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Cal recordar : 
Aquest és un concurs on tot hi cap. 
La seva intenció es difondre, solidaritzar-se, visualitzar.. la lluita del CSA Can Vies, 
amb accions, mostres de suport, gestes.. de tota índole. 
Aquestes accions, mostres de suport.. les podeu enviar al correu del CSA ( 
canvies@gmail.com ). 
Cada setmana aproximadament s’ aniran difonent les imatges amb el toc 
humorístic, de baix tò, que caracteritza el concurs. 
Aquí es pot veure el video promocional amb les bases del concurs: 
http://canvies.barrisants.org/concurs-agitatiu/  
 
Primera acció de l’ any! Super Can Vies entra en acció! On és? Quí és? Que fa? ... 

 
 
Mural molt currat del grup alien inside crew , aquí podem visionar la seva web: 
(http://alieninsidecrew.wordpress.com/ ), aquesta genteta promet, que tornin els 
bons temps...quan es veien grafiters amunt i avall, revolucionant el panorama.  
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Aquí un desconegut ens etziba aquest fotomuntatge brutal, a la redacció ens em 
quedat corpresos, atònits, estupefactes.. No tenim paraules.. 

 
 
 
UHP ens envia aquesta fotografia, on ell i la seva “pandilla” han modificat la imatge 
corporativa de TMB amb la nova linia (B), per un CV.  
Admirable gest de solidaritat, moltes mercès i a seguir buscant l’ obra mestra que 
obrirà panys, portes,caps i conciències.  
 



 
 
 
 
Carles Duran ens envia aquesta imatge, ninot de Can Vies pintat al mural 
participatiu d’ IgualadaXIgualada. 
Moltes gràcies Carles, no esperavem menys de tu.. 
 

 
 
Les esglésies catòliques conjuntament amb les joventuts del papa s’ estan movent 
en defensa de Can Vies. 
Que tornin els bons temps, que torni la germanor entre cristians. 
X! V! Palito! ... 
 



 

 
 
Ens envien mostres de suport des de Bretagne i altres zones pertinents a l’ Estat 
francés.  
Manuel Valls, tens problemes i no precisament amb les lluites contra l’ aeroport.. 
Com deia Marx: Un espectre recorre Europa, és Can Vies... 
 



 
 
Ens passen pel cel.lular que hi han nous murals per les parets del barri de Sants, 
però els reporters no les han localitzades. Intentarem tindre-les per pròximes 
entregues. 
Salut! 


