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Sants

i barris veïns

Distribució gratuïta

Periòdic de comunicació popular

La nova Estació de Sants,
un negoci rodó
La nova estació acollirà més botigues,
oficines i un hotel, triplicant sense cap tipus
de justificació el seu sostre edificable actual

Els beneficis que surtin de la venda de
l'espai públic serviran per pagar les
obres de cobriment de les vies

El passat mes d'agost es va fer
públic el pla de remodelació de
l'Estació de Sants per tal d'adaptarse al pas de l'AVE. Es tracta, però,
d'un pla que va més enllà de les
necessitats derivades de l'augment
de viatgers i viatgeres. L'Ajuntament preveu construir un edifici de
20 metres d'alçada que envolti l'actualment existent (uns sis pisos),
ocupant els pàrquings existents a
banda i banda i multiplicant per tres
el sostre edificable. La nova estació
acollirà oficines, botigues i restaurants, a més de sales de cinema,
convertint-la en un centre comercial de dimensions considerables.
> pàgina 3

25 anys d'ateneu Ràbia al Forat
llibertari
de la Vergonya

> OPINIÓ

De qui són els
carrers?
> pàgina 2

> VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Dones del barri
diuen no a la
violència de
gènere
> pàgina 9

TINTA NEGRA

Amb una jornada plena d'activitats
i una important participació, l'emblemàtica entitat llibertària del
Poble Sec va celebrar els seus
primers 25 anys de lluita, autoorganització i reflexió. Durant tot
aquest temps han estat presents a
la majoria de reivindicacions del
seu barri i a moltes de les iniciatives

promogudes des d’àmbits anarquistes. Durant tot el 16 de novembre es van realitzar activitats infantils, una xerrada-debat, un piscolabis i una festa final. També es va
aprofitar el dia per presentar
l’Agenda Llibertària 2003, que des
de fa 14 anys edita l’ateneu.
> pàgina 5

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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Aniversari
Ateneu llibertari
Poble Sec

> QUÈ ESTÀ PASSANT AL MÓN?
IVAN

Feia temps que no es vivia a
Barcelona episodis com els vinscuts el passat 29 de novembre al
centre de Barcelona. En acabar la
manifestació de protesta per l’actuació de la policia municipal dies

abans al Forat de la Vergonya,
veïns i veïnes destruïren el mur
construït per l’Ajuntament per
impedir que hi plantessin arbres.
Un autèntic esclat de ràbia.

Parèntesi

En moviment
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Cançó:
Neofatxes globals
d’en Lluís Llach

L’oleoducte
que creuarà
Camerun
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L’Assemblea de
Barri de Sants

Vaga a les
universitats
catalanes
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De qui són els carrers? No pas de la policia!

Editorial

Deixeu en pau
els moviments socials!
Els darrers esdeveniments al Forat de la Vergonya han vingut a
confirmar una pràctica que comença a ser massa habitual en els cossos policíacs de Barcelona. La brutal intervenció del cos especial
(UPA) de la Guàrdia Urbana contra la protesta dels veïns per aconseguir més zones verdes en comptes de més especulació o la càrrega
dels antiavalots de la Policía Nacional contra la manifestació per l'alliberament dels empresonats a València, són dos indicis clars que
apunten en la línia d'una retallada de llibertats.
Hem d'entendre que, si alguna cosa no canvia, és possible que a
partir d'ara es permetin menys manifestacions, o aquestes es facin
amb un control policíac molt més gran. Es tracta de no permetre cap
qüestionament de la política oficial i de presentar els i les opositores
com un problema d'ordre públic. A pocs dies de la celebració de la
Constitució espanyola de 1978 veiem com continua sent més necessari que mai lluitar per drets tan elementals com el de lliure expressió o el de manifestació.

Una delinqüència
acceptada i defensada
Cíclicament al nostre barri apareix el debat sobre la inseguretat ciutadana i el fantasma de la delinqüència torna a planar sobre la ciutadania amenaçada i indefensa. En cap moment, però, es parla d’una
de les pràctiques més criminals que es realitza en aquesta ciutat: l’especulació urbanística. Per què les autoritats no envien policies a registrar els propietaris que s’estan enriquint a costa d’uns lloguers que
més aviat semblen atracaments en tota regla? Per què no detenen els
banquers que aprofiten la situació per cencedir hipoteques esclavitzants? Per què no es generen debats sobre la inseguretat i la humiliació que comporta el buscar i aconseguir un habitatge? Per què no
desarticulen mai les xarxes de promotores, constructores i immobiliàries que operen als nostres barris. Aquests sí que són delinqüents de
categoria, i la resta, simples aficionats.

La manifestació del 16-N, en
solidaritat amb els empresonats de
València i l'actuació policial, ens fa
pensar en l'aprofundiment de la repressió que pretén eliminar la forma més elemental d'expressió de la
dissidència, la denúncia pública.
Sembla que les concentracions
rodejades o les manifestacions controlades en un manifestòdrom no
són gaire lluny en la imaginació de
la gent d'aquesta ciutat, la rutina
d'una policia que pressiona i ofega,
que fa explotar, tampoc. D'aquest
fet n'extreiem diferents reflexions:
La primera té a veure amb la legalitat o il.legalitat de les manifestacions. Quan hi pensem, ens afirmem en el convenciment que no
en poden existir unes de legals i
altres que no. Partim de la sobirania individual i col·lectiva per portar les lluites al carrer sense que cap
poder fàctic ho impedeixi. La presència policial és un element de
control i provocació. A més, parlant en base a les seves legislacions:
una manifestació que no demana
permís i que és feta pública quinze
dies abans de la seva realització, si
no rep una prohibició expressa de
Delegació de Govern, cau en l'alegalitat: el silenci administratiu significa que es pot fer i punt. A què
ve doncs la presència policial? Què
pretén desencadenar? El pervers
argument institucional de "són
SALT DE PLENS

Cartes a la Burxa
Envia’ns el teu escrit a l’e-mail 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).
La grua
La grua va ser un gran invent per
la humanitat, ha ajudat a fer cases,
a carregar mercaderies i una lllarga
llista de coses molt útils, però
també ha ajudat a crear un engendre al servei de la policia local que
serveix per a segrestar vehícles
que no són deixats en llibertat si
no es paga un rescat elevat. Al
barri de Sants hauríes de tenir una
master a part del carnet de conduïr, les exemplars classes de l'autoescola no són suficients per
entendre el complex entramat de
senyals d'aparcament. En uns carrers cada quinze dies s'ha de canviar el cotxe de vorera, en altres
cada sis mesos, en altres els dies
parells o imparells, la càrrega i

Periòdic de comunicació
popular de Sants
i barris veïns

descàrrega, senyals en estat defectuós al servei del maleït enginy: la
grua. Cansat de multes recorregudes i impagament varis, la guàrdia urbana ha decidit passar a l'acció directa: et prenen el cotxe i si
vols recuperar-lo, paga, si vols
recòrrer ja et tornaran els diners,
diuen. L'Ajuntament prohibeix
aparcar cada vegada més a molts
carrers del barri i no crea cap
aparcament municipal, potenciant
així els pàrquings privats, construïts, en gran part, en terrenys
municipals com el del Cinturó.
Diuen que potencien un barri pel
vianant però el que realment fan
és potenciar un barri per ells i pels
rics.
M’han robat el cotxe
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tra la LOU s'empassen càrregues
policials i detencions. Una concentració veïnal, al Forat de la
Vergonya, és dissolta pels antiavalots de la guàrdia urbana. Arreu està sent habitual la presència policial
excessiva i violenta: a ciutats com
València o Madrid l'estratègia
d'ofegament ja fa anys que s'aplica.
No pretendrà crear una relació
directa entre "manifestació" i "policia" en l'imaginari de la gent, cercant normalitzar la situació repressiva? Les conseqüències buscades,

també, són la desmotivació, o per
por o poques ganes -comprensibles- d'haver-se d'enfrontar amb
antidisturbis. Per a uns, assajar
formes de resposta ha suposat
causes obertes amb peticions de
presó, ferides, corredisses. Per a
altres, acceptar el mur de violència
policial com a inevitable els porta
a investigar noves formes d'intervenció. La gent no perd l'esperança
i la voluntat de carrer.
Per altra: en aquella convocatòria s'han vist les mancances que
tenim a l'hora de sortir al carrer.
L'augment repressiu ens ha de fer
pensar que l'acció col·lectiva ha de
ser impulsada per cada vegada més
gent, amb la informació més repartida, treballada amb més
temps.Així podrem afrontar situacions com la del 16 des d'una posició de força relativa i encarar les
noves estratègies del poder que
aquell dia s'afirmen ja com un fet.
No podem permetre que la repressió institucional ens prengui el carrer. Ja ho fan amb la feina, els
espais de comunicació, els centres
socials. No es pot permetre que hi
hagi un govern i feixista que digui
quins continguts es poden dir i
quins no, per on podem anar i per
on no, quan hem de córrer o quan
ens hem d'aturar i...
Col.lectiu Construïnt

Maderos i passerells

“Social, recorda Portugal!”
Anònim
Monos, pasma, "txakurras", la
madera, la bófia (de gasòfia, potser?); i la secreta, brigada o socials...
i aquí és on volia anar a parar. Semblen quasi homes i dones normals,
els "secretes". Tenen estudis i segurament fan viatges a l'estranger per
vacances. Surten a sopar amb les
parelles els dissabtes que no tenen
guàrdia i van al cinema i, sobretot,
es consideren persones honrades
que fan un servei a la societat. Els
i les que actuen a la ciutat deuen
pertànyer a la "Brigada Provincial
de Información de Barcelona del
Cuerpo Nacional de Policia", denunciada fa poc per Alerta Solidària
per maltractaments i tortures físiques i psíquiques, arran de les detencions de quatre joves independentistes el passat mes de setembre.
A les "manis" que organitzen els
grups que el sistema anomena antisistema, els "brigades" hi apareixen
com els bolets en una tardor de plu-

LA BURXA és una revista editada per un equip de redacció que
es troba dos cops al mes al CSA Can Vies (Jocs Florals 42)
Periodicitat: Mensual
Telèfon de contacte: 93 422 16 13
Adreça electrònica: laburxa@llibertat.com
LA BURXA no es fa responsable dels articles d’opinió.

pressumptament violents: presència policial i repressió" nosaltres
l'invertim en "hi ha presència policial, la gent s'altera".
No és, la del 16-N, l'única manifestació recent rebentada per les
forces de seguretat. El passat 12O, la policia rodeja la concentració
antifeixista i carrega quan ha caminat 50 metres. Els estudiants con-

ja. Van sempre en colles de tres o
quatre per les vores de la “mani”,
però la seva tendència natural és la
d'agrupar-se com si es tractés d'una
canilla humana tenen pànic a quedar-se sols i arriben a formar grups
nombrosos, cosa que fa que se'ls reconeixi d'una hora lluny. Porten el
mòbil enganxat a l'orella fent comentaris tan sucosos com "van
todos juntos indepes i okupas",
escoltat durant la manifestació contra el desallotjament de la Torreta.
La indumentària que porten ratlla el ridícul, ja que volen semblar
"enrollats" i "progres" i encara no
s'han assabentat que la gent d'eixa
mena ja fa anys que han dimitit de
quasi tot, que paguen hipoteques
considerables i que no van a "manis" d'aquestes. La roba la deuen
treure d' Humana, els Encants o el
Rastro madrileny, ja que és la que
es portava fa deu o quinze anys.
Però malgrat el comportament
matusser i la vestimenta, són efectius. Una de les seves darreres ac-

tuacions va ser durant la manifestació del 29 d'octubre contra la llei
de Qualitat de l'Ensenyament. Van
fer quatre detencions, però aquesta vegada els ho van posar fàcil.
Dos dels estudiants detinguts al Pla
de Palau on hi havia un cordó de
policies estaven literalment envoltats de "brigadas" disposats a abraonar-se contra el primer que es
posés la mà a la butxaca ni que fos
per treure'n el mocador. De sobte, els
"socials" es van llançar sobre les
dues preses amb una agressivitat i
violència extremes, com si anessin
a agarrar Josu Ternera. La sorpresa i l'ensurt dels passerells enxampats va ser majúscula.
Companys i companyes, abans
de treure el mocador o l'encenedor de
la butxaca mireu al vostra voltant,
si veieu paios i també alguna paia
d'entre els 30 i els 40 amb camises
de quadres, o quelcom semblant, i
pinta de "maderos" que us miren,
obriu-vos. Segur que ho són.
Quel Ness

En aquesta Burxa han col·laborat: Alba Ayala, Roser Benavent, Bernat Costa, Toni
Gonzàlez, Ivan Miró, Gemma Parera Àlvarez, Ivan Rubio i Garcia, Guillem Sànchez,
Joan Teran, Aina Torres, Pau, David Positiu, Lancelot, Soto, TA, Marta Ruiz, Casal
Independentista, Grup de Joves, Comissió de La Bordeta, Quel Ness, Txepo, Col·lectiu
Construint, Bru i la gent de concert del 5 de desembre, Lem, Roger Sánchez Amat, Raül
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> PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L’ESTACIÓ DE SANTS

No a la violència
vers les dones

Volen fer un centre comercial
per pagar les obres de les vies
Roger Sánchez Amat/SANTS
El pas de l'AVE per l'Estació de
Sants és el principal motiu esmentat per l'Ajuntament per a realitzar
un projecte de remodelació que de
ben segur portarà cua. A l'agost es
presentà públicament la maqueta
de la futura actuació que també
inclourà el cobriment de les vies
del tren entre carretera de Sants i
Riera Blanca. Totes les associacions de veïns i veïnes ja han
mostrat la seva discrepància.
Un edifici de sis plantes
El pla, dirigit per l'arquitecte en cap
de l'Ajuntament Josep Anton
Acebillo, preveu l'increment de l'edificabilitat cencedida a RENFE de
quasi 73.000 metres quadrats, triplicant l'actual. Amb els beneficis que
es generi de la instal·lació de comerços i oficines, la companyia ferroviària pretén pagar les obres de
cobriment de les vies del tren, xifrades en uns 18 milions d'euros. El
principal resultat del projecte serà
un edifici de 6-7 plantes (uns 22
metres) que envoltarà l'actual.
Recordem que l'Hotel Barceló té
nou pisos. Aquest edifici ocuparà
els aparcaments que hi ha a banda
i banda de l'estació, que passaran a
ser subterranis, com l'estació de
busos del carrer Viriat. Aquest

espai, juntament amb els tallers allà
situats, passarà a ser zona verda.
Precisament el projecte preveu
6.000 metres quadrats més d'espais
ajardinats.
El nou edifici oferirà 47.000
m2 per oficines cara a la plaça
Joan Peiró (només 5.000 seran per
la RENFE), 11.000m2 per oci,
botigues i restauració i 8.000 per
sales de cinema. Sembla ser que la
majoria de franquícies ja estan
concendides.
Cost zero
El projecte escrit no parla en cap
moment del contingut de l'edifici,
i tan sols insinua que servirà per
pagar el cobriment. Ans el contrari, els motius presentats giren
entorn a un altre argument: l'adaptació al pas de l'AVE, que "donarà
al sector de l'estació de Sants un
significat nou de gran centralitat".
L'actuació també es planteja com
una solució al que els tècnics municipals consideren un buit urbà.
Es tracta d'un concepte tècnic
força relatiu, que difícilment és
aplicable a la zona de l'estació,
segons fons consultades per LA
BURXA. Algun altre argument ja
toca l'absurd: com que només a la
façana nord hi trobem establiments comercials, "la inserció
d'activitats alternatives ha d'ajudar

EL DETALL

Perspectiva des de l’Avinguda de Roma on es pot veure l’alçada de la nova
estació en relació a la Torre Catalunya. Cal destacar la desproporció de la
façana que dóna a l’Espanya Industrial, que pujarà fins a 12 o 13 pisos. Potser
és que unes oficines amb vistes al parc es deuen valorar el doble, no?

El regidor Alcober (esquerra) explicant la maqueta el dia de la presentació

al reequilibri d'aquesta àrea urbana
en el conjunt de la ciutat". Així
doncs queda força clar que l'únic
motiu que impulsa l'Ajuntament a
triplicar el sostre de l'estació actual és el merament econòmic: poder pagar el cobriment amb les
plusvàlues generades per la venda
i lloguer de les dependències
públiques del nou edifici.
Un plantejament pervers
El fet que així es paguin les obres
públiques és considerat per les
associacions veïnals com un "mecanisme pervers d'utilització especulativa de les facultats de planejament urbanístic que la llei otorga als
poders públics". Aquesta valoració
i d'altres apareixen en un document
signat per sis associacions de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta. En l'escrit
fan un repàs de tot el projecte,
començant per considerar del tot
superficial la informació que s'ha
fet pública i insuficient el termini
per presentar al·legacions. Apunten

Gener 2003:
- Inici curs formació
- Curs Postgrau
"Shiatsu en Moviment"
trav.de Gràcia, 66, 3r 1º
08006 Barcelona
telf. 93 200 47 76
info@shiatsu-movimiento.com

L’Escletxa/HOSTAFRANCS
En motiu del Dia Internacional
Contra la Violència vers les Dones,
celebrat el 25 de novembre, quatre
grups de dones del barri van organitzar una jornada tot el matí del
dia anterior al CSA Hamsa.
L’acte va començar amb una
xerrada a càrrec de l'Associació
Tamaia, en la que membres de l’entitat explicaren els diferents camps
en què intervenen: atenció a dones,
prevenció en joves, sensibilització.
Van assenyalar la importància
d'abordar la problemàtica des de
diferents vessants, tenint en
compte que la violència de gènere
té a veure amb diferents causes,
entre elles, la desigualtat que encara
existeix entre homes i dones.
Després del debat va venir el teatre
que algunes de les organitzadores
havien preparat. Van representar
fantàsticament escenes de l'obra
"Carícies". Per acabar es va fer un
vermutillo. Com a conclusió, destacar la necessitat que tots i totes
ens impliquem per tal d'acabar
amb la violència de gènere.

Carrer València, 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

La polèmica del cobriment
Pel que fa a les obres del cobriment,
les entitats veïnals alerten de la
degradació que pot veure's sotmès
el triangle de Jocs Florals-Burgos,
similar al produït amb la cobertura
de l'estació als anys seixanta al
Triangle de Sants. Precisament, la
segona gran actuació del projecte,
el cobriment de les vies, ha vingut
provocant polèmica des que es va
plantejar. El pla preveu la construcció d'un calaix de set metres
(un primer pis) sobre el qual es situarà una zona ajardinada similar a
la de la Ronda del Mig. S'assegura
que estarà a 20 metres de les vivendes properes i que disposarà de
rampes i passos elevats. Gran part
del veïnat s'hi oposa, ja que consideren que caldria soterrar les vies per
acabar del tot amb aquesta frontera.

c/ Finlàndia, 45
Tel.: 93.422.95.98
(Plaça Sants) 08014 Barcelona
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que en cap moment el projecte justifica la triplicació del sostre edificable de l'estació i que en cap lloc
explica en què constarà.

Sants acull a
l’ex-pres Brotons
Ivan/SANTS
Francisco Brotóns és un exemple
de que la presó no serveix per a
redimir políticament sinó per refermar-se en la lluita. Després de
25 anys engarjolat a diferents presons espanyoles i a només tres
mesos escassos de la seva sortida
al carrer, va sorprendre a tothom
amb el seu bon estat de salut i el
gran optimisme i esperança que
va voler transmetre a totes el passat 8 de novembre al CSA Can
Vies en un acte on va presentar el
seu llibre autobiogràfic Memoria
antifascista editat per Kale Gorria.
Finalment, l'assemblea del centre
social li va retre homenatge fentli obsequi d'un parell de rams de
flors i uns calçotets amb el lema
"Resistència anticapitalista". L'acte
d'homenatge va ser l'endemà al
CSA Pati Blau de Cornellà on se
li va dedicar tota una jornada d'activitats.

Sants
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LA BURXA
convidada arreu
Durant aquest darrer mes LA
BURXA ha estat convidada a diferents debats sobre contrainformació. El primer va ser a Bilbo el 26
de setembre, dins els actes de celebració 15è aniversari de la ràdio
lliure local, Irola Irratia, una xerrada en que participaren diferents
mitjans alternatius biscaïns a més
de LA BURXA, que va aprofitar el
viatge per intercambiar experiències i donar a conèixer el projecte
santsenc. Es va participar a les jornades "Informació o Propaganda", organitzades per col· lectius
socials de Terrassa, concretament
en la part de premsa escrita, juntament amb la revista de Sabadell
Ordint la trama, el quinzenal L'accent i el butlletí egarenc Anta.
També va ser convidada pel grup
estudiantil Alternativa Estel a la
Universitat Pompeu Fabra el 20
de novembre, i finalment a les jornades sobre moviments socials a
les Cotxeres, amb les que la Revista Illacrua va celebrar els seu desè
aniversari els dies 23 i 24.

Comencen els
preparatius del
Firentitats 2003
Aquest cop es presenta amb importants novetats: es passa dels
nou dies del primer cop a dos i
mig, a part hi ha la proposta de
fer-ho a l'Espanya Industrial (que
en aquests moments està per definir). Però el més significatiu és
que en l'assemblea del dia 7 de novembre, a la mesa hi havia el portantveu dels socialistes al Districte, Albert Soler, que a la vegada
s'hi va implicar molt, contestant a
les preguntes fetes per les associacions presents, moltes de les quals
es pregunten perquè el Districte
s'implica d'aquesta manera tan
barroera i per que el Secretariat i
la seva presidenta feien de "florero". I només hi troben una resposta: les eleccions municipals del
maig. I és que els objectius del
Districte no són ni de lluny els
objectius de les associacions, col·
lectius i grups que sí que formen
part d'aquesta Firentitats 2003.

A les Cotxeres, repensant
els models de seguretat
Gemma P.A./SANTS
Càrregues policials contra el veïnat al Forat de la Vergonya o durant manifestacions de moviments
socials; negligència davant d'atacs
de bandes feixistes i una infinitat
de casos més posen en dubte un
model de seguretat que consisteix
en incrementar la presència policial. Qüestionant-se fins on es pot
augmentar policialment la seguretat ciutadana sense perjudicar la
llibertat dels ciutadans, l'Associació de Mares i Pares Alarmats pels
Fets de Sants del 1999 (Mapafs)
van plantejar una taula rodona que
es celebrà el 19 de novembre a Les
Cotxeres i a la que assistiren unes
70 persones. Va comptar amb la
participació de membres d'un ex-

tens ventall d'entitats, entre elles
la Coordinadora contra la Marginació de Cornellà, l'Observatori
del Sistema Penal i Drets Humans,
la Comissió de Defensa dels Drets
de la Persona del Col·legi d'Advocats, l'Associació Catalana contra
la Tortura, la FAVB, veïns i veïnes
de Sant Andreu, Nou Barris i el
Forat de la Vergonya, membres de
centres socials alternatius, entre
d’altres. La regidora de Drets Civils, Roser Veciana donà pas a les
diferents argumentacions i propostes al voltant de la polisèmica
"seguretat". Una de les acepcions
més repetida va ser la de la inseguretat ciutadana com a ideologia de
repressió transmesa des del poder
per justificar les desigualtats socials
i no resoldre les contradiccions

Jornada jove a la
plaça de la Farga

que el capitalisme genera. Moltes
de les intervencions van denunciar
que identificar seguretat amb estar
a recer de la petita delinqüència
tergiversa un concepte que hauria
de fer referència a una vida digna,
amb salut, vivenda, feina, educació... La inseguretat és la que
prové de les relacions socioeconòmiques, la que genera la mateixa
policia al carrer i la que pateixen
els presos i les seves famílies.
Una altra policia no és possible
Des del Centre de Documentació
Política, Miquel Sellarés, ideòleg
dels mossos d'esquadra, va enfatitzar en la posibilitat de crear una
policia democràtica, no repressiva,
com en són una mostra l'autonòmica catalana i vasca. La tesi

Comencen les obres del
Mercat de la Marina
Raul/LA MARINA

Albert/SANTS
El Grup de Joves de Sants es va
presentar en societat el 16 de
novembre, amb la celebració a la
plaça de la Farga d’una jornada
jove. L’acte va consistir amb diferents activitats que van començar
al matí, quan es van disputar diferents partits de futbol i bàsquet,
marcats per l'alta participació dels
equips formats per joves del barri.
Un dinar popular a base d'amanida variada i de truita de patates va

Un moment del dinar popular

BRU

seguir als partits. Després es va
pintar un mural a la mateixa plaça
per tal de denunciar la falta d'espais públics per i dels joves al
barri. Seguidament els assistents
van poder gaudir del passi de la
pel·lícula "El Experimento".
L'única nota negativa va ser la suspensió de la festa, programada per
la nit, degut als incidents que es
van produir en la manifestació en
solidaritat amb els quatre valencians empresonats des d’octubre i
que van impedir la presència dels
Timbals de l'Hamsa, entre d'altres.
El Grup de Joves de Sants fa
una valoració positiva de la jornada, sobretot per l'èxit que van tenir
les activitats del matí i el dinar, encara que lamenta no haver pogut
celebrar la festa, també anuncia
que a partir d’ara pensen realitzar
activitats regularment i que ja
obren la cafeta de Can Vies tots
els divendres.

A la placa de la Marina ja es
nadal, i els espais pels joves i per
la gent gran estan de saldo, aixi
que ja han comencat les obres
per el trasllat del mercat de la
Zona Franca.

És curiós que el nostre estimat,
regidor del districte i alhora president dels Mercats Municipals de
Barcelona tingui un interes especial en traslladar el mercat en
aquest espai, fent-se el suec a les
alternatives proposades pel
veinat.

Malgrat les campanyes veïnals en contra. s’inicien les obres.

Carrer Premià 20 baixos
08014 Sants Barcelona
Telèfon i fax: 93 422 16
arran@llibertat.com
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va ser acusada pel psicòleg Jaume
Forès de maniqueisme policial i va
afegri que “una policia no és més
bona per ser catalana” i des d'un
ponent dels moviments alternatius
es remarcà la idea de que una altra
policia no és possible, i va acusar
tant ertzaintza com els mossos
d'esquadra ser extremadament
repressius. També des de la taula, el
representant de la Comissió del
Col·legi d'Advocats acusà la policia
de cos antidemocràtic, que actua cada cop amb més impunitat, posant
l'alerta en la Brigada d'Informació,
l'Europol i l'Eurojust.
L’acte va acabar amb la redacció d'un manifest per ser presentat en el Fòrum de Seguretat l'endemà, on es recollien alguns dels
punts exposats.

BERNAT

Sants

desembre 2002

Poble Sec:
Un ateneu amb molta història
Guillem Sànchez/POBLE SEC
Als anys 70, just s'entreobria la
porta, centenars de joves van sorgir disposats a reconstruïr la història truncada per la guerra i el
feixisme. A Poble Sec més de seixanta persones, d'entre quinze i
vint-i-pocs anys, provinents de
l'AVV, el Col·lectiu Anarquista de
Poble Sec (CAPS) i la CNT, van
fundar l'Ateneu Llibertari de
Poble Sec al carrer Elkano 48, on
s'hi van estar 20 anys. Des
d'aquest moment, l'Ateneu es
converteix en un dels principals
motors de l'activisme cultural i
reivindicatiu del barri, organitzen
les Festes Majors del seu carrer,
emeten des d'una de les primeres
ràdios lliures, es mobilitzen per
exigir un espai social (on avui hi
ha el centre cívic del carrer Blai)
o oposar-se a la construcció d'un

bingo al Paral·lel (on avui hi ha
un bingo, però és que amb el
Capital hem topat. A més de
moltes altres activitats organitzades dins l'Ateneu, com una
cooperativa de consum, tallers i
cursos de tota mena, sempre han
tingut voluntat de sortir enfora i
treballar amb una voluntat global de moviment llibertari, col·laborant amb projectes, fins i tot
fora del barri, com la llibreria-distribuïdora El Lokal o el menjador
popular El Escondite (avui desaparegut). Però el seu repte més
ambiciós va ser l'Exposició Internacional Anarquista, pensada per
contrarrestar la imatge oficial que
es volia vendre de Barcelona
durant les Olimpíades, però que
va haver de celebrar-se un any
després a causa de les prohibicions i traves municipals. Aquesta
va reunir, durant una setmana, la

L’Ateneu Llibertari del carrer Elkano, on s’hi va estar durant vint anys

flor i nata del moviment llibertari
mundial, amb centenars de participants i debats d'alt nivell que
van presentar la forma anarquista
d'entendre la societat. Aquesta
voluntat expansiva i innovadora
també els va dur fa cinc anys a
impulsar l'Espai Obert, un
inmens centre social autoges-

Actes per la
recuperació de la
memòria històrica

AT. LLIB.

tionat situat a la cantonada del
Paral·lel amb Blasco de Garay,
que comparteixen amb uns altres
vuit col·lectius, des d'una cooperativa de disseny gràfic fins al
butlletí Contra-Infos, i que avui
s'ha convertit en un dels principals punts de trobada del moviment alternatiu.

Tres joves, a
judici acusats
de fer pintades

El Sàhara Occidental
reclama drets humans
Gemma P.A./SANTS
L'Assemblea de Barri de Sants
organitzà el divendres 22 de
novembre un acte al CSO Can
Vies pels drets humans al Sàhara,
que pretenia posar especial èmfasi
en la repressió exercida diàriament
amb total impunitat a la zona
ocupada. Va ser un estremidor
recordatori de la vulneració dels
drets humans al Sàhara Occidental; una oportunitat de difondre la situació dels sahrauis que
viuen al Sàhara ocupat per Marroc
des de 1975. Amb la sala completament plena del centre social es
procedí a la visualització d'un
vídeo realitzat per AFAPREDESA (Associació de Familiars de
Presos del Sàhara Occidental), on
es recollien els testimonis de familiars de torturats i desapareguts

saharauis, i d'altres persones que
havien patit en la seva pròpia pell
detencions i tortures a les presons
marroquines. La situació dels
sahrauis no pot ser més desesperada: compten amb un 5% de desapareguts (526 persones); representen un 25% de la població del
territori ocupat, on dels 400.000
marroquins que hi ha, la meitat
són policies i forces de seguretat;
les detencions i tortures són sistemàtiques i els torturadors es
passegen lliurament pel carrer
amenaçant les seves víctimes; els
sahrauis no poden usar la seva
llengua ni expressar obertament la
seva cultura, i l'atur els és molt
més colpido. Malgrat tot, no deixen de reivindicar i lluitar per la
independència, alhora que intenten difondre la seva situació a la
comunitat internacional. La xer-

Fotos i artesania ens aproparen una realitat propera però desconeguda. EXPOSICIÓ

rada va comptar amb la presència
d'un membre d'Amnistia Internacional que va avalar la certesa de
gran part dels casos exposats
comptant amb investigacions realitzades per l'organisme. També va
emfatitzar en la necessitat de cel-

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

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

ebrar el referèndum d'autodeterminació, un referèndum que el
Comitè de Descolonització de les
Nacions Unides ha certificat fa
uns mesos com a necessari. Queda
pendent veure com evoluciona la
situació.

Redacció/SANTS
La nit del 24 d'octubre, quan tres
joves del barri tornaven cap a casa, van ser aturats per dos suposats policies de paisà que els van
requerir la documentació de males
maneres. Un dels interpelats els va
demanar que s'identifiquessin,
però davant d'aquesta petició no
només s'hi van negar sinó que
també van exigir que els parlessin
en castellà. Veient el seu nerviosisme i prepotència, els tres joves
van optar per identificar-se i van
poder marxar cap a casa, no sense
abans ser escorcollats i amenaçats
amb la frase "os vais a comer un
marrón". Els dos policies van
resultar estar adscrits a la Brigada
Provincial de Información i el
"marrón" ha acabat sent una
acusació de danys per pintades, fet
curiós ja que habitualment això no
passa de ser considerat una falta,
així que estan a l’espera del que
consideri el jutge.

Pel mes de març, cinquè aniversari...

Buffet lliure i cuina casolana
horari:
matins, de dimarts a
divendres de 10.30 a 14h
tardes, de dilluns a
dissabtes de 17 a 21h

Joan Teran/SANTS
Aquest darrer mes de novembre
ha estat ric en actes per la recuperació de la memòria de lluita de les
persones més desafavorides pel
capitalisme. Dos dels actes més
importants en aquesta línia han
estat els organitzats per celebrar
el 85è aniversari de la revolució
bolxevic, un organitzat per Endavant i l'altre per diferents col·lectius, i donar a conèixer la tradició
d'organització i lluita del moviment obrer.
El fil conductor d'ambdues
conferències, malgrat les diferents
perspectives de què partien, no era
pas l'interès d'arqueòleg per conèixer detalls d'un passat llunyà, sinó,
ben al contrari, partir del coneixement d'aquest passat per extreure'n ensenyaments per la necessària lluita d'avui. En aquesta línia
anaren les intervencions dels diferents ponents, com per exemple
el metge Oriol Martí.

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

només

Concurs de
Fotografia
Dues categories:
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Fotografies dels barris de Sants
Fotografies de moviments socials
5

Presenta
les
fotografies a
l’Arran o a
Can Vies

Parèntesi

desembre 2002

La cançó

El raconet cannàbic

Neofatxes globals
Mireu-los com van, senyorets
des de sempre
se’ls hi nota a l’esquena
que no han acotat mai.
mireu-los com van,
són la vella caverna
però amb les noves caretes
per seguir mal manant.
ara són més polits que els seus
pares i es disfressen amb
plomes de Harvard però s
i arriba el poder,
adéu Proust adéu Brecht...
mireu-los com van
són l’Espanya de sempre,
la d’antigues tenebres
que van ressucitant...
mireu-los com van
presumits i fatxendes,
és l’adéu als complexos
pels pecats del “papás”
Pel poder que els manté tant
“contentos”, ja no calen els
“pronunciamientos”,

ara guanyen escons
sense el clam dels canons.
I mentre a la Gangreunió
els Nostrats s’esveren, senyor,
si arriba a fer mal un fatxa
pel rera, nosaltres els vestim
sants per la democràcia,
ja veus amb quins cops de pal
ens tornen les gràcies,
ells porten els pantalons,
nosaltres les calces,
ells són els “toreadors”,
nosaltres les banyes,
i ara que fem, on anem,
no ens queden banderes,
i com se’ns creurà la gent
si fem marxa enrera...
Mireu-los com van, neofatxes
de sempre, neofatxes per sempre neofatxes globals
Mireu com anem, engreixant
als bandarres, empenyent el
desastre fins el dia de...AH

Lluís Llach

Un deixeble del Dr. Fumantxú, gaudint dels fruits derivats de les seves magistrals lliçons

És curios perque van passant els
números i l'amic Fumantxú té els
mateixos problemes per a començar el raconet, és clar que el pobre
té les facultats mentals pertorbades per culpa de la tieta Maria.
Fa un fred que pela així que ja
podríem donar per tancada la
temporada marihuanera de balcó, desde LA BURXA esperem de
tot cor que gaudiu i... gaudim del
vostre petit tresor. Si encara teniu
el cuc de la granja de playmobil

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. Abstenirse entitats bancàries, multinacionals i
immobiliàries.

us convidem a que us llenceu al
meravellós món del cultiu interior.
La història és la mateixa però tot
una mica més enrevesat.
Si bé a exterior deixem en
mans de la natura bona part dels
factors que intervenen en el creixement de les plantetes, a interior
podem controlar la humitat, ventilació, hores de llum, reproducció, etc... clar que això implica una
major dedicacio de temps i també
de calers, detalls que no haureu de

descuidar si no us voleu enganxar
els dits. És clar que mentre a exterior per aquestes contrades tenim
una sola collita, a interior es pot
collir fins a tres vegades per any.
No sabem si sou de lletres, o
de ciències però feu números i
comenceu a somiar, que de ben
segur us sortiran de color verd.
Que millor per escalfar la llar un
bon rostoll d’angelina.
Dr. Fumantxú

Calem foc als papers

Fusteria d’encàrrec i
mobles a mida

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

Plaça Osca, 8
Tel. 93 531 30 48
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Música
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"La Kaputxa"
Radikal Rekords & El Lokal.
Contacte: 93 317 01 08
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Música

La Kaputxa són un grup incendiari de la comarca del Baix Llobregat.
Practiquen una música que es belluga entre el trash i el HC-punk més cru
i agressiu. Actualment, són dels pocs grups que practiquen aquest estil
cantant en català. Mai han abundat. Així de passada, només ens ve al cap
la gent de Kop, tot i que cal deixar clar que no són una còpia i que en
moltes cançons tenen poc a veure. També poden arribar a recordar-nos
als desapareguts Beer Mosh amb la veu desgarrada i el missatge concís de
les seves tornades i de la seva contundent actitud. La Kaputxa porten poc temps tocant però demostren
moltes ganes i el que és més important: tenen les idees clares. Per ser el seu primer treball, poden estar
satisfets del resultat. Cançons arrodonides i presentació professional. Independència i socialisme resumeix
el contingut de les lletres. La caputxa és la peça necessària per a complementar l'acció.

Cinema

Kamchatka
Marcelo Piñeyro

TONI

Els remeis 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.

"Farinetes"
Ingredients: ¼ de kg de farina, mitja penca de bacallà, una patata mitjana (per guarnir), ½ tomàquet, dues nyores, uns dents d'all,
oli i una cullerada de pebre vermell.
Elaboració: Es pela, neteja i talla la patata en fines lamines. Treiem
la pell del tomàquet i els alls i els tallem en trossos ben menuts.
Esmicolem el bacallà a trossos ben petits. Posem a fregir la patata, les nyores, el bacallà i els alls. Una mica abans d'acabar el sofregit, posem el tomàquet i el pebre. Aboquem la farina i tot seguit,
l'aigua. La quantitat es variable, doncs podem abocar més aigua si
s'espesseix o farina si ens queda aigualit. Ho deixarem coure a foc
lent fins que la farina quedi cuita, sense deixar de remoure per
quano es facin grumolls.
Es pot dir, que el bacallà abans es considerava un plat de pobre,
barat i de bona conservació. Les Farinetes són conegudes a tota
la península i difícilment trobarem dues regions que les facin iguals.
El secret és la farina, sempre atipa. Salut.

Artihumor

Per Lem

Sembla que s'està normalitzant la distribució i exhibició de films llatinoamericans a les nostres pantalles, i
sobretots els de nacionalitat argentina. Després de
l'enorme èxit de "Nueve reinas" i "El hijo de la
novia"són molt freqüents els estrenos de films de la
citada nacionalitat. Ara arriba Kamchatka, interpretada per Ricardo darín, protagonista dels dos films
argentins ja anteriorment esmentats, compartint per primera vegada pantalla amb la sempre excel·lent
Cecilia Roth. Aquest film seleccionat per argentina per ser presentat als Oscar ens narra els pormenors
d'una família en els primers temps de la dictadura militar, i la seva visió resulta interessant principalment
per descobrir els fets que es succeïren durant aquells primers difícils moments.
“La escuela de la ignorancia”
Jean-Claude Michéa Aquarela libros

Llibres

El que s'està construint amb les reformes de l'ensenyament que sacsegen Europa és l'escola del capitalisme total. Aquesta és la premissa
que l'autor desenvolupa en el present llibre, d'un estil hipercrític -no en
va, cita repetidament al situacionista Debord. Michéa planteja si, de fet,
totes les conseqüències nefastes que ara mateix emergeixen fruit de les
reformes educatives no eren, en el fons, els seus veritables objectius.
Quan l'European Round Table, un dels lobbies empresarials més influents en les decisions polítiques de l'Unió Europea, afirma en els seus
documents que els alumnes són "clients" i les classes "productes", la
versió mercantilista de l'escola ja està damunt la taula.
Arran Llibres
The Kagas “Nuevos heroes del rock”
Edita: El Lokal i Potencial Hardcore

Música

Tot just acabant l'any, possiblement ens trobem amb un dels millors discos del 2.002. The Kagas són l'Evaristo (cantant de La Polla), acompanyant de la base rítmica del R.I.P. Un total de 19 temes converteixen
aquest disc en una colecció d'himnes del millor punk contestatari. La
rabiosa veu del cantant esquitxa els principals pilars que sostenen el sistema i converteix l'enemic en una dèbil caricatura d'ell mateix. L'Evaristo
apunta, dispara i encerta a l'hora de dir les coses tal com són, denunciant la hipocresia que ens envolta i fent del cinisme el millor instrument de denúncia. "Retrato social
incompleto" és un clar exemple de tot el que estem dient, els diferents registres de veu t'endinsen en
situacions ben diverses. "Víctima de la democracia" és un altre exemple de cançó arrodonida, directa i
que enganxa fàcilment d'un sol cop. "Si esto es ser libre ...yo soy el Papa!".
The Pòsit.

Aquí podries posar
el teu anunci
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D’ON VENIM...

Revolució dels
Consells Obrers
a Alemanya
El recolzament socialdemòcrata
(SPD) a la Guerra Mundial fa
que la seva oposició interna "espartaquista"- es mobilitzi.
Una d'elles, Rosa Luxemburg, els
dividirà en "els que formen part
del camp burgés i constitueixen
un partit obrer reformista i nacionalista" i "els que no volen renunciar a la lluita de classes i a
l'internacionalisme", i per aquesta oposició és empresonada. El
1918 esclata la revolució. Liebknecht, espartaquista, és excarcerat i rebut per 20.000 treballadors i la marina de guerra s’amotina. Proclamada la vaga general,
Consells Obrers a Munich, Hannover, Colònia, Leipzig, Düsseldorf, Frankfurt... Ebert, de
l’SPD, diu: "Si l'emperador no
abdica, la revolució social és inevitable: jo no la desitjo". A Munich, el Consell d'Obrers i Soldats prén el Parlament i revolució a Berlín. L'emperador renúncia i Ebert és fet Canceller. Al
desembre, al Congrés dels Consells d'Obrers i Soldats els espartaquista proposen: tot el poder
als Consells, dissolució del govern, armes pel proletariat, revolució socialista mundial. Però el
Congrés confia en Ebert i no
aproba aquests punts . Es forma
el partit comunista alemany al
gener del 19. Luxemburg, Liebknecht i altres revolucionaris són
assassinats pels Freikorps del
ministre socialdemòcrata Noske.
Al març, vaga general a Berlín
reclamant el reconeixement dels
Consells, alliberament dels presos, relacions amb la URSS. Les
tropes causen 1.200 morts entre
mariners i treballadors. Es Proclama la República dels Consells
de Baviera, fins al maig que les
tropes de Noske desencadenen
una repressió ferotge. Desembre
de fa 83 anys: fi de l'estat de
setge. La revolució, derrotada.
Ivan Miró

Assemblea de Barri de Sants:
embrió de contrapoder

EL RACÓ DEL CASAL

Com defensar-nos de les agressions que patim
en terrenys com la precarietat laboral, l'especulació urbanística i immobiliària, o la violència sexista? Com articular col·lectivament respostes
"Quan es parla de contrapoder en
general, en realitat s'està parlant de
tres coses: de resistència contra el
vell poder, d'insurrecció i de potència constituent d'un nou poder."
Toni Negri
Uns quants i quantes ens adonem,
i comencem a expressar en veu
alta, que el model social que impera està enfocat bàsicament a
dificultar la vida a
un sector de la
població, que no a
un altre. A Barcelona, per exemple, les immobiliàries guanyen més
que mai: qui en
paga les conseqüències ho fa amb
dolor. Destinant el
sou a lloguers i hipoteques, tornantse boig buscant pis,
havent de marxar
del lloc de sempre.
Així és l'economia
de "lliure mercat"
tant glossada a la
televisió pels governants, que culpen
l'encariment dels pisos pels nostres salaris elevadíssims. Què fer
davant d'aquesta prepotència? Més
cartes als diaris, perquè els especuladors s'empaperin els despatxos
d'aroma popular? Més signatures,
perquè els constructors s'hi aixuguin el cul? Anem a
l'Ajuntament, a escoltar promeses
del tècnic o del polític de torn,
mentres amaguen el rellotge caríssim regalat per... l'amiguet constructor? Que hem de respondre
a les situacions d'injustícia que
vivim és de calaix. Primer, perquè
ho necessitem: viure dignament,
amb bones condicions, no ha de
ser privilegi d'un pocs, sinó un

CSA CAN VIES:
LA CAFETA
TORNA A ESTAR
OBERTA

c/ Jocs Florals 42 baixos
(SANTS)

dret exercit universalment. I
segon, perquè ho desitgem: es
tracta de no deixar-nos trepitjar,
d'obrir temps de lluita col·lectiva
que suposin aire fresc, alliberament. Ara bé, com formular
les respostes?
Resistència, insurrecció, potència constituent són els moments
que formen el contrapoder. La resistència l'anem coneixent, de ve-

mobilitzacions importants que
albiren alguna cosa, però que no
van més enllà: l'endemà tot torna
a l'ordre i poca cosa canvia. I el
poder constituent, ai, seria donar
forma a les resistències, sostenir
organitzativament les innovacions
i els espais alliberats produits per
les mobilitzacions d'aquests anys.

gades la practiquem: en l'activitat
productiva, en el treball, contra el
patró i en solidaritat amb els companys. En l'àrea de la vida, sovint
també resistim: contra plans urbanístics de les administracions, per
exemple. En la comunicació, quan
no ens empassem les estupideses
propagandístiques que ens vomiten des de la premsa. La insurrecció, en canvi, potser la coneixem
però ni ens enrecordem. Durant
la fi del franquisme, moments insurreccionals unificaren les resistències quotidianes, i obriren camins d'alliberament (que altres es
preocuparen de tancar rapidet,
rapidet). Avui, encara, es viuen

L'Assemblea de Barri de
Sants, en construcció permanent,
és l'espai que estem dotant de
forma i continguts, perquè sigui útil
com a punt de trobada de qui vol
canviar les coses, imaginar la transformació, repensar el barri que
volem. Embrió de contrapoder,
ens agradaria reunir la potència
suficient per anar a la immobiliària
i dir: "Senyors, ja no més cartes als
diaris, ja no més signatures, no més
lamentacions. Aquests pisos els ha
pagat el poble amb el seu treball, i
al poble han de tornar".

Malauradament, aquesta frase, pot tornar a ser actual, i és
que de fet en els ultims anys s’estan produint tot tipus de retallades socials que ens recorden
altres temps, amb la diferència
que ara no tenen resposta des de
la societat civil catalana.
Abans també s’homenatjaven
banderes feixistes, però nosaltres
penjàvem la senyera; la policia
carregava a les manifestacions,
però li plantàvem cara; torturaven companyes a les comissaries, però la lluita continuava;
hi havia accidents laborals, però
a l´endemà feiem vaga; ens prohibien parlar en català, però
l´apreniem a casa i al carrer; el
Cap d´estat no estava escollit, i
demanavem democràcia; il.legalitzaven partits, però és feien
assamblees clandestines; hi havia
presos polítics, però reclamàvem
l´amnistia; la premsa ens mentia,
però en feiem de pròpia, existien
tribunals d´exepció, però seguiem desafiant les seves lleis;
l´exèrcit ens imposava la "Unidad de España", però lluitàvem
als carrers; ens esquarteraven el
territori en provincias però de
país només en teníem un.
Vivim en la més absoluta
farsa, derivada d´una transició
pactada i venuda on el franquisme es va rentar la cara, bruta
de sang de tants anys de repressió, canvian-ho tot snese canviar
res, mantenit els seus lobbys de
poder i economics intactes per
reactivar-los quan fes falta de
mans dels seus fills i nets ja sigui
amb els cognoms Valdecasas,
Aznar, o Borbón.
Perqué res ha canviat, perque
tot va quedar “atado i bien atado” cal que ens organitzem per
lluitar; als centres socials, als casals, a les associacions de veïnes,
als col.lectius i organitzacions;
cal que lluitem per vèncer.

Comissió “eix central” de
l’Assemblea de Barri de Sants

Casal Independentista de
Sants

positives i creadores? Com imaginar noves formes de relacionar-nos i construir societat? Com
dibuixar un camí més enllà de l'aillament, de la
impotència individual, de la resignació?

Art Tattoo
Piercing
Art Tattoo 1

C/ Bèjar, 4
Tf. 93 423 25 02

Dilluns, dimarts,
divendres i dissabte
de 7 a 10 del vespre

Art Tattoo 2

C/ Rector
Triadó, 24
Tf. 93 426 23 32
Mòbil: 696 11 79 19

Con Franco se
vivia mejor

08014 Barcelona
Metro L1 i L3 FF.CC. pl. Espanya
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Des de fa un temps, col·lectius
i persones del
barri intentem
donar resposta a
aquests interrogants, ens preguntem
com
bastir una acció
social des de la
base. Com crear
un espai unitari
on aplegar les resistències quotidianes, proposar
mobilitzacions
per a defensarnos dels abusos
de poder, practicar la democràcia
directa, aprendre
a funcionar junts.

En moviment
EL COL·LECTIU

Creación
Positiva:
un compromís
amb les persones
afectades pel
VIH/SIDA
La SIDA s'ha convertit en la malaltia més devastadora que mai
hagi patit la humanitat i els experts preveuen que el pitjor encara ha d'arribar. Al nostre país,
a la nostra comunitat, al nostre
barri, hi ha persones que vivim
amb el VIH. Creación Positiva
és una associació sense ànim de
lucre que treballa des de fa anys
en la lluita contra el VIH/SIDA.
Fa poc que ens hem traslladat al
barri de Sants, on hem trobat
una amable acollida des del
primer moment i al qual esperem aportar la nostra cooperació
i la nostra feina entusiasta.
Entre els nostre objectius
estan promoure l'eliminació de
qualsevol discriminació i estigmatització de les persones que
vivim amb el VIH i impulsar
accions de caràcter comunitari
que contribueixin a la qualitat de
vida dels afectats. Volem que el
marc en el qual oferim els nostres serveis i activitats sigui càlid,
que hi prevalgui la confidencialitat, la qualitat i el respecte a la
diversitat. A més, fem front a les
necessitats de les dones i dels
homes des d'una perspectiva de
gènere. Entre les activitats que
organitzem hi ha un grup de suport emocional obert a dones
seropositives ("La rueda", dimarts de 18 a 20h.), sessions d'acollida i counselling (cal concertar una cita), tallers i grups i accés a publicacions específiques.
Si necessites recolzament per
a tu o la teva família o si vols informació sobre el VIH, la prevenció i el tractament, posa't en
contacte amb nosaltres.
C/ Sants 2-4, 1er 1a. Telèf. 93
431 45 48. e-mail: creacionpositiva@eresmas.net.

Dones del barri contra la
violència de gènere
Un grup de dones de Sants hem volgut que
aquest 25 de Novembre, dia internacional contra la violència de gènere, sigui present al barri.
Sortint al carrer volem recordar a totes aquelles
dones que pateixen algun tipus de maltractaLa violència de gènere és una conseqüència de les relacions de poder
històricament desiguals entre dones i homes. El sistema ens adjudica el paper de reproductores i
cuidadores i als homes el de productors de riquesa i coneixement.
Tot i haver-nos incorporat al mercat de treball, el model de funcionament segueix basat en aquesta desigualtat estructural. Bona
prova d'això és que a més de patir
discriminació salarial, assetjament
sexual i limitacions professionals
pel fet de ser dones, continuem
fem-nos càrrec de les tasques
domèstiques i la cura dels familiars.
La violència contra les dones,
malauradament, és un fenòmen
social molt generalitzat, no exclusiu d'un sol grup o classe social i
que ens afecta a totes i a tots. A
l'Estat espanyol, mor una dona cada deu dies a causa de maltractaments de la seva parella o exparella i cada dia es produeixen vint-iset agressions sexuals a nenes i joves. Això és la punta de l'iceberg,
ja que totes les dones patim quotidianament algun tipus de violència
verbal, psíquica, econòmica...
Trenquem el silenci
Només amb una resposta social
contundent es pot aturar la violència contra les dones en el nostre
entorn més immediat. No creiem
en una resposta policial perquè
aquest estament es sustenta en la
violència i a les comissaries espanyoles es viola i tortura.
La lluita contra la violència de
gènere passa per crear formes de
relació basades en la igualtat i el respecte, tot canviant els nostres valors i actituds més interioritzats, la
possessió, la manipulació emocional, les depèndencies afectives.
La Generalitat, l'Ajuntament i el
Districte utilitzen programes con-
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LA BORDETA, MON AMOUR

Avís veïnal

ment i també a les que han mort a mans dels
que no entenen que les relacions humanes són
voluntàries a dues bandes i que res no justifica
l'exercici de la violència.

tra la violència de gènere només
per a guanyar vots, mentre destinen xifres milionàries a la guerra.

Volem:
- Que els jutjats no reprodueixin el
sistema patriarcal i que els jutges
deixin d'emetre sentències humiliants per a les dones, que suposen
una nova agressió.
-Que les dones inmigrants maltractades tinguin accès a la defensa
legal i als serveis socials. Que es faci
real el compromís de concedir-los
el dret d'asil.
-Que s'aportin recursos per dur a
terme estratègies de prevenció que
canviïn les relacions de poder, control i autoritat sobre les dones per
les nocions de respecte i d'igualtat.
Comissió contra la violència
de gènere de l'Assemblea de
Barri de Sants
grups de dones Les Tenses,
Les Diabòliques i L'Escletxa
(punt d'informació sobre
violència domèstica)

Las Mujeres fuertes pueden
decir no (fragment)
Una mujer fuerte es una mujer
esforzada
Una mujer fuerte es una mujer
que se sostiene de puntillas
y levanta unas pesas mientras
intenta cantar Boris Godunov
Una mujer fuerte es una mujer
manos a la obra
limpiando el pozo negro de la
historia
y mientras saca la porquería con
la pala
habla de que no le importa llorar
y vomitar estimula los músculos
del estómago
y sigue dando paladas con lágrimas en la nariz
Una mujer fuerte es una mujer
con una voz en la cabeza que le
repite:
Te lo dije, so fea, so mala, so
tonta
Nadie más te va a querer nunca
¿Por qué no eres femenina?
¿Por qué no eres suave, discreta?
¿Por qué no estás muerta?
Una mujer fuerte es una mujer
empeñada en hacer algo que los
demás
están empeñados en que no se
haga.
Está empujando
la tapa de un ataúd de plomo
desde dentro
está intentando levantar con la
cabeza
la tapa de una alcantarilla, está
intentando
romper una pared de acero a
cabezazos.
Le duele la cabeza. La gente que
espera
a que haga el agujero le dice: date
prisa
¡Eres tan fuerte!
Marge Piercy

Volem recordar a tots els veïns i
veïnes que el proper 11 de desembre a les 20:00 hores farem
una nova assemblea a Sant Medir. El motiu? Motius no ens en
falten. Recordeu que les vies que
ens separen de Sants poden
acabar convertint-se en un calaix
de set a catorze metres. Guarnit
i florit amb algun arbre. Ara
veiem Sants encara que no podem passar. Després ja no els
veurem. A banda d'això, en
l'etern problema de Can Batlló,
ens acabem d'assabentar que la
Immobiliària Lles està renovant
contractes de lloguer a les empreses per tres anys. Estem descobrint també què el "promotor"
del pla de Can Batlló serà la mateixa Immobiliària Lles. I que el
pacte amb l'ajuntament es tanca
amb el compromís de "pau social" per part dels treballadors i
industrials del polígon cara a les
properes eleccions municipals.
O sigui, i resumint, que els hereus del Muñoz Ramonet són els
que ens han de construir les zones verdes i els equipaments. A
sobre de solars on hi ha empreses a les que estan renovant lloguers per tres anys. En canvi, el
pla de Can Batlló permet a la
immobiliària fer centenars de
pisos a sobre de solars on no hi
ha res: a prop del carrer Constitució, a l'Avinguda del Carrilet i
a sobre del Camí de la Cadena.
Jugada perfecta: mil pisos, les
mateixes fàbriques, i les zones
verdes quan es pugui, si mai es
pot. És com si el pastor encarregués al llop guardar els xais.
Comissió de Veïns de La
Bordeta
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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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El més
pringat...

Els estudiants fan sentir la seva veu
Es mobilitzen contra les agressions del PP i
de CIU a l'ensenyament públic
Aina Torres/BARCELONA

Fins al coll de petroli es
troba aquesta mòmia
feixista, però ell continua
deleitant-nos amb tantes
perles que no donem a
l’abast. Personalment
nosaltres ja no distingim
el Fraga real del guinyol

Torna l'amenaça
nuclear
La Comissió Europea vol forçar
als països membres de la UE amb
centrals nuclears a decidir l'emplaçament del nou magatzem de residus nuclears. Aquesta decisió
obliga ENRESA a recuperar els
estudis de zones favorables que ja
té estudiades, entres les quals el
Govern espanyol haurà d'escollir
l'emplaçament definitiu. Tres dels
emplaçaments es troben a Catalunya, a La Segarra, Súria i Cardona, indrets on les protestes ja havien aturat la intenció de crear-hi
abocadors l'any 1996. D'acord
amb els plans de la Comissió el
Magatzem Geològic en Profunditat (AGP) haurà de ser construït
per ENRESA abans del 2018.

Acomiadament
al Macba
El consorsi públic MACBA, format
per l'Ajuntament, la Generalitat i la
Fundació Museu d'Art Contemporani, va acomiadar, el 17 d'
octubre, un treballador acusat
d'ofenses verbals a l'encarregat de
manteniment i d'incompliment
d'una ordre. Segons la CGT els
motius són uns altres: la seva presentació a les eleccions sindicals i la
reivindicació dels seus propis drets.
A més l'encarregat ocupava un lloc
de treball irregularment, fet que va
ser denunciat a inspecció de treball.

Els estudiants d'universitat i de
secundària es van mobilitzar, el
dijous 21 de novembre, per demanar la retirada de la Llei Catalana
d'Universitats (LUC), de la "Ley de
Calidad" i de la LOU. Segons la
guàrdia urbana, 15.000 estudiants i
40.000, segons els organitzadors, es
van manifestar pels carrers de
Barcelona des de la Plaça Urquinaona fins al Parlament. La jornada de vaga va tenir un seguiment
del 90% a les universitats, segons
les organitzacions d'estudiants,
mentre que la conselleria parlava
d'un seguiment "mínim". A secundària l'aturada es va xifrar en un
70%.
Els estudiants consideren que la
"Ley de Calidad", que està pendent
de ser debatuda al Senat després de
ser aprovada al Congrés amb els
vots del PP i de Coalició Canària,
preveu, a més d'altres qüestions, la

segregació de l'alumnat d'acord
amb el seu rendiment, aquest fet
provocarà la disminució del nombre d'alumnes que continuaran
estudiant després de l'ensenyament
obligatori i la discriminació dels sectors socials més desfavorits. Per la
seva part, la LUC, actualment en
tràmit parlamentari, segueix la
mateixa línia de retallades que la
LOU, doncs s'emmarca completament dins d'aquesta sense intentar
millorar alguns aspectes com la
situació lingüística a les universitats
catalanes, la precarietat laboral del
professorat o la política de beques
(per sota de la mitjana de l'Estat
espanyol i molt per sota de l'europea), entre d'altres.
La manifestació, convocada per
la Plataforma Mobilitzadora en
Defensa de la Universitat Pública,
que reuneix diverses assembles i
organitzacions d'estudiants, per la
Coordinadora d'Estudiants dels
Països Catalans (CEPC) i l'Alter-

El mur de la vergonya
Alba Ayala/BARCELONA
Al solar de Ciutat Vella, popularment conegut com el Forat de la
Vergonya, va esclatar el 18 de novembre el conflicte latent entre
veïnat i gobernants en qüestions
d'urbanisme. Allà on els polítics
havien promès una zona verda ara
hi faran un pàrquing tot i la oposició de gran part del veïnat. Així ho
va anunciar la regidora municipal
de Ciutat Vella, Kati Carreras anticipant que "passarem per damunt
de qui sigui". Tres setmanes més
tard entraven les excavadores al
solar, custodiades per la guàrdia
urbana. El jardí i els arbres plantats per alguns veïns durant els
darrers mesos per tal de reivindicar la zona verda van ser arrasats.
Quan alguna gent s'hi va oposar
va començar una càrrega brutal
que va acabar amb una vintena de
ferits i la detenció d'un conegut
dirigent veïnal. Un cordó policial

permanent va permetre que comencessin les obres, substituïnt els
arbres per una placa de ciment i
un mur al voltant per tancar tota
la zona. Segons un veï: "asfaltant
el parc a la força, culminen anys
de mentides i cinisme d'un grup
de polítics ambiciosos, mediocres
i prepotents". El veïnat explica la
contundència inaudita de la policia com una represàlia per la petició presentada a l'alcalde perque
expliqui les actuacions de l'empresa semipública Procivesa els
darrers 14 anys a Ciutat Vella. Volen comprovar si és cert que s'han
deixat de pagar una part de les
indemnizacions que, segons ells,
correspondrien als expropiats.
El divendres 29, mentres
estàvem tancant aquesta edició, un
miler de persones es van manifestar des de plaça Sant Jaume fins al
Forat de la Vergonya, i tot seguit
van enderrocar tot el mur i van
replantar els arbres.
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18 detinguts entre la manifestació de
Barcelona i la de Lleida

nativa Estel (AE) i pel Sindicato
d'Estudiantes, va transcórrer amb
normalitat al llarg del recorregut
malgrat la notable presència policíaca. Davant del Parlament situat al
Parc de la Ciutadella, on va finalitzar la manifestació, es van produir
els primers enfrontaments entre els
estudiants i la policia després que
alguns manifestants llancessin ous
i d'altres objectes. Els Mossos van

dur a terme diverses càrregues pel
parc que van continuar pels voltants
fins la tarda. Els enfrontaments van
acabar amb 13 detinguts (11
menors), 4 dels quals van ser hospitalitzats després de ser copejats
per la policia.
A les ciutats de Girona, Tarragona i Lleida també hi va haver
mobilitzacions, en aquesta última es
van produir 5 detencions.

La Defensa de l’Ebre:
una riuada que no s’atura

La Marxa de l’Ebre al seu pas per Tortosa

Redacció/VALÈNCIA
El diumenge 24 de novembre va
concloure a València la Marxa del
Mediterrani iniciada per una cinquantena de persones un mes
abans des de Reinosa a peu. Amb
la marxa es pretenia exigir la retirada del Pla Hidrològic Nacional
i l'aposta per una nova cultura de
l'aigua. Per tancar els 1000 kilòmetres de marxa, i aprofitant la conferència internacional Ramsar so-

JL SELLART/EP

bre la defensa de zones humides,
es va celebrar una manifestació
que va reunir unes 100.000 persones, tot i l'ambient hostil que havia
creat els dies abans el Partit Popular, titllant d'invasió la protesta. Per
altra banda, el grupuscle feixista
España 2000 va convocat una
contramanifestació a favor del
PHN on van assistir-hi 11 persones, i que la policia no va disoldre
en compliment de la llei que prohibeix accions com aquesta.

Arreu
Què està passant
al món?

Des d’ aquest espai emprendrem un llarg
viatge per diferents pobles i països. No
es tracta, però, d'una visita guiada per
museus ni d'una guia d'hostals barats,
sinó d'una aproximació a la realitat que
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viu la gent arreu del món. Volem fer
d'altaveu a les formes de resistència
que desenvolupen els pobles per
plantar cara a les injustícies que
genera el sistema capitalista.

Pipeline, un oleoducte
que creuarà Camerun
Camerun està classificat per les Nacions
Unides com un país en desenvolupament
humà baix. L'índex de desenvolupament
humà (IDH) és un indicador del PNUD
(Programa de les Nacions Unides pel
Al Camerun les desigualtats entre
grups socio-econòmic estan molt
marcades. Aquesta desigualtat s'accentua molt més en les zones urbanes que en les rurals. En qüestions de gènere, les dones veuen
una clara discriminació en l'accès
a l'educació, sanitat i en nivell de
vida i nutrició.
La pobresa es concentra en les
zones rurals, amb un 86% de la
pobresa total del país, pèro també
creix a les ciutats, sobretot entre
el jovent.
Sistema educatiu
L'any 1998, el 78% de nens i
nenes estaven matriculades a les
escoles de primària, però només
un 16% son noies. Aquestes inscripcions també difereixen segons
les regions. En les àrees urbanes,
el percentatge supera el 90%, en
canvi en les rurals disminueix fins
només un 33.4% l'any 1996. Dels
nens que no van a l'escola, el
85.6% no hi ha anat mai, el 9.7%
ha deixat l'escola per raons econòmiques i el 4.7% ho ha fet per
altres raons.
Sanitat
L'index de mortalitat és relativament alt, amb una cinquena part
de la població patint una malaltia
durant les últimes dues setmanes
abans de la seva mort. Com a mitjana, la meitat de la gent malalta
ha rebut algun tipus de consulta
mèdica. La distribució d'hospitals
per regions mostra que al nord hi

Desenvolupament), en que es valora, a
més dels paràmetres de desenvolupament
econòmic, altres com els coneixements i
el nivell de vida decent. L’IDH del
Camerun, segons valors de 1995, és de

0.481 (a l'Estat espanyol és de 0.935).
Això situa el Camerun, en una classificació mundial segons l’IDH, en el lloc
132 d'un total de 174 països (l'Estat
Espanyol ocupa l'11).

ha uns 100.000 habitants per hospital, mentre que al sud són uns
30.000.
Pipeline
Aquest és el nom d’un oleoducte
de 1.050 km de llargada que serà
construït des del Txad (regió de
Doba, al sud) fins a 11 km mar
endins del port de Kribi, al Camerun, on es situarà una terminal
flotant. Aquest projecte atravessarà 880 km de territori camerunès.
El Pipeline ha rebut la classificació
de risc elevat (Classe A) per part
del Banc Mundial, el que vol dir
que la construcció i explotació de
l'oleoducte causaran importants
danys ambientals i sobre la salut
dels habitants de les poblacions
afectades pel projecte.
Els estats del Camerun i el
Txad participen econòmicament
en un projecte, gràcies a un crèdit
del Banc Mundial, els perills
potencials del qual són enormes.
En un estudi sobre 330 km afectats pel Pipeline, al centre del
Camerun, l'oleoducte projecta
atravessar 100 cursos d'aigua, el
que és una font de contaminació
segura (tots els oleoductes preveuen un nombre de fuites determinat al llarg de la seva vida) per
aigües de consum humà que no
reben tractaments de depuració i
en un país on no hi ha controls
sobre la seva qualitat. Aquestes
previsions alarmants fan recordar
la catàstrofe viscuda al delta del riu
Níger a Nigèria.

...i la que
més pringa

L’inefable Katy és que no
para. De joia de l’equip
Clos a mini-dictadora de
Districte. La última: atonyinar als veïns de la Ribera a
sis mesos de les eleccions

3.000 persones
a Perpinyà
Més de 3.000 persones van participar a a la cloenda de la sisena edició del Correllengua a la capital
nord-catalana amb una manifestació que va recórrer els carrers
de la ciutat. Es va reclamar més
conscienciació a la població per
estendre l'ús de la llengua i reclamar
a les administracions més presència del català. En creuar davant de
la Prefactura dels Pirineus
Orientals, els manifestants van tirar
sal davant de la porta de la delegació estatal, un acte simbòlic en
referència a la revolta dels habitants
del Vallespir, que després del
Tractat dels Pirineus es van aixecar
contra l'impost de la sal.

Als EUA guanya
l'abstenció

Segons el Banc Mundial, el
projecte és un clar exemple de
desenvolupament humà, ja que
crearà molt llocs de treball, però
aquests són només per a homes,
el que provocarà un augment de
la prostitució, i el conseqüent perill de proliferació de malaties de
transmissió sexual com la Sida.
Les obres de construcció del Pipeline també comporten una impor-

Obert de 9 a 22h
tot l’any

tant mobilitat migratòria en busca
de treball remunerat. Alguns pobles han multiplicat per deu la seva
població, el que genera nombrosos problemes en una zona on
molta gent es troba mancada
d'electricitat i aigua corrent.
Bernat Costa,
informació extreta de
www..isf-cat.org

Només un 38% del cens va votar
en les darreres eleccions als Estats
Units el 6 de novembre. Tenint en
compte que entre els republicans
i els demòcrates es van endur
respectivament i aproximada la
meitat dels vots, vol dir que el Sr.
Bush, governador del planeta,
només té el recolzament del 19%
de la població. Tot i aquest elevadíssim grau d'abstencionisme,
més alt si considerem que per
estar censat has de cumplir certs
requisits, molts pocs mitjans se
n'han fet ressó. Mentrestant la
moda de la bandera ianqui prolifera arreu pretenent ser un símbol
de democràcia i llibertat.

La panera més gran de la història

FARMÀCIA RUBIO
Vols guanyar el lot nadalenc més increïble que hagis vist mai? Participa
al sorteig de LA BURXA i veuràs el que poden donar de si només 2 euros.
A més d’ajudar-nos a fer possible l’aventura de la comunicació popular

Llic. Montserrat Rubio

C/ Riera Blanca, 119
Tel. 934225818
08028 Barcelona

Ja pots adquirir els números als millors locals i establiments del
barri.Exposició a l’Arran (c/Premià 20)
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Tallers i activitats
dilluns i dijous de 18h a 21h
dimarts i dijous 18h a 21h
dimarts de 19h a 20:30h
dimecres a les 19:30h a 21h
dimecres de 19h a 20h
dissabtes matí 10h a 15h
segon dilluns del mes 19:30h
dijous a les 21:30
dimarts a les 19h
divendres a partir de les 23h

L’Escletxa: Punt informació violència domèstica
Anglès (12 euros al mes)
Advocat (telefoneu abans, gratuït per socis)
Jocs d'improvisació (gratuït)
Ioga (12 euros al mes)
Tai Txi (15 euros al mes)
Grup de reflexió de L’Escletxa
Taller de dansa
Campionat de dominó
Cafeta Flamenca

CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
CS de Sants
CSA Hamsa
Casal Indepe
CSA Hamsa

Activitats CSA Hamsa
dissabte 7 de desembre a les 21h
dimecres 11 de desembre a les 21h
dijous 12 de desembre
divendres 13 de desembre a les 20h
dissambte 14 de desmebre
dimecres 18 de desembre a les 21h
dimarts 31 de desembre

Cine. Matar un Ruiseñor
Cine. Factor Pilgrim
Sopador
Xerrada + Video. Fàbriques ocupades a Argentina
Cafeta Manola
Cine. Los lunes al sol
Cap d’any Contra-Infos

Altres activitats
Manifestació contra la constitució
Pl Osca

a les 15h

Parlaments i música

i després

Festa al Casal Indepententista Jaume Compte

Pl Osca

divendres 13 de desembre

Concert Rabia Positiba + Contrabando de ideas

dissabte 14 de desembre

Manifestació contra la llei de partits

divendres 20 de desembre a les20h Presentació revista l’Accent

Concert

Forum Social Europeu a Firenze

divendres 6 de desembre a

divendres 6 de desembre a les13h Butifarrada a la constitució i tabalers

CSO L’Òpera
Casal Indepe

Contrainformatiu a l’Hamsa

divendres 5 de desembre concert

tarzán + rabia positiva
org.ContraBanda i la Burxa
Reunions
primer dijous de mes a les 20:00
dimarts cada 15 dies a les 19:30
diumenges a les 19:00
cada dimarts a les 20:30
cada dijous a les 21h
cada dilluns a les 20:30
tots el dimarts a les 20h
dilluns 9 de desembre 20h
cada dilluns a les 22h
cada dimecres a les 20h
dijous 12 de desembre 20h

Adreces

Jo també em planto
Plataforma Cívica 12-O en llibertat
Alma Peruana
CAL
Endavant-Sants
Alosa
Assemblea CSA Hamsa
Redacció de LA BURXA
Tenses
Assemblea CSA Can Vies
Assemblea de Barri

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

Hamsa c/Miquel Bleach 15, Can Vies c/Jocs Florals 42, CS de Sants c/Olzinelles 30, Casal Independentista c/Premià 31, Espai Obert c/Blasco de Garay 2, AC Arran c/Premià 20

Subscriu-te

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

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

