Demanen 50 anys de presó als
detinguts del 12-O de 1999
El 14 de gener es celebra el judici contra
18 dels joves detinguts després dels incidents
del 12 d’octubre de 1999.

Delegació de Govern, Ajuntament i Fiscalia
demanen una condemna total de 50 anys
de presó i 16.320.000 pessetes de multa.

Tres anys després del polèmic 12
d'octubre que va acabar amb greus
incidents i presó per a 14 antifeixistes arriba la data del judici per a
totes les persones detingudes aquell
dia. El proper 14 de gener s'ha de
concloure un procés judicial que,
segons la defensa, fins ara ha estat
ple d'irregularitats, amb un atestat
policial ple de falsedats i fins i tot
amb la manipulació d'algunes proves, com és el cas ja denunciat d'un
video presentat per la policia. Els
18 joves que hauran de comparèixer davant les acusacions de Fiscalia, Delegació de Govern i Ajuntament mantenen que fins que les
institucions deixin d'autoritzar l'acte
feixista la problemàtica entorn el 12
d'octubre no s'haurà acabat.
> pàgina 3

Sant Medir acull una Fàbriques “tomadas”
assemblea veïnal
a Argentina
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Butifarra a la
Constitució
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Volen
desallotjar
el CSO El Tajo
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> QUÈ ESTÀ PASSANT AL MÓN?
Una llarga ronda de parlaments al
voltant dels problemes que afronta
el barri i les diferents campanyes
engegades va donar forma a una
trobada veïnal a Sant Medir el pas-

sat dimecres 11 de desembre. Va ser
convocada per l’Associació de Veïns
de la Bordeta amb l’objectiu de revitalitzar aquestes reunions al barri.
> pàgina 4

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

4

Entrevista a
una treballadora
de Correus

Aquest serà l'any de les fàbriques
ocupades a Argentina, la revolta ha
passat de demanar solucions a ferles possibles. Ara el lema és: "Si po-

dem encarregar-nos de les fàbriques, podem encarregar-nos del
país".

Parèntesi

En moviment
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Les perles
del Prestige

Sud-Àfrica:
la fin de la
promesa feliç
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Editorial

Marea negra a Galícia

Els barris que volem
Temps d’eleccions. I temps de campanyes partidistes disfressades
d’informació institucional, com el pamflet a tot color i a tota imaginació en què el Districte ens pinta un futur color de rosa. Però la pregunta que ens assalta ràpidament és: on viurem la majoria de la gent
d’aquests barris tan bonics si ens fan fora de casa i els preus no paren
de pujar? En aquests moments l’especulació ja no és denunciada
només per “quatre okupes”, i s’ha convertit en un escàndol públic i
un problema generalitzat que afecta a tota la població. A una minoria en positiu i a la immensa majoria en negatiu.
I que fan els nostres “representants públics”? Per una banda posar
el crit al cel i per l’altra pactar amb el diable (o sigui els especuladors)
quatre arbres i un passeig arranjat a canvi de via lliure per als seus
negocis. La resta no comptem: on estiguin els interessos de “l’economia” que s’aparti la gent. I si algú protesta, per a això estan les
forces de l’ordre (econòmic). Sinó que els ho preguntin al veïnat del
Forat de la Vergonya.

Prestige, Exxon Valdez... la
història es repeteix
El problema no està en si el vaixell té una o dos capes, en si són vells,
en si són nous. L'accident del Prestige ens hauria de fer reflexionar
sobre el sistema energètic de la nostra societat. Realment és necessari
que vaixells carregats de petroli viatgin milers de kilòmetres? No hi
ha altres formes d'aconseguir energies? Energia solar, hidràulica, eòlica. Les energies renovables són un mercat ple de possibilitats silenciat precisament per la gran indústria del petroli, la mateixa que ens
ha convertit la costa gallega en una zona catastròfica. Vehicles solars,
vehicles sense motor, hauríem de recapacitar si realment necessitem
tant de petroli i, sobretot, si realment val la pena tenint en compte els
perills que comporta.
El Prestige no ha estat el primer, ni serà l'últim. Fins quan haurem
d'aguantar? Tenim les energies renovables al nostre costat, però no
les usem. NUNCA MAIS.

La marea negra que des de finals
del mes de novembre de l'any passat arrassa les nostres costes ha
arribat a una gran part dels mitjans
de comunicació -premsa, televisió,
ràdio- i, inclús, als responsables del
govern espanyol. Mentre els dirigents polítics del Partit
Popular menteixen i
taquen la nostra dignitat, primer negant que
existeixi una marea
negra, sostenint, després, que uns filets de
fuel no impediran que
pescadors i mariscadors
tornin a la feina en pocs
mesos, que les platges
estiguin ja netes. Els gallecs observem amb profunda indignació com
ens convertim en mercaderia electoral quan el PSOE busca treure
profit de la nostra desgràcia. Aquí
queden les aparicions del senyor
Caldera manipulant dades, les
declaracions d'algun diputat socialista reclamant un altre Prestige per
enfonsar encara més el govern, etc.
Mentre l'Estat mou la seva pesada
maquinària inoperativa, a Galícia
ha emergit una nació dormida, que
ni es resigna, ni oblida ni perdona.
Sortim al carrer a demanar responsabilitats, a exigir les dimisions dels

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).
Que són uns fatxes, i punt!
Això, se suposa, hauria de ser una
croniqueta del concert que Lluís
Llach va oferir a les Cotxeres de
Sants el passat 5 de desembre. (...)
Del concert poc es pot dir que
traspassi la frontera del tòpic: que
torna el Llach-cançó, sense grans
pompositats, amb un conjunt
musicalment perfecte, intimista
quan cal, canyero si fa falta, i amb
un públic entregat que abarca totes
les generacions possibles.
Dit això, esplaiem-nos un moment
en un tema que fa especial rabieta:
tota la crítica benpensant (de
l’ABC a El País) ha qualificat la
cançó “Neofatxes Globals”, del
seu darrer disc Jocs, com l’antítesi de tota l’essència llachiana. Vaja,
que la troben massa “pamfletària”.
Però en quin coi de món viu tota

Periòdic de comunicació
popular de Sants
i barris veïns

aquesta gent? “Neofatxes globals”
és la cançó ideal en el moment
ideal, i punt. Vaja, que quan cantava allò de “la gallina ha dit que
no, visca la revolució” no els semblava pamfletari i ara resulta que
això dels neofatxes no queda prou
martiipolià. Devia ser que llavors
quedava bé ser progre i ara queda
bé simpatitzar amb els antiglobis,
anar als concerts de SOS Racisme
i poca cosa més, no sigui que
perdéssim la poltroneta de torn.
Davant de tanta estupidesa, trenquem una llança, o una estaca, o
el que calgui, per aquesta gran
cançó, que diu les coses clares
d’una vegada: que són uns fatxes,
hòstia. I punt i final.
Crònica de Roger Palà,
publicada a El Triangle
i enviada a varis mitjans

2

Mentre el senyor Aznar ens insultava, els gallecs hem anat a les platges i al mar a recollir amb les nostres pròpies mans el fuel que ens
encercla; mentre el senyor Álvarez
Cascos es reia de nosaltres, els gallecs ens hem organitzat en
plataformes que donin forma a la
ràbia que colpeja les nostres llars;
mentre aquest govern d'incompetents jugava a les batalles o anava
de cacera, ens hem tret de sobre
aquesta resignació històrica i els
hem cridat que no volem mai més

tanta inconpetència, que no volem
mai més tanta mentida. Quan ells
venen a Galícia ho fan amb por,
d'amagat, sense donar la cara, utilitzant en propi benefici els mitjans
de comunicació públics i aquells
que estan disposats a pagar un preu
molt alt per
falsejar la veritat. Tenen por. I
no els falten
motius. Perquè
no són els de
sempre,
ara
som tots. Després de dos mesos de tragèdia
segueixen com
al principi: descoordinats, sense aportar solucions, amenaçant -explícitament o
indirectament- amb retirar les
ajudes als afectats si no són ells els
que governen, desmotivant els voluntaris, negant les evidències i, per
damunt de tot, sense assumir les
conseqüents responsabilitats polítiques. Les judicials ja es veuran.
Aquesta és, lamentablement, una
història que va per llarg. I no dubto
que la història posarà cada cosa al
seu lloc.
Roberto Salgueiro, dramaturg.
SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Amb el mocador al cap

Un cop la televisió ha esdevingut un
element prescindible a les nostres
llars, després que les batalles per a
posicionar-se en el share hagin culminat en una programació dirigida
a augmentar l'estupidesa social, hom
creia que els diaris encara podien
allotjar un mínim de dignitat. No ha
estat així, tret d'algunes excepcions,
ara amenaçades d'il·legalització. La
majoria no són altra cosa que creadors d'opinió pública sempre obedients a la veu de l'amo, que com
Déu és un, però es diu de moltes
maneres. El curiós és que la intoxicació informativa s'ha apropiat
del vocabulari de denúncia social de
l'esquerra per criminalitzar qualsevol bri de dissidència, sigui aquesta política, social o àdhuc religiosa,
tal com passa avui en dia amb tot
allò que soni a basc o musulmà.
Un dels casos més esperpèntics
d'aquest furt és l'abús que els mitjans més retrògrads fan dels drets
de les dones per fomentar la islamofòbia latent a la nostra societat. Els
propagandistes del nou ordre mun-

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.

responsables d'aquest desastre
ecològic i econòmic. Mentre els
polítics de "las Cortes" espanyoles
planifiquen les seves estratègies
electoralistes, el poble gallec ha
organitzat i gestionat els seus
propis mecanismes d'actuació.

dial van trobar en el burka (que no
tenia res a veure amb els talibans, sinó amb la cultura afgana) l'excusa
perfecta per emparar la invasió del
país asiàtic. Abans s'havien justificat
els bombardejos sobre Belgrad amb
imatges de refugiats kosovars, mentre que si els interessos occidentals
haguessin anat per altres viaranys,
haurien presentat a bosnians i kosovars com a companys de viatge del
fonamentalisme musulmà, com avui
fan amb el poble txetxè.
M'ha sorprès que darrerament
les portades dels diaris hagin estat
dedicades a les qüestions protocolàries de la visita del president iranià
Jatami a l'Estat espanyol. Tot i que
era presentat fa poc com a reformador, la veu de l'amo ha pontificat
que Iran forma part de l'eix del mal
i com a tal s'ha de presentar en la
seva vessant més sinistre. A la dreta
preconciliar espanyola li surt el vessant paternalista i s'erigeix en portaveu de l'emancipació femenina,
que per ells deu ser equivalent a
l'epítet "mujer mujer" amb què el

president Aznar es referia a Ana
Botella, mentre la nostra desorientada progressia li segueix el joc i la
"marciana" Pilar Rahola xerra pels
descosits, sense entendre de res.
Sembla com si l'escandalós de les
vídues txetxenes fos que portin vel,
no el fet que siguin vídues. Fins i tot,
un pobre dissenyador anomenat
Delfín ha hagut de veure com la seva obra era boicotejada, perquè un
setciències ha confós Buñuel i el dadaisme amb els talibans, l'assassí de
les nenes d'Alcàsser i Bin Laden.
Serà pel toc surrealista que va tenir
l'impacte de les torres bessones?
Qui sap, el cas és que sense tenir cap
simpatia per les religions i encara
menys per aquelles que ajuden a
perpetuar les desigualtats entre les
persones, aconsello a les ministres i
diplomàtiques del PP que no cal que
vagin a comprar cap hijab per a la
recepció, tenen prou en cobrir-se
els cabells amb les mantellines que
van usar per a la santificació d'Escrivá de Balaguer.
Jordi Bonet

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, Marta Ruiz, Casal
Independentista, Comissió de La Bordeta, Lem, Roger Sánchez Amat, Raül, Ubaldo,
Jordi Bonet
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Judici a l’antifeixisme
Alba Ayala Bartés/SANTS
El proper judici a les persones
detingudes a la manifestació antifeixista del 12 d'octubre del 1999
ens obliga a rememorar una de les
diades més conflictives al nostre
barri. Com és ben sabut, el 12
d'octubre, dia de la "Hispanidad y
la Raza", es commemora el genocidi i la invasió espanyola del continent americà i l'imperialisme espanyol contra les nacions amb un
caire marcadament carca i retrògrad. Ho demostra que aquesta és
també la data escollida pels grups
ultradretans per celebrar el seu
"Homenaje a la Bandera".
La llarga història antifeixista
Des de la primera convocatòria
feixista el 1983 a una plaça del
nostre barri (van escollir, i no per
casualitat, la plaça dels Països
Catalans), l’acte s'ha viscut com
una provocació i una ofensa per a
molta gent i entitats de la ciutat.
En els darrers anys hi ha hagut
nombroses iniciatives populars per
tal de prohibir l'acte ultradretà.
Així s'han anat succeint els actes
de protesta, mocions al Districte,
manifestacions, etc., per tal de fer
visible l'existent oposició a l'acte.
Tal com deia el lema d'una de les
campanyes amb més ressó: "els
feixistes no els volem ni al barri ni
enlloc".
Tot i saber-se que és conflictiu,
la Delegació i l'Ajuntament han
donat el permís per celebrar l'acte
feixista any rera any. La Delegació
és responsable de donar el permís
de l'acte i en l'Ajuntament recau la
responsabilitat de permetre l'ús de
la plaça pública. Tot i la contínua
davallada de públic, el "Homenaje
a la bandera" s’ha anat convertint
en una cita obligatòria per al fei-

xisme organitzat. La cobertura institucional a l'acte ha estat denunciada des del començament, però
no va ser fins els greus incidents
del 1999 que esdevingué un problema prou important per al Districte. Va ser llavors quan es va
veure forçat a retirar el permís per
celebrar-lo a la plaça dels Països
Catalans i va traslladar els fatxes a
una plaça aïllada de Montjuïc.

enfrontaments amb la policia ja
que, tal i com consta en el seu informe, "se procede a intervenir
con el fin de proteger el normal
desarrollo del acto que se estaba
realizando". Els greus incidents,
amb trencadissa d'aparadors de
bancs i immobiliàries, van ser recollits pels mitjans de comunicació
i reproduïts repetidament des d'un
punt de vista, segons els manifes-

persones detingudes. Després de
72 hores a comissaria, la jutgessa
Remei Bona, pressionada per la
Delegació de Govern -segons
l'advocat defensor- va decretar l'ingrés a presó per a 14 dels detinguts, en virtut de l'"alarma social"
que van causar els fets. En el recurs que immediatament després
va interposar la defensa s'argumenta que la decisió vulnera el

ARXIU

Policies secretes encaputxats amb cinc dels joves detinguts moments abans.

Els fets del 12 d'octubre del 99
Degut al poc ressó mediàtic i a la
limitada incidència del festival
antiracista que durant tres anys la
Plataforma Antifeixista havia realitzat a les Cotxeres de Sants, l'esmentada Plataforma canvià d'estratègia. El 1999, per segon any
consecutiu, es va convocar una
manifestació pels carrers del barri
per denunciar el silenci institucional i mostrar l'oposició rotunda de molta gent a l'apologia del
feixisme que impunement s'estava fent a escassos metres.
La protesta va acabar amb forts

tants, criminalitzador. Es van sobredimensionar els fets sense explicar en la major part dels casos
el perquè de la manifestació on
assistiren més de 2000 persones.
En canvi, es va desqualificar els
manifestants fins al punt de comparar-los amb els feixistes. Mesos
més tard el CIC va aprovar una
queixa contra diversos mitjans al
Consell de la Informació de Catalunya per vulnerar el Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes
en les informacions relatives a la
manifestació.
La trifulca va acabar amb 22

principi de la pressumpció d'innocència i que la invocació a l'alarma social no podia sustentar la
presó sense existir perill de fuga.
L'empresonament va provocar
reaccions immediates en instàncies
jurídiques com la Comissió en Defensa dels Drets de la Persona del
Col·legi d'Advocats. En una setmana, 2500 entitats i 1732 persones van adherir-se al manifest
de suport. Finalment, la jutgessa
va deixar-los en llibertat amb càrrecs 10 dies més tard, un dia abans
de la manifestació on més de
10.000 persones omplien la plaça

Sant Jaume de gom a gom demanant la llibertat sense càrrecs.
Judici el 14 de gener
Tres anys després d'aquests esdeveniments el proper 14 de gener a
les 10 del matí té lloc el judici de
18 de les persones detingudes. La
fiscalia les acusa dels delictes d'atemptat, desordres públics i danys
i demana una condemna total de
50 anys de presó i 16.320.000 pessetes de multa. L'Ajuntament de
Barcelona també es persona com
a part acusadora. Segons una de
les detingudes "l'Ajuntament sempre ha permès l'acte feixista tot i
conèixer sobradament el descontentament que provoca, i ara demana sumes milionàries per uns
incidents que perfectament s'haurien pogut evitar".
Per al mateix dia del judici el
grup de suport a les persones
detingudes ha convocat una jornada de solidaritat activa davant
dels jutjats al Passeig Lluís Companys. S'ha engegat una campanya per l'absolució dels detinguts
del 12 d'octubre que té previst
efectuar una roda de premsa el
dia 9 de gener on hi participaran
representants de les MAPAFS, de
l'observatori penal pels Drets Humans i de la Comissió de Defensa
del Col·legi d'Advocats. També
s'efectuaran xerrades informatives a diversos indrets de Catalunya, una cercavila reivindicativa al barri i diverses iniciatives
per aconseguir diners per les
despeses del judici.
Des d'aquesta campanya es fa
també una crida de solidaritat per
a trencar la impunitat que gaudeix
molts cops el feixisme en contraposició a la criminalització de les
veus dissidents (les convocatòries
estan a l’Agenda).

Iniciatives per impedir l'acte feixista en els darrers 10 anys

L’any 2000 es celebraren actes a la plaça Joan Peiró.

TINTA NEGRA

1993: Manifestació al centre de la ciutat dissolta
per la policia.
1994-1997: Jornades Antifeixistes i Antiracistes a
les Cotxeres de Sants.
1995: moció al ple del districte de Sants-Montjuïc
demanant la denegació del permís.
1998 i 1999: manifestació antifeixista a Sants amb
forts enfrontaments amb la policia i nombroses
detencions. Convocada per la Plataforma Antifeixista. Campanyes de conscienciació al barri de
Sants
2000: Creació d'una Plataforma cívica per un 12-0
en llibertat que aplega dotzenes d’entitats, que
s'oposen a l'acte feixista.
Creació de Mares i Pares Afectats pels fets del 12
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d'octubre (MAPAFS). Han organitzat múltiples
actes de reflexió sobre el feixisme i la problemàtica provocada per la celebració del 12 d'octubre.
Acampada-concentració popular a la plaça Joan
Peiró convocada per la Plataforma Cívica.
Manifestació fins la Delegació de Govern convocada per la Plataforma Cívica.
2001: Bloqueig Antifeixista a l'accés a Montjuïc.
2002: Manifestació al centre de la ciutat dissolta
per la policia.
Campanya per a què els municipis de Catalunya es
proclamin antifeixistes (iniciativa de la Plataforma
Cívica). En total, 32 ajuntaments es declarencontraris a l'acte feixista davant de la Generalitat,
l’Ajuntament de Barcelona i el Síndic de Greuges.
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Intent d’agressió
sexual
Després del clima de protesta
davant la violació d'una dona al
mercat de Sants el mes de setembre (davant la qual es va realitzar
una manifestació en senyal de denúncia), una noia va ser víctima
aquest mes de desembre d'un intent d'agressió sexual. Mentre es
dirigia a casa seva des de la plaça
de Sants va ser seguida i abordada
per un home. Sortosament en
aquell moment era davant de casa
i va poder picar i ser ajudada pels
de dins, que van perseguir l'agressor i van extreure-li el passaport.
Amb la idea que la policia no
és la millor opció a què recórrer
en aquest casos (a les mateixes
comissaries es viola i la resposta
policial a les agressions és moltes
vegades nul·la, sobretot si no s'ha
consumat l'agressió) es va optar
per la resposta social a les agressions a dones: es va encartellar tot
el barri amb la fotografia de l'agressor per tal de prevenir futures
accions d'aquest i posar en alerta
a les dones del barri.

Assemblea veïnal a Sant Medir
L’acte fou convocat per la Comissió
de Veïns de la Bordeta i va ser
merament informativa

Es planteja la distribuició d’esquestes
sobre les necessitats del barri per
elaborar un plataforma reivindicativa

Roser Benavent/BORDETA
El passat dimecres onze de desembre, en acabar missa de vuit,
la Comissió de Veïns de la Bordeta va convocar una nova assemblea veïnal, a l'església de Sant
Medir. El motiu va ser reprendre
la dinàmica d'assemblees que
s'havia interromput darrerament.
Unes cent cinquanta persones
van respondre a la convocatòria.
Es va parlar de temes diversos,
des dels darrers passos de la cobertura de la Ronda del Mig fins
a aspectes de micro-urbanisme a
la Bordeta, passant pels camins
escolars, la residència de NavarraPi, el cada cop més llunyà soterrament de les vies o Can Batlló.
També va intervenir convidat el
grup Àmfora, integrat per veïns
del carrer Vallespir i que ha endegat una campanya per millorar
les pensions.
L'assemblea, merament informativa i destinada a fer arribar tota
la informació de què disposen els

O.T.

L’assistència no va ser tan àmplia com altres vegades.

convocants als veïns, va concloure
amb un triple compromís: promoure la participació i implicació
de més veïns en les tasques d'urbanisme, distribuir una enquesta

de necessitats al barri i obrir un
procés assembleari des d'ara fins
a les properes eleccions municipals
que reculli els resultats de les
enquestes i les opinions dels veïns

en assemblea per tal d'elaborar una
plataforma reivindicativa de cara
als propers quatre anys. Vaja, com
si fos la negociació d'un conveni
col·lectiu entre veïns i polítics.

>> ENTREVISTA A MERCEDES C. GUEVARA, TREBALLADORA DE CORREUS I AFILIADA A CGT

"Amb la privatització no només perdem drets els
treballadors, també perdem qualitat en el servei"
Aspecte de l’agressor.

Objectiu: fer
rodar El Molino
un altre cop
Ja fa uns mesos que rutlla la
Plataforma Fem girar el Molino al
veí barri del Poble Sec. L’objectiu
de l’entitat és clar: que el característic local del Paral·lel “torni a
ser un punt de trobada artística i
ciutadana”. Ja han protagonitzat
diverses accions per recolzar la
seva reivindicació, i les dues últimes han tingut lloc durant el mes
de desembre. El dimarts 17 veïns
i veïnes del Poble Sec anaren a
l’Ajuntament a entregar a registre
una invitació a l’alcalde per a dia
de la inauguració del El Molino, El
Molí “o com s’acabi dient en el seu
dia”. La invitació té un espai que
haurà d’omplir ell mateix: la data
de la reobertura. També a partir
del dissabte 21 els impulsors de la
plataforma van decidir encendre
un rètol de El Molino a la façana
de l’edifici. Disposen d’una web:
www.terra.es/personal9/plmolino/.

El passat 3 de desembre es realitzà al nostre barri una Assemblea
General de treballadores i treballadors de Correus. L'acte, que
es va fer a l'Hamsa, centre social okupat d'Hostafrancs, s'emIvan Miró/HOSTAFRANCS
Com veus la situació de Correus?
L'estan liberalitzant, com diuen ells, o privatitzant i venent a trossos, com diem nosaltres, a partir de la Llei Postal de 1994. Deixa de
ser una Entitat Pública i passa a ser Societat
Anònima. Pertanyia a Caja Postal, ara a Argentaria. L'estan trossejant. El Deutsche Bank,
n'ha adquirit una part, Western Union s'ha quedat els girs postals, etc. L'estan venent a multinacionals i utilitzen molt l'externalització: les
nòmines, per exemple, les gestiona una altra
empresa privada. I tot això s'encobreix a la societat.
Què ha comportat la privatització?
A nivell laboral ha comportat que tan els funcionaris com els contractats fixes estiguem
perdent drets. L'empresa, amb la col·laboració
dels sindicats majoritaris, està dient que amb
la privatització tothom tindrà millors sous.
Però sabem que ens estan venent. Els horaris
es flexibilitzen, ens imposen la mobilitat
geogràfica sense pagar-nos els trasllats. La
nova gent que entra ja ho fa en unes condi-

marca en una campanya de mobilitzacions que la Confederació
General del Treball està duent a terme per a frenar les conseqüències precaritzadores de la recent privatització de Correus.

cions laborals molt més dolentes, sense drets:
els contracten de dilluns a divendres per no
pagar caps de setmana. També hi ha gent amb
15 anys de contracte en contracte, sense antiguitat, ni res. Amb la privatització, Correus
funciona gairebé com una Empresa de Treball
Temporal. Ara estan aplicant el decret del PP,
ens quedarem sense atur.
I com creus que influeix la precarietat
amb el servei que es dóna?
Això és l'altra. Encara que no sigui com la
Sanitat, els ciutadans s'haurien de preocupar
de la privatització de Correus perquè és igualment un servei públic i amb la privatització
no només perdem drets els treballadors sinó
que també es perd qualitat en els serveis
donats als usuaris. Pensa que imposen la
racionalitat econòmica per sobre de la rendibilitat social. Estan retallant despeses a partir dels costos laborals, no cobreixen vacants,
redueixen despeses de contractació, impulsen
contractes precaris, temporals, parcials. Amb
una plantilla així, és normal que es doni pitjor
servei. Amb millors condicions laborals, el
servei també milloraria.
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Com està responent la plantilla a aquestes
polítiques de l'empresa?
Així com abans tots els sindicats estàvem junts,
ara no. La CGT som els únics que estem plantant cara en aquest procés. L'assemblea d'avui
surt de recollir 15.000 signatures dels treballadors: 1 de cada 3 demana un referèndum per
a discutir la nova regulació. Avui érem uns 200,
fa uns anys haguéssim estat mil. Hem retrocedit. La política dels sindicats majoritaris és desmobilitzadora. Fan cursets com una afiliació encoberta. Diuen als treballadors que així els faran
fixes. Si són afiliats, els cursets costen 9 euros,
sinó 900. S’afilien sota la falsa promesa que aprovaran les oposicions. Però si amb la privatització no es faran oposicions! La seguretat
desmobilitza i els sindicats majoritaris s'estan
venent per tan poc! Per tenir hores alliberades,
per accedir a subvencions. La CGT no som la
panacea, però els cursos els fem gratuïts. I amb
el tema del nou estatut bàsic i el conveni col·lectiu volem que sigui la plantilla qui decideixi mitjançant un referèndum vinculant i que després
els representants sindicals negociïn el que s'ha
decidit. No a l'inrevés!

Sants
Butifarra a la
Constitució
Guillem Sánchez/SANTS
Amb una butifarrada. D'aquesta
forma tan catalana van voler mostrar els Maulets de Sants l’oposició
a la Constitució espanyola. Una cinquantena de joves van assistir a
l'acte del 6 de desembre a la plaça
Osca, en un dia en què el temps es
va comportar i es va poder gaudir
de la citada oferta gastronòmica,
amenitzada pels timbalers de la
Repúbli-k i el cantautor Feliu Ven-

Es destapa la realitat a
les presons per cap d'any

tura. La part política es va definir
en dos parlaments. El primer, contra la depredació del territori en
benefici dels constructors, amb
“exemples com els nous camps de
golf i urbanitzacions o el PHN". El
segon, a càrrec de l'assemblea local
dels Maulets, reivindicà "el paper
del jovent en la lluita contra una
Constitució que, entre d'altres
coses, ens imposa la monarquia i
ens nega el dret a l'autodeterminació".

Llepant-se els dits contra la Constitució

El maig del 2001 es van okupar
dues cases abandonades al carrer
Gavà, números 39 i 41 del barri de
Sants. En tots dos casos, l'okupació
dels espais va servir per lligar una
necessitat de vivenda davant els
preus abusius i a la vegada, denunciar les pràctiques especulatives, “ja
siguin privades o públiques”, així
com la manca d'espais on poder
dur a terme activitats no normatives o tutelades d'ús social.
El 17 d'octubre d'aquest any van
desallotjar i enderrocar una de les
cases, El Kortijo, davant de la
protesta del veïnat de la zona. Sembla ser que ja ningú pot aturar la
realització dels plans urbanístics de
l'Ajuntament que no estan orientats
a fer habitable la ciutat, ni a protegir el seu patrimoni ni els seus habi-

Gemma P.A./
ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
Un any més, el dia 31 de desembre esdevé un dia per recordar la
situació de les persones preses.
Amb tres manifestacions, la primera d'elles a la presó de dones
de Wad-ras, i les altres dues al
Centre d'Internament de la Verneda i la Model, es va expressar
la solidaritat amb les persones
preses, especialment aquelles que
lluiten per canviar la rutina de
vexacions, negació de drets bàsics, aïllament, explotació laboral… Es va denunciar la intensificació de controls i seguiment a
persones que es cartejen amb els
presos i preses i la interceptació
de correspondència, butlletins i
publicacions enviades a les persones preses. Es va fer especial
esment als joves anarquistes
empresonats a València el passat
mes d'octubre sota l'acusació,
sense proves, de formar part

Els populars no agraden

tants, sinó a servir als interessos privats que com es pot veure cada dia
més, són els "públics” també.
El 14 de gener, el C.S.O El Tajo
arribarà a l'últim grau judicial, on
l'Audiència Provincial decidirà sobre l'efectivitat del desallotjament.
La gent de la kasa ens enfrontem a
una estratègia combinada i convinguda entre la propietària, UNITAT
S.A., i l'Ajuntament, que ha d'acabar
amb l'enderrocament del Tajo i,
com no, la construcció d'un bloc de
pisos amb el que els propietaris
obtindran un benefici de prop del
1000%. Donat que l'Ajuntament ha
aprovat un pla de reforma de la
zona, ell mateix es presenta a l'Audiència argumentant que el fet que
la casa quedi buida ja no és només
d'interès privat, sinó que passa a ser
d'interès públic. Com sempre,
surten guanyant els mateixos...

La imatge del cartell de propaganda electoral del PP parla per
si sola. Sembla que les promeses
electorals del PP ja no "colen".
Aquestes, si més no, són algunes
de les reaccions més visibles que
ha provocat la campanya publicitària que ofereix "menys im-

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

Els dies nadalencs que tot just
deixem enrere han estat molt
actius per la gent de Sants 3 Ràdio. D’una banda han celebrat els
seus cinc anys en antena, complerts aquest desembre. Ho van
fer reunint tots els seus col·laboradors el passat 28 de desembre
a les Cotxeres de Sants, on van
realitzar una foto de família que
va comptar amb la presència
d’unes 150 persones. Al llarg de
la mateixa tarda van realitzar
actuacions els Diables de Sants,
els Castellers de Sants i els tabalers de la Republi-k. Seguidament
es va fer una xocolatada popular
que va anar seguida de les actuacions del Cor de Gospel de Barcelona i d’un concert de la Núria
Feliu i del grup de rock del barri
la Caixa Fosca.
D’altra banda Sants 3 Ràdio ha
organitzat durant aquestes festes
una recollida de joguines amb
punts de recollida a totes les associacions de veïns dels nostres barris, la revetlla de cap d’any a la
Bordeta, una recollida de mascaretes per Galicia i un taller de
ràdio per a infants a les Cotxeres
de Sants.

postos i més seguretat". L’autoria és tot un misteri. No sabem si seran membres de la
nodrida comunitat gallega dels
nostres barris o qualsevol persona dels moltíssims col·lectius
afectats per la política dels "populars".

Cap d’any i campanades a Sant
Medir. Un any més en aquest
emplaçament del barri es van trobar un centenar de veïns i veïnes
per donar la benvinguda a l’any
nou plegats. A toc de campanes i
focs artificials es va entrar l’any en
la “Puerta del Sol” Santsenca,
senyera inclosa desplegada des del
campanar de l’esglesia i un repic
de campanes van acompanyar a
les copes de cava i celebracions
del veinat.
Després els que van volgué van
poder gaudir d’una revetlla que es
feia allí mateix al polisportiu de
Sant Medir on nla nit va ser
amenitzada per un grup amb
música en directe per a tots els
gustos.

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

Nadal actiu a
Sants3 Ràdio

A Sant Medir
per Cap d’any

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

d'una associació il·lícita amb un
corrent anarquista partidari del
sabotatge i d’actes de violència.
Durant el darrer any les presons han estat objecte d’atenció.
S'han recriminat mediàticament
les fugues i motins, sense assenyalar que el motí de Quatre
Camins es tractava d'una vaga de
braços caiguts en reivindicació de
drets bàsics. Tampoc s'ha qüestionat la realitat dels centres de
menors, on el projecte educatiu
encobreix un duríssim règim disciplinari. Tots aquests elements
es pretenien treure a la llum la nit
de cap d'any. Hi hagué una gran
assistència a la concentració davant la Model, al voltant de 300
persones, incrementant-se el
nombre d'assistents respecte altres anys, els quals amb crits, pintades, inclòs un mural, petardos
i la flamarada de les torxes
denunciaren que la "la presó no
és la solució, és part del problema”.

>> LA FOTONOTÍCIA

Volen desallotjar
el CSO El Tajo
Assemblea CSO Tajo/BORDETA

gener 2003

de dimarts a
dissabtes de
13h a les 16h

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

Pl. Osca 10
telf: 93 332 89 48
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Presenta
les
fotografies a
l’Arran o a
Can Vies

Parèntesi

gener 2003

El poema
Observo els indicis que encara
resten de la catàstrofe,
i em desespero, i ploro,
i m'indigno.
Observo els indicis que encara
resten de la catàstrofe,
i sento impotència,
i em sento víctima.
Intento endevinar cada tros de
blau que ara el negre domina,
i se'm mostra la cara
més ferotge de l'individu.
Han tornat, una vegada més,
a ser el meu botxí,
han tornat, una vegada més,
a ser el nostre botxí.

INTERNET

Les perles del Prestige.
Divendres 15/11/02:
Manuel Fraga: "ya pasó el peligro más grave"
Dissabte 16/11/02:
Enrique López Veiga : "El riesgo de que la marea
negra provocada por el petrolero llegue a la costa
no es muy alto".
Miguel Arias Cañete: "La rápida actuación de las
autoridades españolas evitó que el vertido se convirtiese en una verdadera catástrofe pesquera y
ecológica. No tememos una catástrofe ecológica ni
preveemos problemas para los recursos pesqueros".
José Luís López Sors (Director Gral. de la Marina
Mercante):"No se puede hablar de marea negra,
son manchas negras y dispersas sin mayor importancia".
Enrique López Veiga: "Todo el fuel derramado que
tenía que llegar a la costa ya ha llegado".
Mariano Rajoy: "Nunca dijimos que no pasó nada".
Dilluns 18/11/02:
Arsenio Fernández de Mesa: "Todo depende de las
corrientes y de los vientos".

Una setmana escoltant ruqueries

Dimarts 19/11/02:
M. Rajoy: "Las cosas salieron razonablemente bien".
Dimecres 20/11/02:
Federico Trillo:"Intentamos bombardear el barco
con aviones de combate y si no se bombardeó el
martes para producir el incendio fue porque era muy
complicado y arriesgado".
Arsenio F. de Mesa: "Hay una cifra que está clara y
es que la cantidad que se vertió no se sabe".
Mariano Rajoy: "No se va a vertir un solo litro
más". "A una profundidad de 3.500 metros y 2 grados de temperatura el fuel estaría en un estado sólido, por lo que, en un principio, el combustible no
se vertirá".
Loyola de Palacio: "Esa zona es como la M-30
donde circulan esas bombas ecológicas, no sólo de
petróleo".
Carlos del Álamo: "La última mancha de fuel parece
que se va a acercar a la zona en la que estamos ahora
pero lo único que se puede decir es que hoy subirá
hacia arriba".

Divendres 22/11/02
Francisco Álvarez Cascos: "Nuestra información
fue precisa, exhaustiva y sobre parámetros totalmente medibles". "El tamaño es este, luego puede
ponerse el peso que se quiera porque no hay báscula para pesarlo".
José Maria Aznar: "El gobierno respondió con diligencia y coordinación"
Manuel Fraga: "Paleando petróleo non sou moi eficiente, pero se fose necesario faríao". "Espero que
Deus e Santiago nos axuden".
Dissabte 23/11/02
M. Rajoy: "No es una marea negra, afecta a una parte
importante de la provincia de Coruña, pero no es
una marea negra". "Fraga nunca abandonó Galicia".
F. de Mesa: "Fraga no duerme, se desvive por Galicia"
Manuel Fraga:"Dejé tirados a unos amigos que iban
a una cacería y me vine de Madrid sin comer"
López Veiga: "No podemos tener un barco para un
accidente cada diez años". "En Muxía sí hay una
marea negra en estos momentos"

Les aventures del drac Malaherba

Ara pateixo en la meva pell,
el dolor d'una maquinària
que uns pocs, ja fa temps,
van posar en marxa.
I mentre els que callen
es converteixen en còmplices,
treballo per salvar
la nostra terra.
Em desespero,
sento impotència,
ploro,
m'indigno,
em sento víctima.
Al poble gallec
Aina Torres

Que no t’enganyin amb regals

Un comunicat d’última hora ens informa que aquest
any milers d’infants es quedaran sense regal
de reis!! Un escamot de dracs encapuntxats
ha decapitat els monarques.

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.

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

Parèntesi
Els àpats de la
precarietat

Rivolta “Rivolta”
Tralla Records Contacte: 659 48 22 06*

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.

"Falafel"
Croquetes vegetals (6-8 persones)

Ingredients: ¼ kg de faves, ¼ kg de cigrons, 2-3 dents d'all, 5
cebes mitjanes, ½ got de julivert fresc i triturat, ½ got de cilantre
fresc i triturat, 2 culleretes de sal, 2 cullerades soperes de farina,
½ cullereta de pebre vermell picant, ½ cullereta de bicarbonat,
½ cullereta de pebre negra, ½ cullereta de comí, ½ cullereta de
canela en pols, tres cullerades de llevat en pols, 5 gots d'oli vegetal per fregir les croquetes de falafel i 2 gots d'aigua.
Elaboració: Deixem els cigrons i les faves en remull tota una nit.
Pelem i triturem la ceba i l’all. Ho barregem tot amb el julivert i
el cilantre. Incorporem els cigrons, les faves i ho triturem tot en
una picadora fins obtenir una massa sense grumolls. Posem a la
massa les espècies, la sal, la farina, el llevat, l'aigua, les pebres i el
tornem amassar tot de nou. La deixem reposar uns 90 minuts.
Amb els dits o una cullera separem la massa en petites porcions
que no siguin gaire gruixudes. Fregim les croquetes amb l'oli
bullint i quant siguin daurades, les retirem.
* Aquest plat, es pot servir dins d'un pa àrab, amb guarnicions
variades com el tomàquet, la ceva o l'enciam, fins trobar el punt
d’equilibri personal. Salut!

Perill: art
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Per Lem

Música

Després de més de 20 anys formant part de bandes històriques com els
Decibelios, Brighton 64, Matamala o Ultratruita, Rivolta són el còctel resultant de totes aquestes experiències en forma de Rock-Ska. La veritat és que
no es poden definir amb un estil concret perquè toquen diverses tecles, des
de l’ska més tradicional, al rock urbà de tota la vida, passant pel punk-rock
més melòdic enganxós. Personalment, em quedo amb els temes més punkrockeros, perquè és on el seu cantant uruguaià s’expressa millor i on dóna un sabor especial a les cançons.
Pel que fa a la resta, ens trobem amb un total de catorze cançons de temàtiques diverses. Missatges político-socials a “Matar la cultura” o “Banderas blancas” i lletres festives al més pur estil Decibelios a “En la
mano una cerveza” o “No hay fiesta”. Els anys canvien per a alguns, però no per a molts altres i els Rivolta
són la prova d’això. Mantenint l’ideal i l’esperit jove.
* MATXINADA!
El pianista
Roman Polanski

Cinema

En moltes ocasions s'han portat a la pantalla els fets relacionats amb
l'holocaust jueu. Un dels últims i més famosos films que tractaven
aquest tema era "La lista de Schlinder" d'Steven Spielberg. Amb "El
pianista", film galardonat amb la Palma d’Or de l'últim Festival de
Cannes, Roman Polanski, que va viure en la seva infantesa aquests dolorosos aconteixements, ens ofereix un cru relat centrat en la creació
del guetto de Varsòvia pels nazis. Possiblement aquest fet que fins ara no havia estat mai portat al cine
és un dels punts més interessants de l'última obra del realitzador polac. Hem vist en moltes ocasions l'extermini jueu des dels camps de concentració, però no allò que succeí anteriorment al guetto. Una excel·lent
fotografia i ambientació i una molt ajustada interpretació d'Adrien Brodi, amb un físic adequat al seu
personatge, donen un bon nivell a aquest film de llarga durada, on els aconteixements es presenten de
forma realista i directa, sempre des de la visió del seu realitzador.
Lancelot
“Ladrones de la infancia”
Rodrigo Vescovi. Nóos Editorial

Llibres

És un llibre fèrtil en petites rebel·lies. Per moments els seus protagonistes
semblen anarquistes ingenus (ja que no aconseguiran tot allò que es proposen per l’alt nombre d’idiotes que temerosament fan reverències a certs
poders), però per moments un reconeix també en ells els somnis que secretament defensà quan encara no sabia res de càlculs i fredes maquinacions. El miracle d’un llibre està en les llavors que ens desvetlla la seva
lectura. Som nosaltres qui després hem de sembrar-les per a què li siguin
propicis nous naixements i noves multiplicacions. La nostra infantesa fou
només una cita entre d’altres que no tingué millor fortuna. I moltes d’avui
potser no puguin envejar la d’altres de demà. Per a tots aquells que la
roben indiscriminadament (involuntàriament o deliberada) ja tenen assegurada sa tomba perquè al final tot se sap. Fins i tot el mateix material
amb el qual fou manufacturada la màscara que els ocultava. Un viatge net a les nostres primeres arrels? Això
em va semblar. Un homenatge lateral a aquelles criatures de La República platoniana que ni tan sols podien moure els seus collets i peus encadenats? Vet aquí una estació en la que el lector pot baixar-se o continuar si vol. Pot ser en la següent l’esperi Baúba i el convidi a una infusió amb l’espelma encesa i tot.
Mestrestant, Martín i el seus preparen altres batalles per a que el nen no hagi d’assenyalar el telèfon quan li
preguntin pel seu pare absent. No serà la indiferència la que tingui l’última paraula perquè fins i tot la mateixa
natura (que mai fou covarda per molt que la maltractem i ella no es digni a tornar-nos el cop) acabarà un
dia per rebel·lar-se de totes totes. I pot ser que per llavors no hi hagi un únic Valle i Martín i els seus hagin
crescut i siguin altres cites actives. Esperem llavors que llibres com Ladrones de la infancia es mantinguin
en la frontera, esperant, armats sense pistoles, amb els rossinyols de Clemen cantant i la pissarra preparada per denunciar els hipòcrites cabrons (inclós el comandament de la tele) que no poden viure d’una altra
manera sinó darrera els decorats. Seran suficients tres mesos per a que Martín escrigui la història a Naym?
Aquí està Ladrones de la infancia. Només en ella se sap.
Ubaldo R. Olivero

Per molts anys, Toni!
· DISTRIBUCIO PRODUCTES ECOLòGICS
I DE COMERÇ JUST
· COOPERATIVA AUTOGESTIONÀRIA
· ECONOMIA SOCIAL ALTERNATIVA
c/. Avila, 71-75 àtic
08005 Barcelona
Tel: 93.485.5596 Fax: 93.485.5609
monverd@retemail.es
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Sense el Toni, la Burxa seria un totxo
amb fotos insulses. Des de la redacció i la gent que et coneix, felicitats.
Un petonàs de fotografia.

En moviment

gener 2003

>> ENTREVISTA AL JUANJO ÁLVAREZ. EL SEU FILL FOU ASSASSINAT FA DEU ANYS.

D’ON VENIM...

Atocha, 24 de
gener de 1977
Temps durs per a l'esquerra. Un
mes abans, l'extrema dreta assassina l'estudiant Carlos González.
El dia abans del crim d’Atocha,
Arturo Ruiz cau a trets, també a
mans ultres, en una manifestació
i un pot de fum mata Mariluz
Nájera.
24 de gener de 1977: per primer cop el govern es reuneix oficialment amb organitzacions democràtiques per iniciar la "reforma pactada". L'extrema dreta adverteix: aquella serà "la nit dels ganivets llargs". Al despatx del carrer Atocha 55, a Madrid, mentre
es reuneixen sindicalistes del
transport, que surten d'una vaga,
entren homes armats. Metrallen
la sala, deixant al seu pas un bassal de sang. Luis Benavides,
Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafin Holgado i Ángel
Rodríguez moren. Quatre advocats més són ferits. Els despatxos
laboralistes s'havien escampat en
els darrers anys. Havien entès que
el dret és un instrument de domini i prengueren l'opció d'assessorar únicament treballadors. Defensar-los de l'explotació econòmica: afavorir reivindicacions
sindicals, defensar-los dels abusos
i de l'opressió política: processos
en el Tribunal d'Ordre Públic,
acomiadaments i llistes negres. Al
despatx d'Atocha, com en d'altres:
salaris igualitaris, decisions en
assemblea. Tot això els havia situat en el punt de mira.
Només condemnaren tres
ultradretans. El jutge no escarbà
en l'entramat que conjugava
policia i elements de la patronal.
Fou vergonyós. Hi deixaren
entrar feixistes, que insultaren els
advocats morts: “porcs comunistes”. El procés no arribà al
fons de la qüestió, que era
l'escalada de tensió que engegà
la ultradreta per a provocar la
intervenció militar i aturar la
transició cap a la democràcia.
Ivan Miró

“L'únic que vull és que la justícia
funcioni per a tothom igual”
El Juanjo no oblidarà mai la matinada del 15 de
desembre de 1992. Va ser el dia en què van matar
el seu fill d'un tret a un carrer de l'Hospitalet. Les
primeres proves van senyalar un policia com a

autor de l'assassinat. Després d'estar uns dies a
la presó, fou alliberat per falta de proves i la investigació es va aparcar sospitosament. El Juanjo,
pare del Pedro, porta deu anys exigint justícia.
es va crear una comissió, que
després es convertiria en la Plataforma Contra els Abusos de Poder.
Es van dur a terme accions com
una tancada a l'església de San Martín o una cadena humana davant la
macrocomissaria. Des del primer
moment va haver-hi molta resposta al carrer, d'entitats, de persones.
Sense la seva ajuda hauria estat impossible seguir amb la lluita.

La següent entrevista té lloc pocs
dies després de la manifestació
que cada any es convoca per commemorar la mort de Pedro Álvarez, veí del barri de la Verneda.

havien vist. Les proves, però, es
queden aquí, ja que no es realitza
cap tipus d'investigació rellevant.
En una roda de reconeixement
irregular (no estava present el
nostre advocat), la noia reconeix
ràpidament l'individu en qüestió,
però una estona després, i sent
sotmesa a pressions, es desdiu. El
23 de desembre, el policia surt en
llibertat. Es tractava d'un agent
assignat a "seguretat ciutadana" i
tenim informació que durant les
Olimpíades havia estat guardaespatlles del mateix rei. A més, jo
cometo un error molt important:
llençar al contenidor la roba del
Pedro i també les possibles pistes.

Explica'ns què va passar
aquella nit?
L'única versió dels fets que tenim,
i que no podem posar en dubte, és
la de la nòvia. Els dos tornaven tard
cap a casa i en creuar el carrer la
nòvia, va passar un cotxe a tota
velocitat i la noia va recriminar l'actitud del conductor. Aquest va
baixar del cotxe i li va clavar una
bufetada. Quant el Pedro va intervenir, l'home el va agafar, va treure
una pistola i li va dispara un tret al
cap. A nosaltres ens van avisar cap
a la 1:30 dient-nos que el nostre fill
havia tingut un accident. Vam anar
a l'hospital de Bellvitge i allà dos
policies ens van dir "él no lo sentirá, pero ustedes sí". No va ser fins
les quatre o les cinc que els metges
no ens van dir tota la veritat.

A què atribueixes l'actitud
del cos policial?
Es tracta de corporativisme. Defensen un d'ells. A més, es tracta
d'un element amb bastant antiguitat i que té molta informació dels
seus companys. Això si no està
encobrint algun peix més gros...

I sobre el policia detingut?
A les 36 hores detenen un membre de la policia nacional. Com a
proves tenien el color del cotxe,
el fet que freqüentava la zona i
dos números de matrícula que

Ràpidament es dóna una reacció de la família i de mig barri.
Bé, jo els primers dos o tres mesos
vaig estar grogui, fora de combat.
No m'ho creia. Però després vaig
començar a lluitar. Des del principi

CSA CAN VIES:
LA CAFETA
TORNA A ESTAR
OBERTA

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
c/ Jocs Florals 42 baixos
(SANTS)

Art Tattoo 2

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

08014 Barcelona
Metro L1 i L3 FF.CC. pl. Espanya
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Han passat deu anys i
continues presentant batalla...
Mai he estat en cap partit polític,
però sempre he estat un lluitador
al barri. Ara bé, amb l'assassinat
se'm va venir tot avall. No he sentit mai odi ni set de venjança.
L'únic que vull és que la justícia
funcioni per a tothom igual. La
lluita continuarà fins que no agafin
l'assassí o fins que la força em falti.
Ara el cas està sobressegut provisionalment. El tindran arraconat
fins que arribi un jutge i el torni a
investigar. La lluita al carrer va
dirigida precisament a això: que no
s'oblidi el cas del Pedro.
Ara resulta que t'han posat
una denúncia, no?
Durant la commemoració d'ara fa
dos anys, va aparéixer un dona tota
boja insultant i cridant que si el
Pedro era un drogaddicte i que
havíem arruïnat la vida al seu marit.
Era la dona. Vaig ser jo qui la va
apartar de la reacció de la gent. La
vaig denunciar, però ella ja ho havia
fet dies abans. Va anar a buscar
brega per justificar-se. Ara resulta
que el judici s'ha suspès perquè pot
passar de faltes a delicte. El policia
assassí diu que surt a les llistes
d'ETA i que jo els l’he passat. El
que hagin de fer amb mi, ja ho
faran.
Roger Sánchez Amat

EL RACÓ DEL CASAL

Inculpa't tu
també!
Ara que comença un altre
any és un bon moment per valorar els avenços i els retrocessos, el bo i el dolent de l'any
que tanquem. Lamentablement,
un any més, la tortura ha estat
present en les nostres vides.
Durant tot l'any, han arribat
a les nostres orelles casos de
tortures d'arreu de les comarques i de tots els cossos policíacs: els mossos a Llinars del
Vallès, la Guàrdia Civil al Penedès i la Policia Nacional a
València.
Al Casal podem dir que el
tema de les tortures no ens ve
gaire de nou. Però feia força
temps que al Casal no ho
vivíem de tant a prop. Concretament des del 92, amb l'Operación Garzón, quan una cinquantena de independentistes
varen ser torturats a comissaries espanyoles. Alguns d'ells
eren membres del Casal.
La detenció de tres independentistes el darrer mes de
setembre (dos d'ells estretament vinculats al Casal) ens va
fer retornar a aquell infern.
Quan varen ser posats en mans
del jutge, van negar totes les
acusacions que s'havien llençat
sobre ells. Fa poc van ser admeses a tràmit les denúncies que
els tres van interposar als jutjats de Barcelona en contra de
la Brigada Provincial d'Informació del Cuerpo Nacional de
Policia. Paral·lelament han engegat una campanya d'autoinculpacions, amb l'objectiu de
canalitzar el suport que reben i
alhora, desvetllar la consciència
de la nostra societat entorn la
pràctica habitual de la tortura
en les comissaries.
Des del Casal volem animarte a sumar-te a la campanya i a
mostrar la teva solidaritat amb
els represaliats. Pensem que si
ens haguessin torturat, també
ens hauríem inculpat de qualsevol delicte.

En moviment
EL COL·LECTIU
Taberna Flamenca

La Jarana
-El sud a BarcelonaD'Argentina a Múrcia, de Castilla la Vieja a Mallorca, i passant
per "Graná pa’ recoger a los primos", aquesta colla de "jaraneras" s'acabà trobant per les latituds barcelonines. Hi havia ganes de seguir sentint el que
anava sonant, de seguir descobrint. Recercar en aquest nou
escenari per a nosaltres, la Catalunya flamenca, que tants "maestros" ens està donant.
Les nostres arribades, i el
descobrir que aquí hi havia tanta
descendència andalusa ens portà
a interessar-nos per un passat
recent. El passat de la fam, del
viure sota les seqüeles de guerres que passen i dictadures que
es queden. El passat que va fer
fugir a tants andalusos i embarcar-se a la búsqueda dels somnis
de supervivència. Deixant-ho
tot, deixant el Sud. Arribaren
descalços a aquell paradís que
aviat es tornà durícies, enyorances i falta de son.
Avui ens preguntem com fou
que aquesta terra escoltà les
seves passes i volgué fer-se
bressol, bressol d'una esperança, bressol d'un nou flamenc. I
les ciutats dormitori s'anaren
omplint de ritmes que no podien estar-se quiets. El "latío"
d'un compàs que ve despert i es
queda en nosaltres, ens atrapa.
Però avui no ens quedem aquí.
Avui, la tragèdia es repeteix. Si
ahir van ser andalusos avui són
els magrebins, equatorians, pakistanesos o argentins els que
ens duen altres "quejíos"... I no
esperarem 20 anys per a aprendre a escoltar les seves melodies.
Art en viu, tots els divendres
al CSA HAMSA (C/Miquel
Bleach, 15) a partir de les 10 del
vespre. Amb el funcionament de
la Taberna es recolzen diferents
projectes d'acció social.

gener 2003

"Atenció, perill, s'acosten
les excavadores!"
En pocs temps, els nostres barris patiran una
profunda transformació. Adaptant-se a les
necessitats del gran capital privat, les Administracions ompliran d'infraestructures inneOlorant les pròximes eleccions
municipals del 2003, el Districte
de Sants-Montjuic s'ha cobert les
esquenes i ha editat un llibret a tot
color on justifica les properes
intervencions urbanístiques. Presentant-les amb optimisme, no
només s'hi manipula la realitat pel
que diu, sinó pel que calla. "Sants,
Hostafrancs i la Bordeta. Uns barris de futur" anuncia una sèrie
d'actuacions sota el pretext "d'un
barri per a la gent". Tanmateix,
llegint els projectes a fons, qualsevol amb criteri descobrirà que
els nostres barris estan sent dissenyats pels interessos de les
multinacionals (constructores, superficies comercials, empreses vinculades al Tren
d'Alta Velocitat). L'elitització del nostre
entorn farà que els
qui volguem quedarnos al barri ho tinguem difícil, a no ser
que hi posem remei.
Anem a pams. El
Peri d'Hostafrancs
contempla expropiacions i enderrocaments. En el llibret
es tranquil.litza els
expropiats, ja que es
construiran nous habitatges a la zona. El
que no es subratlla,
però, és que la majoria seran de
promoció privada, i que els seus
preus no s'assemblaran per a res
als actuals. A qui beneficia l'operació? En el mateix Pla, se
sobreentén que el CSA Hamsa,
que dinamitza el barri des de fa
temps, serà desallotjat i enderrocat. Damunt hi construïran habitatges també privats. On està previst, en el pla, la necessitat d'espais
públics autogestionats? Potser a

cessàries els nostres carrers, posant el teixit
comunitari de Sants i les seves edificacions
històriques en perill. Repassem el que ens
espera.

les Arenes, als lavabos dels nous
centres comercials? O bé quan els
semàfors aturin l'augment del
trànsit rodat?
Més. El projecte de la nova
estació de Sants, que els veïns i
veïnes ni volem ni necessitem,
inclou l'enderrocament d'habitatges i comerços (a Vallespir, per
exemple) que el llibret calla, no
sigui que generi alarma social.
L'imposició de superfícies comercials a l'Estació ampliada, a més,
rematarà un teixit social i productiu al qual ja li costa prou tirar
endavant. El mercat d'Hostafrancs
serà "modernitzat": en lloc de les
petites botigues, hi obriran un altre
supermercat, que precaritzarà el

realitzarà, suposem, gràcies al
finançament de trampolins pel
veïnat. També silencia l'enderrocament del CSA CanVies i els
d'habitatges de Jocs Florals. Que
ens poden dir on reubicaran el
centre social i els habitatges afectats?
Finalment. El pamflet ni tansols esmenta l'elevadíssim preu del
mercat de l'habitatge, factor central en tota politica urbanística i
que ens preocupa més que no la
nova web del Districte. Un apunt:
a Sants-Montjuïc, l'any 1998, la
mitjana del preu dels lloguers era
de 49.616 pessetes al mes. Al
2001, ja era de 73.420. Un altre
apunt. En 10 anys, el nostre dis-

treball i enviarà els beneficis a la
borsa. Que els senyors Clos i
Alcober reben lots de nadal
d'Opencor?
Encara més. El soterrament de
les vies, actuació llargament exigida pel veïnat, no es farà. A canvi,
es cobriran les vies amb un calaix
de formigó que, en alguns punts,
tindrà 14 metres d'alçada. La "fi
de la divisió històrica del barri"
que pregona l'Administració es

tricte ha perdut 12.276 habitants.
Aquests, i no altres, són els indicadors de les actuals polítiques
municipals d'habitatge.
Seguirem informant i preparant-nos per a l'autodefensa. Que
darrera dels homes de corbata, s'acosten les excavadores.
"El barri que volem"
Assemblea de Barri de
Sants

LA BORDETA, MON AMOUR

“Ciudad sin ley”
Ciutat judicial, "ciudad sin ley"
podríem dir després de veure els
plànols que manega la Generalitat. Un paquet d'onze edificis
ompliran abastament l'antic solar
del carrer Lepanto, i dels del darrere de la parròquia de Sant
Isidre, en els que la Conselleria
de Justícia pensa encabir tots els
jutjats ara dispersos. Els edificis
previstos van des d'alçades de
planta més onze pisos fins a dos
de planta més disset pisos, que
deixen les torres Nissan actuals
com a petits rovellons. La Generalitat pretén construir el doble
de l'edificabilitat estàndard de la
zona. En lloc de voler edificar el
que es pot, vol edificar el que
necessita. A aquest pas, si necessita més jutjats pot arribar fins el
cel (planta més infinits pisos).
L'estudi d'impacte del projecte preveu que accedeixin
diàriament a la Ciutat judicial
tres mil funcionaris, cinc mil
professionals i quinze mil visitants (voluntaris o forçosos),
cosa que dona una dimensió de
moviment anual d'uns cinc milions de persones entrant i sortint
al nostre barri. Déu n'hi dó.
Avui no llençarem consignes
des d'aquí, doncs els companys
del moviment veïnal de l'Hospitalet són els accionistes majoritaris de la reivindicació, però només us demanem que reflexioneu
sobre el "pelotazo" que representarà vendre tots els edificis de
centre de Barcelona que ara ocupen jutjats, despatxos, oficines
judicials, etc. Penseu en el moviment de calés, comissions, propines, etc. i rieu-vos de la primitiva.
Comissió de Veïns de la
Bordeta
Fe d'errates
Al darrer número de LA BURXA es va
publicar l'article “Assemblea de Barri
de Sants: embrió de contrapoder” signat, erròniament, per la Comissió 'eix
central' de l'Assemblea de Barri . La
signatura correcta corresponia a Un
membre anònim de l’ABS
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Sa l o u

Aquí podries posar
el teu anunci

Granja - Bar
c/ Salou, 5
Sants
9

Illacrua@pangea.org
tel/Fax: 93 319 50 22

Arreu
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PPífies
marines (I)...

Un any després de la revolta social,
la lluita continua a Argentina
Guillem Sànchez/ARGENTINA

No cal parlar gaire sobre
el desastre del Prestige,
només superat per la
desastrosa reacció del PP

Deu anys
sense Pedro
El passat 15 de desembre va fer deu
anys de l'assassinat de Pedro Álvarez a l'Hospitalet. La història ha estat denunciada per part de la família
juntament amb el suport de moltes
persones i entitats. S'exigeix l'esclariment dels fets que van desencadenar amb el tret mortal. Després
que un cotxe casi atropellés una
noia, es va generar una baralla entre
el seu nòvio, Pedro, i el conductor,
fins que aquest va agafar una pistola i el va disparar. Nombroses proves, l'informe de balística, el cotxe,
etc. proven que l'assassí és un policia nacional, deixat en llibertat des
del primer moment. En aquest deu
anys, el cas, tot i ser arxivat, ha donat
mil voltes, fins al moment actual en
què el pressumpte policia assassí
pretén involucrar al pare del noi en
una increïble trama terrorista.

Aturat el "pàrquing
de la vergonya"
La forta pressió veïnal ha forçat el
grup socialista de l'Ajuntament de
Barcelona a fer-se enrera en la seva
intenció de fer un pàrquing en el
sector del barri de la Ribera (Ciutat
Vella) conegut com el "Forat de la
Vergonya". El darrer ple municipal
va decidir per unanimitat congelar
el projecte i encarregar un estudi de
viabilitat a l'empresa municipal
SMASSA per a que avaluï si es pot
combinar l'aparcament amb una
zona verda i un poliesportiu, com
volen els veïns. Tot i així, la protesta veïnal no abaixa la guàrdia.

No hi va haver la revolta massiva
que molts s'esperaven, però només cal llegir les cròniques de les
desenes de corresponsals anònims
i espontanis que circulen per internet, per veure que l'aniversari de
l'aixecament popular que va tombar el president De la Rúa, el 19 i
20 de desembre de l'any passat, va
ser tot un èxit. Una riuada de
manifestants, provinents de tot el
país, va anar prenent els carrers
cèntrics de Buenos Aires ja el dia
19, mentre a centenars de barris i
pobles es feien marxes i actes
commemoratius. Però va ser el 20
quan totes les columnes d'arreu
d'Argentina, mobilitzades en
l'anomenada Marxa Piquetera
Federal, van arribar a la Plaza de
Mayo, en una espectacular manifestació que la pròpia policia va
xifrar en 40.000 persones (el diari
El País va retallar encara més i en
va contar només 30.000). Allí hi
havia tots els sectors socials que fa
un any van enderrocar el govern

amb les seves cassoles i la seva
sang: les assemblees dels barris de
classe mitjana, els aturats de la perifèria, els sindicats dissidents de
treballadors i estudiants, els estalviadors estafats amb el "corralito",
els camperols que ocupen terres i
els obrers que ocupen fàbriques,
els moviments socials, els partits
de l'esquerra real... Tot un moviment heterogeni i plural, a vegades
fins i tot contradictori, que s'ha
convertit en un reflex d'allò que
uns anomenen antiglobalització i
altres el "moviment de moviments".
Perquè el que està fent avançar
Argentina avui en dia és un veritable "moviment de moviments",
unit per una consigna senzilla i al
mateix temps extremadament radical: "que se'n vagin tots", tots els
polítics, tots els empresaris, tots
els policies del "gallet fàcil", tots
els assessors econòmics internacionals... Tots aquests que han
portat Argentina a la ruïna i el
col.lapse a base de saquejar-la.
I és que un any després, Argen-

Marxes de torxes
pels presos polítics
Rescat/CATALUNYA
El dissabte 21 de desembre es van
realitzar a diverses poblacions
marxes de torxes sota el lema "per
Nadal els i les volem a casa, llibertat presos i preses polítiques
catalanes". A Barcelona 125 persones es van manifestar des de la
Plaça Catalunya fins la Plaça Sant
Jaume. A Terrassa van ser 50 persones, 25 a Girona, 75 es concentraren pel matí a la Universitat
Autònoma de Bellaterra, 70 a
Cornellà, 60 a Vilafranca del Penedès, 50 a Berga i 70 a Vilanova
i la Geltrú. També es van realitzar
marxes de torxes a Manresa, amb
25 concentrats, i a Sant Cugat del
Vallès. A la ciutat de Lleida es va

realitzar el dia 24.
Aquestes mobilitzacions s'han
portat a terme en el context del
compliment al gener de dos anys
de presó sense judici de Diego
Sánchez i Zigor Larredonda,
actualment empresonats i dispersats a Soto del Real i Valdemoro,
respectivament. Des de Rescat es
vol recordar que segons les seves
pròpies lleis no es poden mantenir
persones en presó més de dos
anys sense judici i que també es
vulnera la seva legalitat allunyantles centenars de quilòmetres de
casa seva. En Zigor, des què es va
presentar a l'Audiència Nacional,
ha passat per les presons de Soto
del Real, Aranjuez, Alcalá-Meco,
Albacete i Valdemoro.
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MOLOTOV

Piquet a Olivos (Buenos Aires)

tina no para i es recupera a base
d'autogestió i autoorganització.
Els col·lectius de barri i de desocupats han creat una densa xarxa
de menjadors populars, mercats
d'intercanvi (amb les seves monedes i els seus bancs), biblioteques,
escoles bressol... Tota una societat
que funciona sense polítics. Mentre al camp, organitzacions camperoles han intensificat les ocupacions de terres i estan intercanviant els seus productes amb la

ciutat. Però sens dubte, l'estrella
són les fàbriques "tomadas", on
els treballadors, davant l'abisme de
l'atur, han ocupat l'empresa, impedint el buidatge per part del
patró i l'han posat a funcionar de
forma autogestionada i demostrant-ne la viabilitat. Ara mateix ja
són més de 150 les fàbriques que
funcionen així. L'última, la metal.lúrgica Industrias Isaco SA, es
va ocupar el dia 19 com a regal
d'aniversari.

Berlusconi, Tele5
i l'adéu de CQC
Alba Ayala Bartés/BARCELONA
Una recent modificació de la llei
de televisions privades introduïda
pel govern d'Aznar permet que el
grup italià Mediaset, propietat de
Silvio Berlusconi, controli el 52%
del capital de Tele5. Segons la nova llei, a partir d'aquest gener, un
sol accionista podrà posseir més
d'un 50% de la televisió privada,
fet que ha empès el magnat italià
a comprar un considerable paquet
d'accions del grup Correo. Aquesta mesura sembla feta a mida
per Tele5, fins ara l’única televisió
privada que permetia una línia una
mica crítica amb el govern d'Aznar. Ara, tenint en compte la intensa confraternitat entre Ber-

lusconi i Aznar es preveu que tota
crítica quedi neutralitzada. Amb
aquest panorama de fons l'acomiadament del popular programa
Caiga quien Caiga ha aixecat moltes
suspicàcies. L'aguda crítica que caracteritza el programa mai ha agradat a l'equip de govern, recelós de
ser caricaturitzat setmana rera setmana. Amb l'apartat especial dedicat a Ana Botella sembla ser que al
president se li ha acabat d'enfilar la
mosca al nas. De fet, en el mateix
programa, els ministres "perseguits" no han ocultat l'alegria de veure
com el programa s'esvaeix sota l'argument de poca audiència. Segur
que Berlusconi, padrí de boda de la
filla d'Aznar, a partir d'ara ho tindrà
tot controlat...

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.

...PPífies
marines (II)

Sud-àfrica: la fi de la promesa feliç?
El maig de 1994, Sud-àfrica vivia un
moment catàrsic. El Congrés Nacional
Africà (CNA), encapçalat pel legendari
Nelson Mandela, havia guanyat les
A mitjans dels 80, els observadors
internacionals pronosticaven una
llarga guerra civil a Sud-àfrica. La
balança d'equilibris de poder va
patir una forta sotragada a favor
dels grups d'oposició al règim del
Partit Nacional de Pretòria, artífex
de l'apartheid des del 1948. Aquest
partit afrikaner havia mantingut
fins aleshores en la prostració les
reivindicacions dels negres i consolidat un sistema de segregació
racial, sota la filosofia de fer de
Sud-àfrica un país de blancs on la
resta de comunitats sols hi visquessin com a immigrades, mitjançant el sistema de bantustans.
Quan els guettos flamejaven
Els anys 80 difereixen de l'onada
repressiva estatal dels anys 60, dels
quals queda el regust amarg del
trist final de la revolta de Shaperville i de la il·legalització de les
forces d'oposició al règim (entre
elles el CNA), que van peregrinar
envers un llar exili. Als 80 es van
dur a terme una sèrie de reformes
d'apertura amb l'objectiu de dividir l'oposició interna. Però de les
esquerdes del règim en va néixer
el Front Democàtic Unit (UDF),
format per associacions de veïns,
plataformes d'esglésies, grups de
dones, d'estudiants, sindicats... Des
de la UDF van esclatar les revoltes
dels 80: els suburbis negres eren
fora de control, es van crear
administracions i tribunals revolucionaris, es va paral·litzar l'educació… El govern reaccionà amb
més repressió i amb la il·legalizació de la UDF. La lluita estava
força mermada però les dificultats
del govern per sostenir aquesta
situació també quallaven: la mobi-

primeres eleccions multiracials i democràtiques a Sud-àfrica. S'alçava el somni
cap a la igualtat de drets. Havia de ser
també el moment decisiu per a compro-

lització a l'interior era alta i el món
es trobava arrenglerat contra l'apartheid. També era sensible a la
deteriorització dels indicadors econòmics i a la fuga de multinacionals degut a les vagues i boicots
dels treballadors. Tots aquests elements van acabar portant a la solució pactada. També hi contribuí
la naturalesa del CNA.
El Congrés Nacional Africà va
néixer al 1912 amb l'estigma dels
fracassos de les lluites contra la
colonització que amb el nou segle
van portar a l'elecció de formes de
lluita no violentes. En els seus inicis integrava una aristocràcia tribal encara potent. No va ser fins
els anys 50 que l'organització
esdevingué una veritable força popular i no va ser fins els 60, i després dels molts cops de cap contra un règim completament tancat,
que el CNA canvià d'estratègia i
abandonà la lluita pacífica. Va ser
la resposta al clima social de frustració envers aquesta via. Als anys
80, l'activitat guerrillera va entrar
en declivi. La repressió n'és una
causa important, però sobretot la
pròpia priorització del CNA pel
combat polític a l'interior, que
creixia amb força. Amb l'accés de
De Klerk a la presidència, les forces de l'oposició són legalitzades,
Mandela és alliberat i comença
una llarga ronda de negociacions
per instaurar un sistema no racial
de democràcia. Mentre, el mite de
Mandela creixia amb força.
El llarg camí a recórrer
La reforma pactada havia evitat
l'onada de violència, responent al
desig del CNA de no seguir sent
una funerària, però va deixar una

var si la conciliació i reconstrucció amb
equitat era factible en un entorn d'austeritat, de buidatge del sector públic i de
mesures neoliberals.

Més amable ha estat la
segona cagada del PP en
tereny marí: el valent
abordatge d’un vaixell del
dimoni Laden, que resultà
ser un inofensiu mercant

Contracimera a
Dinamarca

difícil situació de reconstrucció
nacional. De proposar als 50 la
nacionalització de les mines, bancs
i monopolis industrials, el Congrés
va passar a reconèixer que el sector
empresarial privat tenia capacitat
per promoure el creixement i el
desenvolupament. Els precedents
del fracàs de les economies nacionalitzades a Angola i Moçambic
van servir de lliçó per al CNA. Però
el model de reconstrucció dins l'economia de mercat havia d'afrontar el difícil repte de combinar les
limitacions del mercat i la superació
de l'abisme social heretat. Aviat es
va veure que Mandela no podria
complir les promeses electorals. Els
plans de construcció d'habitatges,
de reducció de l'atur i de prestacions socials es van quedar curts.
Els resultats de les actuals polítiques
neoliberals de Thabo Mkbeti, encara agreujen més la situació. Les
privatitzacions, reducció del dèficit
fiscal i els retalls d'impostos a la
inversió privada tenen conseqüències devastadores: descendeixen els

Obert de 9 a 22h
tot l’any

salaris de la població més pobre,
creixen els gastos d'aigua potable i
llum, l'atur arriba a un 50% en
alguns ghettos. Les insuficients polítiques socials i l'atur han generat alts
graus de delinqüència als guettos de
les ciutats. De moment aquesta
conflictivitat social no ha traspassat
a l'àmbit polític, degut en bona part
a l'eclipse de Mandela. L'interrogant
que sorgeix és què passarà quan
amb el temps es deteriori encara
més la promesa feliç, fruit de la
impossibilitat sobradament contrastada de fer malabarismes per aplicar una fórmula de creixement
amb equitat dins l'economia neoliberal. També queda per veure quina serà amb el temps la resposta de
tots aquests perdedors dels ghettos
negres, de les zones rurals empobrides, antics bantustans, i dels immigrants illegals provinents de països fronterers més empobrits, que
passen a engrandir les barriades de
les ciutats.
Gemma P.A.

Cursos reconeguts
pel Departament
d’Ensenyament.
Generalitat de
Catalunya
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Coincidint amb el final de la presidència danesa de la Unió Europea, Copenhaguen ha acollit la
darrera Cimera Europea, del 12 al
15 de desembre. I amb ella els
actes de rebuig a les polítiques
comunitàries. 20.000 persones en
la manifestació conjunta sota el
lema “el noste món no està en
venda”, una jornada d’accions de
desobediència, manifestacions
contra Israel i per denunciar l’estat policial. Però com ja és tradició en aquests esdeveniments la
repressió va estar a l’ordre del dia:
desplegaments desproporcionats,
detencions, retencions a les fronteres i el registre del local del
servidor d’internet des d’on es cobrien els esdeveniments contra la
UE.

No rotund
a la llei de partits
La Plataforma per les llibertats
democràtiques va convocar una
marxa el passat dia 14 contra la
Llei de Partits. L’objectiu era protestar per l’actuació del govern
espanyol en tot l’afer de la il.legalització de Batasuna i per la retallada progressiva de llibertats de les
persones. Centenars de persones
van recórrer el centre de la ciutat
fins el Palau de la Generalitat on
es va llegir un manifest en solidaritat amb l’esquerra independentista basca.

Tècnica de la veu. Marta González
Aula d'escriptura teatral. El paper en blanc. Victòria Szpunberg
Dicció castellana. Mª Jesús Andany
Dicció catalana. Carme Callol
Dansa oriental. Sol Arrabal
Tècnica Alexander. Nica Gimeno i Pepe Castillo
Dansa lliure. Núria Banal
Direcció d'escena. Magda Puyo
El productor executiu: de la globalitat al detall. Pep Zamora
El procés creador: cercant el nucli del nucli. Enrique Morales
Iniciació a la dansa. Nausica Guitart
El llenguatge de l'escolta. Maricarmen Arnó
Consciència del moviment. Maria Cintora
Clown. Claret Clown
Com organitzar un taller de jocs i dramatització. A. Mantovani
Aula d'escriptura teatral. L'estructura de l'escena. Enric Nolla
La dramatúrgia en l'entorn digital. Angel Castellanos
Introducció a l'Antropologia teatral d'Eugeni Barba. L. Masgrau
Preparació física de l'actor, Mónica Extremiana
Esgrima shakespeariana. Àngel Amieva
Maquillatge teatral 1. Montserrat Tolosa
Aula d'escriptura teatral. L'estructura de l'obra. Josep Pere Peyró
Acrobàcia i violència escènica. Osvaldo Bermúdez
De la màscara neutra a la Commedia dell'Arte. M. Codinachs i R. Caritx
Maquillatge teatral 2. Efectes especials. Montserrat Tolosa
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Tallers i activitats
dilluns 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 21:30h
dimarts a les 19h
divendres a partir de les 22h

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

Judicis 12 d’octubre
dissabte 11 de gener a les 12h
dimarts 14 de gener a les 10h
dijous 23 de gener a les 20h
divendres 24 de gener a les 22h

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

14 de gener
Cercavila en solidaritat amb els judicis
Judici als detinguts/es el 12 d’octubre
Acte de suport davant els jutjats tot el dia
Xerrada sobre els judicis
Concert. Sin Dios, Terrorismo Sonoro,
Hijos de la amnesia i altres

Plaça de Sants
Pg Lluís Companys
Pg Lluís Companys
Espai Obert
CSO Opera

Altres activitats

dimecres 22 de gener a les 21h
dijous 23 de gener a les 21:30
dissabte 25 de gener a les 22h
dimecres 29 de gener a les 21h

Sopador
Concert RAI
Cinema
Cafeta literària: "Shhh... poemes i cançons"
Marc Miralpeix i Meritxell Naranjo
Cinema
Sopador
Festa reagge
Cinema

CSA HAMSA
CSA HAMSA
CSA HAMSA

Temps turbulents a Galícia.

dijous 9 de gener a les 21:30h
dissabte 11 de gener a les 22h
dimecres 15 de gener a les 21h
dijous 17 de gener 22h

CSA Can Vies
CSA HAMSA
CSA HAMSA
CSA HAMSA
CSA HAMSA

V Aniversari La Burxa
del 4 de gener al 28 de febrer
del 4 al 16 de març
dijous 6 de març
dissabte 15 de març
dissabte 15 de març
diumenge 16 de març

Entrega de Fotografies per al Concurs de La Burxa
Exposició concurs de fotografia
Arran
Xerrada V aniversari
CS de Sants
Trobada de mitjans de contrainformació
Festa V Aniverari
Can Vies
Dinar popular
Pl Osca

Reunions
primer dijous de mes a les 20h
Jo també em planto
dimarts cada 15 dies a les 19:30h Plataforma Cívica 12-O en llibertat
cada diumenge a les 19h
Alma Peruana
cada dimarts a les 20:30h
CAL
cada dijous a les 21h
Endavant-Sants
cada dilluns a les 20:30h
Alosa
cada dimarts a les 20h
Assemblea CSA Hamsa
cada dilluns a les 22h
Tenses
cada dilluns a les 21h
Maulets
cada dimecres a les 20h
Assemblea CSA Can Vies
dijous 9 de gener
Assemblea del Barri de Sants (ABS)
dilluns 13 de gener a les 20h
Assemblea La Burxa

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

Si saps d’alguna activitat per a l’agenda, envia un email a laburxa@llibertat.com o
deixa una nota a la bústia de l’Arran
Adreces

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

