
Et pots posar en contade 
amb nosaltres als 
C.S.A 's Can Yies i Hamsa. 
Per intemet radreÁa es: 
jmayne@arrakis.es 
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l~ut"llctí contr·a-int'or·n-.atiu de la vila de Sants. 

ESREVIFA LA 
LLUITA VEINAL 

Francesc Osan. persona Non Grata 

El passat divendres 8 de maig 
un grup de velos i ve"ines del e/ 
Badal van tallar el trimsit 
d'aquest carrera l'al~ada del pont 
de Badal (prop de la Zona F ran
ca). La concentració, a la qua! 
assistiren unes 150 persones, 
forma part de la campanya de la 
Coordinadora "Cobrim el 
Cinturó': i significa una represa 
de les mobilitzacions velnals 
després que les converses amb 
l'Aicaldia quedessin aturades pe! 
desinterés de l'administració. 
La concentració anava presidi
da per una pancarta amb el lema 
"El cobriment és possible ': i els/ 
les manifestants portaven 
cartells contra la pol.lució, així 
com Jemes convidant a la di
tñisió de Joan Clos (Alcalde de 
Barcelona), i de Pere Alcober 
(Regidor del Distrícte de Sants
Montjuic) . En paraules deis 
portaveus de la Coordinadora, 
d'en~a de l'epoca Maragall tots 
els polítics han promes cobrir el 
cinturó i després s'han fet enrera. 

(continua a la pagina 3) 

LES MANIOBRES ESPECULATIVES 
ACABEN AMB LA CTRA. DE SANTS 

L'instalació d'un Burger King, l'última provocació 

Durant els últims anys, la carre
tera ha estat expe-rimentant 
canvis impor-tants d'acord amb 
el projecte de convertir-la en uns 
graos magatzems horítzontals. 
Tal situació converteix la zona 
en un iman que atreu tota mena 
de carronya immobiliaría. Una 
de les actuacions especuladores 
es localitza al c/Creu Coberta 
entre Llobet i Joanot Martorell. 

L'empresa Datar (amb seu al el 
París 129) ha comprat la prime
ra finca aprofitant la Llei Boyer, 
segons la que els llogaters de 4• 

generació perden qualsevol dret. 
Així, la Ferretería Pages tanca 
les portes després de 1 00 anys. 
Amb l'altre finca, !'empre-sa 
Datar va portar a judici la 
Joguinería alla instalada, que es 
va ressoldre a favor deis 

llogaters. Pero Datar ·vol conti
nuar pre-sionant, tot i que la 
botiga té dret a lloguer 7 anys 
més. Ens preguntem per a que 
tan interés per fer fora dues 
petites botigues. Dones bé, s'hi 
vol irstalar un Burger King, 
coneguda cadena de Fast Food 
(o menjar porquería). 

RORES EXTRES POLICIALS? 
No se sap del cert, peró hi ha 
indicis que apunten que el Cos 
Nacional de Policía es dedica a 
fer graffitis a les parets del barrí 
per acabar d'arrodonir la feina. 
Així, fonts que prefereixen con
servar l'anonímat per si de cas, 
han informat que el passat 2114 
eren pels voltants del c/Llobet 
fent pintades contra l'atur i la 
precarietat i van ser sorpresas 
per un cotxe oficial de la policía 
i un ford fiesta blau amb un agent 
uniformat. Amb la pre-sencia 
policial, van marxar del lloc, 
peró, ambles presses, van deixar 
un spray de pintura de color 
negre. Mitja hora més tard, al 
mural de la fa~na de l'HAMSA, 
on s'hi llegia "Kanya als made
ros", s'havia tatxat "Kanya" i 

pintat amb spray negre: 
"Okupas: a los maderos le vais 
a chupar la polla", peró no amb 
massa habilitat, ja que les dues 
últimes paraules van ser escrites 
sobre la vorera. A més, sobre 
una pintada del c/Llobet contra 

l'atur i la precarietat, van 
escríure: "A la cárcel". 
D'altra banda, aquestes últimes 
setmanes han aparegut per tot 
el barrí pintades d'inclinació nazi, 
en les quals sota l'esvastica, 
apareixen les inicials ANS. 

NEIX ARTRITIS 
Artritis és el nou i primer fanzine 
del taller d'artistes autoges
tionats/ des ( col.Iectiu Art 
Apart) del CSA HAMSA. Esta 
enfocat sobretot al cómic, tot i 
que esta obert a tot ti pus 
d'expresions artístiques. Artritis 
pretén ser un projecte auto
gestionat, anticomercial i que 
despeni el cantó artístic/artrític 
de les persones. 



365 DIES OBRINT ALTRES VIES 
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-Xcic, que sóc !'Hc!ga-' 
Fc/icitars des de Londres per 101a 

la pcnya de L'an Vies.1•1.1 

-l!uuuuucecccél 
-Esw vc:.pradH he pcnsa1 en 

"¡ ·.1/tros" i aquc/110 de m aig d'ara 
fa un any. qu.1n vHm okupar. 

La iniciativa d'okupar l'cdifici situat 
al c/Jocs Florals 42, sorgia d'un grup 
de persones que davant J'actual 
situació de prccarització de les 
condicions de treball, l'elevat preu de 
l'habitatge i l'espcculació del sól, no 
prctcniem quedar-nos sensc fer res. 
Ai.xí s'okupava un espai que d'una 
banda cabria la neccssitat de vi venda 
d'un grup de persones i d'altra banda 
es recuperava un local en desús per 
tal de realitzar activitats i obrir-lo a 
persones, grups i col.lectius del barri 
i la ciutat: Can Vies. 

-Supós, queja debeu 
ten ir la casa ben neta i end.r-efada. 
Rccorde cls pniners dies quan no 
paravem de granar el terra, 
baixar sacs de runa i pintar parets 
mentre escoltavem les canyons 
d"'Obrint Pas ': 

Al Uarg de tot un any no bem parat 
d'acondicionar l'espai i arreglar tot 
alió que ha calgut. . La implicació i 
participació de tothom cjue ha volgut 

lw fct possiblc qHe el Centre Soci~l 
Autogcstionat Can Vics. di sposi 
d'un cspai lúdico-infom1atiu. d'una 
biblioteca popular. d'una sa la 
d'activitats i/o asscmblccs i d'un 
laboratori fotografíe. Obcr! cada 
1·csprc com a punl de trobada al 
barri i alhora d'infonnació. s'hi han 
realitza! activitats divcrscs: xc
rradcs, vidco-fómms, cspcctaclcs de 
música, lcatrc, magia, ... 

-Rccordc quan e/ primer 
dia van venir la policía i c!s 
bombers. Quina por, mare meual ... 
fa h,m passat 12 mesos i Can V!cs 
resiste á/ 

Des de l'inici Can Vics va estar 
arnenayada de desallotjan1ent a ca u-

s ~ de la dcnÍincia que Tr~nsports 

Mctropolitans de Barcelona h~úa 
posat a les i cls jo1·cs okupants. Ja 
fa tres mesos que el procés judicial 
esta atural (no rctiral) . L'Ajun
lamcnt del Districtc cns va comuni
car que potscr compra~' a la propietal 
a TMB. D'aixo ja fa 4 mes os i no en 
sabem res més. 

Pcró ha passa! un any i pcr celebrar 
l'ani,·crsari , el dissab!c 9 de maig es 
Ya fcruna festa a la PI. Malaga amb 
titcllcs, dinar popular ... i conccrt. 
Tothom que va voler, va poder par
ticipardela FESTA !!! 

Desde Can Vics us scguim con
vidan! a participar, i PER MOLTS 
ANYS! 

BREUS DEL BARRI 
ÚLTIMES NOTICIES 
SOBRE LA TATXA 

El passat día 15 d'abril, el titular del 
jutjat n°8 d'instrucció (Carlos Mir), 
va citar a declarar als actuals usuaris 
de La Tatxa i a la constructura 
propietaria de la matcixa 
(PRODEVILER). Al jutjat es van 
presentar cls representants de 
Prodevilcr i l'advocat deis ol.:upants. 
Prodeviler va assegurar que fins 
d'aquí 2 anys no hi pensa contrui·r, 
tot i aixó el jutgc va donar un piar;: 
d'un més pcrquc cls okupants 
abandonessin l'edifici, i a partir 
d'aleshores el procés judicial 
continuaría (sense especificar 
exactament el significal d'aixó). 

DENUNCIEN LES EIT'S 
DAVANT DE L'INEM 

L'asscmblca contra la prccarietat i 
l'atur de Sants va rcalitzar un 
rcpartimcnt d'octavctcs davant de la 
scu de l'INEM el passat ldc maig. 
Dcmmciavcn )'existencia de les ETT's 

(~) l'cxplolació laboraL 

DETINGUTS 
PERPINTAR 

El passat 3 de maig, 3 joves van 
ser detinguts acusats de fer pintades 
a la fat,:ana de la seu del PP de Sants. 

3 DETINGUDES A 
L'ESQUERRA DE 

L'EIXAMPLE 

La nit del 29 al 30 d'abril la 

Policía Nazi-onal va detenir 3 

noies al veí barri de I'Eixample 

prop d'una Empresa de Treball 
Temporal (ETT Select) que 

havia estat danyada la mateixa 
nit per persones desconegudes, 
resultant amb els vidres trencats. 

Després d'estar 42 hores 

detingudes, varen sortir en 
llibertat sota una acusació de 
danys intencionats. Cal destacar 
els insistents interrogatoris als 
que van ser sotmeses a la 
comisaria del c/Mallorca. 

SECRETA 
PROVOCADOR 

El passat dia27 d'abriL un policía 
secreta (un "social") llasti
mosament conegut entre el 
jovent del barri (per haber 
amena~at amb una pistola de foc 
real a les persones que assistien 
a una manifestació contra el 
desallotjament de La Totxana, el 
passat 20 de Gener) i anomenat 
popularment com "el melenes", 
es va passejar provocadorament 
per la Pla~a de Sants. Un grup 
de joves del barri que encara 
recordaven els moments de 
repressió que va provocar aquest 
individu el més de gener, es van 
apropar cap a ell per recordar-ti 
que no era benvingut, el secreta, 
abans que els joves poguessin 
apropar-se, va comen~ar a co
rrer perla Carretera de Sants en 
direcció al Districte, on finalment 
s'hi va refugiar. 

BENZINERA, 
NO, PERÓ ... 

Els ve"ins 1 vei"nes de )'esquerra 
de I'Ei xample i del barrí de Les 
Corts, sortiren al carrer el passat 
divendres 8 de maig per dema
nar un pare públic declarat com 
a zona verda, a l'espai destinat a 
la construcció d'una benzinera 

del RACC, comprés entre els 
carrers Entenva i Marques de 
Sentmenat." Les insistents mo
bilitzacions que s'han dut a 
terme anteriorrnent, i la col.la
boració d'algunes AAVV 
(Hostafrancs, Les Corts i 
!'Esquerra de l'Eixample) han 
aconseguit, de moment, aturar 
les obres de construcció. 
Sembla ser que hi ha hagut con
verses amb l'Ajuntament i 
diferents grups polítics (ERC, 
IC, PI i el PP) pero amb pocs 
resultats i sense cap compromís. 
La reivindicació es va fer amb 
una paraiguada general per 
"protegir-se de la pluja de 
desencerts de /'Alcalde Clos i 
del regidor Llongueres' que va 
obstaculitzar el trimsit en el punt 
confluent entre els carrers Josep 
Tarradelles, Berlin i Enten~, 

celebrant-se al mateix temps un 
espectacle infantil amb 
pallassos. 
Un fet a destacar és que aquesta 
lluita vernal per reivindicar els 
espais verds al barri s'ha 
aprofitat i manipulat per part de 
sectors reaccionaris del barrí 
amb reivindicacions com: 
-un urgentenderrocamentde les 
cases en estat de roTna situades 
en l'espai on es demana el pare 
públic on hi viuen famüies de 
ra9a gitana. 
-no al sex-shop que hi ha a la 
vora de la zona de protesta. 
-fora els problemes de droga
dicció, pintades i sorolls 
noctums al baiTi. 
A causa de l'actitut intolerant 
d'algunes d'aquestes persones, 
s'ha legitimat l'expulsió d'al 
gunes families que ocupaven 
part deis edificis on es demana 
que se situi" el pare. L'expulsió 
es va produir el matí del passat 
divendres dia 8 de maig, i a les 
persones desallotjades se les va 
acusar d'usurpació, aplicant-los 
l'article 245 del Nou Codi Pe
nal, quedant-se totes elles sense 
vi venda, i a més amb una causa 
judicial en contra. 



ELS VEINS DENUNCIEN 

L'INTIMIDACIÓ DELS ANTIAVALOTS 
(n· dC' la pitt!ina 1) 

Durant el talL els i les rnani

testants realitzaren una assem

blea on es debaté el trencament 

de les converses per part de 

l'administració, així com la 

inclusió, en la plataforma reí

vindicativa veinal de la de

claració de persona NON GRA

TA de Francesc Osán (sots-re

gidor del Districte) 
Scgons el vei"nat, tots cls 

esforyos de l'administració han 

anat encaminats únicament cap 

a ressoldre el cobriment del 

cinturó a la zona de Les Corts 

(Gran via de Caries III i Brasil). 

Per aquest sector, inclús s'han 

trobat fórmules de finanyament 

on, a part de l'aportació públi-

ca. hi participen institucions 

privades com el R CD. Es

panyol. Pel veinat, la dis

criminació de la zona baíxa de 

Badal alhora d'impulsar el 

cobriment i construir-hi la Ram

bla, es deu al menor poder 

adquisitiu del veinat d'aquest 

tram i la seva, per tant, menor 

capacitat d'influencia. 

A més de l'assemblea, durant 

l'aturada de transit cls més pctits 

i petites jugaven un partit de 

futbol al mig del carrer 

simbolitzant així la voluntat 

velnal de recuperar un espai de 

vida ( Volem la Rambla, JA.') 
per davant de l'ús exclusivament 

circulatori que fins ara té el 

cinturó. 1 les conseqüencies de 

l'excés de tránsit. gráticament 

explicades a les pancartes deis 

balcons "Aqucst carrcr L;s un 

l\'3terCJos" i ·" Clos + Alcober 

= Pol.lució'~ 
L'acció veinal no és la primera 

que es duu a terme En aquest 

sentit, a part d'haver convocat 

els darrers mesos talls al carrer 

de manera cOntinuada, s'hali 

realitzat concentracions davant 

de I'Aicaldia, així com una 

campanya de cartes als mitjans 

de comunicació per a informar 

de la situació. 
L'acció del passat dia 8, peró, 

malgrat fer-se en un ambient 

festiu i de reivindicació, no es 

va poder desenvolupar amb 

normalitat a causa de la 

presencia de tres furgonetes del 

Cos d'Antiavalots de la Policía 

Nacional, així com de dues 

furgonetes de la Guardia Urba

na. Els agents policials, que 

coartaren la manifestació 

desplegant-se davant del velnat 

van obligar a la retirada del tall, 

desple9ant a la gent cap els 

Jaterals. L'acció policial provoca 

extranyesa entre el velnat 

concentrat, i algunes persones 

llan¡yaren consignes contra la 

presencia policial en actes 

reivindicatius velnals. 

30 D'ABRllJ lER DE MAIGO LA IRA POPULAR (HORMONAL) 

La sabiduría popular ens diu que 

la primavera la sang altera, i aixó 

es va fer patent el passat 1 er de 

maig. La primera sorpresa va ser 

al matí quan al barrí es va trovar 

amb dues immobiliaries amb els 

vidres trencats: una al c/Sant 

Antoni i l'altre a la Carretera de 

Sants, i una oficina de "la Caixa" 

al c/Olzinelles que també va patir 

trencadisses. Algú ha dit que es 

tractava dei30-A, famós dia del 

sabotatge, peró segons !'Agencia 

EFE i Europa Press podría 

tractar-se d'un excés d'hormones 

produn per la primavera del 

Capitalisme neoliberal que 

pateix la nostra societat (potser 

les dues?). 
La tarda del 1 er de maig es va 

fer una manifestació, sota el 

lema "Resistencia Anticapi
ta!ista ", al marge deis actes 

oficials i habituals d'aquesta 

data. La manifestació es va ini

ciar a la Rambla de Canaletes a 

les 20h, va transcórrer per les 

rambles fins el el Ample i va pu

jar per la Via Laietana fins a 

Foment de I'Explotació, vull dir, 

del treball (en que estaría 

pensant?), i alla es va dissoldre. 

Durant el recorregut van parti

cipar més de 600 persones i es 

van escoltar Jemes i cantics con

tra el Capitalisme, l'explotació i 

la precaritat laboral. Tan bon 

punt es va dissoldre la ma

nifestació, les hormones van tor

nar a apareixer i es van produlr 

enfrontaments amb "els de 

sempre'~ amb el resultat de 27 

containers cremats i tres oficines 

bancaries amb els vid res trencats 

(segons la policía). 
Com hem pogut veure la prima-

vera esta fent estralls a la nostra 

estimada Barcelona. 
Caldra que les autoritats 

prenguin nota per evitar que les 

hormones i la sang alterada 

s'escampin per a tota la ciutat. 

PLATAF0Rl\1A 
DE OETINGlJDES 

1 DETINGUTS 
Arrán de les detencions in

discriminarles que es dugueren 

a terme al febrer, després de 

diverses manifestacions de pro

testa pels desallotjaments a Bar

celona a comen<;:ament de l'any, 

i resultat també del judici-tarsa 

contra el desallotjament del Ci

nema Princesa a !'octubre del97, 

un grup de persones afectades 

han decidit crear un collectiu 

pcr informar i denunciar les 

irregularitats tant en les deten

cions com en els processos 

judicials. La Plataforma de de

tingutsldes vol criticar el siste

ma polític-policial-judicial

carcelari, i intentar organitzar la 

seva propia defensa, fent pú

bliques les experiencies viscudes 

i buscant la comunicació i coor

dinació amb tota persona o grup 

que se sentí identificada o hagi 

viscut situacions similars. Et 

pots posar en contacte amb ells 

i elles tots els dimarts de 18h a 

22h al centre social de Can Vies, 

o escrivin a: 
Plataforma de detinguts/des 

(C.S.A. Can Vies, c/Jocs Florals 

n° 42, 08014 Sants) 

LESTREBALLADORES 
FAMILIARS EXIGEIXEN 

UNSOUDIGNE 
Prop d'una trentena de 

treballadores familiars del 

Districte de Sants-Montjuic 

(persones que es dediquen 

principalment a cuidar a gent 

gran o a persones amb 

discapacitats que no es poden 

valdre per elles mateixes alhora 

de fer tasques basiques com ara 

anar a comprar o fer feines a la 

llar), es van tancar al Centre 

Cívic de les Cotxeres de Sants 

durant la passada nit del 14 al 

15 de maig, per tal de protestar 

per les seves condicions de 

treball. Exigien que desde 

l'administració se les tracti amb 

digrútat. dernanaven un augment 

del ·sou i que se les deixi 

d'explotar aprofitant-se de la 

bona voluntat que elles posen en 

la seva tasca, cosa que porta a 

uns horaris de treball abusius. 

S'ha de destacar que durant la 

nit van ser vigilades d'aprop per 

la Guardia Urbana. 
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LACAN<;Ó. 
La mula savia 

1.:1 m ula d 'en .loan en1 com<.:~nt:n·a : 

Ja S<' 4uc.: lX>ber súe rnassa mula 
rx:Ti> si faig cas de les lecturcs 
vc.:if! el f'utur ncg.re pcr en .loan. 
Si la llJC\";J psi<jLIC de mula no cm lalla 
Sento un ni u Je trampt:s conccptuals. 

l'ac.:tisme ll<>m¿s \'ol dir que a<judl 
que mana 
poi donar-te més ració d'userda : 
fLL a can,i. encara el la~ i ct Sl'!Tis més mula. 

i has d'estirar el carro mol! més l(>rt. 
No és <¡ue cstigui contra el massoquismc 
pt."fó, per úci , cm posa el morro tort. 

Alió del centralisme dernocnitic, 
aix0 si que cm fa petar de riurc.:; 
és com dir que quan foto un cossa 
té la gracia d'un somris ben fe!. 
Jo que conec prou les meves cosses, 
val a dir de pas que en Joan també, 
pcr n¡¿s que m'cslorci no hi ha manera 
que <-m pugui empassar aquest im=t. 

Pera mi el !reOOII sern¡xe és un cistig, 
mcnys pcr aquell que s'hi realitza. 
l quan sento que !'esquerra programa 
més augment de la productivitat, 
vol dir que, pera en Joan, el cástig 
facilment pot ser encara més llarg. 
Si el sistema és un llum d'oli 
i la flama el capital, 
no entenc massa l'estratégia 

. de posar olí al fanaL 

Vaig mirar-me fix aquella mula 
tot dient: "Liuís cal fotre el camp"; 
i mentre anava cap a Verges 
no cm trcia del cap !'animaL 
Ja només aquesta ern faltaría 
que, per culpa d'una milla savia, 
tingués wbles sobre aquests vells ~ 
queja he apres d'uns al tres animals. 

Corn a darrera conclusió, 
si mai he de fer de pages, 
no L'Tll busqueu amb una mula. 
Compraré un tractor modem. 

Lluís Llach 

~A~OOSJ 
PJERCJXG 

23 i 2-t de maig 

dissabtc :1 la nit: 
23 h•sta

prrformanre 

diumrngc al mi!!,dia: 
2-4 Dinar 

popular 

tot el lira. 
l'it p dí' Jl:ll'óHi('lf.'S. 

drmn~tral'ions. 
sctmana intt·t·<·:m ,.; ••• 

l.-AGENDA 
XERRADESIJORNADES 
Dissabte 23 de maig 

Dimecres 27 de maig, 20h 

Dijous 28 de maig, 20h 
Dissabte 30 de maig, 18h 

Dissabte 30 de maig, 

Dimecres 3 de juny, 20h 

TALLERS 

Genocidi Nazi: Exposició, vídeo i xerrada a cimec de I'Amical 
Matthausen a Can Vies (en preparació) 
"La lluita contra el Quart Cinturó" a carrec de 
l'ADENC ( dímccres con/Jíctíus a I'Hamsa) 
"Saps que és el 28 de juny?" a carr~c del FAGC (Hamsa) 
"Mitjans de comunicació i contrai11formació" amb diferents 
periodistes i membres de mitjans con~rainformatius (Hamsa) 
Palestina: Exposició de cartells i fot9s i cine-fórum durant tot 
el dia a Can Vies 
"Lucas o la lluita contra una multiJ,Jacional" a ciuTec del COP 
(dímecresconflictíusa I'Hamsa) 1· 

1 

Tots els dimecres i dijous de 17h a 19h. 
Dimecres í divendres de 19h a 21 h 

Taller de dibuix a l'Hamsa 
lntercanvi de malabars (Hamsa) 
tallers de malabars i grec a la Tatxa 
taller de guitarra a Can Vies 

En preparacíó: 

ESPECTACLES 
Diumenge 24 de maig, 19h 
Divendres 29 de maig, 20h 
Divendres 5 de juny, 20h 

CINEMA 

"Altres histories" Grup Bida, a l'Hamsa 
"Relats literaris" amb !'Enrie, a Can Vies. 
Passi de vídeo, diapositives i performance 
sobre Can Vie5, a Can Vies 

Diumenges a les l9:30h a I'Hamsa Kinski presenta: 
24 de maig "Tierra" 
31 de maig "Palookaville" 
7 de juny Selecció de curtmetratges 
14 de juny "Biade Runner" 

Dilluns 18 de maig a les 20h 

18 de maig a les 20h 
21 de maig a les 20h 

"Que he hecho yo para merecer esto?" 
Pedro Almodóvar (a I'Hamsa, organitzen Les Tenses) 
"Un lugar en el mundo" a Can Vies: 
"Stonewall-inn" (els ínicis de la revolta gai) a l'Hamsa 
cine-fórum del FAGC 

FESTES 1 CONCERTS 
Divendres 22 de maig, 22h 

Dissabte 30 de maig, 22h 

Dissabte 5 de juny, 21 h 

Dissabte 13 de juny 
Dissabte 20 de juny 

Dimarts 23 de juny 

Concert per l'autogestió de Tigres amb: HOW, IAF, 
Conflict Noíse i Comando Itinerante, a l'Hamsa *gratult 
Concert de solidaritat amb Nicaragua amb: 
Murphy's i un grup per confirmar, a I'Hamsa *300pts 
Concert antirrepressiu de la PUA amb: Inespeeraths, 
Malarians í Obrint Pas a les Cotxeres *1 OOOpts 
Festa pro-okupació del Parlament. En preparació (Hamsa) 
Festa per l'alliberament gay i lesbia. Organitza FAGC. 
(Hamsa) 
Revetlla techno per l'autogestió de l'Hamsa (en preparació) 


