
El pols posar en contacte 
amb nosaltres als 
C.S.A. Can Vies i Hamsa. 
Per interne! l'adre.;a és: 
jmayne@aiTCikis.es 

Bunx "'*núm. 4 K Q Juliol de 1998 

Butlletí contra-inf"oa·anatiu de la vila de Sants. 

FESTESAL 
CARRER, 

PERÓNOPER 
ATOTHOM 

30 MINUTS A CANVI DE 3 ANYS 
Els talls de trimsit eviten l'ingrés apresó de 1 O persones, víctimes d'un error judicial 

Trabes a l'assemblea de joves 

Com en els ultims 3 anys, un 
grup de gent jove del barrí, s'han 
ajuntat per organitzar un seguit 
d'activitats en el marc de les 
Festes Majors de Sants. Aquest 
any, pero, han volgut canviar el 
lloc, ja que els problemes que 
els suposa l'espai cedit fins ara, 
les Cotxeres, els impossibiliten 
realitzar el projecte (pe! 

desnivell del terreny, per la seva 
distribució de l'espai, pels 
accessos al recinte i la supervisió 
del Districte en tot moment). 
Amb tot aixó han realitzat un 
projecte alternatiu, al qua!, el 

(continua pag.2) 

El passat 25 de juny diferents grups 
de persones vinculades al moviment 
okupa van protagonitzar vuit talls 
de trimsit simultanis a les vuit del 
mat~ provocant el colapse de la 
circulació a Barcelona i la seva area 
metropolitana durant vanes hores. 
L'acció es produí en protesta per 
l'ordre d'un ju~at de Barcelona de 
posar en recerca i captura amb 
ingrés inmediat a presó a nou per
sones detingudes a l'interior de l'ex
cinerna Princesa, el jutge va emetre 

NOVA OKUPACIÓ 
ALBARRI 

El passat 12 de juny va serta
piada la Tacha, okupada desde 
feia 3 mesos. Peró el21 de Juny 
al c/Santa Catalina,41, 
s'okupava El Karakol, nou espai 
alliberat al barri de Sants. Les 
persones que l'estan rehabilitant, 
pensen utilitzarla com a vivenda. 

TARRAGONA STREET 
CONTINUA L'EXPANSIÓ ESPECULATIVA AL BARRI 

Els espais destinats al negoci i 
el benefici no paren de creixer, i 
no ho és menys al barri. En ple
na febre olímpica es va impul
sar el carrer de Tarragona per 
convertir-lo en eix de negocis 
construint una serie de gratacels; 
la seva propietat correspon a 
grans companyies que 
mitian~ant la coneguda 
especulació s'estan fent d'or. 
A finals d'abril va tornar a 

"canviar de mans" la torre més 
nova (la més propera a 
l'estació). La multinacional 
d'assegurances francesa UAP la 
va vendre tota al fons d'inversió 
escoces Standard Life per 7126 
mil.lions. La seva "feina" havia 
estat obtenir la torre i 
"promoure-la" (an:tb tot aixó del 
marketing) i ambles "habilitats" 
deis encorbatats el seu preu puja 

(continua pag.2) 

Aspecte de les obres de construcció de gratacels del carrer Tarragona 

aquesta ordre per entendre que 
aquesta gent intentava el.ludir el 
funcionament de la justicia, ja que 
eren iLiocalitz.ables als domicilis que 
figuraven als seus DNI, a pesar de 
que elles rnateixes havien donat fe 
d'aixo i les seves adreces actua
litzades figuraven a l'expedient ju
dicial. També es protestava per la 
condemna a 3 anys de presó de Luis 
Vicente Gil Amores, que va ser 
detingut a la manifestació de pro
testa pe! desallotjament del Cine 
Okupat. 
Al barrí una quarantena de perso
nes van tallar la Gran Vía a !'altura 
de la Pla~ Ecspanya i durant mi~a 
hora van manteniruna concentració 
sota el lema: ''El seu dÍ!üeg és presó" 
i "Absolució detingutsldes Cinema 

Okupat", provocant una considera
ble retenció. Quan ja s'estava retirant 
l'acció van apareixer tres furgonetes 
de policía anti-avalots a gran 
velocitat que fins i tot van intentar 
carregar, fet que es va quedar amb 
l'intent,ja que no tenien "sparrings" 
on practicar. 
El rnateix divendres 27 de juny el 
propi jutjat va reconeixer el seu error 
i va retirar l'ordre de recerca i cap
tura perles 9 persones, pero en cap 
moment va donar explicacions ni es 
va excusar pels petjudicis comesos 
a les nou persones damnificarles i a 
tota la ciutat en general. Casualment 
el rnateix dia el Ju~at 4 penal, va 
suspendre l'ingrés a presó de Luis 
Vicente Gil Amores, fins que es 
resolgui la petició d'indult. 

Tall de transit a Gran Vi a a les Bh del passat 25 de Juny 

DIUEN NO A LES 
INCINERADORES 

Varies manifestacions i milers de 
firmes van caldre perque 
l'Entitat Municipal decidís 
suspendre ell997la construcció 

d'una nova incineradora a la 
Zona Franca, caracteritzada per 
ser una de les majors d'Europa 

amb una capacitat de 720000 
Tn/any i un cost de construcció 
de 20000 milions. La resolució 
va ser presa sota la condició de 
que si l'any 2006 no s'arribava 
a un nivell de més del 60% de 
reciclatge de residus, la 
incineradora seria construida. 
Peró, davant de la política 
indiferent tant de la Generalitat 
com deis partits polítics per tal 

de reduir el nombre de residus i 

fomentar el reciclatge, la Plata
forma Cívica per la Reduc,ció 
deis Residus, de la qua! hi forma 
part el Grup Ecologista de Sants, 
ha decidit impulsar una Iniciati
va Legislativa Popular (ILP). 
La ILP consisteix en la recollida 
de 65000 firmes per tal de que 

es pugui presentar al Parlament 
de Catalunya una proposició de 
llei basada en la prohibició i el 

tancament de tates les 
incineradores i en la promoció 
de sistemes alternatius de 
tractament de residus no nocius 
per la salut ni pel medi ambient. 
Les firmes havien de ser 

(continua pag3) 



CONTINUA , 
L 'ESPECULACIO 

( n' de lu pag. l ) 

de la nit al dia cosa que tornant 
a vendre deixa un escandalós 
benefici perles seves butxaques 
li diuen les lleis del mercat peró 
és més senzill, especulació. Es 
compra i es ven una ciutat on 
vi vi m tothom, ara ens controlen 
amb les lleis de mercat. L'edifici 
sera usat per oficines de grans 
empreses (Nuñez i Navarro, 
Matutano ... ) i pel comerv de 
l'estil lila Diagonal, "en petit", 
que acabaran de desbancar el 
comerv i el teixit de barri. 
Aquest és un exemple concret, 
on també la plava Cerda 
( oficines de Nissan, La Caixa, 
Central Hispano), d'operacions 
que s'enmarquen dins lóbjectiu 
(permes i fins i tot potenciat per 
l'Ajuntament) d'aconseguir una 
ciutat cada cop més competiti
va on marquen les directrius les 
grans empreses (el Sr. Clos ca
lla o més avia aplaudeix). Una 
ciutat que no para de produi'r i 
busca consumidors per tot ("La 
botiga més gran del món"), un 
gran supermercat per continuar 
fent calaix i que avanva amb 
"il.lusió" cap el2004 amb nous 
productes vestits de verd, tole
rancia i participació. Evident
ment no se'ns escapa que la 

competitivitat genera cada 
vegada més desigualtats socials 
Sense anar més lluny, alguns/es 
veins/es, de la zona ja ho han 
pogut notar; a part deis típics 
sorolls de les obres, I'Eix 
Tarragona, ha vist aflorar més 
desigualtats: els clubs noctums, 
els restaurants de luxe i les 
oficines donen l'esquena al teixit 
tradicional d'Hostafrancs alhora 
que suposen una agressió vi
sual, l'aparició d'executius 
encorbatats ha anat paral.lela a 
l'increment deis indigents entom 
l'estació de Sants, hi ha un 
progressiu encariment deis 
preus de tot tipus (menjar, pi
sos ... ), les botiguetes van 
tancant i hi ha més policía. A 
més s'afegeix la mala 
urbanització i concepció que 
elimina els espais de joc, de con
versa, etc., i esdevé un lloc de 
transit primordialment pe! cotxe 
(més parkings privats i el carril 
bici treient espai als i les 
vianants). 
La ciutat i sobretot el barrí té 
altres necesitats més importants 
que no aquest ball de mil.lions 
de butxaca en butxaca. Cada 
cop més gent al carrer, joves 
sense feina, ... bla, bla , bla ... 

SOIJIDARITAT AMB 
, 

PEDRO ALVAREZ 
Pintades recorden els 2000 dies del seu assassinat 

i -,.- :--·, ,. 

Pintada apareguda a la Pla¡;:a de Sants. recordant la mort de Pedro. 

El día 1 5 de desembre de 1992, 
Pedro Álvarez, veí de 
!'Hospitalet passejava amb la 
seva companya pe! carrer quan 
un cotxe, per poc, atropella a la 
noia. El! va escridassar al con
ductor que va sortir del vehicle 
i li va clavar dos trets, Pedro 
moría poc després. L'assassí, en 
un cas normal, estaría a la presó 
pero aquest cas té unes 
característiques especials: Iéi 
companya de Pedro, que va 

prendre la matrícula del cotxe, al 
posar la denúncia va descobrir 
que l'atacant era un policía i la 
denúncia no es cursa. La família, 
els companys denuncien que 
l'abús de poder segueixi existint 
i que víctimes com Pedro mai 
puguin ser vengad es, és per aixo 
que "el recorden i pateixen la 
rabia cada cop que passen aprop 
d'un d'aquests funcionaris que 
durant el dia són policies i per la 
nit són assassins". 

RESIDENCIA D'AVIS, JA 
La coordinadora d'Urbanisme de 
Sants, Hostafrancs i la Bordeta, 
formada per les associacions de 
vei'ns i ve'ines d'Hostafrancs, Bra
sil-Badal, Bordeta, Creu Coberta, 
Galileu i el Triangle de Sants així 
com el Centre Social de Sants han 

iniciat una campanya per demanar 
una residencia per a gent gran (el 
20% deis habitants, 167.000 són 
avis de més de 65 anys), exigint 
que es faci en el solar del carrer 
Enrie Verges n°l O, de propietat 
municipaL 

L'assemblea 
dejoves no 

cedira davant 
SANTS ARRIBA A MADRID 

el Districte 
(vé de la pag.l) 
Districte i la seva Consellera 
T ecnica, Maribel Sanchez, es 
nega a acceptar-lo i els nega 
qualsevol altre espai, cenyint la 
seva política discriminatoria 
escudant-se en la inviabilitat de 
qualsevol altre espai adecuat al 
seu projecte, i donant-los com 
a única oferta les Cotxeres i la 
PI. Malaga, demostrant així la 
seva intenció de voler amagar 
dins les Festes Majors de Sants 
la proposta deis i les joves del 
barrí. Davant de tot aixo 
l'assemblea de joves demana un 
espai en el qua! es puguin 
realitzar les seves activitats 
proposades, i estan disposats/ 
des a aconseguir-ho 
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Columna Santsenca contra l'explotació laboral a la manifestació de Madrid 

Kilometres, sol, entrepans de 
calamars,animació, cansament ... 
de tot i més, es el que van viure 
algunes persones de la Vila de 
Sants, que van viatjar a Madrid 
per tal d'assistir a la manifestació 
que es celebra el 20 de juny. 
3 5. 000 persones, vingudes 
moltes amb els 800 autocars que 
sortiren d'arreu de l'estat, van re
correr, sota un sol espatarrant, els 
carrers de Madrid. Izquierda 
Unida i CGT convocaven i 
demanaven la reducció laboral a 
35 hores mensuals. Al mateix 
temps autonomes i autonoms, 
d'arreu de l'estat, rera el lema "35 
horas es mucho" rebutjaren 
!'actual situació laboral que fa de 
l'atur i la precarietat mecanismes 
d'exclusió social. Aquí es tro
baven, darrera la pancarta "Sants 
Anticapitalista" una vintena de 

La columna de 
persones del barri. 

davant de la Cibeles el passat dia 20 de Juny 

A la Plaza Mayor, deis líders po
lítics se sentiren només paraules. 
A la cua de la manifestació, durant 
el recorregut, hi hagueren 
sobretot fets: cubells de pintura 
rosa eren l!anvats contra algunes 
entitats deis responsables de la 
situació en que vi u la majoria de 
la població. Així, caixes, bancs i 

fins i tot una caserna militar van 
quedar ben decorats. Una vegada 
acabada la maní, la gent del C. S. O. 
El Laboratorio oferia dinar popu
lar, i allí van estar, les i els 
Santsencs, per tal de saludar i do
nar suport a aquesta Okupa. Tot 
plegat una aventura reivindicativa, 
pero també divertida, i es que a 
Sants alguna cosa es mou. 



RECTIFICA CIÓ EL GRUP ECOLOGISTA DE SANTS 
PARTICIPA DE LA REIVINDICACIÓ Segons ens han fet saber. 

l'informació publicada al n°2 de 
de les incineradores». Almateix 

( \"é de la púg . l ) 

recollides alllarg de tres mesos, 
amb el mes de juny corn a data 
límit, tot i aixó el plac,; ha estat 
prorrogat fins el setembre. De 
moment el nombre de firmes 
arriba a les 45000. 
El Grup Ecologista de Sants, 
com a membre de la Plataforma, 
ja fa temps que va iniciar una 
campanya de reciclatge basada 
en les tres R: Recluir (disminuir 
el nombre de residus que són 
innecessaris com els embolcalls 
de productes), Reutilitzar ( és a 
dir, en comptes d 'envasar la llet 
en un tetrabrik o la coca-cola 
amb plastic, fer-ho amb vidre 
perque després pugui ser 
reutilitzat, metode que fins fa 
poc era vigent) i Reciclar, pero 
destaca: «sempre ha sigut una 
cosa minoritaria perque no tenim 
ni una tele ni un diari que doni a 
coneixer les conseqüencies 
cancerigenes i mediambientals 

QUE ÉS EL FAS? 
Al barrí hi ha unes persones que 
creuen que la prohibí ció, és a dir, 
les lleis que limiten l'ús lliure i 
responsable de cos i ment, és una 
forma de dominació deis Estats 
occidentals, i per aixó han creat 
el Front Antiprohibicionista de 
la Vila de Sants (FAS). Per po
der obrir un debat en el que es 
qüestionés l'efectivitat d'una 
prohibició que més que limitar 
l'ús, limita la responsabilitat 
d'aquest ús, ja que degut a la 
ilegalitat la informació deis 
usuaris/es és poca i manipulada, 
van decidir montar les primeres 
Jornades Antiprohibicionistes a 
la Vila de Sants, que es van fer 
els dies 2,3 i 4 de Julio!. 

CASAL D'ESTIU 
El Casal d'estiu organitzat des 
del CSAHamsa ha arribat a la 
seva fi. Durant dues setmanes 
s'han anat realitzant diferents 
activitats pe! barrí, especialment 
al Pare de l'Espanya Industrial. 
S'ha complert l'objectiu de dur 
a terme activitats lúdiques al 
carrer, els nens i les nenes deis 
Pares han col.laborat en els 
tallers i les activitats. Tot i així, 
l'objectiu inicial d'acostament als 
CSA del barrí, així com la idea 
d'oferir un Casal a les persones 
sense possibilitats económiques, 
ha mancat de la col.laboració 
d'alguns pares i mares. Malgrat 
aixó s'espera que l'any que ve es 
pugui tornar a repetir . 

la Burxa respecte les 
temps remarca que «els partits treba!ladores familiars, no era del 
no miren pe! bé comú sinó que tot correcte. Primer de tot, hem 
tendeixen a afavorir els d'aclarir que el seu treballno és 
interessos empresarials» assistencial, sinó preventiu i edu-
La proliferaciódegrans cadenes cacional , per tal d'evitar 
de supermercats (Caprabo, Di a, intervencions més greus. També 
Pryca ... ) ha desencadena! un hem sabut que la seva protesta 
augment excessiu d'embalatges no es deu principalment per una 
i envassos no retornables, que qüestió de sou, sinó que proles-
comporten un canvi en la ten perqué l'Ajuntament pretén 
composició deis residus i un posar els seus llocs de treball en 
augment quantitatiu (a Barcelo- mans d'empreses privades, fet 
na es produeix una mitjana de que provocaría que la seva 
1,2 quilos de residus sólids funció es transformés en una 
urbans per dia i habitant). prestació de serveis pura i dura, 
Segons el Grup Ecologista de perdent així el seu carácter 
Sants, I'ILP pretén «canviar les preventiu i educatiu, i excluent-
Heis per evitar tants residus a tra- les de les reunions on es parla 
vés de les empreses. La societat de com afrontar diferents 
de consum tendeix cap un excés situacions familiars i personals 
de residus , ja que tots els delespersonesalesquecuiden. 
productes van envasats per tal Finalment també diuen que els 
de cridar més l'atenció i que la seus sous no son proporcionals 
gent compri més». al treball fet. 

EL VEiNAT EXPULSAT 
DEL SEU LOCAL 

L'expulsió es produeix de forma precipitada 

no podien reclamar. 
· La voluntat del 

desallotjament, que 
ara es fara realitat, ha 
estat comunicada als 
veins amb un sol mes 
d'antelació, sense en 
cap cas plantejar 
alternatives i menys
preant així la tasca 
que des del vei'nat s'ha 
fet pe! barrí, de ma
nera continuada, des 
de fa 20 anys. 
És així com l'Ajun
tament "Democratic" 
premia la veritable 
tasca cotidiana de de 

Fa~tana de l'A.A.V.V de BrasiJ-Badal-Bordeta mocracia directa que 
L'Ajuntament de Barcelona ha suposa, des del día a día, i des 
exigit, en el termini d'un mes, el de l'autogovernació vei'nal, 
desallotjament de l'edifici lluitar per la millora de les 
utilitzat per l'Associació de condicions de vida del nostre 
Vei'nsles Brasil-Badai-Bordeta. barrí. En un context on els locals 
Aquest edifici, utilitzat pels vei'ns 
des de fa 20 anys es trobava en 
qualitat "cessió precaria" i en el 
cas de l'administració imposés 
l'abandó d'aquest. La clausula de 
cessió especifica va que els vei'ns 

tenen un preu desorbitat a causa 
de l'especulació de les inmobi
liaries, l'acció de I'Ajuntament 
condemna a I'Associació a per
dre l'espai basic per les seves 
activitats. 

BOCATTA 1 ·. 
MODERNITZACIÓ 
Sovint la "modernització" és 
un equivalen! enmascarat de 
"deshumanitzacio" , i la 
modernització económica 
que esta patint el barrí de 
Sants (on es substitueixen 
petits comerc,;os familiars per 
grans superficies capita
listes , on elspetits bars 
perden terreny davant le s 
cadenes de menjars rapids o 
les cafeteries de disseny, i on 
les inmobiiiaries especu
ladores expropien i des
nonen per edificar els seus 
negocis verticals) és la 
demostració quotidiana 
d'aquesta deshumanització. 
El cas més recent , pel que fa 
al terreny laboral , és el de la 
implantació d'un Bocatta a la 
Plac;a de Sants , !'amo del 
qua! és Ramon Ruiz de 
Aldaiturra, propietari també 
de Pokins. Com ja 
introdui'em en la BURXA 
n°4, aquests establiments 
han estat denunciats pel 
sindicat CNT per les 
següents irregularitats: 

- Acomiadament injustifica! 
de 3 treballadors. 

- Rores extres impagades, 
!'empresa s'estalvia en aquest 
concepte 1.250 milions l'any. 
Si no es fessin aquestes 
hores es podrien contractar 
550 treballadors/es més. 

- Ilegalitat de mantenir tota 
la plantilla amb els 
contractes de menor 
graduació (nivel! 5 bis) . 

- 1 d'altres com la obligació 
de comprar-se la roba , la 
inexistencia de fulls de 
reclamacions, etc . 

Davant la pressió de 
laCNT,I'empresa 
Frankfurt SA del C/Liúria ha 
mantingut una trobada amb 
el sindicat on ha promés la 
readmissió deis treballadors/ 
es acomiadats/es. Així i tot , 
es mantindran les males con
dicions i la inexistencia d'u
na regulació interna de les 
relacions laborals, a no ser 
que la pressió popular aturi 
la prepotencia empresarial 
deis que darrera la venda de 
divertits, frescos i modern s 
entrepans s'enriqueixen amb 
la trista i amarga explotació. 

0 



Revuelta en las calles 

Coches ardiendo 
gente gritando 
puños alzados 
polis ladrando 

Sus porras hablan 
mis piedras también 

se justifica la violencia 
buscan culpables 

desenmascarar su perro fascismo 
sin disimulos 

voces en alto 
justicia violando 
tu vida es tuya 

tu vida no es de ellos 
okupación 
capitalismo 

no són compatibles 
en su engaño constante 

du mierda de ley 
jode el ambiente 
crea conflictos 

crea más mlJertes 

hay revueltas en las calles 

la provocación se debe responder 
con astucia y firmemente 

H.O.W. 

~~m 
Torna la rabia! Després de lama
queta "La voz de la discordia", 
aquest grup del barrí ataca de 
nou amb "Tiempo al tiempo". 14 
temes que van des del punk-rock 
al hardcore sense pagar peatges 
i no es tallen en utilitzar 
instruments tradicionals (gaites, 
yambé, etc). Les lletres no són 
simples panflets musicals sino 
que reflexionen sobre temes que 
ens afecten a tots/es (o a quasi 
tots). 10 temes en castella, 3 en 
catala i 1 en galleg. També inclou 
una versió de Maniática amb la 
col.laboració de Javi Chispes. 
Aquest CD té tots els punts per 
convertir-se en la banda sonora 
original deis centres socials del 
barrí. 

ADRECES: 

Hamsa, c/miquel bleach 15 
· Can Vies, c/jocs florals 42 

La Fresca, c/fisas 5 
CS de Sants, c/olzinelles 30 
Casallndepe, c/demóstenes 9 

. (i) 

~'AGENDA 
FESTES ALTERNATIVES 

En preparació, festes alternatives de Sants "PER UN 

SANTS LLIURE 1 TROPICAL", amb concerts de 

Liquidillo Txou Antifascista, Rabia Positiva, How, La 

Txaranga Revoltosa, Abel que pasa, etc. A més, es pasaran 

videos en pantalla gran, a l'aire lliure, sobre la 

despenalització de la mariguana, okupació, sobre l'atur i la 

precarietat, sobre el sexisme. Es fara una xerrada sobre 

presons, també hi haura espectacles ( correfoc, timbalers, 

perfomances ..• ), dinars populars i musiquilla non-stop. 
Més informació, a La Burxa d'agost. 

TALLERSIACTUACIONS 
dissabte 25 de julio! a les 20h 
els dimarts (cada 15 dies) 20h. 
tots els dimecres i dijous de 17h a 19h. 
dimecres i divendres de 19h a 22h 

tots els dimecres de 19h a 22h 
Tots els diumenges a les l2'30h 

CINEMA 

Actuació amb guitarra classica a Can Yies. 
Parlar x parlar a l'Hamsa. 
Taller de dibuix a l'Hamsa 
Tallers d'intercanvi de malabars i percussionistes. 
a I'Hamsa (c/miquel Bleach núm 15) 
Taller de teatre a l'Hamsa. 
Danses El ventall. Balls tradicionals a la pla~a Malaga. 
Organitza el Centre Social de Sants. 

Diumenge a les 19:30h a I'Hamsa Kinski presenta: 
19 de julio! "Explotació Animal" 

Dijous 23 a les 22.00h, cinema a les Cotxeres de Sants: 
"L.A. Confidential" 

Cinema d'estiu a la Fresca: informació a LA FRESCA, C!Fisas, núm. 5, prop del creuament entre 

Brasil i la carretera de Sants. 

A PARTIR DE L'AGOST, TOTES LES ACflVITATS DEL CSO HAMSA ES TR<\SLLADARAN A 

LA FRESCA, QUE OBRIRÁ LA CAFETERIA 4 DIES A LA SETMANA. 

Ultimes informacions: 
- - - - - - - -- - -

PLACA CATALUNYA OKUPADA 

El passat dissabte 18 de julio!, es va celebrar reivindicativa i festiva a la PI. Catalunya de Barcelona. 

A partir de les 1 0:30h del matí, i fins a les 24h, i van haver diferents actuacions musicals, espectacles, 

passis de video, etc ... A més, tothom va poder informar-se de les activitats i projectes deis diferents 

Centres Socials de !'Área Metropolitana, mitjanc;;ant exposicions i paradetes informatives. Les cases 

del barrí, Can Yies, I;Hamsa, La Fresca i El Karakol, van estar representarles, amb informació del 

que s'hi ha fet i s'hi fa el día a día. Durant la jornada es van realítzar actes molt variats, í es va 

denunciar mitjanc;;ant el repartiment d'octavetes i la col.locació de pancartes, l'augment de la repressió 

que s'ha patit desde l'aprovació del Nou Codi Penal ara fa 2 anys, amb prop de 400 detinguts/des, i 

55 desallotjaments. Peró també hi va haver temps perla diversió, amb batalla de globus í remullades 

a la platja virtual situada al llac de la Plac;;a I els barrufets ni van apan!ixer . 


