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L'Ha msa desa llotja da!
El deshauci es produeix de matinada, per part de
grups especials de la policia, després de 128
dies de resistencia a la resolució judicial

Als volts de 2/4 de 4 de la mari- coro aquesta i aixó ha estat possinada, un cos especial de la Policia ble gracies a que el jutge que porta
Nacional entrava als dos edificis el cas havia habilitat una comissió
del CSOA Hamsa. Un desplega- judicial amb capacitat d'executar el
ment d'unes 18 furgonetes plenes desallo~ament qualsevol dia a quald'antiavalots es disposaven sigilo- sevol hora, fins i tot festius, o en el
samen t a envoltar la casa i tallar els mes d'agost, quan els jutjats estan
accessos pels carrers propers. El de vacances. Juridicament es coneicos especial va despertar la gent xen coro a dies inhlbils, o sigui que
que estava dormint a !'interior amb no computen a efectes judicials. ·
els focus de les seves lots, amb crits Aixó ha estat den unciat pel movii amenaces, dient-los que s'arraco- ment okupa, que bi veu una clara
nessin. Després de tenir controla- submissió del poder judicial acerts
da tota la gent, la policia va obrir interessos privats
Eren 2/4 de 8 quan ja bi havia
els accessos als antiavalots i a tot
un seguit de membres de diferents un grup de gent a la plas;a de Sants,
cossos policials que van filmar tot que ha tallat el transit en ambdues
!'interior dels edificis del centre so- direccions i han comens;at a fer
cial buscant inexistents elements cartells i pancartes de protesta, per
explosius. Després d'ajuntar tota la enfilar el camí cap al Districte dagent, els van retenir durant més de vant del qual s'han concentrat a
dues hores, els van identificar i els partir de les 8 del matí. Més de 70
van deixar anar sense practicar cap persones comens;aven a tncrepar
els antiavalots desplegats men tre
detenció.
És la primera vegada que un es tallava el transit a la Carretera.
desallotjament es fa a . una hora
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la Burxa•
CSA Can Yies (carrer Jocs
Florals ~2, 0801~ Sants, BC~)
T c léfon: 93 ~22 16 13
Corre u e lcctrónic:
laburxa it laburxa . or g
h ttp : 1 1w\\w.l a bu r x a. or g

Durant tota la setmana es realitzaren diferents
accions de protesta com l'okupació de la Pedrera,
manifestacions o la reokupació de I'Hamsa

Sants prepara
la Festa Major

> 0PINIÓ

Les hipoteques,
hipotequen
la vida? ·
>pagina2

Tota la informació sobre la Festa a
LA BuRXA: programa complet, els
cartells, les festes altematives...
¡Viu la Festa amb LA BuRXAI

> SANTS

La Bordeta
continua exigint
Can Batlló
>pagina4

> QuE ESTA PASSANT ALS
PA}SOS CATALANS?

ARxlu

ULTIMA HORA: L'Audiencia Provincial ordena reEn Moviment
obrir la investigació per tortures contra tres indeSoweto: una veu
pendentistes santsencs. La denúncia, realitzada
per als africans
arran de les detencions del setembre de 2002, havia
del nostre, país
estat arxivada per un jutjat penal, que ara haura
d'investigar el que va succe"ir

S'organitza la
resposta a la
constitució
europea
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L 'entrevista

Teresa Ferré presi·
denta de la societat
coral La Floresta

a.g~/setembre.Z004

La hipoteca contraataca

Editorial

129 dies de resistencia
Després d'anys de setge judicial, policial, polític imediaric, l'Bamsa ha
estat desallo~ada. L'última batalla, la resistencia a una ordre judicial de
desnonament ha durat 129 dies, durant els quals s'ha demostrat que és
possible oposat-se de fot:ma col-lectiva al destí que el podet ens intenta
imposar. També s'han demosttat moltes alttes coses, entre d'alttes que
la famosamaxim de "la llei és la llei" és més aviat una farsa, i que el rigor
. i el zel judicial és diferent per uns i alttes; com s'explica si no una acció
policial a 2/4 de 4 de la matinada un dia inhahil judicialment?
Encertsa i errors al marge, l'Hamsa ha demostrat fins l'últim minut, més
enlla si incloem la seva última reokupació, que el que va néixet comuna
historia de dignitat ha acabat de for.tna molt digna. Ara només falta
comens:ar a arromanagar-se per que el projecte social i politic de l'Hamsa
· no acabi amb el seu espaí físic. Ara i sempre l'Hamsa viul
·

lnj~stfcia

a La Coral La Floresta

Amb el desallotjament de la Societat Coral La Floresta del local
del carrer Jocs Florals es demostra, desgraciadament, que l'afany
de fer benefici económic pot més que 126 anys d'historia i d'activitat cultural al barri de Sants. Pero no només l'empresa Abad
Construcciones S.L. ha deixat la Coral al carrer, sinó que la manera de dur-ho a terme és completament denunciable. Mesos de
mobbing, desallotjament sense avís, material perdut o destrossat,
que forma part del patrimoni historie i cultural del nostre barri, i
la perdua d'un local que funcionava des de 1921. És inconcebible
que la coral més antiga de Barcelona es ttobi avui sense local propi
i també és inacceptable que aquest assetjament immobiliari es dugui
a terme impunement. Avui li ha tocata la Societat Coral la Floresta,
dema poden ser tants alttes vei'ns. Esperem que aquest ultratge es
resolgui favorablament perla Cotal i aquesta pugui seguir funcionant mólts anys més.

>> SALT DE PLENS
Passar comptes als franguistes
Pet primera vegada en vint-l.-nou
anys la justicia de l'Estat espanyol
ha .teconegut for.tnalment algun
dret legal a les families de les víctimes del ftanquisme que dematien
la revisió jurídica dels p.rocessos
milltats. El Tribunal Constitucional
(I'C) acaba d'adpp1;ru: una decisió
hist6rica: ha aprovat el recurs <!empara, presentar l'any 1999 pels fa~
,!DiUars dels joves llibertaris Fran-

ciscq Gt:lttlados iJqaquío I)elg.u:lo,
ft ontta la sentencia del mate.ix. any
,d e la Sala Militar del Tribunal
'supré.tn~ que denegava la demanda
'de reVisió del Consell de Gue.t:ra
els havia condemnats a mot't
~''any 1963, acusats d'~ aterpp{4ts
[amh bomba que n)? havien comes\
" 1magnffic documentil. Granados i
do, un crim lega4 finans:at pel
:(:anal. NtTE i .t~atper. Xav:ier
,~ontanya i Lala Gorllil, conté el
1estitnoni autoinculpatori deis "Ver•
~tables aj.ltots deis atemptats i rey'ela la manca de proves del sumari
hill.ita.t TVE el va passat un any
despr~s de la sevá emissi6 a F.tan·ya ia altes botes dela marinada.

sne

la Burxa*
Periódic de comunicació
popular de Sants
i barris vei'ns

Sense voler pecar d'optimistes, pensem que la decisió del TC obre la
porta a l'esperat passar comptes als
crims del franquisme. Un passar
comptes que ha de tenit; noms i
cognoms, ara que encara s'és a
temps. Si les renúncies dela ttansició.,no hó ha van fer possible, s'ha
d'obriru.na etapa postttansició en
qu~ d'upa Végada es dese.rnmascarin
el criminals i els seus cómplices. El•
sioistres personatges com ara Ro~
dplfo Ma.ttin Villa, .Manuel Fraga)
Carles Sentís i tants d'altres han de
serju~ats p~ ;seus aétés~ tal i coro:,
l>,o hatt e$~t .M'ilosevic, PiQ.ochet

il

C?n)pa,nyia.
''
~
títiiE.$t;tt que e$ vanta de 13er.una¡
demóf!ici.a qccld~ntal.lwm.qloga1
da no potpennette que els ~rims'
de la dictadura franquista resriri
in}pün~.

Els crin:ririal$ de l'altral

banda já $Ón practicam~nt. totsl
mort~> bé A$sassinats

desJ?rés d~~

judids-farsa 9 bé m.otts de f'a$dc a
l'exili. Mentte.no siguiaixí sempre,
hihaura quelcom queJará pudot a1

Regne d'E:spanya.

l

QuelNess

Arribats a iÍna determinada que comencen a fer comentaris
edat, l'univers conspira perque sobre l'edat i la conveniencia de
et compris un pis, o cosa que és tenir quelcom segur. Ho combiel mateix, que t'hipotequis. Lla- nen amb sucosos exemples de
vors, qui fins fa poc
ignorava els anuncis
de televisió que parlaven de tipus d'ip.teres i aquell per qui
els cartells de pisos
en venda li eren
invisibles, passa a un
nou estat.
Tot comens;a quan
algun amic es compra
un pis i a les trobades
sorgeix el tema de les
condicions de les hipoteques. · Déu n'hi
dó el que apren la
gent quan busca una
hipoteca i com disfruta parlant-ne si
troba un altre com
ell! Hores i hores de
sobretaula intentant
· seguit el f.tl fms que el sector llogater de la taula aixeca la veu cosins, fills d'amics i companys
que rapidament és silenciada que "sí que són espavilats" i ja
amb un: "per pagar lloguer tada s'han cotnpromes amb els
mes, més val pagar una hipote- bancs. Per no parlar dels diaris,
ca". No cal ni provar d'argu- de la radio i la televisió que
mentar en contra.
constantment et recorden com
L'altra ofensiva són els familiars n'ets d'idiota si pagues cada mes

un lloguer. I els companys de
feina que s'acaben de comprar
un pis i necessiten reafirmar-se,
es veuen empesos a convéncerte de fer el mateix.
Tot d'una, aquell individu que vivía ignorant, se sorpren sospesant la possibilitat
de convertir-se en
propietari fms que un
crit li neix de dins: "ja
n'hi ha prou! Que se'n
vagi a la merda el rellotge social i que em
deixin en pau! Ni tansois sé on viuré!".
Ben mirat, la maquinaria social esta molt
ben greixada i no té
pressa. Va escolant
per les esquerdes de la
ment de cada individu
el líquid enganxifós
de les veritats sabudes
que es converteixen
en certeses que en ~ondicionen
el comportament. Resistim i
intentem mantenir-nos lliures
perque les nostres decisions
siguin nostres i aquelles que més
ens convmgum.
MSA

Cartes a LA BuRXA
Envia'ns el teu eserit a l'e-maillaburxa@la burxa.eom o a Can Wes (e/ Joes Florals 42 BCN
08014) o ama a la bústia de l'AC Arran (e/ Premia 20).
DESPOTISME
MUNICIPAL
Ahir llegia una entrevista al darter número de Carrer, la revista
de la Favb, a en Genis Pascual,
vicepresident de l'AAVV de
Sant Andreu. Sense entrar·a més
i sense coneixer massa aquesta
associació m'han cridat l'atenció
un parell de paral ·lelismes amb
coses que passen al nostre barrí
de Sants. Referent a quins equipaments volen a les casernes,
l'Ajuntament els contesta que
"tranquils que hi cap tot el que
demaneu" quan al mateix temps
ni reben informació i s'assabenten per tercers de les maniobres
municipals per vendre's els terrenys. Cas identic al que ens
passa a Can Batlló. Parlant de la
participació, l'entrevistat manifesta que el seu regidor, enJordi
Hereu, entén la participació vei:nal com un procés en el qual els

LA BURXA és una revista editada per un equip de redacció que
es troba dos cops al mes al CSA Can Vies Gocs Florals, 42)
Periodicitat: mensual
Telefon de contacte: 93 422 16 13
Adre<;:a electrónica: laburxa@laburxa.org .
LA BuRXA no es fa responsable deis articles d'opinió.

vei:ns puguin dit el que els sem- Com sempre, a Mataró, una
bla d'un projecte, pero un cop multitud de nois amb estetica
aquest esta dat i benei:t, sense white skinhead han pujat al vagó
cap marge per modificar-lo . on em trobava, seguits de lluny
Tanta similitud no pot ser casu- perla seguretat de LA MAGalitat. Sed una actuació estudi- NÍFICA RENFE. Aquest cop
ada i dissenyada pels estrategues ha estat diferent. Mai havia predel partit socialista per en - senciat cap tipus d'acte que
tretenir i despistar els vei:ns o desmostrés la seva ideología
sera simplement una mena de nazi. Per desgracia, m'ha tocat
nou despotisme desenvolupat veure com han fet fora del tren
per les person es que arriben al una persona amb un color de
poder?
pell fosca fora del tren, llens;antlo fora i dient-li que ell no podia
Jordi Soler entrar. Han insultat violentament uns nois homosexuals que
SKINS FEIXISTES A LA es trobaven a l'andana. Han coRENFE
men<;:at a cridar consignes de
M'he sentit impotent. Diumen- representaclo propia com
ge 30 de maig, després de tornar WHITE POWER! davant de
amb tren des d'Arenys de Mar persones de color. Han tancat la
fins a Barcelona, he viscut uns porta a la cára d'una persona,
esdeviments que m'han fet també estrangera, impedint-li el
entendre moltes co.ses. Eren les pas, entre d'altres.
6 del matí. El vagó del tren estava ple de gent cap al seu desti.
Georgina Duran Carbonell

En aquesta BURXA han col ·laborat: Alba Ayala, Roser Benavent, Pau Canela, Bernat
Costa, Miquel Damés, Toni González,Jou, Lancelot, Irina Uopart, Ivan Miró, Mireia,
Gemma Parera,Jordina i Laia Sánchez Amat, (H)elena, David Positiu, Roger de Vic,
Raül, Soto, Guillem Sanchez, Roger Sánchez Amat,Joan Teran, Casal Independentista,
Comissió de La Bordeta.
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Llarga jornada de protestes contra el
desallotjament i la repressió
Redacció /HOSTAFRANCS
A les 11 del mati es produ.la la
primera gran concentració. Passats
un quart i -cinc de l'hora, més de
dues-centes persones ja bloquejaven la Via Laietana a l'alc;:ada del
carrer Jaume l. Amb crits i pancartes lá manifestació s'encamina cap
a la playa Sant Jaume on Mossos
d'Esquadra i Guardia Urbana van
intimidar les manifestants, que van
continuar el seúrecorregut fins les
Rambles, plac;:a Catalunya, i el Passeig de Gracia amunt. A mesura
que els minuts passaven, més i
més gent s'anava afegint a la
protesta.
Quan la manifestació arribava
a l'alc;:ada de la Pedrera, passats ·
2/4 d'1 del migdia, unes deu persones que previarnent havien entrat a 1'edifici es van encadenar al
primer pis, i quatre més al terrat.
Alhora es despenjava un pancarta
de protesta a Ia fac;:ana de l'edifici
en la que es podia llegir "L'únic
patrimoni de la humanitat és la
cultura popular. L'Hamsa viu".
Mentrestant, dues persones es
despenjaven de la mateixa fac;:ana.
Una trentena de manifestants entra també a l'edifici per donar
suport a l'acció. En aquest moment els antiavalots es desplegaren
al voltant de la Pedrera i van carregar tant al carrer com, fins "i tot,
dins dels baixos de l'edifici, deixant forc;:a ferides i contusionades.
Poc després, entre els serveis de
seguretat privada i la policía van
expulsar els turistes que hi havia
dins per poder comenc;:ar a desallotjar amb impunitat. Minuts
després accedien a la primera
planta, d'on treien violentament la
gent encadenada, identificant-la.
Una noia va resultar ferida i fou
hospitalitzada amb un tall al peu
de set centímetres. Un cardó policial rodejava la concentració de
l'exterior.
A les tres de la tarda encara
quedaven quatre persones encadenades al terrat i dues més despenjades a la fac;:ana de l'edifici,
que feien cas omís a la policía
quan deia que abandonessin la seva actitud. Mentre augmentava la
concentració a la porta de la Pedrera, la tensió amb la policia no
parava de créixer. A % de 4, la
gent que resistia abandona l'edifici i es desconvoca la concentració.
I la cosa no s'atura...
A banda de les accions que es
feren pel matí hi va haver una
manifestació contra els desallotja-

ments a les 7 de la tarda a la plac;:a
de Sants. De fet sorti amb una
hora de retard, i aplega més de 800
persones, que recorrem els carrers
Jocs Florals, Olzinelles i la Carretera. En arribar a l'altura del carrer de l'Espanya Industrial, i
davant d'un cardó policial que
impedia continuar, es va llegir el
manifest i es va donar per desconvocada l'acció.
1 esclata la rabia
Fou just en aquest moment que
una part dels assistents comenc;:a
a alc;:ar barricades utilitzant basicament els contenidors d'escom~
braries que van ser encesos. Es
van destrossar les vidrieres d'algunes entitats bandries i es van
llan<;ar pedres a la policia, encara
que a tanta distancia que només
tocaren arribaven al grup de penodistes; un redactor de La Vanguardia resulta ferit.
R.apidament tota la gent es dispersa en ditecció a La Bordeta, on
també s'alc;:aren noves barricades
i s'atad alguna altra entitat
bancaria, seguida d'aprop per les
furgonetes d'antiavolts i moltissims altres policies de paisi; encara
que l'actitud general de la polica
fou més avÍat de posar-se a l'espera. De fet només va resultar detingut un veí del barri que, segons
testimonis presencials, es trobava
en un visible estat d'embriaguesa.
Pero aquests no foren els últims actes de protesta. El dissabte
a la matinada una dotzena de persones reokuparen l'edifici del centre social i s'hi quedaren tot el dia,
encara que es convertí en un acte
simbolic degut que el seu estat
d'enderroc parcial n'impedia la
recuperació de l'espai. El mateix
dia es convoca una nova manifestació pels carrers del barri i se'n
prepara una tercera durant la celebració de les festes majors.
La solidaritat s'estén arreu
També s'ha destacar les inmediates mostres de suport que diferents col ·lectius i entitats van anar
mostrant a mida que es coneixia
la noticia. Des de la Federació
d'Associacions de Veins de Barcelona fins a col ·lectius independentistes com Maulets o Endavant,
passant perles joventuts d'UGT,
van emetre comunicats de condemna del desallotjament, lamentant que la resposta als problemes
socials sigui unicament la repressió. Les JERC fms i tot informaven de les mobilitzacions convocades a tothom qui els trucava,

contrastant amb la postura del
regidor d'ERC al Districte. ·
També van convocar-se concentracions a· ciutats tan distants
com Girona, Ueida, Iruña o Ávila
Només el PP es felicita pel desallotjament.
Elpaperdelacontrarruorrnaci ó
Durant tot el dia els diferents rnitjans de comunicacióvan fer un
seguiment exhaustiu dels fets,
sobretot l'acció a La Pedrera i, més
tard, els incidents ocorreguts
després de la manifestació van ser
noticia de portada a tot tipus de
premsa.
Pero al marge també s'ha de
destacar l'eficac;: i continuat seguiment per part dels rnitjans alternatius, que foren una eina basica
pera aconseguir moblitzar centnars de persones un dia d'agost.
Al marge de les rapídissimes cadenes de rnisatges de mobil, el rnitja
més inmediat, les pagines d'internet com Barcelona Indymedia,
CSOA-Hamsa o LA BuRXA van
anar renovant les seves informacions a cada moment. També l'ernissora lliure Radio Bronka feu
un programa especial durant tot el
dia i el butlleti Contra-Infos edita
un número especial que es repartí
durant la manifestació
Un centre social arnb historia
L'Hamsa es va okupar fa vuit anys,
des de llavors diferents grups de
joves de Sants hi han fet tot tipus
d'activitats, tallers, festes o concerts. Pero l'edifici esta afectat pel
Pla Especial de Reforma Interior
(PERI) d'Hostafrancs i l'Ajuntament i la immobiliatia que l'executara van dur el cas a judici. El jutge
va donar un mes a partir del29 de
marc;: perque la policia desocupés
l'Hamsa, pero la policia ha trigat 4
mesas a fer-ho. L'enderrocament
de l'Hamsa va comenc;:ar el dia
després del seu desallotjament.
Durant més de 130 dies de resistencia, en que es va aturar l'ordre judicial, s'havien convocat
concentracions davan~ del Districte cada divendres, una gran
manifestació que va recórrer tota
la ciutat sota una intensa pluja i
moltes accions. Les més recents
foren l'okupació de les seus nacionals dels partits que es traben a la
coalició del govem, tan municipal
com autonornic. També s'habiliti
un dels solars de la fmca com a
pare públic.
Més informació: www.csoahamsa.tk, www.barcelona.indymedia.org i www.laburxa.org
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La Bord eta segu eix espe rant Can Batlló
Roser Benavent/LA BoRDETA
La Bordeta.porta tota la vida esperant Can Batlló!
Així comenc,:ava un article en J. M. Huertas Clavería
en referencia a la pec,:a· urbana on hi havia la fabrica
del mateix nom, de més de nou hectarees i que els
vei:ns esperen veure convertida en zona verda i els
equipaments de tota mena que manquen al barri. I
La Bordeta segueix esperant!
A les difícils negociacions de l'any 2000 que van
acabar en el pla urbanístic vigent, entre aspectes
negatius hi havia el positiu, s·egons l'Ajuntament, de
que un cop endegat el procés, seria "inaturable" per
ningú, i aixo posaria data al fmal de Can Batlló.

Ara, _l'Ajuntament diu que cal l'acord de la
. Immobiliaria per desenvolupar el projecte i que confia eh la seva bona v0luntat. És com si el pastor confiés en la bona voluntat delllop per guardar-ti les
ovelles.
Si preguntéssiu als vei:ns del barrí, segur que veuen
tan llunya recuperar Can Batlló com ho podien veure
als anys 70. Els que més es belluguen, cauen en una
profunda decepció davant la ma-nifesta manca de
lideratge de l'Ajuntament, o caldria malpensar i dirne complicitat envers els especuladors, i estan discutint la postura de donar una data límit per
comenc,:ar noves mobilitzacions vei:nals. Si no es
mouen ells, aquí res es belluga.
Entrada del complex Can Batlló

Els gratacels s'imposen

Meritxell S. A. /L'HosPITALET
La plac,:a Europa de !'Hospitalet,
juntament amb l'ampliació de la
Fira de Barcelona i la Ciutat Judicial (les obres de la qual han
estat aturades per la Generalitat fa
unessetrnane0canvia ratotalment
!'entrada a Barcelona per l'extrem
sud de la Gran Via.
El projecte de la Generalitat i
de l'Ajuntament de L'Hospitalet
preveu construir 25 edificis d'entre 15. i 28 pisos per a oficines,
hotels, comerc,:os i habitatges (el
25% de protecció oficial) units per
avingudes i zones ajardinades.
Aquests edificis envoltaran la plac,:a
Europa, de 450m de llargada per
70 d'amplada, construi:da damunt
d~ 340 metres coberts de la Gran
Vía a l'alc,:ada del carrer Amadeu

Torner. La plac,:a connectara al sud
amb l'entrada a la Fira de Barcelona, on es construiran dues torres bessones de 114 metres dissenyades pel japones Toyo Ito. La
previsió és que les obres estiguin
enllestides a principis del 2006. Es
calcula que el nombre de nous
habitants sera de 5000. Malgrat aixo, el projecte no preveu la construcció d'equipaments ni l'ampliació dels actuals, tan sols deixa
terrenys en reserva.
La Federació d'Associacions de
Vei:ns i Vei:nes de !'Hospitalet (formada per 12 entitats vei:nals) va
convocar una assemblea en la qual
va quedar dar que els vei:ns no
estan d'acord amb aquest model
de ciutat. Isidoro González,- de
l'Associació de Vei:ns i V emes S
carrers de Santa Eulalia, va ex-

plicar a LA BUR.,'V\ que demanen
una p lac,:a d'Europa per als vei:ns,
que no vagi en detriment dels
equipaments i de les zones verdes
i en la qual el 100% de l'habitatge
construi:t en sol públic sigui de
protecció oficial. Així ho van
exposar en una reunió amb
l'Ajuntament de !'Hospitalet, que
es va comprometre a donar una
resposta al mes de setembre.
Per als vei:ns, els punts més
importants són la plac,:a de les
Basses, on s'han de construir 3
blocs d'11 , 17 i 28 pisos quan els
que l'envolten no sobrepassen les
12 plantes, i el camp de futbol del
carrer Amadeu Torner, on s'han
de construir 4 edificis de 15 pisos
per a vivendes.
El projecte ha estat polemic des
del principi, i va ser suspes per la
Comissió Territorial d'Urbanisme
de Barcelona, que demanava que
s'incorporessin 17 canvis per
acceptar la modificació del Pla
General Metropolita. D e fet, finalment, de les diferents alc,:ades que
es proposaven inicialment, s'ha
optat per les més baixes.
Pel que fa a la crÍtica sobre la
baixa proporció de vivendes de
protecció oficial, Antoni N ogués,
de l'Agencia de Desenvolupament
Urba de !'Hospitalet, ha declarat
que "cal construir molts pisos per
poder pagar el soterrament de la
Gran Vía".

Josep M8 Domingo
de la Comiss.ió de La Bordeta

>>ENTREVISTA

RB. Can Batlló, va o no va?
Josep Ma Domingo. Com totes
les coses que porta l'Ajuntament va
d'una manera lenta i amb mandra.
Sembla que a l'Ajuntament li faci
mandra (o una altra cosa) enfrontar-se a les immobiliaries. Ara, després d'un any d'espera varo tenir
una reunió el 21 de julioL
RB. 1 com va anar?
JMD. Bé, el gerent de l'IMU
(InstitutMunicipal d'Urbanisu:;te) va
explicar-nos que seguien negociant
ambla pwpietat de la majo.t part de
Can Batlló, que en un any s'havia
avans;at molt, segons ell, i que hi
havia problemes de viabilitat de
l'operació. Per millorar-la es plantejaven incorporar la nau central, que
segons ells havia de quedar petuna
segona fase, a la negocíació l es proposave.n que alguna "institució"
Yocupés j rehabilités. Els vcins vam
demanat una "moratoria" en la
construcció de pisos lOHJ (per
joves a sobre d'equipaments) fins
que s'hagi consensuat (si es pot) el
Pla d'Equipaments del Districte, i
. ens va sernblar que la regídora deia
que sí (i que l'Alcover que noO. Poc
més va donar de sí.

RB. Impressions?
. JMD. Que havien tteballat poc,
francament, hi ha hagut una desfi. lada de cattecs a l'lMU~ més les
eleccions, etc, i aixo fa que l'activitat oficial s'aturi. Ens van donar uns

El Lokal ·
As.sociació Cultural
El Raval
HORARI:
d j:
d e 7 a 12 n it
dv. i ds.:
d e 7 a 2 nit

c/salou 15, baixos.
Vila de Sants (barcelonés).

¡;,3%.

>-~{l,t~

llibres
contrainformació
revistes
música
samarretes
peda~os...

IRINA

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

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

percentatges de propietats de l'Immobiliiria Iles que no ens quadren,
i a més de la mandra que he dit,
sembla mancar lideratge polític per
una operació d'aquest tamany. Ens
alegra incorporar la nau central, petó també ens ernprenya, ho vam
exigir mil vegades i ens van dir que
no podía ser. Ara sembla que sí pot
ser, pero caldra estar molt atents a
quin equipament lú proposen.
RB. Com valores l'actuació de
la lmmobiliana Iles?
JMD, Fa el seu paper. cada any ingressa 500 milions en lloguers, i se
Ii revaloritza el solar un 10%. Ara
esta renovant contractes a empreses per tres anys. És només culpa
del'especulador que especuli?, o de
qui li permet? L'Ajuntament ara
diu que és irnprescim:hble acord
amb aquesta per que no blóquegi. el
procés, quan sempre havia dit que
el procés era imparable i independent de l'actitud de la propietat.
RB. Que penseu fer?
JMD. Dones al novembre, quan hi
haucl.la propera reunió, convoca.t:em una assemblea al barri per
aportarlaforya veiilal. Tambévam
exigtt posar una data final, els industrials amb tallets la necessiten i ·
nosalttes no v-olem espetar més.
Varo comen~ a .reivindicar un
pare a Can Batlló per portar e1s nostres f:ills i si no apretem no podrem
portar-hi ni els nostres néts.

un
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CARRER DE CANALEJAS
Di~nge22

11 .;30 h Traca i cercavila
13.00 h Vermut popular (1euro)
17.00 h Jocs infantils
19.00 h Bingo
-l2.30 h Ball amb el grup "esquitx"

les

Dlltuns2J't

11.<J!l h Concu de ibuix

de Sants
dímarts24!/
22!; Pregó d'inici
Espectacle de toe
¡c;~,¿:.::"s ::ic Sanls;

23h Concert

Yuma Sound Systema
{G~tª!"~;:;~ E:q~$lt;:;:ia)

dímecres251!

2 1h Marató d'espectacles:

"Operación Disturbio"
"Bailadoras de Flamenco"
'Toni í Ton" (Mim í Clown)
"Contes busquen ore/les ... •
(Grup de contes SurUTú)

díjous26!!
23h Concert

Dijous Paella
'Ru'd't>!i: ''-~<i.~~'<Ü

Feliu Ventura

Pla~a

d•osca

di!luns23!!

2 h Sopar veinal i ball
amb l'orquestra Kumbas del Mambo
(al carrer Premiá)

dímecres25/!

_, 9h Xenada: Propostes contra la precañetat

díjous26!/
·:2~

Concurs de paelles

"\ 5h Arrossada popular
! 7h Campíonat de botifarra

'9h Cercavila en contra la precarietat
21"3Gl1 Cinema a la fresca {pasi de curts)

dívendres27//
'8h Tarda de jocs: Traginer de Jocs

díssabte28/!
' 1'3m1 Fubol 3x3

(F<l for:"l<"l de \<ÍO)

divendres27!/

Actes Unitaris

....

2Gh Cercacarrers
acompanyats per O'Jarbanzo Negro

::'3h Concert

ZurriBurri

;?\::;\. Sar~t:-:. ~

Lord Ka}!a
& The Kinky Coo Coo's

O'Jarbanz~N~~
- o'n:i..<n-d?_:

Divendres 20
20:00 h pregó
Diltuns 23
19:30 h Sardanas i entrega de premis al
millor guamiment al pare de
l'espanya industrial
Dimecres27
10:00 h esmoryar popular ( esp. industrial)
12:00 h animacio infantil (esp. industrial)
17:00 h xocolatada infantil ( esp. industrial)
22:00 h Correfoc deis Diablas de Sants.
Recorregut: (Muntadas,
Autonomía, Salou, Sants,
Gayarre, Sant Crist, pi Iberia).
23:00 h Concert unitari a la playa de
Joan Peiró, davant de l'estació
de Sants. Radio Raheen i
Amparanoia
Castellers de Sants.
Diumenge 29
12:00 h Diada castellera (Esp. Industrial)

{t.~lJEZ"wl

dis;:abte28/!

~ 7" Presentacíó de carretons

; 7 3Gh Cursa de carretons

nn Concert

Terroristes del Son

.~E-::i.i:· :ha c~~=rJ;,.=;::~fi~

lnsershow
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12.0011 Concurs de pastissos i coques
17.00 h Jocs de taula infants
Concurs a la patata més gran
19.00 h Bingo
22.00 h Havaneres: "Ultramar"
Dimarts24
11.00 h Jocs infantils (curses de sacs, pomes,
afaitar globus. etc.)
17.00 h Animació infantil musical "Tirant's"
19.00 h Bingo
22.30 h Ball amb •OxkJ•
Dijous26
11.00 h Manualitats (concurs pastelina)
17.00 h Xocolatada per gentilesa de I'Esclat
18.00 h Concurs els balls de les cultures
"Fórum)
22.30 h Ball amb (Fénix)
Divendres 27
11.00 h Trancar l'olla i guena ~<Xlnfetis
17.00 h Berenar infantil i conta~s (1 euro)
22.30 h Disco móbil
Dissabte28
10.30 h Pare infantii"Móbil Pare"
17.00 h Uiurament de prernis
19.00 h Bingo
22.30 h Ball amb l'orquestra "Aquarama"
Operació "Pinya"
Traca i fi de festa

Festes Majors de Sants Altematives
Pla~a

Q

ABS

Assamb!ea del Barli de San!s

gen
lna

22.~

24.

Di"'
17.0

21.(]

22.J

M a~

Catí
24.0
Di m
17.0

Dij~

14.0
17.0

CARRER DE GUADIANA

CARRER D'ALCOLEA DE DALT

Diumenge 22
10.00 h Traca inici de Festa Major
11 .00 h Foc per la sardinada
13.30 h Concurs de truites i pastissos
14.00 h Sardinada popular
18.30 h Tallers infantils i juvenils
22.00 h Havaneres amb degustació de cremat de rom
Dilluns 23
11.00 h Concurs de dibuix
18.30 h Jocs de taula
22.00 h Bingo
Dimarts24
12.00 h Jocs infantils
18.00 h Jocs de taula
Xocolatada infantil (per gentilesa de I'Esdat)
22.00 h Cinema
Dijous 26
12.00 h Gimcana infantil
18.00 h Jocs de taula
21 .00 h Acte Fórum ambla celebració del20é aniversari
de la nostra Festa
Majar
Divendres 27
12.00 h Tallers infantils
17.00 h "Catch a quatre" open internacional d'escacs de
Sants
18.00 h Jocs de taula
22.00 h Grup musical
Dissabte28
12.00 h Cursa popular ·
13.00 h Guena d'aigua
19.00 h Uiurament de premis deis jocs de taula i concurs
de truites i pastissos
20.30 h Sopar de germanor
23.00 h Orquestra amb discomóbil

Diumenge22
08.00 h Diana "Triangle de Sants"
09.30 h Esmorzar per als velns
18.00 h Jocs infantils
23.00 h Ball loma Nota"
Dilluns 23
12.00 h Campionats parxís i dómino
14.00 h Botifarrada i concurs d'all i oli
23.00 h Discomóbil
Dimarts24
12.00 h Campionats parxís i dómino
18.00 h Jocs infantils
21 .30 h Sopar de velns i bingo
Dijous 26
14.00 h Sardinada
18.30 h Sardanes "Jovenívola de Sabadell"
21 .30 h Sopar d'avis
23.00 h Havaneres "Port Vell"
P
Divendres 27
12.30 h Guerra d'aigua i bany d'escuma
18.00 h Berenar infantil - xocolatada (per gentilesa de I'Esclat)
Acte Fórum (logo) pallassos "Mascarada"
23.00 h Ball amb "La Rocker Band"
Dissabte28
13.30 h Acte Fórum (logo) Concurs de truites i canapés
Vermut fi de testa
23.00 h Disc móbil i bany d'escuma

Traca fi de testa

a ca

CARRER DEL VALLESPIR
Diumenge 22
09.00 h Traca i cercavila amb "El Triangle de Sants •
10.00 h Esmorzar (socis amb tiquet)
11.00hJOcs
17.00 Concurs de dómino i jocs
18.3(} Sardanes amb la cobla "Mediterrimia
23.00 h Ball discomóbil "Mega-Mix" ~
• ¡
Dilluns 23
10.00 h Jocs
17.00 h Concurs de dómino i jocs
19.00 h Al pare de I'Espanya lndustriallliurament de premis als
carrers més beli
'
guamits
22.00 h Danses especials "Ra-Ma-Oa-Sa)
23.00 h Havaneres "Peix Fregir i rom cremat
Dimarts24
10.00 hA l'església de Sta. Maria 111! Sants, ofrena al Sant patró,
Sant
.... r
~i,.. ..
Bartomeu
10.00h Jocs
17.00 h Final concurs dómino
18.00 h Serenar homenatge a la gent gran
22.00 h sopar de germanor (tiquets) i bingo
Dijous26
10.00 h 6eoa Trobada de puntaires (fins les 12 h)
11.()0 h Jocs
18.00 h Xocolatada per gentilesa de I'Esclat i titelles i pallassos
ambtiquets
23.00 h Disco móbil amb canó "Sol i Sona"
Dlvendres 27
Tot el dia al Happy Vallespir (mflables)
20.00 h Danses amb l'Esbart Ciutat Comtal

o
h

.,
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WNW.alternative 2004

S:

t~:.:e
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Divt
17.0

23.0
d'"

Dis~

11 .q
17.0
"Th

Dirm
18.ot
21 .

23.

amb l'orquestra "Flash Union"

10.00hJocs

1s.oo h PaeHa d'arros (tiquets) ¡bingo
Tarda -vespre Ada Fórum (logo)
23.00 h Bal amb l'orquestra "Bossa Nova"

organitza:
Assamblea del Barri de San

Majors de Sant s
PLA~

DE LA FARGA

Diurnenge 22
10.30 h Diana "Triangle de Sants•
11.30 h Concurs de dibubt
14.30 h Vermut pels socis
18.00 h Bingo
23.00 ~eslra "Confetí'
Dilluns 23
Matí XX campionat de dómino
11 .00 h Gimeána de bicicletas
12,30 hThncuiS de fang
17.00 h Serenar pels avis (petit espectacle)
23.00 h Sopar de gennanor (Havaneres)
Dimarts 24
Mati i tarda Castells inflables
10.30 h Campionat de remígio
18.00 h Activitats Fórum
Activitats gastronómiques culturals
23.00 h Espectacle "B Molino"
Dimecres25
15.00 h Tradicional mongetada a la Farga
Dijous26
11.00 h XXI Cursa atlética
12.30 h Campionat de parxís infantil
17.00 h Campionat de parxís Senior masculí i femenl
23.00 h Orquestra "Milgics"
Dlvendres 27
10.00 h
12.00 h Guerra d'escuma
1&~ X~a i pallassos "Afie~Wins"
entilesade

"

"Xauxa"

ft Guemtd'aigua
14.00 h Uiurament de premis
15.00 h Paella popular
18.00 h Sardanas ambla cobla "Principal de
23.00 h Xou de la comissió
Traca fi de testa

CdiiJlfáO('

Carrer de Rosés (Casa Gran)
Diumenge22
11 .00 h Traca i arribada deis Geganters i Majorets
(Triangle)
14.30 h Dinar pels geganters, banda i majorets
17.00 h Karaoke amb animació
23.00 h Nit Caribenya amb el grup "Palosanto"
Dilluns 23
17.00 h Animació infantil grup "ltaca" i Xocolatada (per
gentilesa de I'Esclat)
lnauguració de la nostra Tómbola
22.00 h Havaneres i crema! amb el grup "Monljuic"
24.00 h Bingo
Dimarts 24
17.00 h Jocs de Taula: Parxís, Domino, ...
21 .00 h Sopar de Gala
22.30 h Espectacle de Magia a carrec de "Associació
Mags IHusionistes de
Catalunya•
24.00 h Bingo
Dímecres 25
17.00 h Campionat de Futbol Casa Gran
Dijous 26
14.00 h Dinar deis Socis
17.00 h Bingo
22.30 h Orquestra "Gironina" (Abans "Marimba")
Divendres 27
17.00 h Llits elastics, brau mecanlc i trenet
23.00 h "Manu Guix y Los de Siempre" (Professor
d'"Operación Triunfo)
Dissabte 28
11.00 h Guerra d'aigua
17.00 h Actuacions amateun¡
í he Benders"

CARRER D'ALCOLEA DE BAIX
Diumenge22
09.00 h Traca
09.30 h Cercavila "Banda 1Majoreftes Triangte de Sants"
10.00 h Sardinada
22.30 h Ball amb "Sabor Latino•
Dilluns 23
11 .00 h Concurs de pintura i manuatltats
22.30 h Ball amb l'orquestra "Sabor
r"
Dimarts 24
18.00 h Sardanas ambla Cobla "Jovenívola de Sabadell"
21.30 h Sopar de gennanor
23.00 h Havaneres amb "Xarxa"
Dimecres25
Paella popular
A.ctes unitaris
Dijous 26
12.00 h L'activitat del Fórum
17.30 h Xocolatada (per gentilesa de I'Esclat)
18.00 h Grup d'animació infantil
22.30 h Ball amb "Quim el Marxós"
Dlvendres 27
23.00 h Ball amb l'orquestra "Aquarius"

Dlssabee28
13.30 h ConaJr.¡ de truites
23.00 h BaJI amb el grup "Fan Fan Show"

S

CARRER DE FINLANDIA

CARRER DE GALILEO

Di~menge22

09.00 h Traca d'inici de festa
09.30 h Esmorzar per als socis del carrer de Finléndla
10.30 h Música ambiental
13.30 h Vennut popular per a tots el socis del
18.00 h Havaneres amb "Mar Brava"
20.30 h Concurs de truites
22.00 h Sopar lliure
23.30 h Curts de cine. Ponx, patata$.- (per 11'1 euro)
Dilluns23
10.00 h Esmorzaral carrer(l'esmorzara~dacadaBc4)
11 .00 h Olimpiadas
i~
11 .30 h Concurs de
18.00 h Castell
22.00 h Sopar de
23.00 h Ball i festa
Dimarts24
10.00 h Esrnorzar al
11 .30 h Tallers
14.00 h Graellada
18.30 h Passatge del
23.00 h Nit de música
Dijous26
10.00 h Esmorzar
11.00 h Jocs d'estiu
En un rnoment del dia
14.00 h Dinar de mercal
17.00 h Tots a berenar amb una xocolatada (per gentilesa
de I'Esclat)
18.00 h Grup d'anirnació amb eJs pallassos "Tururut"
20.00 h Tómbola
22.00 h Sopar de la cervesa, cadascú que es baixi el
rt i el pa, que foc
dra per cuinar
•
3.00 h Ball amb el duet Esqultx
l:l>ñMnCirH 27
10.00 h Esmorzar al carrer
11.30 h Partidet de futbol i basquet pera tothom que wlgui
jugar-hi
14.00 h Dinar lliure
18.30 h Acta Fórum. Tarda ~tnlca
20.30 h Concurs de postres
22.00 h Sopar de les dones
23.30 h Ball amb el duet "Aria•
Dissabte28
10.00 h Esrnorzar al carrer
11 .30 h Jocs infantils i música ambiental
14.00 h Dinar de rnongetes amb botifarra par ~s del
carrer Finlandia
17.00 h Lliurament de premis del XI concurs fotogtjfi~
18.00 h Samanes ambla cobla • JovenlvoladeSabadell"
22.00 h Sopar de gennanor
24.00 h Ball de cloenda amb el dUet"EssPPX•ttot eegult.
traca final i lins l'any vlnent

carr•

rAn,.rti,.....,.

t

CARREft DE ROBRENYO
Diumenge22
1"2.00 h Traca d'inid de festa Major
1nscripcionsalscampionats dtll carrer (reservatals-vefns l

col-laboladonl)

14.00 h Vennut inauguració deJa Festa

Tancamént de la inscriPd6 als campionats ,
18.00 h tnlcl deis campionats (Petanca i domino)
Serenar par la 3a edat
23.00 h 8all inauguradó amb el oonjunt "Rools 8aod"

Di1luM23
11.00 h Tomelgfrlangulardefutbol-sala al pati del

col·legi Jaume 1

14.00 h Gran Botifamldaamb ~ tvi (amb1fqu.et)
17.00 h continuació<lelscampionats
·
22.00 h Cantada d'havl oeres amb el -grup "Madlrava".

romcremat
Dinlarl*2A
11.00 h TomeiQ tña u arde futbol - sala entre els equips
de Galileu, Alcolea i
'
Robrenyo
14.00 h Concurs culinati de truites "callos" i pastissos
17.00 h Continuació des campionats
22.00 hSopa,r de genn mor per als vei"ns amenitzat per

"Músic Co<:ktél"
Dijous28
11.00 h Continuaci6
14.00 h GnJn SCtJilNk
18.00 h ~nr·l<hr'ó>n<,... {:,,.TQ¡~:tademiiiiiCSilOVI-01111
23.00 h Moguda jove
d'escuma
Divendres 27
11.30 h Gimcana infantil
17.00 h Acle Fórum (logo). Mostra de rebosteria sudamericana
Xocolatada infantil (per gentilesa de I'Esdat)amb els pallassos "Dandy
Clowns"
17.00 h Final deis campionats del carrer
22.00 h Exhibició de balls llatins
23.00 h Discoteca móbil J. B. amb bany d'escuma

r•- __,

Diuabte28
13.30 h Uiurament de premis deis campionats i deis concursos del carrer
14.30 h Cloenda de la Comissió i aperitiu (reservat als

veins)

e Sanis

multicultural amb Ona de Sants Monljuic
l'escuma

de la volació popular Ona de

CARRET DE SAGUNT
Dlumenge22
10.00 h Traca
10.30 h Majorettes
13.00 h Vermut
18.00 h Escuma
22.30 h Ball amb el duet "Mambo"
DHluns 23
infantils
oke

.oo h D*o-móbü

~24
12.08 h Joc&tnfaritiS
18.08 h Paliase~ 91'4> ll3 quatts de 15"
21.30 h SMiln8da

Difous28

Jocs de taula
20.30 tt Balt fe1k1Qrie indú ~ ,, col•labótedó del velllát;- '
21.00 b Botifarrada ¡ degustacJ6~de menjar fncKI.
T<>ro mecanic amb el suport 981 Fórum de fes Cultures
Divendres 27
12.00 h .loé$ infantils
18.00 h Titellas Baby"s · xecolatada (per gen!ilesa de I'Esclat)
22.30 h Havanerea..a(i'lb el grup ·cavan Be mar
Diuabte28
11.00 h Futbol
12.00 h,_S$'d'anes amb la cobla "Popular de Collblanc"
13.00,f\ Guerra d'aigua
21,00 h Sopar de gennanor
Ball amb ell 'orquestra "Fenix"

CARRER DE VALLADOLID
Diumenge 22
12.00 h Tronada inaugural de la festa al carrer i bailada de sardane 8mb la
cobla "Principal del LLobregat"
22.30 h Acle Fórum (logo). Dansa del ventre, ball popular arab i duo "'gnasi
Ribas"
Dilluns 23
12.00 h Pallassos amb el grup d'animació "Arlequi"
19.30 h Lliurament de premis als carrers guamits de Festa Majar al Pare de
I'Espanya Industrial
22.00 h Sopar de gennanor amb l'acompanyament del duo MU$1cal "Celeste"
Dimarts 24
10.0lltt'Okena floral al patró Sant Bartomeu a la Parróquia de Santa Maria i al
Meroat de SantS

22.30
Dijous 26
10.00 h Concurs d'allioli i
18.00 h Bailada de =orri'"''""
22.30 h Balt amb l'orquestra
Dlvendres 27
10.00 h Esmorzar amb una bona
18.00 h Gran xocolatada perla
infantils
22.30 h Ball amb l'orquestra "Celeste"

Dlssabte28
Mati i tarda Mercat d'artesans de San Bartomeu i participació de puntaires
12.00 h Uiurament de premis popuJars de Sants- 3 Radio
22.30 h Cantada d'havaneres amb el grup "les Veus deis Pescadors" de

17.00 h Bingo popular
23.00 h Gran traca de fi de fesla i ball amb l'orquestra

!'Escala

"Aquarium"

::

de la Festa majar amb el cant

B us

Els dos cartells de les Festes
de Sants ~ a l'esquerra el
cartell guanyador per a les
Festa Major de Sants (oficial},
a sota el cartell de les Festes
Alternatives

d'alt rnatives

.• aniversari .les
Pla~a

de Sants
Pregó d'inici
Especlade de foc

Pla~a

, alternatives populars·

d'Osca

Sopar veinal i ball
amb l'orquestra Kumbas del Mambo
(al carrer Prem1á)

//

Concert

Yuma Sound Systema

23 28

Xerrada: Propostes contra la precarietat
'

r~araté d:~sp~ciacles;,
·ooerac1on t..llsfurb;o

''Bailadoras de Flamenco"
"Toní i Ton" (Mim i Clown)
"Cantes busquen ere/les. "

(Grup de cantos SururO}

barrí ,Sants

del

Concurs de pael!es
Arrossada popular
Campionat de botifarra
Cercavila en contra la precarietat
Cinema a la fresca (pasi de curts)
' Tarda de jocs: Traginer de Jocs

Concerl

Dijous Paella
Felíu Ventura

Fubol3x3

Cercacarrers
acornpanyats per O'Jarbanzo Negro
.<
Concert

Zurrí Burrl
Lord KaY.a
& The Kinky Coo Coo's
=-·::
O'Jarbanzo Negro

e ::;<.;,,1L;V2 ' )¡!
: .,,, Presentac:ó de carretons
. ' Cursa de carretons
;; · , Concert

Terroristes
del Son
(:. .,, ., . ,,., •. J',"
lnsershow

:;;; :

: . ~' :>:·;

WW'N.alternatives2004.tk

Brindis p~,!s prescsíes
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D'ON VENIMu.

>> ENTREVISTA A MOHAMED ETTOUZARI

Un agost amb
vaga general

Bu sq ue m. do na r veu als
i les .afriCanes

EL RAcó DEL CASAL

El pi centenari

Des d'aquesta columna procurem
fer la nostra modesta aportació a
Mohame d Ettouzan i és membre de Soweto, un departam ent de comunic ació
de la revista, fa
la memoria histórica de les licites
ambiciós i cuidat projecte de comunic ació que nou anys que viu Cataluny a,
i se'l veu entusiassocials. La.norma que ens posem
' recentm ent ha iniciat el seu canú per a acostar mat en la seva darrera aposta
per a trencar les
és que el fet a recordar succeís, la realitat
africana a Cataluny a. Mohame d, del barreres que massa sovint ens separen.
més o menys, durant el mes de
Per que decidiu fer una revista panyol i el Marroc. Busquem amb Com valores
l' actitud de la
publicació del número. Pero, qui
sobre África a Barcelon a?
aquest
projecte
donar
veu
als
iles
"Societa
t
d'acollid
a" respecte
ens ho havia de dir, hi ha mesos
La seu de la revista esta a Barce- africanes que viuen aquí fent-nos la imnúgra ció
africana?
més propenso s a la lluita revolulona perque gran part deis seu resso de les noticies sobre l'Africa La informac ió
que té la societat
cionaria que altres . .Així, tenim
integrants vivim aquí, pero nosal- que normalm ent no tenen cabuda d'acollida sobre
l'Africa és molt
"juliols" fms a La Burxa núm.
tres pretenem arribar a tot l'estat en els mitjans de comunicació tra- limitada. És la
informac
ió que ve• 200, peto en canvi l'agost és espe- espanyol.
Tenim una delegació a dicionals. A més de l'elaboració de nen els mitjans de comunica
ció Iocialment complica t de trobar Madrid i estem
treballan t per a la revista coma activitat principal, cals, un tipus de noticia sovint
alguna gesta a recordat. El primer tenir presencia al País Base,
al País també hi haura una versió íntegra curta, sense cap tipus d'analisis i
és més esperable, ja se ~ap que la Valencia, Andalusi a
i Galícia. La on-line, que facilitad afrontar, que moltes vegades el que fa és
calor és una bona aju& als atacs veritat és que treballar a Barcelona
amb més rapidesa i eficacia, les crear panic a la població autoctode rauxa, i per tant als amotina- per a nosaltres és un plaer, perque constants
mutacion s de les neces- na. Pero tampoc penso que es
ments i avalots. Pero, i l'agost? és la ciutat ~sta
puguí geneque la classe obrera ja tenia la idea més sensibiralitzar, perdel mes de vacances ~s i tot ~&rn~
~ri~
abans d'aconseguir fixar-les per temes de la
hi ha gent
llei?
immigració, i
interessad a,
De fet potser és culpa dels his- també pero gent que
toriadors, veritables encarregats que hi ha
ha viatjat a
de decidir que es recordara en el una presenl'Africa 1
futur i que no. J a que fou el 13 cia imporveu les cod'agost de 1917la data en que és tant de poses
amb
decreta la vaga general arreu de blació africauna altra
l'Estat espanyol. Una vaga tan na.
óptica.
importan t que fou anomena da
Quin tipus
Grneral i Revolucioruitia .
Per
que
Aquestá acdó fou possible d'inform aSants com
gracies a la unitat d'acció pacta& ció voleu
a seu de la
entre la CNT i la UGT, les dues treballar ?
revista?
· La revista
principal s centrals obreres de
A Sants hi
Soweto té diferents objectius. Pero sitats dels lectors.
ha
una
plataform
a
importan
l'epoca, que aturaven, així, una
t d'ensobretot parteix de la necessitat de
titats que poden realitzar un bon
relació conflictiva i tensa. Forma
donar una amplia cobertura infor- Com penseu que sera rebuda? treball amb el col ·lectiu
immipart de la primera gran onada
mativa als esdevenim ents que es Les primeres reaccions deis lectors grant, i per aixo
pensem que el
realment r~volucioniria, segru:aviuen en tot el continen t afrid. han estat molt diverses, per alguns barri ajuda afer un
treball d'aquest
ment la més profunda í radical,
Tenim el desig d'apropar als nos- és només necessaria, per altres és tipus.
que recorté Europa a la fi de la
tres lectors les diferents realitats molt positiva, tenint en compte la
Ia Guerta Mundial i que a Rússia
de tots els pa.lsos que configure n falta de projectes que estiguin Dones benving uts
i benvinpermeté, la tatdor del inateix any,
el continen t; i d'aquesta forma, adres:ats als col ·lectius d'immi- gudes, i que continue
m apreel triotnf de les fo.tces obreres. contrares tar moltes
de les infor- grants africans i persones mteres- nent uns dels altres.
Aquí arriba, tot i no participar a macions proceden ts de
l'Africa.
sades en el continent afrid.
la guerra, per l'enduritne nt de les
condicions de vida que suposa el Com funcione u?
Quins vincles manteni u amb Revista Soweto,
cicle inflacionista deribat del con- Soweto la formem un grup de África?
Violant d'Hongrí a 103 Bxs 08028
fuete.
professionals africans i europeus , La majoria deis integrant s de la Barcelona.
A Barcelona, la Vaga General entre tots formem un equip de 1O revista som gent africana,
també Tel: 93 409 10 27 Fax: 93 409 10
dura cinc dies, s'alc;:aren bani- persones a Barcelona, 4 a Madrid, comptem amb col -laborado
rs 28
•cades a nomb.rosos carrets i tot i alguns col -laboradors puntuals, africans que tú:ballen d es del E _mail:
info@rev istasowet o.org
plegat deixa un balanc;:a de 31 ja siguin catalans o des deis pa.lsos país d'origen per tal de cobrir les Web: www.revi
stasoweto.org
morts i més de 140 detinguts.
africans. Editem 20.000 exemplars, darreres
actualita ts
sobre
Guillem Sanchez que distribuü n per tot l'Estat es- l'Africa.
lvanMir ó

Contra els mitjans d•l poder .. .
Contra el poder deis mitjans .. .
Recolza la comunicació popular:

Subscriu-te a

la .B ur xa *

(...)Veu Ca!amttJa la gan.for-se 1llis
gran i més a111J>la, robant als 1JIIJ1'0I
Valencia, prenent-los tilla DatuaJa.
Uníáes VtH a les tn:s tv111 les tres COf'li4J
d'una arpa cf)m les tres nimfes d'eixa
"' ...)
mar(
El somni del rei in&nt que va :relatar V etdaguer eitel poema <'El
pi de les tres b.ranques" és 'el mateix somni que moltissima gent
deis Paisos Catalans ha tingut, té i
tindra, mentre els quedí un ale.
Perque com han dit abastame nt
des de Joan Fustet a Bemat Joan,
de Josep Guia a Caries Castellanos, passant per 'Nfiki Moto i
Vicent Pa.rta.l, la nació catalana va
de Fraga a Maó i de Salses aGuardarnar. Fins i tot !'inefable Josep
Pla tenia·cla.t que el seu país era
aquell que en dir "bon dia" et contestrn "bon día". D'acord que a
voltes resulta dificil, no ja a tettes
alacantines o rosselloneses (les
periferies de la nació se.tnpre són
les més febles) sinó a mig_Sants
algú ens contesti en la nostra !lengua, pero no és impossible...i mentre hi ha vi& hi ha esperans:a.
És discutible, com tot, que sinó
és junts no ens salvarem, pero s.ona bé i coma mínim paga la pena
intentar-ho. Cadatenú ncianostr a
és una victoria per l'enemic. Per
tant deixem-nos de monsergues i
no caiguem en els pamnys de sempre, com ara l'eufemisme "are meditettani" en substitució de Pai'sos
Catalans. No permetem que se'ns
pugui acusar als principatins de set
rnn blaveros com molts valencians.
Enguany fa cent anys que el
naixent catalaniSme va celebmr per
primer cop la diada del Pi de les
tres branques ; a tocar de Betga.
Continue m. cent; mil, deu mil
anys més si cal, pero no defallimi
com diu una codolada cantada a
Maó, que els espanyols que ocupen la nostra tetra els passi el
mateíx que a Sant Pete, diu així:
Sant Pere era espanyol
SantPere era espanyol
i de tant espanyólque ~
és va espenya.r tot soi
Casal Independ entista

EL TEU DENTlS T A DEL BARRI

Dr.Marval Solanas i
Esquerr a
ODONTÓLEG Col. n•. 2325

Carrer d'Oizinelles, 96, ler.
08014 BARCELONA

Tel. 93. 332 04 19
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Defensa del
centre historie
d'Argentona
La Plataforma en defensa del centre historie d'Argentona vol donar
resposta ¡¡l projecte urbanístic que
vol posar en marxa l'ajuntament
segons el qual gran part del case
antic seria enderrocat. En aquest
centre s'hi troben edificis i construccions d'imporcincia histórica,
alguns d'ells datats del segle XVI, i
en el seu lloc s'hi construitien pisos,
locals coroercials i dues plantes
soterrades d'aparcaments. La
plataforma ha iniciat una campanya
de protesta per correu electrónic: ·

La platja de la Mar Bella presentava
el diumenge 18 de juliol un panorama molt diferent a !'habitual. Els
banyistes observaven estupefactes
com la pla~a esdevenia un punt de
concentració de pateres. Diversos
col ·lectius de resistencia al Fórum
havien preparat una original i vistosa acció per denunciar l'especulació i la hipocresía dei Fórum,
que parla de diversitat i oblida els
immigrants sense papers, i a la vegada simbolitzar la dignitat dels immigrants que han d'abandonar el seu
país per raons polítiques o econOmiques. Cap a les 12 del migdia diverses pateres de tot tipus i colors,
const:nüdes amb fustes, neumatics,
bidons i botelles de plastic, algunes
d'elles amb banderes pirata, i també

Alba Ayala Bartés/GRAciA

Solidañtat amb els
"sense papers"
detinguts a Pañs

L'Audiencia Nacional declara que
no és competent per jutjar els
tres joves de Gracia detinguts
l'abril del 2002 i, per tant, retorna el cas a la justicia ordinaria.
Recordem que els nois graciencs
van ser detinguts arrel un deis
muntatges policials contra el
suposat "terrorisme de baixa
intensitat" que van caracteritzar
l'etapa Valdecasas. Aquest periode va saldar-se amb més de 700
detencions contra activistes deis
moviments socials alternatius i
de !'esquerra independentista.
La detenció sense proves, els
maltractaroents a comisaria i
l'escorcoll de les seves cases així
coro també del Casal Popular de
Gracia van ser l'inici d'un cas
que, més endavant, passaria a les
mans de !'Audiencia Nacional de
Madrid. Avui, des de la Coor-

El passat dimarts dia 13, un centenar de persones es va concentrar a
les portes del Consulat frances, situat a la Ronda Universitat, per protestar contra els fets que van succeir a
Paós. La concentració, convocada
per l'Assemblea perla regulatització
sense condicions, va rebutjar els incidents que va provocar la policia
quan va desallotjar els 600 imtnigrants que es trobaven acampats a
la Square Séverine de Paós. Prop
d'una trentena de "sense papers" es
troben encara detinguts a l'espera
d'ésser deportats. Durant la concentració es van poder sentir crits de
"Ni aqu! ni alla, cap expulsió" i
"Aquí i a Franc;:a, papers per
tothoro".

alguns matalassos d'a1gua, van sortir navegant des de la Mar Bella cap
al Fórum. La travessia no va ser
!acil. La mar estava rooguda, onejava la bandera groga, i les onades
encara es feien més grans degut a
l'acció dels vai:xells patrulla de la

Guardia Civil. Aquests no van
impedir la travessia, peró sí la van
dificultar, provocant onades amb el
seu moviment i girs constants, que
desestabilitzaven les pateres. Passades unes tres hores i recorreguts
prop de tres quilómetres, les pateres

L' Audiencia retorna el cás
deis ''tres de-Gracia''

www.repicatruges.org/platafonna

dinadora Antirepressiva de Gra-

WNN. BARCELONA.INDYMEDIA.ORG

Ingeniases pateres en direcció al Fórum custosdiades per la Guardia Civil

van anar arribant al seu destí: el recinte del Fórum, que no estava gaire
concorregut. A dins es van fer pintades de denúncia al Fórum i es produü:en alguns incidents que s'iniciaren amb la provocatió de les forces
de seguretat privada del Fórum.

La revolta·
de l'altipla
Alba Ayala Bartés/BoilviA

Eis darrers anys Bolivia ha estat
que la detenció deis joves no 1'escenati de diverses mobilitzacions
tenia cap motiu. Malgrat tot; el populars que han transfigurat el seu
jutjat d'instrucció de Barcelona tradicional esperit de resignació.
ha presentat una qüestió de com- L'any 2000 l'anomenada "guerra de
petencies al Tribunal Suprem · l'aigua" en va evitar la privatització.
espanyol, que haura de resoldre- Més recentment, les mobilitzacions
la. O sigui que el malson deis ja tenien coma objectiu evitar l'exconeguts "tres de Gracia" encara portació del gas. Tot i arribar a
no arriba al seu ftnal, en espera aconseguir la convocatoria d'un
d'una nova resolució.
referendum per decidir el futur de
la primera riquesa natural del país,
la majoria de moviments socials altematius hi estaven en contra ja que .
consideraven que les preguntes
anaven dirigides a legitimar la posició de les petrolieres transnacionals
i del govem de Mesa. El resultat
afirmatiu de la consulta suposa la
imposició d'un cinon del 50% a les
empreses que vulguin exportar el
gas i, segons Evo Morales, popularment conegut com el Lula
bolivia, no es pot considerar un pas
cap a la seva · nacionaJització.
Tanmateix, la qüestió del gas conVWWV. lRESDEGRACIA.NET
Acció durant la visita de Garzón al Fórum
tinua sobre la taula del país més
pobre i desigual d'America Llatina.

cta, se celebra la decisió de
!'Audiencia que confirma que les
imputacions són desmesurades i
sense fonament, coro vénen
denunciant des del primer
moment. Fins i tot, la Consellera
del Districte de Gracia, Dolors
Martínez, va declarar que l' escorcoll contra el Casal Popular de
Gracia havia estat il ·legal i també

LA TETE
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Teteria bar
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Campanya per un NO en el
referéndum de la Constitl)ció Europea
Comen~a el compte enrere, en els transcurs
dels últims dies hem sabut que el proper mes
de febrer tindrem una nova trobada ambles
urnes. El motiu és el de sotmetre a referendum la molt esmentada Constitució Europea. Totalment en contra dels drets dels
pobles i la societat, aquest tractat suposara
el camí sense retorn per establir el model

El primer pas esta dona t. J a esta
encetada la campanya pel N O i fer
costat a aquesta iniciativa és l'única
manera frenar aquest carro. Sens
dubte la votació pel NO aglutina
una amplia varietat de col ·lectius i
no precisament tots són d'esquerres. Le Pen, Haider i altres partits
d'ultradreta faran campanya contra
el nou tractat pero aixo no ha de
despistar a ningú. El resultat del
NO sera el mateix d'una o altra
manera: generar una crisi i fer veure
que aquesta moto no la volem
comprar, que la gent reclama més
serveis socials i que la nostra
nacionalitat ha d'estar reconeguda i
no pas discriminada. Historicament
les crisis han portat alguna millora,
en cas contrari ens aboquem en un
pou sense fons ni sortida.

Que diuen els diferents partits
A Catalunya el panorama per fer ttiomfar el no es presenta complicat
pero no tant com a Maastrich, on
tot va estar cobert per una capa de
progrés que afectaría directament a
l'estat espanyol. Els partits dorninants a l'ambit estatal han decidit
definitivament fer campanya a favor
tot i l'enfrontament Aznar-Rajoy i
les critiques provinents de deterrninats sectors de l'actual partit de govern. No ens oblidem que l'actual
president del Parlament Europeu,
Josep Borrell, ha estat escollit
després de pactar amb el PP-

nord-america al vell continent. El govem de
l'estat espanyol ha estat el pioner en posar
data a l'esdeveniment i segurament sera un
dels pocs components dins la unió que ha
tingut la deferencia de preguntar a la gent,
a diferencia del que segurament passara al
Regne Unit o Fran<;a, on s'ha optat pel debat
parlamentan. Una discussió en tot moment

Europeu, l'única cosa que els diferencia en quant al tractat és la discon-

esteril donat que els partits majoritaris de
gairebé tota Europa estan a favor del text. El
que segueix sense aclarir-se és la conseqüencia del vot favorable en uns paisos i la
negativa en altres, potser es creen europeus
de segona categoría com ja passa amb l'euro tot i que de moment aixó no és ara el que
ens ha de preocupar.

Saura, es resisteixen a mullar-se i
han optat per sotmetreho a referendum
a t a

l'adopció
d'acords, en el
repartiment del pastis. Els altres que ho tenen dar
·són ERC pero a l'inrevés, la decisió
de demanar el vot pel NO obre
l'escletxa als partits polítics majoritaris i fa saber que la negativa no
només és cosa dels moviments
.socials que no paren de titilar els
grans rnitjans de comunicació de
radicals i antieuropeus. De carní
entre aquestes dues postures cal afegir el grup dels indecisos. ICV
encara no s'ha posicionat envers
aquest tema ja que el seu responsable en l'afer europeu, Raül
Romeva, i el seu cap de files, Joan

una manera elegant
i "democratica" de solucionar
un problema, la llastima és que es
tracta d'un partit que, mirant els
continguts del seu programa, hauria d'estar per natura oposat a la
constitució. Un estil no gaire diferent s'ha adoptat a CiU que, després
de la ponencia a favor del N O en
l'últim congrés de CDC, Duran i
Ueida ha mostrat la seva conforrnitat amb la constitució. Cosa que
pensar en que CiU acabara
decantant-se pel sí després de certs
precedents com la seva alian¡ya amb
el PP a la passada legislatura.

El PP alacantí llueix
una placa feixista

Des de la postguerra, Alacant compta amb un carrer dedicat al Doctor
S'engega la Campanya contra la Albiñana a Villafranqueza. Fins fa
Constitució Europea
poc temps, poques persones coneiEn els mesos que queden, la pres- xien de qui es tractava, pero el
sió dels grans grups de rnitjans de
mateix Ajuntament, liderat per Luís
comunicació sera prou important Díaz Alperi del Partit Popular, s'ha
com pera captar els vots d'aquells
encarregat de difondre qui era
que segueixen els dictats d'aquests · col ·locant una placa annexa on es
ens. Per tal d'evitar-ho, la campanya pot llegir, textualment, que el citat
en contra ja esta en marxa. Ara que doctor "va organitzar un grup parala ciutadania esta desperta i disposmilitar d'extrema dreta, anomenat
ta a mobilitzar-se (com les últimes Los Legionarios de Albiñana". Tot
manifestacions demos tren) la cam- i que el PSOE demana la retirada de
panya pot tenir exit. El contingut del la placa, el president de l'associació
manifest no és apropiable ni per de vellis de Palamó recorda que
independentistes ni pels altres
quan govemaven els socialistas, van
moviments ciutadans, pertany a desatendre una petici6 del vei:nat
tothom. Tot ésser huma vol la millosol ·licitant el canvi de nom de tres
ra de les seves condicions i en carrers del barrí, incloent l'esmenaquesta ocasió l'únic que se'ns pro- tat.
posa és una altra rebaixa més en
L'Ajuntament
benefici dellliure comer¡;: que controlen els de sempre. Al febrer sera condemnat per
necessitia la participació de tots per un desallotjament
oposar-s'hi. Aquesta vegada faltar a
il·legal
les urnes no sera un dstig de quaEl Jutjat del Contenciós -Adrnitre anys sinó perpetu, suposara
nistratiu núm.ll de Barcelona a
legalitzar aquestes practiques. La
condemant a l'Ajuntament de la
reforma del tractat ha de parir un
ciutat per haver desallotjat les
procés molt llarg i amb una serie cases okupades al Turó de la Peira
molt estricta de requisits. Uuitar pels pel col ·lectiu Miles de Viviendas.
nostres drets ja no sera tan facil si L'Ajuntament va fer efectiu el
ttiomfa el SÍ.
desnonament utilitzant la Guardia

Albert Garcia Moyano
Pagines de consulta:
htt:p:/ / noconstitucioeuropea.pangea.org/
htt:p:/ / attac-catalunya.pangea.org/
www.rebelion.org

Urbana, i emparant-se en la seva
potestat de desallotjar les sevse
propietats sense ordre judicial en
un terrnini de 48 hores. Pero en
aquest cas le~ cases portaven molt
més temps okupades

i!lt! J~es!!c~~2a
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pel Centre de Documentació Arran
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TERESA fERRÉ. PRESIDENTA DE LA SOCIETAT CORAL

LA fLORESTA

· CAP PERSONA SERIOSA NO RIUAL METRO

"Hi ha un important dany moral que s'ha
fet a una entitat de Barcelona"
L'edifici número 135 del carrer Jocs Florals ha
acollit des de 1921la Societat Coral la Floresta.
L'any 2003 va ser venut a Abad Construcciones
S.L., el qual ha desnonat la coral en un procés
durant el qual han estat ignorats i desposeits
d'un local ple de vivencies i d'historia de la
-Abans del desallotjament vau rebre
pressions del propietari, el que s'anomena mobbing immobiliari?

...

Si hi h a alguna definició del mobbing,
nosaltres hi entrem claríssim. Érem al carrer Jocs Florals des de 1921. Quan es va
fer el primer tracte, que va ser verbal, se Ji
va fer al secretari de l'associació, Sebastii
. Cuyas, que és el senyor que ara han desn onat, tot i que esta mort.
A comens:amen ts de l'any 2003,
Miquel Abad compra l'edifici i el
talonari de rebuts de lloguer, que va
posar a nom de Sebastii Cuyas. Nosaltres Ji vam demanar que el posés
a nom de La Floresta, i va dir que ja
en parlaríem. El següent mes va dir
que no cobraria el lloguer i que
n'haurien de parlar els nostres advocats. Nosaltres immediatament vam
fer un gir postal en concepte dellloguer, que no va acceptar, i vam anar ·
ingressant ellloguer al notari.
Després, al febrer, comen<;:a les
obres i deixa material d'obra que obstaculitza m olt el pas. A l'associació hi ha gent
que es desplas:a m olt bé, pero hi ha gent
que té dificultats i ens feia angúnia qué hi
hagués un accident. També ens va tallar
l'aigua moltes vegades. Ilavors, un dia al
mes de juliol ens avisen un ve1ns de que
aJJ.a hi ha els bombers i la G uardia Urbana.
El que havia p assat és que el p ropietari,
fent obres, va comens:ar a reb aixar el terra
de la planta baixa per guanyar espai, i al
rebaixar el terra, una de les vigues qu e
sostenía l'edifici va cedir, i llavors l'edifici
amenas:ava ruina. Els bombers van fer un
primer apuntalament i Ji van requerir que
fes una consolidició. Pero el propietari se
n 'assebenci que nosaltres al setembre
volíem entrar, i no només no fa la consolidació de l'edifici, sinó que tir l'escala.

-Vau haver d'ubicar-vos a Sant Medir?
Sí, pero de forma molt incomode, perque
hi estavem de manera molt provisional.

Subscriu-te

coral, que és també part de la historia Sants.
Anselm Cartenya, bon coneixedor de la historia
del barri, esta ajudant la coral a destriar el
material. Tresa Ferré, presidenta de la Societat
Coral La Floresta ens explica el procés pel qual
han passat.
GEMMAP.A.

Ens vam trabar absolutarnent acollits,
pero desubicats, sense les nostres coses.
Pero sense l'ajut de la parróquia i la Coral
de Sant Medir no haguerem pogut continuar.

-1 la celebració del125e aniversari?
El celebrem a corre cuita a finals de l'any
2003. 125 anys no els h a fet cap coral en

venir un carnió de mudances i ens va
treure tot el material. Anaven a tirar-lo a
l'abocador. Vam salv ar tot el que vam
poder, pero es va fer malbé m olta cosa. I
ara ens estem quedant sense res. V am fer
una assemblea i vam assumir que s'havien
de llens:ar moltes coses. .fuxó és absolutament dolorós. És desfer-te d'un passat que
per nosaltres és el nostre llegat i ens-semblava que ho haviem de cuidar.
L'Anselm Cartenya ha recollit totes
les coses que fan referencia a la historia de la Societat Coral La Floresta,
i que tamb é fan referen cia a la historia del barri. Part del material ens
el guardara l'arxiu historie. Pero les
coses que s'han arribat a llen<;:ar, no
t'ho pots imaginar.

actiu a Barcelona. Pero per poc no ho
celebrem. Primer, la junta estava adaparada per tot el que estava passant, els
cantaires igual, i prepaclvem les coses amb
un incomoditat brutal. A més, casi no en
terúem ni ganes, ens feia molta pena el que
ens estava passant.

-El desnonament com es produí?
D e gener a abril seguim presentant instancies. Des del Districte pressionen i el mes
de maig presenten el certificat d'estabilitat. Pujem i resulta ser que l'escala no arriba a la porta. A m és, havien t:allat l'aigua,
la llum, h avien inutilitzat els desaigües i
havien redu1t a la meitat la superficie de la
secretaria. S'estava reservant l'espai per
construir. Nosaltres vam presentar una
denúncia.
Llavors, un dia ens avisen que unes persones estan canviant el pany de baix de
l'escala i ens diuen que ens han desnonat.
L'endema ja van rebentar la porta. Va

.An:7l4.'1fOS
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Els advocats han demanat la nulitat
de totes les accions que Miquel
Abad ha fet fins ara, perque ha desnonat un mort, no li ha donat comunicació, perque no podía donar comunicació
a un mort, i li h a desposeit de totes les
seves pertinences. Si el jutge no ho admet
a procés legal, h aurem d'apel ·lar. Si h o
admet, comens:ara un procés durant el
qual es demanara una indemnització per
danys materials, pero tarnbé ·hi ha un
important dany moral que s'ha fet a una
entitat de Barcelona. També hem anata
parlar amb !'oficina del mobbing que ens
han dit que s'estudiaran el cas setiosament,
per veure si poden intervenir. El futur és
anar tirant el procés legal endevant i intentar que aquesta persona es responsabilitzi
de tot el mal que ha fet.

.¿ QU,ÉN TE
PROTEGE
DELA

POLICÍA?

-1 pel que fa a l'activitat coma coral?
Hem enviat un correu electronic a totes
les corals i tenim unes respostes de solidaritat molt importants. Pel que fa a nasaltres, és continuar La Floresta pero amb
una etapa completament diferent.

Tira d'enganxines politicosocials.
Aquest mes, control social
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