).
Chávez entra en escena
El 2 de febrer de 1992, el coronel
Hugo Chávez, al comandament de
la divisió de paracaigudistes de
Maracay, ocupà el ministeri de
defensa amb l'objectiu de retornar
una democràcia autèntica a Veneçuela, però fou detingut i empresonat. Aquest fet el catapultà a la
presidència del
país l'any 1998,
arran del triomf
del moviment
popular a les eleccions presidencials. S'aconseguí així la reunificació programàtica de tota l'esquerra, es
creà el partit
Movimiento V
República i es fixaren les bases
del bolivarisme,
J. BONET

Jordi Clausell, en canvi,
ha encapçalat durant
16 anys el Secretariat
d’Entitats

Suport popular a
Palestina
INTERNET
Gent de barris humils partidaris de Chávez
que ha esdevingut referència dels Restauració de la democràcia
moviments socials de la Gran Co- Tanmateix, la impressionant reaclòmbia (CONAIE a Equador, ció popular (més d'un milió de perFARC-EP a Colòmbia, etc...). El sones marxant a Caracas cap al
triomf electoral de 1998, significà Palau Presidencial), així com el fet
la liquidació del pacte de Punto Fijo determinant que nombrosos seci la instauració d'un procés de tors de l'exèrcit, fidels a la seva tradidemocràcia participativa, recolzat ció democràtica i antiimperialista,
pels moviments de base, que tin- es negaren a reconèixer el govern
gué el seu reflex en el canvi insti- oligarca, obligaren a variar el curs
tucional que provocà l'aprovació de dels esdeveniments. Veneçuela es
la constitució bolivariana l'any trobava al llindar de la guerra civil,
2000.
el que significava obrir un nou front
Des de llavors, a Veneçuela s'ha de lluita contra l'Imperi, en un
procedit a desmuntar les estruc- moment en què calia estabilitat,
tures que durant 40 anys havien mentre Estats Units s'ocupen d'arecolzat l'oligarquia. Precisament, justar comptes amb "l'eix del mal".
han estat els canvis substancials Possiblement, els instigadors preque el govern promulgava a través veien un passeig militar i ningú es
de les lleis de pesca, terres i hidro- creia que s'assolís un nivell de
carburs (tres sectors bàsics en l'e- mobilització en què milers de perconomia veneçolana), les que han sones, arriscant les seves vides (totes
servit de detonant el cop d'estat. les garanties jurídiques estaven susL'oligarquia criolla, l'alta jerarquia peses), sortirien al carrer per defeneclesiàstica (i particularment l'O- sar el procés revolucionari bolivarpus Dei), el lobby mediàtic, el ià. Aquest fet, ajudat per la detersindicat socialdemòcrata CTV i minació de la majoria de l'exèrcit a
sectors de l'exèrcit, amb l'assesso- fer costat al poble, és la causa del
rament d'experts en contrain- fracàs del cop. Van ser els qui no
surgència dels EUA haurien forjat han estat mai res, els oblidats, els
l'aliança que permeté el cop.
que han retornat la democràcia a
El seu objectiu era prou clar: Veneçuela. Ara li pertoca al seu
suspendre les institucions demo- govern fer-se digne d'aquest sacricràtiques durant un any, liquidar el fici i apostar decididament per un
moviment popular i permetre un procés de democratització al servei
retorn a l'status quo anterior a dels interessos populars.
1998.
Jordi Bonet (Poble Sec)

Entrades: 1 dia anticipada 7 euros, taquilla 9 euros
2 dies anticipada 13 euros

20h. Concert:

Toni/BARCELONA
Els dies 7 i 14 d´abril, Barcelona
es va mobilitzar un cop més en
contra de l' ocupació israeliana
dels territoris palestins, amb 8000
i 16000 persones respectivament
i amb una nombrosa participació
de la població d'origen àrab.
Sharon , Israel, EEUU i Europa
estan duent a terme un viatge
molt dolorós i sense retorn en
aquesta "venjança infinita".
Durant els 25 dies que ha durat
la invasió, Washington, El Cairo,
Bagdad, Nova York... i sobretot
Rabat, amb més de un milió de
participants, van demanar el final
d'aquest despòtic genocidi.

Judici per
extradir el Juanra
ContraInfos/HOLANDA
La primera vista per determinar si
l'estat holandès extradita el músic
català Juan Ramón Rodríguez, acusat de col·laborar amb ETA, es va
celebrar el 23 d'abril. Aquesta, no
obstant, fou només una audiència
formal, sense públic i sense decidir
res. El judici definitiu serà d'aquí a
4 ó 6 setmanes. Es pretenen realitzar accions internacionals de protesta, com la del passat 19 d'abril,
en què un centenar de persones es
va concentrar a davant del consolat holandès de Barcelona, en un
acte vigilat per furgonetes d'antiavalots i vehicles de policia secreta.

Organitza: endavant (http://www.endavant.org)

RED BANNER
RÀBIA POSITIVA

11h: Activitats infantils: Xocolatada i putxinel.lis
14:30h. Dinar popular amb l’actuació de
J.M Cantimplora i l’Orquesta Cloratita
18h. Acte Polític
20h. Concert GRATUÏT de fi de festa:

BERRI TXARRAK
OBRINT PAS

MERINO
FELIU VENTURA
L’ENSALADILLA
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Tallers, assessorament i exposicions
Dilluns i dijous de 18 a 21
Dimarts i dijous 18:00 a 19:00
Dimarts de 19:00 a 20:30
Dimecres a les 19:30 a 21:00
Dijous 16h a 17h i 17:30 a 18:30
Dijous 21:00 a 22:30
Disssabtes matí 10:00 a 11:30
Segon dilluns de cada mes
a partir del 6 de maig
a partir del 6 de juny

Escletxa:Punt informació violència domèstica
Anglès (12’02 € al mes)
Advocat (telefoneu abans, gratuït per socis)
Jocs d'improvització (gratuït)
Ioga (12’02 € al mes)
Ball de Saló (15’02 € al mes)
Tai Txi (15’02 € al mes)
Grup de reflexió
Exposició de Graffitis
Exposició de Cartells de la Guerra civil

Activitats CSA HAMSA
Dissabte 4 de maig a la tarda
i per la nit...
Dilluns 6 de maig
Dissabte 1 de juny
Dimecres 8-22 de maig i 5 de juny
Cada dijous a les 20h

CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
AC Arran
AC Arran

a l’Hamsa...

Cinema: La batalla de Argel i La noche de los lápices
Festival Reagge amb DJ’s i MC’s.Org El Vocero Disidente
Xerrada-Debat sobre transexualitat
Kafeta queer ( Transgressió de gènere)
Sopadors de l’Hamsa
Cicle de cinema “Bajo el peso de la ley”

Aniversari Can vies

a can vies...

Divendres 10 de maig 21:30

Festa re-inauguració de la Cafeta amb
Pirat's Sound System Dj. Victortuga

Dissabte 11 de maig 21:30

Concerta l’Hamsa (2€) amb
Bullanga ( Sants + L'H )
Hij@s de la Amnesia ( St. Andreu + Trini )
Kuero ( Conca, presentant nou treball 'Calles Punk')
+ Festa:Dj's Fusters,Dj. Strangelove
Cinema Interactiu: 'The Rocky Horror Picture Show'

Diumenge 12 de maig 20h.

Dilluns 13 de maig 18h.
Inauguració exposició de l'aniversari amb fotos + videos + diapos
Dimarts 14 i Dimecres 15 de maig Cafeta-exposició de l'aniversari
Dissabte 18 de maig
21h. Sopar amb espectacles al c/Jocs Florals.

Cicle de Xerrades Passió i Revolta
Divendres 9 de maig a les 20h
Divendres 17 de maig 20h
Divendres 17 de maig 20h
Divendres 17 de maig 20h
Divendres 17 de maig 20h

a can vies...

Dissidències als països del Est
Revolta dels clavells a Portugal'
Itàlia entre el 68 i el 77
Lluites autònomes a la “transició espanyola”
Cloenda

Reunions
6 i 20 de febrer a les 20:00
6 de febrer a les 19:00
Primer i tercer dimecre a les 19:30
Primer dijous de mes a les 20:00
Dimarts cada 15 dies a les 19:30
Diumenges a les 19:00
cada dimarts a les 20:30
cada dijous a les 21h
cada dilluns a les 20:30
cada 15 dies, dimarts a les 21h
cada dilluns a les 20h
cada dilluns a les 22h
cada dimecres a les 20h

Comissió de Veïns de La Bordeta
Junta del CS de Sants
Attac Sants-Les Corts
Jo també em planto
Plataforma Cívica 12-O en llibertat
Alma Peruana
CAL
Endavant-Sants
Alosa
CSA Hamsa
Maules
Tenses
Assamblea CSA Can Vies

CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
Casal Independentista
Can Vies
CSA Hamsa
Casal Independentista
CSA Hamsa
Can vies

Dimecres 22 de maig a les 19h
Dilluns 6 de maig a les 20h

Xerrada presentació la Burxa
Assamblea General de la Burxa

Biblioteca Vapor Vell
Can Vies

DOMICILIACIÓ BANCARIA

Subscriu-te
Les subscripcions a la Burxa acompliran dos objectius: fer-la arribar allà on
la seva distribució no arriba i ajudar
econòmicament al seu manteniment.
Es pot fer de diverses maneres:
mitjançant correu convencional, per
domiciliació bancària o manualment.
Així que ja saps

Nom________________________________________
Cognoms____________________________________
Carrer i número_______________________________
Codi Postal___________ Població_________________
Telèfon_______________ DNI____________________
Subscripció anual
per rebre la Burxa
9 euros
(1500Ptes)

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

Aportacions
voluntàries a la
Burxa
_______euros
(escriure amb claretat)

Caixa/Banc_______________________________
Adreça___________________________________
Població__________________________________
Nom del titular_____________________________
CODI ENTITAT
CODI SUCURSAL
CODI SEGURETAT
NÚM DE COMPTE
es prega que entregueu fins a nova ordre els rebuts que presentarà La
Burxa
Data__________
Signatura

