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Visca la Festa Major!

De nou tornem a viure la Festa
Major. Una setmana agraïda per
quasi tothom. Precisament LA
BURXA del mes d’agost la dedi-

quem a aquest es deveniment. A les
pàgines centrals hi podràs trobar el
programa complert de tots els
actes que s’hi faran, posant espe-

cial ènfasi en les Festes Alternatives, on hi participem activament i que compliran cinc anys
d’existència. Cinc anys procurant

deixar el pavelló ben alt i intentant
celebrar les festes de la manera més
satisfactòria possible. Enguany el
lema de les festes el dediquem a

una reivindicació ben fonamentada: el soterrament de les vies. I més
encara quan es celebren precisament sobre les vies.
> pàgines centrals

Falten espais
d’ús social

Desallotjament
pel setembre

Encara que la manca de locals i espais públics és una mancança crònica arreu de la ciutat, en els darrers temps la situació del barri ha
empitjorat notablement. Al tanca-

La Torrera, vivenda okupada situada al carrer Olzinelles, ha rebut ordre de
desallotjar la casa el 2 de
setembre entre les 9,30h i
les 15,30h. Durant el juliol s’han realitzat algunes
accions per mostrar als
propietaris, una família del
barri, el suport que part
del veïnat dóna a la possibilitat que s’arribi a un
acord. Els ocupants diuen
que a la finca no s’hi pot
fer res per que encara hi ha
uns llogaters, i demanen
R.S.A.
estar-s’hi fins que no canviï La casa està al 77 i 79 d’Olzinelles.
la situació. Els propietaris, però, no desallotjament i la conseqüent
han atès la proposta i semblen intervenció policial.
> pàgina 4
decidits a tirar endavant amb el

ment de fet de l’equipament juvenil
a la Casa del Mig s’hi suma ara l’expulsió de la Colla de Diables del
seu local.
>pàgina 10

La Casa del Mig se l’han quedada els tècnics municipals.

Sants
CSA Can Vies (carrer Jocs
Florals 42, 08014 Sants, BCN)
Telèfon: 93 422 16 13
Correu electrònic:
laburxa@llibertat.com
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Editorial

Nos engañaron con la democracia!
Pocavergonyes

Quan semblava que ens submergíem en el relax estiuenc ens ha arribat una mala notícia: una jutgessa ha dictat ordre de desallotjament per
la Torreta. Una bona manera de començar el curs. Ara per ara resulta
quasi impossible aturar el que sembla inevitable. Un altre cop sembla
que els propietaris guanyaran la partida. La policia farà fora els ocupants
de la casa i aquesta quedarà buida fins que hi puguin construir. El sentit comú portaria a qualsevol a pensar que el millor seria arribar a un acord per a que els actuals habitants s’hi puguessin estar fins que fos possible. I més quan ja fa tres anys que hi viuen tranquilament. Però no. La
lògica imperant en la ment dels propietaris no entén de necessitats, sinó
de beneficis. I el cas de la Torreta n’és un exemple ben il·lustratiu. No
es tracta d’una gran immobiliària ni de cap ric. Els propietaris són una
família del barri, amb un comerç davant la casa. En cap moment han
volgut parlar amb els inesperats inquilins, ni tansevol amb terceres persones. Prefereixen tenir la casa plena de rates a que algú l’habiti. Se’ls hi
hauria de caure la cara de vergonya. Esperem que el 2 de setembre el
carrer Olzinelles s’ompli de gent per evitar que se surtin amb la seva.

Per festes, llibertat Laura!
Ja som a ple agost, la vila de Sants queda buida, ens abandonen els
cotxes, els fums, els sorolls... hi ha calma total. Molta gent és fora respirant nous aires per a que l'aire enrarit de la ciutat es volatilitzi i resulti
més respirable al tornar. Si més no que respiri a festes, perquè per molt
podrida que estigui la ciutat les festes majors tornen any rera any, encara
que ens faltin companys i companyes. Tot i restar tancats físicament
entre murs de formigó i barrots de ferro, per festes aquests només són
pols i ferralla perquè per festes les seguim tenint al nostre costat ballant,
bevent, rient... És per això que volem i exigim la seva llibertat.
L'any passat, durant les darreres festes majors, els moviments socials
vam patir una ràtzia repressiva molt forta. La Laura, una companya de
Terrassa directament afectada, va ser detinguda quan tornava a casa
després d'una nit a les Festes Majors Alternatives de Sants. Se li va aplicar
la Llei antiterrorista: aïllament, tortures, pressions, abusos... i posteriorment va ser ingressada a presó. Igual que altres companys, a nosaltres
ens han pres la Laura, i és per això que aquest any l'Assemblea de Barri
de Sants li dedica les festes.

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 la bústia
de l’AC Arran (c/ Premià 20).
Un camping de primera
treballadores de tercera
Altra vegada hem caigut en la
trampa i la necessitat de treballar
un estiu més en l'hosteleria, al
càmping Montroig a Cambrils,
considerat el segon millor d'Europa. Millor per a qui? Part dels
treballadors venen amb contracte
de pràctiques de turisme per acabar fent de cambreres o escombriaires. D'altres venim amb un
contracte que t'obliga a treballar
de dilluns a diumenge nou hores,
però que acaben sent més. No
podem entrar a cap establiment
del càmping ni parlar amb els
clients més de dos minuts. No
som més que un dels 280 treballadors reciclables. Un malaurat succés ho ha evidenciat. El 17 de juliol dos treballadors cordobesos

Periòdic de comunicació
popular de Sants
i barris veïns

de vint anys van morir atropellats
davant del càmping. En ser
avisats, els propietaris respiraren
alleugerits al saber que eren treballadors i no clients. No van ni
pagar el taxi dels amics que van
anar a l'hospital. L'endemà es va
organitzar una sentada en record
dels dos nois morts. Els caps de
l'empresa van amenaçar els 40 treballadors de Córdoba que no
cobrarien tots els dies treballats.
Tot i així la sentada es va fer i hi
van assistir alguns clients.
L'empresa va enviar la Guàrdia
Civil. Tothom, també clients del
càmping, arribava a la mateixa
conclusió: serà el segon millor
càmping d'Europa, però els treballadors no som tractats ni considerats com a persones.
Cristina, Esther, Gemma, Marta

Igual que en Manu Chao canta “nos engañaron
con la primavera” nosaltres podríem dir: “nos
engañaron con la democracia ...”. Abans que
algú es llenci a esbudellar-nos, cal que ho expliquem. Viure al primer món, al cor de la vella
Després que la caiguda del bloc de
l'Est ens fes concebre l'esperança
d'un món més abocat a la solidaritat, sense despesa en armaments
que l'absència d'enemics ja faria
innecessària, després que veièssim
que el món era cada cop més ric i
que la medicina podia atacar quasi
totes les malalties, ens hem
trobat amb l'absurda realitat
d'un grapat de guerres contínues, d'atemptats esgarrifosos, d'escalades d'armaments,
de controls aferrissats de la
societat per prevenir, diuen,
un suposat terrorisme, de negació de medicines als països
que no poden pagar-les, d'una
distribució cada cop més desigual de la renda, d'uns contractes cada cop més escombraria, d'una societat en la que
impera el culte a la riquesa.
Matxaquen la societat civil fins
que aquesta, en alguns casos, emprèn el camí de la revolta, i això els
dóna nous arguments per lluitar
contra el que anomenen terroristes.
I no només és això. Llegim que a
Israel, per exemple, a més de massacrar la societat palestina, voten al

Durant l’inici de la dita transició
cap a on, cap a què?, el malaguanyat, i encara no batut en vendes,
Manuel de Pedrolo escrivia al
també malaguanyat “Brusi” les
anomenades “Cròniques colonials”, que va aplegar en un volum
la també, i van tres, malaguanyada editorial El Llamp. La colònia:
Catalunya. Era una delícia llegir la
prosa fluïda i afinada de l’escriptor de les terres de Ponent. Els
articles furgaven de manera sistemàtica i implacable en l’únic lloc
on de veritat els fa mal, als colonitzadors: la denúncia del dret de
conquesta que aviat, amb més o
menys violència, farà tres-cents
anys que exerceixen.
I ara, la presidenta del “congreso de los diputados” amb nom de
sainet sarsualero, Luisa Fernanda
(Rudi), que confon “gobierno”
amb “reino” i que creu que el
“Reino de España” del PP és la
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si cal a no se sap quina connexió
amb la banda terrorista tal o qual...
O bé quan els veïns irrompen en
un acte municipal, cansats de no
ser escoltats, el polític de torn fa
grans escarafalls parlant a la premsa d'unes suposades actuacions
antidemocràtiques.
Els polítics que tenim són,
ho sabem, culpables del genocidi participatiu que patim.
Veuen el teixit social i la participació ciutadana com un
perill per a la seva subsistència com a col·lectiu de privilegiats. Gent que s'ha fet rica,
o que ha prosperat socialment
gràcies a un càrrec al servei de
poble.
Ens veuen com un perill,
i en això tenen raó. Ens cal
ALBERTO treballar per desemmascarar
o evitant nous sistemes d'elecció aquesta farsa, per destruir una
directa que posin en perill la seva democràcia podrida que cada cop
s'assembla més a una politocràcia
poltrona.
Més a prop nostre, els polítics dictatorial.
I no ens tremolarà el pols. A
de torn treballen incansablement
per "desactivar" la societat civil. poc que puguem la destruïrem.
Avorrint els sectors més tímids i,
Llibert, de la Comissió de
directament detenint i engarjolant
Veïns de la Bordeta
els més combatius, fent referència
parlament una llei que prohibeix als
palestins reclamar indemnitzacions
pels danys rebuts, o a la propera
Itàlia l'amic Berlusconi fa votar una
llei que evitarà el processament dels
seus amics i d'ell mateix!. Altrament
dissenyen lleis electorals a la seva
mida, tot prohibint partits molestos

De colònies
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Europa democràtica, amb un govern municipal
anomenat socialista i en un barri on el Regidor
ho és també de participació ciutadana ens hauria de semblar que vivim al millor dels móns. I
no és així!.

reencarnació de l’Espanya dels
Austríes, on el sol mai no se n’anava a dormir, ha tret pit (sense
l’article masculí singular, no siguem malpensats) davant de l’alcalde de Sant Pere de Torelló
(Osona), Jordi Fàbrega, per obligar-lo a escriure en “castellano”,
li-dioma-de-limperio. La cosa va
anar així: no li va acceptar un escrit de l’ajuntament en català, i
quan li va retornar amb una copia
traduïda, va recordar a l’alcalde que
com espanyol té l’obligació d’utilitzar la llengua castellana.
En Jordi, jove i valent com és,
no s’ha arronsat i ha dit que n’està
fart de ser tractat com si fos un
indígena del vell imperi colonial
espanyol. I ha afegit : “Se m’està
discriminant per raons de llengua
ja que pel fet de ser catalanoparlant dins de l´Estat espanyol del
qual, malauradament, encara en
formem part, quedo reduït a ciu-

tadà de segona categoria, a indígena a colonitzar”. A més és del
morro fort el xicot, i ha demanat
a la inefable presidenta amb nom
de sainet audiència per a pentinarla, que es deia abans.
Jordi, no t’hi escarrassis, no
perdis el temps No hi poden fer
res, com res no hi podien fer
l’Hernán Cortés, el Conde-Duque, en Felip V, l’Espartero, en
Pavía, en Franco. Tot allò que no
entenen ho menyspreen i, si poden, s’ho carreguen. És la negació de la diferència com a capteniment sistemàtic, sense el qual
deixarien de ser el que són, del
qual no poden prescindir si s’entossudeixen a tenir un lloc al sol,
lloc que no saben tenir si no és
fent fora els altres i sol que no
saben prendre si no és prenent-lo
als altres.
Quel Ness

En aquesta Burxa han col·laborat: Alba Ayala, Roser Benavent, Bernat Costa
Reimondez, Toni Gonzàlez, Ivan Rubio i Garcia, Raül, Guillem Sànchez,
Roger Sánchez Amat, Jordi Bonet, Pau, Les Tenses, David Positiu, Les
Tenses, Jesús Rodríguez, Miquel Darnès, Lancelot, Jordi Esteban, Soto
Lagarto, Joaquín Trullén
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Desallotjament pel setembre
Amenaça imminent per la Torreta,
vivenda okupada del carrer Olzinelles

Els propietaris s’han negat a dialogar
tot i no poder fer res a la finca
una possibilitat difícil ja que el jutjat tanca per vacances fins el
mateix 2 de setembre. Durant el
mes de juliol han repartit propaganda entre el veïnat més proper,
s'ha realitzat una concentració el
18 de juliol amb la participació
d'unes 50 persones i s'ha presentat un recurs. També han recollit
unes 250 signatures per presentar
als propietaris. Tot i això, no són
gaire optimistes.

Roger Sánchez Amat/LA BORDETA
A mitjans de juliol va arribar la
notícia: el jutjat civil nº2 instava els
ocupants de la Torreta a abandonar la finca el 2 de setembre
entre les 9:30h i les 14:30h. Aquesta decisió pretendria ser el final
d'un procediment engegat per la
denúncia que els propietaris van
presentar un cop okupat l'edifici,
el 4 de setembre del 1999. Llavors
un grup de joves van entrar als
números 77 i 79 del carrer Olzinelles i la van convertir en la seva
vivenda. Des del principi van
intentar parlar amb la propietat pel
tal d'arribar a un acord, però la
resposta va ser del tot negativa.
Una casa rehabilitada
Els grup de set habitants de la casa
creuen que l'ordre judicial és injusta ja que, a part de les feines de
rehabilitació que van haver de fer
durant mesos, ara es quedaran
sense casa i l'edifici quedarà buit.

La concentració, davant la Torreta, va reunir amics i veïnes.

IVAN

suport veïnal. "Ara per ara, només
la pressió de la gent pot fer que
els propietaris aturin l'ordre judicial" comenten en l'octaveta editada per l'ocasió. A més, es dóna
el cas que els propietaris són una
família part de la qual viu al barri
(l'edifici de davant de la Torreta
també els pertany). També es
podria aconseguir un aplaçament,

Aquest és el principal argument:
el fet de que la tercera caseta de la
finca sigui habitada per uns llogaters impediria als propietaris
construir-hi res.
Campanya veïnal
Un cop assabentats, les i els ocupants de la Torreta van iniciar una
petita campanya per recollir

Error judicial
La via judicial semblava tenir consistència, ja que durant el procés
s'ha comés un greu error al no
comunicar les decisions a l'advocat d'una de les parts. A més, hi ha
un recurs sobre el qual s'ha de
definir l'Audiència Provincial, pel
que si es desallotja la casa i el
recurs resulta favorable als ocupants, es produïrà una greu
situació d'indefensió. Per ara, ja
han convocat una concentració el
mateix dilluns 2 a les 9 del matí.

Operació de
guerra per
un cable
Guillem Sanchez/Hostafrancs
La campanya de la Fecsa contra el
frau està agafant proporcions
serioses. L’ensurt que van endur al
CSA Hamsa va ser majúscul quan
van aparèixer un parell de furgonetes de la policia. El que semblava un desallotjament il·legal va
resultar ser el tall del subministrament elèctric. A pesar de la provocadora presència policial, els okupants van mantenir la calma, i es
van limitar a llençar algun cubell
d'aiga als militaritzats operaris.
Des de l'Hamsa s'apunta a que
això formi part de la campanya de
desgast que la propietat està duent
a terme per afavorir un desallotjament. També s'hi inclouria la
demanda veïnal per construir un
parc al solar, totalment justificada, però que en cap cas hauria de
ser incompatible amb l'existència
del centre social, al qual fan
defineixen sospitosament com un
“col·lectiu de joves que algunes
matinades fan activitats de força
soroll, molestant els veïns i
veïnes".

Espectacular acció a l’Estadi Olímpic
Dos joves es van penjar a l’escenari a
mitja actuació i el públic va desplegar
un macromosaic amb el símbol okupa
Alba Ayala/MONTJUÏC
En el decurs de la celebració institucional del 10è aniversari dels
Jocs Olímpics i la presentació del
Fòrum 2004, un parell d'accions
organitzades pel moviment okupa
van voler denunciar l'altra cara del
publicitat major esdeveniment històric de Barcelona. Després que
Jordi Pujol i Joan Clos commemoressin l'aniversari donant la benvinguda al Fòrum 2004 i rendint
homenatge a Joan Antoni Samaranch, ex falangista que més tard
va fer el salt a la direcció del COI,
va tenir lloc l'acció més ingeniosa.
A l’aixecamer un conjunt de mil
cartolines, repartides prèviament
entre el públic que pensava que
formaria el logotip dels jocs
olímpics, es va crear un mosaic
gegant amb el símbol del moviment okupa. La figura, de prop de
500 metres quadrats, es va fer visible durant cinc minuts a tot l'Estadi davant una tribuna que no va

poder dissimular la sorpresa. Segons un membre de la comissió
organitzadora, "el desplegament
del macromosaic s'ha realitzat per
denunciar la repressió policial que
va acompanyar els Jocs Olímpics
de 1992 i per denunciar els processos especulatius i financers que
van caracterizar tant les Olimpíades com el projecte del Fòrum
2004, amb la careta de falsos continguts étics i socials".
Trenta minuts després de la
primera acció de rebuig a la celebració, dues persones es van penjar des del travesser de l'escenari
desplegant una pancarta de 10
metres on s'hi podia llegir: "1992=
repressió, Fòrum 2004=especulació". La grabació en directe de la
celebració inevitablement va mostrar a tots els espectadors algunes
imatges de l'acció okupa, però ràpidament es va tallar l’emissió donant pas a la publicitat, i al dia
següent gairebé cap mitjà en va fer
ressó. Tot i així, el moviment

El Peret va gaudir uns minuts d’una novedosa i inesperada coreografia.

okupa va fer una valoració molt
positiva, tant per l'espectacularitat
de l'acció, que va sorprendre a tothom, com per l'objectiu de trencar la normalitat de la celebració
que, segons els okupes, oculta les
conseqüències socials d'aquest tipus d'esdeveniments que només
beneficien a la classe política i
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financera. "Els megaprojectes a
l'estil Fòrum 2004 amaguen la
Barcelona que no es veu: la de la
manca d'equipaments que privatitza infraestructures públiques,
com és el cas de la venda dels terrenys de Renfe-Meridiana a El
Corte Inglés, la ciutat més cara de
l'Estat espanyol, la que té 70.000

PREMSA

vivendes buides, la ciutat dels 3000
sense sostre, la dels nens del carrer, la dels immigrants desallotjats". Joan Clos, per la seva banda,
donava la benvinguda al Fòrum
amb un missatge de diversitat animant el "somni dels barcelonins i
barcelonines de fer realitat aquestes grans ambicions".

Sants
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La falta de locals amenaça el teixit associatiu
La Casa del Mig, l'Agrupament Joan Maragall i ara els Diables pateixen el mateix problema
Guillem Sanchez/Sants
Tot i que els nostres barris gaudeixen d’un teixit associatiu molt ric i
actiu, la realitat és que la manca de
locals, sumat a la política sectària
en subvencions que té el Districte,
estan posant en perill moltes de les
activitats. El cas més flagrant i ja
prou conegut és el de l'equipament
juvenil de la Casa del Mig, que dos
anys després, el seu desmantellament ha suposat la desaparició del
90% dels col·lectius que l’utilitzaven, així com la fi de nombroses
iniciatives que sortien d'allà. També
és paradigmàtica la situació de l'AV
Rambla de La Bordeta, que es va
escindir de l'AV Badal-Brasil-Bordeta per lluitar pel cobriment del
Cinturó. Ara la seva demanda que
el Districte pagui el lloguer d'un
local social, (en un barri que no té
cap espai d’aquest tipus) juntament
amb l'AV Sants Sud, un equip de
futbol aleví, un de submarinisme i
altres entitats de la Bordeta ha estat
denegada amb la vaga promesa
d'obtenir un espai en la futura reordenació de Can Batlló d'aquí 5
anys. I això contrasta amb l'AV

Badal-Brasil-Bordeta i el seu
espaiós local pagat pel Districte.
Un altre cas urgent és el de
l'Agrupament Escolta Joan Maragall, que després de 10 anys de nomadisme forçat, durant el que han
estat a les seus d’altres entitats, sense aconseguir mai un espai adequat
a les seves necessitats. El cansament
i desgast creats per aquesta situació
han passat factura, i l'ombra de la
disolució planeja a l'entitat; encara
que de moment no s'han rendit i
estan recollint signatures per que
l'Ajuntament els cedeixi un local.
L'últim col·lectiu afectat són els
Diables, que tot i ser una de les
colles més antigues i consolidades
de tota la ciutat mai han gaudit d'un
local propi, sinó tant sols tenien un
passadís entre les Cotxeres i l'església de Santa Maria que únicament permetia deixar el material (i
els nombrosos robatoris a part)
però no fer-hi reunions o altres
activitats. Ara però, fins i tot això
se'ls hi ha retallat, ja que allí s'ha de
col· locar l'aire acondicionat del
centre cívic, i amenacen amb
mobilitzacions de cara a l’octubre
sinó se’ls dóna una alternativa.

Entrevista a Paola Mulero, usuària de la Casa del Mig:

"La Casa del Mig no era només un espai,
sinó també un esperit"
Explica’ns una mica d'història
La Casa del Mig es converteix en
equipament juvenil cap al 95. Després, i per fer-hi obres, es trasllada al carrer Miquel Bleach, i allà
explota: els animadors treballen
molt i es genera un espai que permet la creació d’associacions, i
moltes activitats: teatre, rol, solidaritat, s'edita una revista, es coordinen les associacions dels instituts...
Com es produeix el tancament?
Les obres estaven acabant, i nosaltres preparàvem el trasllat, repartint l’espai, quan ens arriba el rumor que només tindrem la planta
baixa, que el pis és per oficines.
Però no us diuen res, només és
un rumor?
Exacte, en cap moment ens han
donat una comunicació oficial.
Llavors ens organitzem en la
Plataforma "La nostra Casa del
Mig" i convoquem una xocolatada, una assemblea al Districte,
cartes als diaris... I finalment ens

rep l'Alcober, però encara és
pitjor, ens enganya, menteix. Nosaltres tenim una carta escrita i signada per ell comproment-se a
tornar-nos el local quan acabin les
obres. Finalment ens acusa sense
proves d'una pintada amenaçadora a la porta de casa seva. El més
curiós és que ningú ha vist mai
aquesta pintada, ja que la van borrar a primera hora, però és l'excusa
per acabar amb el diàleg.
I mentrestant, que us van dir?
L'argument seu és que no volien
un gueto, sinó que féssim servir
diferents espais. No entenen que
la Casa del Mig no era només un
espai, sinó també un esperit. Que
el problema nostre no és d'espais,
per això tenim els instituts, els centres cívics o els centres socials
okupats, sinó el fet de tenir un
punt de referència, un lloc on
coneixe'ns i donar-nos a conèixer.
Però la Plataforma ja no existeix
Ells juguen a desgastar-nos i final-

ment ens divideixen entre les entitats que volen continuar amb l'espai
que sigui i les que es neguen a trepitjar aquest "equipament". Finalment,
tanquen el local de Miquel Bleach
per sorpresa llancen tot el material
a les escombraries. Es salva perque
ho vam veure i el vam recollir. Al
final, tant sols tenim la meitat de la
planta baixa, incloent el Punt d'Informació Juvenil i una sala de noves
tecnologies de pagament que ningú
utilitza. Així ens queden dues sales
i un rebedor que tenen la barra de
dir-li sala d'exposicions, la plantilla
s'ha retallat de sis persones a una, i
encara es queixen perque fem soroll.
I els col·lectius?
La majoria s'han disolt, els altres
s'han buscat la vida. L'ambient de
col·laboració de la Casa ha mort i
no entra gent nova. Ara només hi
anem un grapat de persones cada
tarda perque no el puguin tancar,
però al setembre acomiaden l'últim
animador, així que ja veurem.

El veïnat vol decidir sobre el barri
Guillem Sànchez/HOSTAFRANCS
Ni el temps, extraodinàriament
dolent per ser juliol, ni els canvis
d'última hora, ni les inminents
vacances van impedir que la gent
implicada en les diferents reivindicacions veïnals que estan sorgint als
nostres barris es trobessin en un
acte públic-assemblea. Després d'un
primer intent pel dissabte 6 de juliol, ajornat a causa de la pluja, l'acte
es va celebrar el 13. Tot i que no va
poder ser al parc de l'Espanya
Industrial, davant les oficines
municipals de la Casa del Mig, i a
causa de noves amenaces climàtiques es va traslladar al Centre
Social Hamsa.
Tots aquests canvis va afectar

l'assistència, que tot i això va ser de
prop de 40 persones. Aquesta va ser
força activa, desvetllant la clara voluntat de coordinar les diferents
lluites per tal de fer pinya davant el
Districte. De fet, aquesta va ser una

de les idees que més es va anar
repetint al llarg de totes les intervencions. L'altra qüestió en què hi
va haver acord va ser en considerar
l'especulació com la problemàtica
comuna, ja que es considera que

IVAN.

Finalment l’acte es va fer a la porta de l’Hamsa.

posa la ciutat i l'urbanisme al servei
dels diners i no de les persones.
També es va exigir que el veïnat
pugui decidir com han de ser els
seus barris, i es va destacar el malestar general per la prepotència dels
polítics, visualitzada amb la fugida
i les sortides de to que van realitzar
la darrera Comissió d'Estat (veure
La Burxa núm. 53).
Va participar gent de la Comissió
de Veïns de la Bordeta, que van
recordar la història de Can Batlló,
de la Comissió pel Cobriment de
les Vies, els afectats pel Mercat de
la Marina, els veïns de la plaça
Cerdà (que reclamen que es compleixin les promeses d'equipaments
a un solar en el que actualment s'estan fent pisos de protecció), gent de

les diferents cases okupades del barri i les entitats juvenils afectades per
la desaparició de l'equipament a la
Casa del Mig. Un cop presentats els
diferents conflictes es va buscar
maneres de confluir en reivindicacions tan dispars, de les diferents
estratègies a utilitzar i la gent amb
més experiència van recordar com
s'havien guanyat algunes lluites
històriques.
A pesar de no concretar res, hi
va haver consens en no perdre el
contacte, repetir la trobada després
de l'estiu i anar fent seguiment a
través de la Plataforma Veïnal contra l'Especulació, que recentment
s'ha constituït a Barcelona i que
coordina una vintena de lluites
locals de tota la ciutat.

Aquí podries posar
el teu anunci
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Els maquis a
Catalunya

Jornades Llibertàries Anguita visita Sants
a Barcelona
ContraInfos/POBLE SEC
La commemoració dels 25 anys de
les Jornades Llibertàries que tingueren lloc el juliol de l’any 77 al
parc Güell va ser l’excusa per reflexionar sobre l’evolució del
moviment llibertari durant aquest
període i a l’actualitat.
Els debats varen incloure un
ampli ventall de temàtiques i es
varen desenvolupar al centre social
Espai Obert i a la Fundació d’Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistes.
Civilització i anarquisme, repressió,
món del treball, municipis lliures,
mitjans de comunicació, marginació social, software lliure i federalisme varen ser alguns dels àmbits de
discusió i donen idea de l’amplitud
de les reflexions que es plantejaven
des dels col·lectius organitzadors
de la trobada.
Tant a les ponències com a les

intervencions dels i les assistents als
diferents actes, es varen fer constants crítiques i aportacions en
referència a la unitat del moviment
llibertari, a la utilització de les diferents formes de lluita i al paper de
les organitzacions anarco-sindicalistes i dels ateneus dins del panorama
general del moviment llibertari. Si
més no, la participació va ser força
elevada tant entre persones de la
generació que visqué la transició,
com entre aquells i aquelles que ho
han conegut a través de la memòria
històrica escrita o verbal que deixaren aquells anys. Tanmateix, les
Jornades Llibertàries 1977-2002
varen significar la represa d’alguns
debats que feia anys s’havien deixat
aparcats, i la retrobada de l’esperit
de lluita de persones i col·lectius
cap un món més just i més lliure,
tal i com s’afirmava al manifest de
presentació de l’efemèride.

La jornada va tenir una dimensió internacional.

Toni González/SANTS
Amb el títol “Perspectives de l’esquerra anticapitalista a Europa” el
30 de Juny a les Cotxeres s’hi va celebrar una conferencia organitzada
per “Espai Marx”. Van intervenir
Jean Pierre Page (Rouges Vif,
França), Livio Maitan (Rifundazione Comunista, Itàlia) i Julio Anguita

Toni González/SANTS

TONI

(IU). En poc més de tres hores van
exposar el patètic moment pel que
estan passant les formacions d’esquerres. L’atomització del vot, la
necessitat de trobar un discurs consensuat capaç de motivar i mobilitzar a la població, plantar cara a l’avanç de la extrema dreta, al neoliberalisme i els seus devastadors sistemes de globalització.

Quan convé soterrem vies!!!
Roser Benavent/SANTS
Mesos d'espera per parlar, una proposta a l'aire que no agradava a
ningú, desencís per com es portaven les coses des de l'Ajuntament
i finalment, flash! la premsa que
anuncia un pacte a tres bandes:
Ajuntament, Generalitat i Ministeri
de Foment. I el veïnat, on era el
veïnat que sempre han reclamat el
soterrament total de les vies?.
Una acció reivindicativa al carrer, com ja va informar LA BURXA
del número anterior, i la pressió
veïnal van portar a una convocatòria de l'Ajuntament per presentar la proposta a la Comissió
pel Soterrament de les Vies.
A finals de juny va tenir lloc
aquesta reunió a les oficines d'urbanisme de la Plaça de les Glòries:
com a ponents, en Xavier Casas,
el super-arquitecte Acebillo, el
regidor Pere Alcober i altres tècnics i polítics.
L'argument municipal va ser

10 de setembre

Proposta municipal
rotund: no se soterren les vies a
Sants perquè és tècnicament impossible: caldria tancar tot el trànsit ferroviari de l'Estació de Sants
durant dos anys, ja que caldria fer
el soterrament a cel obert i no es
podria fer amb màquines tuneladores. No és la primera vegada
que l'Ajuntament emmascara
qüestions polítiques o econòmiques rera aspectes tècnics, com
s'han encarregat de recordar els
veïns en la seva nota de premsa

Obert de 9 a 22h
tot l’any

Proposta veïnal

del 9 de juliol.
La ferma convicció que l'Ajuntament els tornava a estirar de la
camisa va portar a l'assemblea de
veïns a redissenyar la campanya,
portant-la al que s'anomena "campanya de baix nivell" tot involucrant els veïns via comunitats
d'escala. Això va portar a una darrera assemblea el 16 de juliol amb
la presència de més de cinquanta
activistes acompanyats per uns
altres cinquanta presidents de

Art Tattoo
Piercing
Art Tattoo 1

C/ Bèjar, 4
Tf. 93 423 25 02

FARMÀCIA RUBIO

Art Tattoo 2

C/ Rector
Triadó, 24
Tf. 93 426 23 32

Llic. Montserrat Rubio

C/ Riera Blanca, 119
Tel. 934225818
08028 Barcelona

L’associació “Memòria històrica”
va organitzar una apassionant xerrada el 12 de de Juliol al Centre
Social de Sants. Varen intervenir
la historiadora Dolors Marín, autora de “Clandestinos”, un recent
treball que recull tota la lluita dins
l’estat espanyol, Eusebi Jiménez,
que a més de les seves experiències personals, està recopilant força informació sobre la guerrilla
urbana a Barcelona, i Pedro Cuadrado, lluitador del PSUC que va
patir importants repressions i pèrdues familiars per la causa.
Un propòsit comú va ser, a
més de l’històric i l’anecdòtic,
denunciar la falta d’interès institucional i social respecte aquests
lluitadors antifeixistes. La historia del maquis no s’acaba en les
més de 2000 morts (irregulars) i
els 600 guàrdies civils en actes de
servei. És una historia macabra
de tortures, de repressió familiar,
de venjances i fugides. La guerra
civil i la resistència del maquis
produeixen una certa amnèsia
històrica que cal restablir si es
volen curar les fortes ferides
socials.

Mòbil: 696 11 79 19

08014 Barcelona
Metro L1 i L3 FF.CC. pl. Espanya
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comunitats. A l'assemblea es van
explicar les propostes municipals,
i el que això significa, cosa que va
motivar més d'un ooooooohhh!!!
general de desaprovació. L'assemblea va decidir aprofitar aquestes
setmanes estiuenques per preparar
la logística de noves pancartes,
cartells, aprofundir en la captació
de noves comunitats veïnals per la
lluita i encoratjar-se per reprendre
la campanya en tornar de les
vacances a “playa bávaro”.

Des de Sants,
construint la
llibertat dels
Països
Catalans
Lectura del manifest unitari
Parlaments internacionals:
Sami Abdul, palestí.
Representant del poble amazig
Representant canari del
Frepic-Awanak

10e aniversari de l’onada
repressiva del 92:
David Bassa, periodista
Un exrepressaliat del 92

Cantautor, castells, gralles, tabals

20h a la plaça Osca

Parèntesi

agost 2002

La Cançó

El raconet cannàbic

Aserejé
(Pot semblar estrany que una cançó com aquesta
apareixi en una publicació com LA BURXA, però
després de tot l’any de serietat i compromís, un
cop arribat l’estiu és bó anar-se’n de la pilota. I
la millor manera és fer-ho d’una manera útil.
Així que aquí teniu la cançó de l’estiu per memoritzar-la i gaudir-la a les festes. Salut i aserejé!)
Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina,
viene Diego rumbeando. Con la luna en las
pupilas y en su traje aguamarina
van restos de contrabando.

Plantes del Trapatoni (la Bordeta).

Y donde más no cabe un alma allí se mete a
darse caña poseído por el ritmo ragatanga.
Y el dijey que lo conoce toca el himno de las doce
para Diego la canción más deseada.
Y la baila... y la goza... y la canta...
Aserejé ja de jé de jebe tu de jebere
seibiunouva majavi an de bugui
an de buididipí.
Aserejé ja de jé de jebe tu de jebere
seibiunouva majavi an de bugui
an de buididipí.
Aserejé...
No es cosa de brujería
que lo encuentre to los días
por donde voy caminando.
Diego tiene chulería
y ese punto de alegría
rastafari afrogitano.
Y donde más no cabe un alma allí se mete a
darse caña poseído por el ritmo ragatanga.
Y el dijey que lo conoce toca el himno de las doce
para Diego la canción más deseada.
Y la baila... y la goza... y la canta...
Aserejé ja de jé de jebe tu de jebere
seibiunouva majavi an de bugui
an de buididipí.
Aserejé ja de jé de jebe tu de jebere
seibiunouva majavi an de bugui
an de buididipí.
(Manuel Ruiz “Queco”/ ShakeTown Music)

Planta femella

Planta mascle

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.z

Crema de tomata semifreda
Ingredients: Un Kg de tomàquets ben madurs; una pastanaga; ½ ceba; ½ rama d’api; un porro; una rama de farigola; una
cullerada de sucre; sal; oli d’oliva.
Elaboració: Tallem les verdures a trossos i les sofregim amb
l’oli a foc lent. Quan la ceba estigui marró (sense cremar-la) aboquem el tomàquet, la farigola, el sucre, dos gots d’aigua i ho
deixem coure a foc lent uns 30 minuts. Es treuen les herbes, ho
triturem tot, ho passem per un colador xinès i posem la sal.
* Opcionalment es poden afegir uns trossos de formatge de
cabra.

Benvolgudes amigues i amics,
aquest mes a la burxa estem
de “celebration” i no és perquè
encara ens duri la ressaca
d´Eurovisió, ni de l´EcspanyaKorea. Aquest mes hem rebut
un e-mail, i que voleu, si poguéssim trauríem la banda de
música i tot (parapatximpatximpatxim bis, bis) per anunciar
a bombo i “platillu” que queda
inaugurada la consulta del Dr.
Fumantxú. Així que ja sabeu,
si teniu qualsevol dubte, suggerència o voleu fer-nos arribar una foto de la vostra collita, nosaltres us ho publicarem
o respondrem amb molt de
gust, amb més gust si ens
deixeu fer un tast, és clar!. Però
deixem-nos de pel·lícules i anem per feina:
Amic “Lagarto”, primer de
tot, gràcies per escriure´ns. Pel
que ens dius al teu e-mail tens
dos petits/grans problemes
amb les teves “estimades”.
L´un, els bitxos, i l´altre, el sexe
de les plantes. Bé primer de tot,
i com no ens volem repetir en
excés perquè el tema “marihuanero” ja és prou extens, et
convoquem, si tens aquest possibilitat, a que et llegeixis detingudament les Burxes anteriors
(a repassar com a l´escola
xaval!).

Pel problema dels bitxos, no
t´amoïnis massa si no notes
que realment tens una plaga o
se t´estan cruspint la planta. La
Maria de balcó és especialment un ecosistema en miniatura, i si a tu t´atreu l´olor
que fan les plantes imagina´t a
tots els “aznarines”. Segurament els puguis mantenir a
ratlla però mai podràs eliminarlos del tot. Hi ha moles remeis
casolans, el que passa és que
normalment son de caire preventiu i donen força feina, i
això contradiu la religió del Dr.
Fumantxú (més samba i menys
treballar). A les botigues trobaràs insecticides i repel·lents
biològics que pots fer servir
fins a dues setmanes abans de
recollir sense que quedi cap
rastre.
La qüestió del sexe és una
mica més complicada i en les
descripcions poder no hem
sigut del tot precisos per això
us mostrem un parell de fotos
per a que veieu la diferència
entre un mascle i una femella.
I recordeu el proverbi: La millor Marihuana, la que fa la
Mama. Petons a tots el pares i
mares que ens han salvat més
d´una collita.
Dr. Fumantxú

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

El Lokal
Associació Cultural
El Raval
llibres
contrainformació
revistes
música
samarretes
pedaços...

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

Fusteria d’encàrrec i
mobles a mida

c/de la Cera 1bis 08001 Barcelona
Tel: 93 329 06 43 Fax: 93 329 08 58
ellokal@pangea.org / ellokal@sindominio.net
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Plaça Osca, 8
Tel. 93 531 30 48

Un estiu més arriben les Festes
Majors de Sants. Veïns i veïnes es
retroben per omplir el barri de
vida i color. Una vida i un color
diferents als de la resta de l'any.
Els cotxes desapareixen de molts
carrers i els sorolls urbans són
atapeïts per la música. El gris ciutat es veu substituït per una
àmplia gamma de tonalitats alegres. I les presses i l'estrés donen
pas al relax i la farra. Les festes
fan que el veïnat recuperi el carrer
com a espai de sociabilitat i treball
col·lectiu. Balls, sopars a la fresca, carrers engalanats i activitats
populars trenquen així amb una
quotidianitat que gira al voltant
del trinomi treball-consum-TV.
Des dels sectors compromesos del
barri fem la nostra aportació a
l'esdeveniment en forma de Festes
Alternatives. Ja fa uns anyets que
la iniciativa tira endavant, i per
ara, no ens cansem.

les restriccions horàries aigualien
la "juerga" i una creixent mercantilització amenaçava les arrels populars de la celebració (espònsors,
decoracions professionals). A més,
hi faltava un espai que combinès
la tradició lúdica i la realitat social
combativa de l'entorn. La iniciativa es va repetir els dos anys
vinents, però per motius interns,
es va desintegrar el nucli que duïa
a terme la iniciativa, donant pas a
les Festes Alternatives.

aspectes sueltos: el treball voluntari i sense subvencions té les
seves limitacions. L'organització
de les festes comença a la primavera, amb la creació d'un grup de
treball que coordina les feines més
primerenques i fa un disseny de
les activitats. Es demanen els permisos. Després es creen les comissions: barres, toldos, cuina, distribuïdora, tècnica, decoració... De
tot plegat se'n parla a l'Assemblea
de Barri, on s'acaben prenent les
decisions més importants. I amb
el màxim de feina enllestida, s'arriba a l'agost.

Les primeres festes

Al 1998 l'Assemblea de Barri
munta les primeres Festes
Alternatives. Aquesta entitat
s'havia anat consolidant durant
l'any i era una proposta organitzativa plantejada des dels centres
socials okupats del barri amb l'objectiu d'aglutinar persones i
col·lectius amb idees i pràctiques
anticapitalistes. Can Mantega va
ser l'escenari escollit, i l'èxit aconQuants anys fa?
seguit va fer que el següent any es
Ja al 1995 es va muntar una repetissin, aquest cop a la plaça de
primera festa organitzada per Sants.
col·lectius de joves del barri. Per I en aquest escenari continuem.
aquelles èpoques van ser La
Mandràgora, les CJC, el Coito I què dius que feu?
Doñana, la casa okupada La Al pàrquing ja es porten quatre
Garnatxa i gent suelta els respon- edicions de Festes, i per ara es
sables del sarau, que va durar dos mantè un bon nivell tant d'asdies i es va fer a la rampa de sistència com de gent implicada.
Cotxeres. Es feia realitat la idea Durant aquests anys hem anat llique any rera any se'ns passava pel mant les incomoditats que comcap. A les Festes hi trobàvem a fal- porta el lloc en qüestió: brutícia,
tar unes quantes coses. El progra- sense instal·lació d'aigua, pixums,
ma oficial era massiu i comercial, calor a dojo... Però encara queden

I per què?

Amb les festes alternatives intentem, primer de tot, muntar un bon
sarau per disfrutar al màxim aquests dies de l'any. Tant nosaltres, la
gent que organitzem, com tothom
que hi vulgui venir. Pretenem
donar-li, a més, un profund caire
popular, rebaixant al màxim els
preus i muntant activitats per a
públics diferent. També intentem
que siguin un reflex del treball
social que desenvolupem durant
la resta de l'any. I com no, treure
alguns calerons per finançar aquestes lluites. Així que quedeu tots i
totes convidades.

Visca la Festa Major!
Visquin les Festes Alternatives!

Tallers Ruano

BAR RESTAURANT

Reparació de tota classe de vehicles
Ofertes en olis, frens i tubs d’escapament
Rodes i punxades
Injecció gasolina i diesel
Comprovació i càrrega del gas i de l’aire
condicionat
Antoni Capmany, 82 (al costat de pl. Sants)
Tel. 93 331 00 79 Fax 93 331 03 66
08014 Barcelona

ESPECIALITATS
MEDITERRANI
ORIENTALS

Riego, 15 - 08014 Barcelona
Tel. 03 422 16 10 Fax 93 332 33 50

BAR
RESTAURANT
PALESTÍ

Comida típica colombiana
Bandeja paisa
Sobrebarriga en Salsa
Sancocho de gallina

Chuleta
Bisté a caballo
Arepas con todo... y más

C/ Riego 23, M L5-L1 Pl. Sants
Servicio a domicilio: 93 431 70 72

Programació Feste
CARRER d’ALCOLEA DE BAIX

CARRER d'ALCOLEA DE DALT

CARRER de CANALEJAS

CARRER dels COMTES DE BELL-LLOC

Dissabte 24
09.30 h Gran traca inici festa i cercavila
10.30 h Sardinada popular
12.00 h Inici campionats (dòmino, parxís...)
23.00 h Ball amb “Kirtana”
Diumenge 25
14.30 h Dinar de Festa Major
22.30 h Ball amb “Pokers”
Dilluns 26
12.00 h Jocs infantils
23.00 h Cremat de rom i havaneres “Xarxa”
Dimarts 27
12.00 h Concurs de pintura i manualitats
18.00 h Sardanes amb la cobla “Jovenívola
de Sabadell”
21.30 h Sopar de germanor
Dimecres 28
Actes unitaris
Gran paella popular per al veïnat
Dijous 29
17.30 h Berenar per a la mainada
18.00 h Espectacle infantil
23.00 h Ball amb “Quim el Marxós”
Divendres 30
12.00 h Partit solters contra casats
17.00 h Jocs per a adults
22.30 h Ball amb “Aquàrium”
Dissabte 31
13.30 h Concurs de truites
14.00 h Vermut per al veïnat
22.30 h Ball de cloenda amb “Hapleck”
Gran traca final

Dissabte 24
08.30 h Diana "Triangle de Sants"
09.30 h Esmorzar per als veïns
18.00 h Jocs infantils
23.00 h Ball "Ritmo Latino"
Diumenge 25
12.00 h Campionats parxís i dòmino
18.00 h Jocs infantils
23.00 h Ball "Music Cocktail"
Dilluns 26
12.00 h Campionats parxís i dòmino
Tarda Partit solters/es - Casats/ades
21.30 h Sopar de veïns i bingo
Dimarts 27
19.00 h Sardanes: "Cobla Principal de
Collblanc"
Dijous 29
13.00 h Concurs d'allioli i botifarrada
18.00 h Jocs infantils
21.00 h Sopar homenatge avis
23.00 h Havaneres "Les veus del mar"
Divendres 30
12.00 h Guerra d'aigua i bany d'escuma
18.00 h Berenar infantil i pallassos
"Mascarada"
23.00 h Ball "Umega"
Dissabte 31
13.00 h Concurs de truites i vermut
18.00 h Lliurament de premis
23.00 h Disco Mòbil i bany d'escuma

Dissabte 24
09.00 h Traca
22.30 h Grup “ Frenesi”
Diumenge 25
13.00 h Vermut popular
19.00 h Jocs
21.30 h Havaneres: “Nuria Berengueras”,
Dilluns 26
11.00 h Jocs infantils
18.00 h Pintures infantils
22.30 h Grup “Eskch”
Dimarts 27
12.00 h Guerra d’aigua fins a les 13.30 h
17.30 h Pallassos “Tedi Clom”
22.30 h Disco Mòbil
Dijous 29
11.30 h Jocs infantils
17.30 h Jocs infantils i xocolatada
22.00 h Orquestra “Nocturna”
Divendres 30
11.30 h Jocs infantils
17.30 h Anem a jugar
22.30 h Grup “Gats”
Dissabte 31
10.00 h Infantil inflables
22.30 h Gran Disco Guay
Traca fi de festa

Dissabte 24
09.00 h Traca matinera
22.00 h Ball amb el conjunt “Empordà Fusió”
Diumenge 25
12.00 h Sardanes amb la cobla “Ciutat de Terrassa”
19.00 h Festival infantil amb el grup de pallassos
“Germans Tururut”
22.30 h Ball amb l’orquestra “Aquàrium”
Dilluns 26
18.00 h Xocolatada
22.00 h Ball amb el conjunt “Brindis”
Dimarts 27
14.00 h Botifarrada per als socis
22.00 h Cantada d’havaneres amb “Les veus dels
pescadors de l’Escala”
Dijous 29
22.00 h Sopar de germanor
Divendres 30
22.00 h Ball amb el conjunt “Ritmo Latino”
Dissabte 31
13.00 h Vermut per als socis
18.00 h Berenar dels avis (socis amb tiquet) i ball amb
el conjunt “Brindis”
23.00 h Ball amb el conjunt “Brindis”

CARRER de GUADIANA

Festes Alternatives de Sants (aparcament pl. Sants)
Dimar ts 27
19h Traca i pregó. Inici de festes.
21h Sopar popular
23h Nit de PDs (punxadiscos)
Punxa l’Orella (variat) i DJ Victor Tuga (pop)
Dimecres 28
18h Acte antirrepressiu: Un any de la ràtzia durant les passades festes i 10 anys de la ràtzia del 92
20h Marató d’Espectacles amb Fermin@ (monòleg), Perforsants inllor jans i Ton i Ton (malabars-foc)
23h Nit de PDs amb DJ Strangelove (caspa), PD Aloe (patxanga) i PD Manolín (flamenko-txola)
Dijous 29
18h Gimkama: Allibera’t
20h Cercacarrers amb txaranga, ball de gitanes de Ribes i ball de bastons de Sants
23h Concert: l’Orquestra Alternativa (Manresa) i El Nuevo Son (rumba d’Hostafrancs)
Divendres 30
14h Concurs de paelles (grups de 5 persones)
18h Xerrada al Centre Social: especulació al cor de la ciutat: els PERIs a BCN
23h Concert: Bullanga (HC Sants), Aluminosis (agro-rock Castelló) i La Vaca Güano (Hip hop Madriz)
Dissabte 31
11h Jocs per la canalla
12h Festa de l’aigua
14h Dinar Popular
16h Cigalonada i bingo
18h Videos al Centre Social sobre el poble Saharaui
23h Concert: Presidents (Hardcore melòdic Tarraco), Ki Sap (Ska de València) i Alcohol Fino (salsa)

Dissabte 24
10.00 h Traca inici de Festa Major
13.00 h Cercavila amb actuació
19.00 h Jocs infantils
23.00 h Disco Mòbil amb coreografies perquè el públic
hi participi
Diumenge 25
11.00 h Foc sardinada
13.30 h Concurs de truites i pastissos
Sardinada popular
18.30 h Tallers infantils i juvenils
22.00 h Havaneres amb el grup “Xarxa” amb rom cremat
Dilluns 26
12.00 h Concurs de dibuix “Castell Floop”
18.00 h Jocs de taula Jocs infantils
22.00 h Bingo
Dimarts 27
12.00 h Gimcana infantil
18.00 h Jocs de taula i xocolatada amb animació
infantil
22.00 h Cinema. Pel·lícula “Moulin Rouge”
Dijous 29
12.00 h Tallers infantils
18.00 h Jocs de taula
I com cada any el nostre Tastabegudes de la Terra,
18.00 h Jocs infantils
xiringuito de material alternatiu i entrepans i shawarmes.
22.00 h Teatre
Divendres 30
12.00 h Jocs infantils Castell “Floop”
18.00 h Fi dels jocs de taula
CARRER DEL VALLESPIR
CARRER de MASINI SUD (entre
18.00 h Jocs infantils
Cerdanyola i Blanco)
23.00 h Actuacions musicals
Dissabte 24
Dissabte 31
09.00 h Cercavila “El Triangle de Sants “
Dissabte 24
12.00 h Cursa popular
17.00 h Jocs infantil i campionat de dòmino
10.30 h Traca, pregó i esmorzar per als veïns
13.00 h Guerra d’aigua
23.00 h Ball amb l’orquestra “Odisea”
16.30 h Xocolatada (patrocinada per Esclat)
19.00 h Lliurament de premis dels jocs de taula, con
Diumenge 25
Campionat de dòmino i parxís
curs de truites i pastissos
10.00 h Esmorzar per als socis
23.30 h Ball amb el “Duo Zambra”
20.30 h Sopar de germanor
18.00 h Bateig gegantona
Diumenge 25
23.00 h Orquestra “Gramola”
23.00 h Discoteca “Mega-Mix”
13.00 h Vermut per als veïns
Dilluns 26
18.00 h Bingo
10.00 h Jocs per a la mainada
23.00 h Ball amb el “Duo Jara”
CARRER de GUITARD
18.30 h Sardanes amb la cobla “Sant Jordi
Dilluns 26
Ciutat de Barcelona”
12.00 h Concurs de truites
Dissabte 24
23.00 h Havaneres amb “Mar Brava”
17.30 h Taller de fang
10.00 h Ofrena floral St. Bartomeu
i rom cremat
22.00 h Havaneres amb “Sinofós”
12.00 h Traca inaugural Festa Major
Dimarts 27
Dimarts 27
14.00 h Vermut inauguració
11.00 h Jocs infantils
13.00 h Botifarrada
18.00 h Berenar homenatge a la tercera edat
18.00 h Berenar per a la gent gran amb
18.00 h Màgia infantil còmica amb “Alain Denís”
22.00 h Disco Mòbil
“Núria Juglés”
23.00 h Ball amb el “Duo Fama”
Diumenge 25
22.00 h Sopar de germanor i bingo
Dimecres 28
18.00 h Berenar infantil per gentilesa d’Esclat
10.00 h Trobada de puntaires
18.00 h Final de campionats dòmino i parxís
18.30 h Pallassos “Mascarada”
Dijous 29
Dijous 29
22.00 h Sopar de germanor. El veïnat baixarà el
10.00 h Jocs diversos
12.00 h Festa de l’escuma amb Disco Mòbil
sopar i la Comissió regalarà el cava
18.00 h Berenar nens i pallassos “Arlequi”
18.30 h Concurs de dibuix
23.00 h Ball amb el “Duo Celeste”
23.00 h Ball amb el conjunt “Flipper”
22.00 h Sopar de germanor i bingo
Dilluns 26
Divendres 30
Divendres 30
18.00 h Lliurament dels premis del guarniment
11.00 h Jocs
13.00 h Sardinada
Dimarts 27
18.00 h Jocs
18.00 h Sardanes amb la cobla “Ciutat de Terrassa”
22.00 h Gran barbacoa
23.00 h Ball amb l’orquestra “Constellation”
23.30 h Disco Mòbil “Banana Show”
Dijous 29
Dissabte 31
Dissabte 31
23.00 h La marxa dels nois
11.00 h Jocs
12.00 h Tómbola
Divendres 30
14.30 h Paella d’arròs (tiquets) i bingo
17.00 h Castells inflables
18.00 h Celebració del 10è Aniversari
19.00 h Música
23.30 h Ball amb l’orquestra “Màgic”
23.00 h Disco Mòbil amb escuma
23.00 h Ball amb l’orquestra Bossa Nova
Dissabte 31
14.00 h Botifarrada popular
23.00 h Macro Disco Mòbil amb “Drag Quenns”

Actes Unitaris
Dimecres28
22:00 h Correfoc dels Diables de Sants.
Recorregut: parc de l’Espanya
Industrial, Muntadas, Autonomia, Salou, Sants,Gayarre,
Sant Crist, pl. Ibèria i pl. Bonet
i Muixí
23:00 h Concert unitari a la plaça de
Joan Peiró, davant de l’estació
de Sants. Amb: “La Salseta del
Poble Sec i Cheb Balowski
Diumenge 1
12:00 h Diada castellera de Festa
Major. Al parc de l’Espanya
Industrial. A càrrec de “Marrecs
de Salt”, “Castellers de
Terrassa” i “Castellers de
Sants”.

CARRER DE ROSÉS (Casa Gran)
Dissabte 24
13.00 h Vermut i traca inici festa
18.00 h Tarda de jazz
21.30 h Sopar a la fresca
23.00 h Ball amb el grup “Celeste”
Diumenge 25
18.00 h Karaoke
21.30 h Sopar a la fresca
23.00 h Havaneres amb el Grup
d’Havaneres Montjuïc
Dilluns 26
18.00 h Festa infantil amb el “grup Itaca”
21.30 h Sopar a la fresca
23.00 h Bingo a la fresca
Dimarts 27
18.00 h Presentació de la tómbola de la Festa
21.30 h Sopar a la fresca
23.00 h Ball amb l’orquestra “Marimba”
Dimecres 28
Descans
Dijous 29
11.00 h Gimcana infantil
18.00 h Bingo
21.30 h Sopar a la fresca
23.00 h Cinema a la fresca
Divendres 30
18.00 h Jocs infantils
21.30 h Sopar de gala
23.00 h Ball amb “Sergi i Joan”
Dissabte 31
11.00 h Guerra d’aigua
18.00 h Berenar per als avis i Bingo
21.30 h Sopar a la fresca
23.00 h Ball amb el grup “Simbol’s”
i tot seguit traca final

es Majors de Sants

)

esta

PLAÇA de LA FARGA

CARRER de FINLÀNDIA

Dissabte 24
09.30 h Traca i diana. Cercavila “Xaranga Galagonal”
17.00 h Jocs infantils
23.00 h Ball amb l’orquestra “Sumbra”
Diumenge 25
13.00 h Vermut socis
17.00 h Bingo
23.00 h Ball amb l’orquestra “James Linch Band”
Dilluns 26
XVII Campionat de dòmino
Durant tot el dia podreu gaudir de 4 castells inflables
23.00 h Bingo
Dimarts 27
Matí Jocs infantils
Tarda Berenar tercera edat amb havaneres: “Ball Paradís “
21.00 h Sopar de germanor i xouman “Xema”
Dimecres 28
15.00 h Tradicional mongetada feta per R. Peña
Dijous 29
12.00 h Guerra d’escuma
Tarda Xocolatada i “Pallassos Perillosos”
23.00 h Ball amb l’orquestra “Cafè Bagdad”
Divendres 30
10.00 h XIX Cursa Atlètica
18.00 h Lliurament de premis obtinguts durant la setmana
23.00 h Ball discoteca “Xauxa”
Dissabte 31
12.00 h Nostra tradicional guerra d’aigua
18.00 h Sardanes amb la cobla “Principal de Collblanc”
23.00 h Xou de la “Comi” Traca i fi de festa

Dissabte 24
Dissabte 24
08.30 h Cercavila Vapor Nou
09.00 h Traca d’inici de festa
08.45 h Traca inici de la Festa Major
09.30 h Esmorzar per als socis del carrer de Finlàndia
Inscripcions als jocs i campionats de dòmino i parxís
10.30 h Ofrena floral a Sant Bartomeu, per part de la
23.00 h Ball amb l’orquestra “SABOR SABOR”
Comissió de Festes i veïns que ho desitgin
Diumenge
25
14.00 h Fideuà
12.30 h Jocs infantils
18.00 h Sardanes amb la cobla “Jovenívola de Sabadell”
18.00 h Havaneres amb “Les veus de la Garota” (cremat)
22.00 h Sopar de socis i veïns
23.30 h Ball amb l’orquestra “La Ley Seca”
23.00 h Ball amb el duet “Xavi i Montse”
Dilluns 26
Diumenge 25
17.00 h Actuació infantil pallassos “Ronals MacDonals” i degustació de refresc
10.00 h Esmorzar al carrer (l’esmorzar a càrrec de cadascú)
22.00 h Sopar de germanor i bingo
13.30 h Vermut popular per a tots els socis del carrer
Dimarts
27
17.00 h Taller de màgia
10.30 Botifarrada popular, pa de pagès i vi
20.30 h Concurs de coques i pastissos
18.00 h Berenar per als avis patrocinat per Súper Carn
22.30 h Súper karaoke
Actuació de la xouman “Maite Carreras”
Dilluns 26
23.30 h Ball amb l’orquestra “Caramban”
10.00 h Esmorzar al carrer
Dijous 29
11.00 h Jocs d’estiu
09.00 h II Concurs de Pintura Artística. Categories: professionals i pintors nostres
14.00 h Dinar de mercat
17.00 h Finalitza el concurs
17.00 h Grup d’animació: “Quina Xerinola”
Xocolatada infantil actuació dels pallassos “Dandy Clown”
20.30 h Concurs de truites
18.00 h Veredicte del Jurat i repartiment premis concurs pintura
22.30 h Ponx, patates...
23.30 h Ball amb l’orquestra “De Luxe”
23.00 h Projecció d’una pel·lícula
Divendres 30
Dimarts 27
12.00 h Rocòdrom, escalada, esports
10.00 h Esmorzar al carrer
17.00 h Rocòdrom, escalada
11.30 h Partidets de futbol i bàsquet per a tothom
23.00 h Disco Mòbil i escuma
18.00 h Grup d’animació i ball de disfresses infantil
Dissabte 31
Castell inflable de Xauxa
13.00 h Vermut popular
22.00 h Sopar de les dones
18.00 h Ballada de sardanes
23.30 h Ball amb el trio “Magma”
20.00 h Festival musical jove, 8 hores de música
Dijous 29
10.00 h Esmorzar al carrer
11.30 h Tallers
CARRER de SAGUNT
CARRER del TENOR MASINI
17.00 h Tots a berenar amb la xocolatada
18.00 h Grup d’animació pallassos “Tururut”
Dissabte 24
Dissabte 24
22.00 h Sopar de la cervesa. Cadascú ha de portar el
10.00 h Traca
Traca inici Festa Major
frankfurt i el pa, que foc tindrà per poder-lo cuinar
10.30 h Majorettes
12.00 h Botifarrada per als socis
23.30 h Festa amb el grup “Country”
18.00 h Titelles
13.00 h Inscripcions campionats parxís i dòmino
Divendres 30
21.00 h Sopar de germanor
23.00 h Disco Mòbil
10.00 h Esmorzar al carrer
22.30 h Ball
Diumenge 25
11.30 h Gimcana per a grans i petits
Diumenge 25
12.00 h Jocs infantils
14.00 h Graellada
11.00 h Futbol
21.30 h Sopar de germanor
18.30 h Berenar tradicional per als socis
13.30 h Vermut
22.30 h Disco Mòbil
20.00 h Tómbola
18.00 h Karaoke
Dilluns 26
23.30 h Ball amb l’orquestra “Salsa Rosa”
22.30 h Disco Mòbil
17.00 h Xocolatada
Dissabte 31
Dilluns 26
18.00 h Inici dels campionats parxís i dòmino
10.00 h Esmorzar al carrer
11.00 h Jocs infantils
23.00 h Disco Mòbil
11.30 h Jocs infantils i música ambiental
18.00 h Sardanes amb el grup
Dimarts 27
14.00 h Dinar de mongetes amb botifarra per als socis “Collblanc”
12.00 h Jocs infantils
17.00 h Lliurament de premis del VI Concurs Fotogràfic 22.30 h Sardinada
17.00 h Semifinals campionats de parxís i dòmino
18.00 h Havaneres amb “Ultramar”
Dimarts 27
23.00 h Trio “Celeste”
22.00 h Sopar de germanor
11.00 h Jocs
Dimecres 28
24.00 h Ball de cloenda amb duet “Esquitx”
18.00 h Escuma
17.00 h Finals dels campionats de parxís i dòmino
I tot seguit, traca final
22.30 h Ball
Dijous 29
Dijous 29
17.00 h Bingo
CARRER de ROBRENYO
11.00 h Jocs infantils
23.00 h Disco Mòbil
18.00 h Titelles amb “Baby”
Divendres 30
Dissabte 24
22.30 h Botifarrada i bingo
12.00 h Pallassos i escuma
12.00 h Traca d’inici de festa
Divendres 30
23.00 h “Trio Flipper”
Ofrena floral al patró Sant Bartomeu
11.00 h Jocs
Dissabte 31
14.00 h Vermut inauguració de la Festa
18.00 h Pallassos i xocolatada
12.00 h Concurs de truites
18.00 h Inici dels campionats (petanca i dòmino). Taller 22.30 h Havaneres
13.00 h Vermut per als socis
de dibuix infantil
Dissabte 31
21.30 h Sopar fi de festa
23.30 h Ball inauguració amb “Tequila Sunrise”
12.00 h Guerra d’aigua
23.00 h Disco Mòbil
Diumenge 25
22.00 h Sopar i ball
12.00 h Gimcana infantil
17.00 h Continuació dels campionats
CARRER de VALLADOLID
22.00 h Ball amb la marxa de “Ritmo Latino”
Dilluns 26
Dissabte 24
11.00 h Torneig triangular de futbol - sala entre els
10.00 h Ofrena floral al patró Sant Bartomeu a la Parròquia de Santa Maria i
equips de Galileu, Alcolea i Robrenyo
al Mercat de Sants
14.00 h Concursos culinaris de truites, tripa i pastissos
12.00 h Tronada inaugural de la festa al carrer
17.00 h Continuació dels campionats
13.30
h
Gran
vermut popular de Sant Bartomeu
18.00 h Berenar de la tercera edat
22.30 h Ball amb el conjunt “Flipper”
22.00 h Sopar de germanor per als veïns amenitzat per
Diumenge
25
“Músic Cocktail”
12.00 h Ballada de sardanes amb la cobla “Sant Jordi” Ciutat de Barcelona
Dimarts 27
22.30 h Ball amb l’orquestra “Dinàmic”
11.00 Continuació del torneig de futbol-sala (al pati del
Dilluns
26
col·legi Jaume I)
12.00 h Festa per a la mainada amb el grup d’animació “Mascarada”
14.00 h Gran sardinada (amb tiquet)
19.30
h
Lliurament de premis als carrers guarnits al Parc de l’Espanya Industrial
18.00 h Xocolatada infantil amb els pallassos “Germans
22.00 h Sopar de germanor amb l’acompanyament del duo musical “Celeste”
Tururut”
Dimarts
27
23.00 h Moguda jove amb la Disco Mòbil “J.B.” i bany
10.00 h Esmorzar amb una bona i gran sardinada
d’escuma
19.00 h Ballada de sardanes amb la cobla “Mediterrània”
Dijous 29
10.30 h Ball amb el conjunt “Cassandra”
11.00 Continuació del torneig de futbol - sala
Dijous 29
14.00 h Botifarrada amb seques i vi (amb tiquet)
10.00 h Concurs d’allioli i gran esmorzar amb mongetes i botifarra
17.00 h Continuació del torneig de dòmino i petanca
17.30 h Gran xocolatada per a la mainada i jocs infantils
18.00 h Trobada de músics novells del barri
22.30 h Exhibició de balls de saló amb el grup de ball “CI” amb animació a càrrec
“Rockbrenyo XI”
de “Raquel” i amb les parelles “Franky i Tere” – “Andrés i Emi” – “Ernest i
23.00 h A tota marxa amb la Disco Mòbil “J.B.”
Montse” – “Joan i Emi”. Animacions. Exhibicions i concurs de ball.
Divendres 30
Divendres
30
17.00 h Continuació del torneig de dòmino i petanca
12.00 h Tallers i manualitats per a la mainada
23.00 h Cantada d’havaneres amb el grup “Port Vell”,
18.00
h
Festa
homenatge a la gent gran del carrer, actuació del cantant
Dissabte 31
melòdic “Joan Ramos i de Núria Inglés”
13.30 h Lliurament de premis dels campionats i dels
22.30
h
Gran
ball
amb l’orquestra “Celeste”
concursos del carrer
Dissabte 31
14.30 h Cloenda de la Comissió i aperitiu (només veïns)
Matí i tarda Mercat d’artesans “Sant Bartomeu” i participació de puntaires
17.00 h Bingo popular
22.30 h Cantada d’havaneres amb el grup “Les veus dels pescadors” de l’Escala
23.00 h Gran traca de fi de Festa Major i ball de tanca
Fi de festa amb tronada i l’acomiadament de la Festa Major 2002
ment amb “Umega”
amb el Cant dels adéus

TRIANGLE RIERA ESCUDER
Dissabte 24
10.00 h Traca inici de festa
11.00 h Ofrena a Sant Bartomeu
17.00 h Súper bingo del “Triangle”
21.00 h Sopar familiar al carrer
23.00 h Ball amb el grup “Umega”
Diumenge 25
12.00 h Jocs de fang i aigua
18.00 h Jocs per la mainada
19.00 h Lliurament de premis a l'Espanya Industrial
21.00 h Sopar familiar al carrer
22.00 h Ball Disco – “Cocodrilo i Albert Malla”
Dilluns 26
12.00 h Botifarrada del Triangle
17.00 h Súper bingo del Triangle
21.00 h Sopar familiar al carrer
22.00 h Ball amb Disco Mòbil
Dimarts 27
11.00 h Xocolatada infantil per gentilesa de “l'Esclat”
17.00 h Super bingo del Triangle
21.00 h Sopar familiar al carrer
22.00 h Ball amb Disco Mòbil i escuma
Dijous 29
12.00 h Jocs per als joves
18.00 h Jocs amb aigua
21.00 h Sopar per als socis
22.00 h Havaneres
Divendres 30
12.00 h Sardinada patrocinada per ascensors “Goberna”
17.00 h Súper bingo del Triangle
21.00 h Sopar familiar al carrer
23.00 h Ball amb l’orquestra “Bagdad Cafè”
Dissabte 31
11.00 h Xocolatada per gentilesa de la “Caixa Penedès”
18.00 h Jocs i lliurament de regals
21.00 h Sopar familiar al carrer
23.00 h Ball amb Disco Mòbil i escuma
02.00 h Fi de festa, brindis i l’actuació d’un boy

PLAÇA de L’OLIVERETA
Dissabte 24
10.00 h Ofrena floral a St. Bartomeu
17.30 h Traca, cercavila i pica - pica
22.30 h Ball amb l’orquestra “Pòdium”
Diumenge 25
17.30 h Xocolatada i pallassos “Dandy Clowns”
22.30 h Ball amb l’orquestra “Salsa Rosa”
Dilluns 26
12.00 h Guerra d’aigua
17.30 h Concurs de petanca
20.00 h Sopar de germanor “Molino 2002 “
Dimarts 27
12.00 h Guerra d’aigua
17.30 h Berenar avis amb el “Duo Boomerang”
22.00 h Orquestra “Umega”
Dijous 29
12.00 h Guerra d’aigua
17.30 h Aplec sardanes cobles “Lluïsos i Collblanc”
22.30 h Havaneres amb el grup “Gavina”
Divendres 30
12.00 h Guerra d’aigua
18.00 h Karaoke i disco
22.00 h Discoteca i escuma
Dissabte 31
10.00 h Inflables
17.30 h Espectacle infantil “Els farsants”
22.00 h Country i llatins a càrrec de “Ball i Ball”
22.45 h Orquestra “Bagdad Cafè”

CARRER de GALILEU

Les festes de l’any passat...

I les festes d’enguany...

Cartell oficial de la Festa Major

Parèntesi

Passatemps
Alguns porten ànima.

Jeroglífic

Mots
encreuats

Presidents
“En la nevera: hambre!!” Edita: El Lokal
Contacte: L’Angúnia Management- 610388407

Música

Tercera entrega d’aquesta banda de Tarragona. Molts són els canvis que
trobem en aquest treball en relació als anteriors. El que més destaca és que
han deixat de cantar en anglès per passar-se al castellà. Altres novetats són
que editen amb una independent molt especial com és El Lokal de Barcelona
i que tot plegat ho graven a Vallecas (Madrid) amb la companyia de Rosendo
Mercado y Tony Urbano entre altres. “En la nevera: hambre!!” sona molt
fresc, com sempre, és melòdic, i com gairebé sempre s’enganxa com mai. Des de LA BURXA els desitgem
molta més sort de la que fins ara han tingut. Després de molts anys, aquest estiu tindrem l’oportunitat de
veure’ls a les Festes de Sants. Vosaltres mateix@s...
Frio en la nevera

Cinema

Horitzontals: 1. Perso1
2
3
4
5
6
7
8
nes que estan malaltes o
que, si no ho estan, 1
tenen molta paciència. 2.
2
Interseccions de cares
d’un poliedre. 3. Del 3
revés, una quarta part de 4
l’antiga pesseta. Persona
que es mou i salta sense 5
dificultat. 4. Cinquanta 6
romans juntets en un
esquadró. Acull, defen- 7
sa, aixopluga. 5. Expres- 8
sió que diem quan algú
exagera. Les marcials o les de l’espectacle, per exemple. 6. No té
ningú a prop, aquesta noia. Una vocal convertida en consonant pels
efectes de la borratxera. 7. No té pas cap malaltia, vostè. A la cassola ja no hi cap res més. 8. El de Sant Martí o el triomfal. Estimat.
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“El mismo amor, la misma lluvia”
Juan José Campanella

Amors i desamors, encontres i desencontres d’una dona i un
home durant un període de vint anys a Argentina, un país tan
fascinant com complicat. Allà la vida continua, com el títol del
film ens diu, i com a teló de fons, els moviments polítics i socials
del moment. És possible que de no haver aconseguit un enorme
èxit amb “El hijo de la novia”, aquesta pel·lícula de J.J. Campanella
rodada dos anys abans no haria arribat a les nostres pantalles. El
mateix equip ens ofereix una història senzilla i humana de personatges corrents, als quals entenem i que
tan difícil són de trobar a unes pantalles inundades per adolescents estúpids, herois supermagnífics o
psicòpates sagnolents. Quan actuament estem seguint la greu situació que atravessa Argentina, resulta
interessant veure aquest film ja que a través de la memòria històrica que ens proposa podem comprendre una mica la seva realitat actual.
Lancelot
Fly Shit
“Fly Shit”. Edita: Hotsak-DDT

Música

Des de Bergara (Gipuzkoa) ens ha arribat aquest treball homònim d’una
banda que pràcticament no coneixíem i que ens ha sorprès. Pels amants
del HC de tota la vida, de les primeres bandas estatals dels 80 (Subterranean
Kids, BAP,etc.) i de la velocitat sense arribar a ser estrident, els Fly Shit
entraran fàcilment la primera vegada que els escoltin. Dotze temes en
menys de 30 minuts, lletres en eukera (sense traduir...) excepte a “Usurpas”
on parlen de la destrucció de la Terra. Molta sort també per aquesta gent
i esperem tornar a tenir notícies aviat. Contacte: Ander-653723092.
Positiboki 2002

Verticals: 1. Senyora molt còmica. 2. En aquest precís moment.
Agafar aigua del pou. 3. El blat n’és un. Cent romans juntets en
una centúria. 4. Vocals primes i allargades. Mil. Un aliment de cada
dia posat per cap per avall. 5. Jornada ciclista de la Volta a Catalunya.
Nota musical. 6. Ens oposaríem. 7. Del revés, gens alegre. Sodi. 8.
Consonant típica dels plurals. Cansat, fatigat.

“Joan Salvat Papasseit, l’home entusiasta”
Ferran Aisa i Remei Morros

Llibres

Salvat representa l’anomalia en la literatura catalana del primer terç
del segle XX. Enfront de la dualitat entre l’ideari noucentista, que
aspirava a modernitzar Catalunya per part d’una burgesia il·lustrada, i la novel·la social anarquista que predicava l’arcàdia feliç, s’alça
la veu d’aquest poeta d’extracció popular que esdevé un cant a la
vida i a la revolta existencial. Salvat, enemic de tot dogma, no viu
com a una contradicció les seves oscil·lacions entre el socialisme,
l’anarquisme, l’independentisme, o fins i tot un cert cristianisme
anarquitzant. Ans el contrari, tots aquests –ismes li serveixen per
radicalitzar la seva aposta per la vida, que esdevé divisa de la seva
obra. Un llibre imprescindible no només per assolir una altra visió
sobre la poesia de Salvat, sinó per cabussar-nos en les tensions socials
que farien a Barcelona mereixedora del nom de La Rosa de foc.
L’obra es completa amb una exhaustiva bibliografia i un acurat recull de poemes, articles i manifests de
Salvat que cal llegir-los acompanyats dels discos amb què Ovidi Montllor, Joan Manuel Serrat i Xavier
Ribalta reteren homenatge a aquest home entusiasta.
Jordi Bonet
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Mots encreuats
Cors, al revés, ROCS
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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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Llic. Montserrat Rubio
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FARMÀCIA RUBIO
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Obert de 9 a 22h
tot l’any
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D’ON VENIM...

Passant a
l’ofensiva
Va ser un mes d’agost, quan va
succeir un capítol curiosament
oblidat de la Guerra Civil que fa
60 anys va patir el nostre país i
que va posar aquest poble a un
pas de “conquerir el cel”. Curiosament, perquè és un dels pocs
moments en que les forces revolucionàries van passar a l’ofensiva, i serveix per recordar que el
feixisme no és ni va ser invencible, sinó que tenia (i té) aliats
molt poderosos. Fou exactament
el 16 d’agost de 1936 quan embarcà a Barcelona una expedició
integrada per 5.000 milicians,
majoritàriament cenetistes, i
dirigida pel capità Alberto Bayo,
amb l’objectiu d’alliberar Mallorca, on el cop d’estat havia triomfat.
L’atac, que no comptava amb
el vist-i-plau del govern de Madrid va aconseguí en una ràpida
acció recuperar Eivissa, Formentera i Cabrera, i desembarcà a
Mallorca, aconseguint introduirse fins a l’interior de l’illa (Menorca es va mantenir fidel a la
República, gràcies al conjunt dels
soldats i sub-oficials que van
detenir els seus caps colpistes).
La ràpida ofensiva semblava a
punt de concloure victoriosament quan la intervenció de
tropes italianes, principalment
d’aviació, van capgirar la situació.
El curiós del cas és que
aquesta prompta ajuda no va ser
desinteressada, ni tan sols per la
causa comuna de l’anticomunisme, sinó que va haver de ser
gestionada pel falangista Marquès de Zayas i, sobretot, avalada econòmicament pel banquer
mallorquí Joan March (conegut
pel malnom de “pirata del
Mediterrani” i membre d’una
nissaga que avui dia encara es
troba entre les més riques del
planeta). Finalment el 3 de setembre les milícies revolucionàries tornaven a Barcelona amb
un balanç catastròfic de morts i
ferits i pèrdua de material de
guerra.
Les tropes feixistes reconquerien Ses Illes (excepte Menorca
que continuaria resistint fins al
final de la guerra) que es convertirien en la plataforma ideal per
bombardejar Barcelona, València
i les altres ciutats catalanes, amb
l’esgarrifós resultat de 19.101
vols, 3.187 bombardejos i 2.843
tones de bombes i explosius.
Guillem Sànchez

64è aniversari de l’inici de la
batalla de l’Ebre
Fa 64 anys, milers de milicians i milicianes
van perdre la vida lluitant per una utopia
que havien tocat amb els dits, la revolució

social. Ara que anem enrere en tots els drets
recuperats al llarg dels anys, volem recordar aquelles persones que van morir perquè

creien que era possible guanyar. Ara farà
més de sis dècades que començà la campanya que va decantar la balança a la dreta.

franquista va durar quaLa Batalla va iniciar-se
tre hores. El foc, intenla matinada del dia 25
síssim, va anar a càrrec
de juliol de 1938, quan
de 76 bateries ajudades
l'exèrcit republicà va coper l'acció de 30 bommençar a creuar el riu
barders. El front es va
per diferents punts enrompre aviat i l'endemà
tre Mequinensa i Amja queia Corbera d'Eposta per la zona Nord
bre, però les Campo(Mequinensa-Faió). El
sines van resistir, doncs
que en principi es conles tropes franquistes
siderà una victòria per a
van tardar 36 dies per
les tropes republicanes
avançar set quilòmetres.
va esdevenir una de les
Progressivament, l'exèrmés sagnants de les dercit franquista avançà
rotes: 6.000 morts en 12
sobre totes les pobladies només en un dels
cions que havia perdut
tres fronts! Els dies 1, 2
al juliol.
i 3 d'agost començà la
A últimes hores del
contraofensiva franquisdia 15 de novembre
ta a tot el front de Mecreuava el riu per Flix el
quinensa-Faió, Alt dels
DAVID SEYMOUR “CHIM”
tinent coronel cap del
Auts, Satué (sota la car- L’exèrcit republicà per una de les passeres fabricades per l’ocasió.
retera de Maella), Gilabert, Bassa l'aviació va tirar unes mil tones setembre i octubre de 1938. No hi XVè cos d'exèrcit. Poques hores
del Señor, vèrtex Aubera, vall de d'explosius, el que suposa un foc va haver dia ni nit sense combat; després ho feien els darrers efecGranada, costa de la vall de la Vila, completament devastador. La es va anar reconquerint el terreny tius republicans. Les passeres es
van retirar i a les 4,45 hores es va
Mas de Peransó, Montnegre, Vall quantitat de bombes d'aviació i de pam a pam.
volar el pont de ferro de Flix. Al
de Tamariu, Boqueretes, Paransó, granades d'artilleria que van caure
voltant de les 10 del mati del dia
Valdurrera... Es van succeir atacs, a la riba i al mig del riu Ebre van Es trenca el front
contraatacs, ofensives, contraofen- ser d'unes 60.000. L'obertura dels Dotzenes de milers de tones de 16 de novembre entraven a Flix
sives, xocs frontals... cota perdu- embassaments de Tremp, Cama- bombes van caure sobre el marti- les primeres forces i tancs franrassa i Terradets, que va fer pujar ritzat camp de Gandesa, Corbera quistes. Era dimecres i una emblada, cota recuperada.
molt el nivell de les aigües, dificul- d'Ebre i Vilalba dels Arcs. Les ser- vida boira començava a aixecar-se
tava l'arribada de reforços i sub- res de Cavalls i Pàndols van ser lentament per damunt del curs del
L'aviació nacional, decisiva
Per la zona central l'operació fou ministraments als republicans, que somogudes per esclats estremi- riu... que encara no ha dissipat.
Enrera quedan 116 dies de lluiun èxit (també inicial). El pas del a més rebien un suport aeri gaire- dors, com si una enorme convulriu entre Riba-roja i Benifallet va bé nul. L'exèrcit franquista, amb sió subterrània amenacés amb ta i des d'aquí els hi volem rendir
agafar per sorpresa les forces fran- l'arribada d'importants reforços, destruir aquell bocí de terra. un modest homenatge amb aquesquistes i el front s'enfonsà a favor va iniciar les seves contraofensives Masses d'homes van xocar entre ta nota que els recorda.
elles durant vuit setmanes: soladels republicans: Ascó i Flix foren per recuperar el terreny perdut.
ment els dies 29 i 30 d'octubre es
ocupats, i progressivament caiguecalcula que van tirar-se 9.000 tones Més informació:
ren també en poder dels republi- La cota 705
cans Móra, Benissanet, Miravet, el A la serra de Pàndols, cota 705 del en projectils d'artilleria i 8.000 Centre d'estudis Batalla de l'Ebre
Pinell de Brai, Bot, Prat de Comte, terme de Pinell de Brai, les opera- tones de bombes d'aviació. L'acció també a www.iespana.es/republiel riu Canaletes, l'ermita de la cions van iniciar-se a les cinc del d'artilleria que va precedir l'atac caomuerte/ebro.htm
Fontcalda, la Fatarella, les Campo- matí del dia 10 d'Agost de 1938.
sines, Corbera d'Ebre, l'ermita de La cota 705 o Punta Alta era una
Santa Madrona i les serres de la posició clau per dominar el sisFatarella, Perles, la Picossa, Cavalls tema muntanyós de la serra de
i Pàndols. La Batalla de l'Ebre Pàndols. Les baixes a tots dos
entrava en una nova fase, la més exèrcits eren greus per la constidura, amb l'atac constant de l'avia- tució rocosa del sòl, que impedia
ció alemanya durant els quatre pri- la formació de trinxeres i obligamers dies de l'ofensiva, amb terri- va els combatents a protegir-se
bles accions aèries al damunt de amb simples parapets, amb la grales mateixes concentracions d'e- vetat d'una major acció desvasfectius (els ponts i passeres re- tadora dels projectils que explotapublicanes, que es destruïen du- ven sobre les mateixes roques. Les
rant el dia i es tornaven a refer al tropes franquistes van ocupar la
llarg de la nit), amb bombardejos cota 705 cap al tard del dia 14,
des del matí fins a la nit (300 després de perduda i recuperada
avions cadena i caces van arribar en cinc ocasions i dintre el marc
a realitzar fins a tres serveis diaris). més sagnant i cruel de la Batalla
AUTOR DESCONEGUT
Va haver-hi jornades en què de l'Ebre. Terribles mesos, els de El porc fent un picnic al front de Catalunya
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EL RACÓ DEL CASAL

De consumició
obligatòria

>> COORDINADORA FEMINISTA

EL COL·LECTIU

Contra les dones del poder
La Coordinadora Feminista de Barcelona va convocar juliol un parell d'activitats contra la IX
Cimera Mundial de Dones. La cimera ha aplegat empresàries, ministres, líders de la política,

Que ningú s'espanti del títol de
l'article, que no es tracta de cap
imposició. De la consumició
obligatòria a què ens referim des
del Casal Independentista de
Sants, és de la coherència personal del què i com consumir. I
de les moltíssimes vessants que
caldria que entre tots i totes
reflexionèssim (respecte cap al
medi ambient, etiquetatge en
català, elaboració i distribució
feta amb comerç just, etc.) volem oferir-vos la nostra aportació.
La lluita per combatre la
substitució cultural també ens ha
de portar a rebutjar la imposició
de les grans multinacionals que
ens fan creure que tothom beu
el mateix a tot arreu. De la mateixa manera que identifiquem
determinades begudes amb determinats espais geogràfics (el
patxaran amb el País Basc, el
whiskie amb Escòcia, l'oruixo
amb Galicia, etc.), al llarg i ample
dels Països Catalans tambè tenim un conjunt de begudes que
ens identifiquen com a poble.
La relació de la beguda amb
la festa, és una barreja inseparable. I per això durant la setmana
de la Festa Major Alternativa de
Sants hi haurà al servei de bar
tota una mostra de begudes dels
Països Catalans (barreja, pomada, burret, muscat, ratafia, etc.) i
elaborarem una guia perque
sapigueu d'on són i com fer-les,
perquè volem que les pogueu
compartir amb amics i amigues.
Es tracta de combatre la homogenització i la globalització donant, també, plaer al paladar.
Casal Independentista de
Sants “Jaume Compte”

agost 2002

La Cimera Mundial de Dones ha
estat emmarcada entre els actes de
la presidència espanyola de la UE
i es coneguda com el Davos de les
Dones. L'objectiu de la trobada era
reforçar el lobby de dones empresàries i dirigents i definir les polítiques de promoció de la dona en
el mercat global. Les assistents no
aspiren ni a transformar l'economia de mercat ni a corregir les
desigualtats que la sustenten, sinó
que busquen fer-se fortes
i defensar els seus interessos.
Cacerolada i
manifestació
Dijous 11 es va celebrar
una cacerolada per a dones amb l'assistència
d'unes 70. La intenció era donar una recepció
reivindicativa a les dones
en l'acte inaugural que
Ajuntament i Generalitat
organitzaven. Durant
prop d'una hora el grup
de feministes van romandre a la plaça Sant Jaume
fent soroll i cridant consignes, llegint el comunicat i perseguint les assistents a l'acte per tal d'evitar que accedissin a
l'edifici.
Dissabte 13 al migdia
estava convocada una
manifestació al centre de
la ciutat. En la línia de l’habitual,
la concentració va ser molt minoritària: unes 80 persones, de les
quals un 10% eren homes, malgrat
era una convocatòria mixta. La
manifestació va recórrer les Rambles entre el Mercat de la Boqueria
i Colon. Allà, van desplegar dues
pancartes amb els lemes “No
volem ser com les dones del
poder” i “No aguantem super-

Alosa,
Edicions gràfiques

sotsdirectores d'entitats financeres i transnacionals. Totes dones que s'ajusten a la perfecció
al model de triomfadora que s'imposa en aquesta era de la suposada igualtat d'oportunitats.

men, no volem ni serem superwomen” i van calar foc a dues
maniquís caracteritzades de dona
triomfadora.
La Coordinadora Feminista ha
organtitzat aquesta contracimera
perquè considera fonamental donar una resposta col.lectiva i contundent a la cimera i visibilitzar
així els costos específics que està
tenint la globalització econòmica
en les dones.

La igualtat del mercat
és precarietat
Des de la Coordinadora es critica
a la cimera de dones per diversos
aspectes. En primer lloc perquè
centra la seva actuació en l'escenari del mercat, sense tenir en
compte la realitat i les dinàmiques
d'aquest escenari. Les dones dels
països occidentals treballem en
feines feminitzades i menys valo-

rades, cobrem el 70% del sou dels
homes i treballem en sectors
menys qualificats, amb contractes
temporals i a temps parcial. A més,
les aturades dupliquen el número
d'homes aturats en tots els sectors,
nivells i categories. A més, cobrem
menys prestació d'atur. L'accés al
mercat no és, per tant, en condicions d'igualtat, i la mentalitat de
la rendibilitat no fa altra cosa que
agreujar les desigualtats.
Al respecte, des de la
cimera es proposa únicament formar i promoure
les dones en aquest àmbit
per tal de fer-les més competitives. D'altra banda,
recolzen els plans d'ajust
estructural imposats des
del BM i l'FMI. Això es
tradueix en polítiques neoliberals per aplicar als mercats immadurs que s'integren a l'economia global.
Això vol dir eliminar rigideses com els drets laborals i drets socials per convertir l'Estat en simple
gestor i policia.
Entenem, però, que la
globalització es sustenta
en una doble divisió, sexual i internacional del treball. Les transnacionals
traslladen els centres de
producció a països pobres on la mà d'obra és
més barata, menys organitzada sindicalment i amb polítiques mediambientals més toves.
Comporta també que les dones
europees que s'alliberen de les
tasques domèstiques contractin
una dona immigrant que les realitza. En definitiva, un sistema injust
on les dones en som les principals
perjudicades.

Fes sentir la teva veu!
Alosa Edicions Gràfiques, és
un col·lectiu amb seu al CSA
Can Vies que té la intenció de
dotar dels mitjans necessaris
als col·lectius, organitzacions
i/o persones per a fer sentir la
seva veu. En aquest sentit, ara
farà uns quatre anys, un grup
de gent vàrem veure que feia
falta crear un espai on donar la
posibilitat de facilitar a qui no
disposa de l'infraestructura o
coneixements suficients per a
presentar les seves idees públicament de forma visual.
La nostra feina queda reflectida en moltes menes de suports
escrits, per exemple, octavetes,
tríptics, revistes, llibrets; en dissenys per a enganxines,
cartells, samarretes, planes per
a internet, presentacions multimèdia i extenent-nos, fins i
tot, a projectes de video.
Per a fer-se una idea de les
coses en que hem treballat
podeu veure el cartell de les
Festes Alternatives de Sants
2002, el de l'acte del 10 de
Setembre a Sants, la maquetació del CD Paraules de R+,
el video "Difon la lluita, difon
la idea", la samarreta de La
Burxa, entre altres.
El nostre objectiu a llarg termini, és arribar a constituir-nos
com a cooperativa de serveis,
com a forma de desenvolupar
un sistema horitzontal i assambleari de treball remunerat,
sense oblidar la nostra feina
gratuïta per a la gent sense veu.

Les Tenses
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Sa l o u
Granja - Bar
c/ Salou, 5
Sants
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Illacrua@pangea.org
tel/Fax: 93 319 50 22

Arreu
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Un falangista...

Acampada contra la base de Bétera
A.A./VALÈNCIA

J.A. Samaranch, jurant els
principis del Movimiento.
Fou membre actiu de la
Falange i encara avui no
dubta en defensar Franco.

Llibertat per en
Juanra
El 25 de juny va tenir lloc a Amsterdam el judici sobre la petició
d'extradició d'en Juanra, acusat de
col·laborar amb el comando Barcelona. Després de sis mesos a la presó holandesa de Vught, el jutge va
decidir aplaçar el cas donant la última oportunitat a l'Estat Espanyol
per a que presenti proves clares. En
opinió del magistrat, l'acusació contra Juanra és vaga i contradictòria:
no s'han presentat els documents i
proves requerides i l'acusació ha
variat ja cinc cops. Finalment la
Cort holandesa va sol·licitar la llibertat provisional sota fiança de
20.000 euros fins el judici definitiu,
possiblement la propera tardor.

Iniciativa contra
l'especulació
Amb l'objectiu de denunciar els
projectes especulatius de l'Ajuntament de BCN, diferents grups afectats per plans urbanístics han creat
la Plataforma Veïnal Contra l'Especulació. El primer acte de la Plataforma va ser una manifestació
unitària contra els PERIs i plans
urbanístics als diferents barris. Entre les exigències veïnals destaquen
la democratització dels mecanismes
municipals per permetre una real
participació ciutadana, una informació complerta sobre els plans
urbanístics i un concepte integral
de la ciutat, amb els equipaments i
serveis necessaris i respectant el
patrimoni històric i natural.

El Govern i els caps militars de
València i Bétera volen que l'Aliança Atlàntica esculli a finals
d'any aquestes terres per a instal.lar
la seva Força d'Alta Disponibilitat,
un exèrcit de "ràpid desplegament,
i gran poder de destrucció", tal
com diu l'OTAN. Segons la Plataforma Ciutadana Anti-Base de
l'OTAN, "convertir la base militar
de Bétera en la seu del quarter general de l'OTAN suposaria més
presència militar, una desproporcionada inversió de diner públic en
despeses militars i l'emocionant
risc de viure prop d'armament
nuclear, químic i bacteriològic". En
canvi per al ministre de defensa,
Federico Trillo i el president de la
Generalitat valenciana, Eduardo
Zaplana, la inversió de 180 milions

d'euros per modernitzar les instal·lacions del quarter no té més
que beneficis: reactivarà el mercat
immobiliari, projecció internacional, impuls de l'economia i consum per part dels més de 1000 militars destinats a la zona i, sobretot, "consolida Espanya com un
dels aliats més forts de l'Aliança
Atlàntica". Tot i així, Trillo insisteix en que la instal·lació "no té res
a veure amb la militarització de la
ciutat".
Però l'elecció de la base militar de Bétera com a seu està encara a l'aire. Les noves exigències
derivades de l'11 de setembre han
fet canviar les estratègies militars
de l'OTAN, i ara preveuen convertir la base en un centre d'alta
tecnologia cibernètica i d'inteligència. Tot i que en les primeres
evaluacions el quarter de Bétera

Deu anys de la
garzonada olímpica
Contra-Infos/GIRONA
Enguany es compleix el desè
aniversari de l'operació repressiva
de l'any 1992 en el marc dels Jocs
Olímpics de Barcelona, i que va
comportar la detenció de més
d'una seixantena de persones de
tot l'àmbit català (Girona, València, Barcelona, Ciutat de Mallorca,
etc.). Una operació dirigida i executada pels òrgans de poder de
l'Estat espanyol, amb la cobertura del govern felipista i el silenci
dels partits majoritaris. L'objectiu

Logotips olímpic i antiolímpic.

d'aquelles detencions va ser eliminar un moviment popular que
havia anat creixent en capacitat
mobilitzadora i que utilitzava el
ressò mediàtic internacional de
l'esdeveniment per posar a la
palestra pública la reivindicació al
dret a l'autodeterminació de Catalunya. Per anul·lar les discrepàncies i desmantellar les reclamacions soberanistes, es va aplicar la
llei antiterrorista de manera indiscriminada. La majoria de persones
detingudes van ser objecte de maltractaments i tortures, les que l'Estat espanyol s'ha negat sistemàticament a investigar. Avui les denúncies estan pendents de resolució al Tribunal Europeu d'Estrasburg. A més, es van mantenir
a persones a la presó sense judici
durant més de dos anys. El 4 de
juliol va haver-hi a la Casa de la
Cultura Bisbe Lorenzana de Girona un acte en commemoració del
desè aniversari de les detencions
del 92.

va obtindre les màximes qualificacions després del replantejament dels requisits haurà de
passar l'exàmen definitiu el proper mes de novembre.
Des de la Campanya Ciutadana
contra les Bases de l'OTAN "ara
més que mai és necessari mostrar
el rebuig ciutadà a la nova base de
l'OTAN i a la militarització del
Camp de Túria, Bétera i València".
En aquest sentit van convocar una
Acampada Antibase amb l'objectiu de recordar a les autoritats que
"no s'acceptarà la imposició d'una
base militar de l'OTAN a les nostres terres". L'acampada va realitzar-se al parc del Jonqueral de
Bétera del 6 al 14 de juliol, amb
més de 40 tendes plantades. Nou
dies d'activitats, tallers, xerrades,
concerts, múltiples accions i una
manifestació. Nou dies denunciant

de dimarts a
dissabtes de
13h a les 16h
Pl Osca 10
telf: 93 332 89 48

només

7

Valencia, 166, 4t 2a, 08011 Barcelona
Tel i Fax 93 533 42 38
www.acciosolidaria.org
igman@acciosolidaria.org

‘la Caixa’ c.c 2100-0227-11-0200272343
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Acció al Micalet de València.

INTERNET

Des les Medes a la
independència
A.A./L’ESTARTIT
Varis grups independentistes van
declarar, de forma simbòlica, les
Illes Medes com a primer territori
recuperat i independent dels Països Catalans. L'objectiu de l'acció

Dos moments immortalitzats de tan
heroica gesta. Primer, uns intrèpids
joves dirigint-se
a les illes per
després prendre’n
possessió tot cantant Els Segadors.
FOTOS: EL PUNT

Proper concert al barri
durant les festes el
dissabte 31 al c/ Galileu
Buffet lliure i cuina casolana

el militarisme potenciat per l'Estat
Espanyol, informant sobre les
conseqüències de les bases militars i treballant per impulsar la cultura de la pau.

era una reivindicació nacionalista
a partir d'una caricatura dels últims
esdeveniments entre Espanya i el
Marroc per l'illot del Perejil. Després de llegir un manifest a la platja de l'Estartit, organitzadors i
simpatitzants es van dirigir amb
embarcacions
cap als set illots
que conformen les Illes
Medes. Un cop
allà es va desplegar una enorme senyera
estelada.

Arreu
Què està passant
al món?

Des d aquest espai emprendrem un
llarg viatge per diferents pobles i pa sos.
No es tracta, per , d’una visita guiada
per museus ni d’una guia d’hostals
barats, sin d’una aproximaci a la

agost 2002

realitat que viu la gent arreu del m n.
Volem fer d’altaveu a les formes de
resistŁncia que desenvolupen els
pobles per plantar cara a les injust cies
que genera el sistema capitalista.

Sàhara: les injustícies d’avui
són les guerres de demà
El 31 juliol del 2002 haurà acabat l'últim
manament de la Minurso (força de l'ONU)
al Sàhara Occidental. Per aquest motiu,
Aquestes quatre opcions que es
tenen sobre la taula serien les
següents:
1a. El Pla de Arranjament.
Celebració del Referèndum com
el seu dia s'acordà entre el Polisari
i Marroc en els acords de Houston. Partint dels censos de l'època
espanyola i amb els votants que
s'han pogut acreditar com saharauis.
2a. El pla Marc (també anomenada tercera via)
Proposat per Marroc i que és una
autonomia menor que les de
l’Estat espanyol, amb el control de
fronteres, moneda, etc. en mans
de Marroc. Desprès d'uns anys es
passaria a votació amb l'inclusió
de tots els colons que el regne
alauita ha introduït en la zona ocupada durant tots aquests anys. El
Front Polisari no accepta l’autonomia ni una futura consulta amb el
cens adulterat.
3a. La partició del territori
Que el nord i les ciutats més importants fossin del Marroc i el sur

el Consell de Seguretat de l'ONU s'haurà de pronunciar sobre les quatre alternatives presentades per el Secretari General,

Kofi Annan, o tornar altre cop més a prorrogar el manament de les forces d'intermediació.

INTERNET

Imatge d’un campament saharaui.

fos pel Front Polisari. Res es diu
sobre els saharauis que quedarien
en la zona marroquí.
4a. Retorn a la guerra oberta
Abandonament de l'intermediació
per part de les Nacions Unides i
retorn a les hostilitats. Representaria assumir per l'ONU la pèrdua
de molt temps i diners i obrir de
nou els conflictes en la zona.
Sobre la primera opció, el jove

rei de Marroc s'ha pronunciat per
la no celebració del referèndum,
incomplint els acords firmats pel
seu pare, i sobre la tercera ni els
marroquins ni els saharauis accepten la partició del territori. El
Coordinador del Polisari al Parlament Europeu, Mohamed Sidati,
va assegurar el 13-4-02, que "el
poble saharaui no està disposat a
col·laborar en una partició del
Sàhara, que no ha lluitat 25 anys
per a que ara li demanin que ho
comparteixi". Dins d'aquestes declaracions va criticar "les moltes
maniobres i esculls per impedir el
procés de la descolonització del
Sàhara, mentre que Marroc que
va envair el territori il·legalment,
intenta saquejar les seves riqueses".
Com acostuma a passar en aquestes posicions colonialistes,
gairebé sempre hi ha interessos
econòmics que són darrera uns
suposats drets sobre el territori. En
aquests cas concret sempre ha
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estat la pesca i els fosfats i a més,
per desgràcia dels saharauis, sembla que s'ha trobat petroli a les
seves costes, on unes companyies
franceses i americanes han aconseguit una "autorització" del govern marroquí per iniciar prospeccions. És sorprenent que en un territori en litigi i amb una força internacional sota el paraigües de les
Nacions Unides, una de les parts
doni autorització a una tercera i la
comunitat internacional tanqui els
ulls, permetent així altra cop més
la prolongació del sofriment dels
refugiats saharauis del desert argelí,
i fent bó allò que les injustícies
d'avui són les guerres de demà.
Si voleu bona informació sobre
el conflicte podeu consultar la web
de la Coordinadora ASPS (Avanzar
en la Solidaridad con el Pueblo
Saharaui):
www.aspsweb.org
Joaquín Trullén
(CGT-Solidaridad Sàhara)

...estimat?

Les institucions catalanes
van retre homenatge el mes
passat al que fou 21 anys
cap del COI i també president d'honor de la Caixa.

Repressió al
Penedès
En motiu de la visita d'Arias
Cañete, ministre d'Agricultura i
responsable del PHN, el passat dia
17 a Vilafranca, grups independentistes (Endavant i l'Assemblea de
joves de Vilafranca) van convocar
una concentració de rebuig. Efectius de Mossos i Guàrdies Civils
van efectuar una forta càrrega policial fins dissoldre les persones concentrades, que sostenien pancartes
contra el Ministre i el PP. Dos dies
després, en un concert de caire
independentista durant les festes
dels Monjos, poble veí, una provocació d'un grup de skins que va
apunyalar un noi magrebí davant la
passivitat dels agents, va provocar
incidents amb la policia i cinc
detinguts. Segons Endavant, l'actuació policial va ser la resposta a
la protesta contra Arias Cañete. De
fet, als detinguts se’ls acusa d’estarhi darrera. El comentari d’un dels
agent il·lustra bé la intenció de la
policia: "esto va por lo del otro dia".

Mobilitzacions
per la fruita seca
Unió de Pagesos impulsa noves
protestes contra la política agrària
de la Unió Europea cap el sector
de la fruita seca, després de comunicar la intenció de retallar un 50%
dels ajuts que rep el sector català.
Algunes mobilitzacions han estat el
tall dels principals eixos viaris del
país i de la línea ferroviària de
Salou, i concentracions a diferents
localitats de les comarques tarragonines i lleidatanes.

Subscriu-te,
col·labora amb
Si vols col•laborar amb LA B U R X A, posa t en contacte amb
nosaltres via e-mail a laburxa@llibertat.com, per telŁfon al
93 422 16 13 o passa’t per can vies els dilluns a les 20h.
TambØ trobar s una bœstia on deixar enc rrecs, cartes o
aportacions a l Associaci Cultural Arran (c/ Premi 20)
Les subscripcions a LA B U R X A acompleixen dos objectius:
fer-la arribar all on la seva distribuci no arriba i ajudar
econ micament al seu manteniment. Es pot fer de diverses
maneres:mitjan ant correu convencional, per domiciliaci
banc ria o manualment. Aix que ja saps.
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
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

