
E l moviment veïnal Sant 
Andreu per les Caser-
nes va posar fi a més de 

dos anys de lluita.

El passat dissabte 27 de maig, 
el Grup Sant Andreu per les Caser-
nes va escenificar l’última batalla 
per les Casernes. En aquesta, el 
grup repetia les disfresses del Car-
nestoltes de l’any passat, tot vestint-
se de gals (andreuencs) i romans 
(especuladors de l’Ajuntament de 
Barcelona i el Districte) que ‘llui-
taven’ pels terrenys. Aquest cop, 
però, i a diferència de l’any passat, 
els romans acabaven guanyant, i és 
que el Grup ha decidit dissoldre’s en 
constatar-se com a impossible les 
reivindicacions que el van portar a 
néixer: que en els terrenys públics 
de les Casernes de Sant Andreu, tot 
que el s’hi fes fos públic, el 100% 
dels pisos, de lloguer i assequibles, 
equipaments necessaris, i una gran 
zona verda.

Amb ‘Harmònix contra l’Imperi’, 
Sant Andreu per les Casernes ha vol-
gut concloure d’una manera festiva 
(una xocolatada, una petita manifes-
tació i una sardinada popular als te-
rrenys de les Casernes) una derrota 
que, més enllà d’aquesta, deixa un 
regust amarg en el si del moviment 
veïnal:. Planen a l’ambient diverses 
preguntes: on està el suport de més 
de 5000 signatures? On ha anat a 
parar la força de la gran manifesta-
ció al febrer del 2004, amb l’inici de 
la campanya? Com pot ser que no 

es recullin els fruits d’un dejuni de 3 
dies l’agost d’aquell mateix any, i de 
les diverses accions que s’han dut 
a terme per la campanya? L’última 
fou durant el pregó de Festa Major 
de l’any passat, amb dues persones 
despenjant-se del mateix balcó del 
Districte amb una pancarta.

En tota lluita, cal comptar la co-
rrelació de forces. I en una de tant 
difícil com la que es lliurava, contra 
els interessos econòmics de la zona 
-que, recordem, també tenen a 
veure amb el PGM i el TAV-, només 
una mobilització veïnal constant po-
dia exercir prou força per plantar 
cara. En aquests casos, les nego-
ciacions al voltant d’una taula amb 
el Districte no són sinó batalles en 
condicions de desigualtat, condem-
nades a ser perdudes i on rapinyar-
ne quatre molles.

Vist amb perspectiva, sembla 
que dins el Grup hi havia qui no es-
tava disposat a tot, si més no pel 
Grup, però sí per a la pròpia entitat; 
almenys, això és el que sempre ha 
denunciat Sant Andreu per les Ca-
sernes. Així, el trencament del Grup, 
les difamacions i potser fins i tot un 
teixit associatiu poc combatiu, força 
acomodat i molt poc acostumat al 
treball ferm i perseverant, han po-
gut amb amb aquesta lluita veïnal. 
Queda, però, la sensació que dins el 
Grup, les diverses entitats i col·lectius 
han guanyat una altra batalla: la de 
la conscienciació i el treball comú, 
la de saber que un dels perills més 
grans que té Sant Andreu ara mateix 
és l’especulació i que cal un treball 
assembleari, constant i popular per 
fer-hi front.

Batalla contra l’especulació

El 18 de juny els i les habitants del Principat de Catalunya amb dret 
legal a vot estan cridats a votar la Reforma de l’Estatut d’Autonomia. 
Aquesta reforma ha aixecat molta polseguera política, però, com ens 
pot afectar a la gent del carrer en el nostre dia a dia? Més enllà de si 
la Generalitat aconseguirà la gestió o no de l’aeroport, i d’un model o 
altre de finançament, els problemes del poble treballador segueixen 
estan damunt la taula. S’acabaran les hipoteques i els preus desorbitats 
per l’habitatge? Els i les immigrants, podran ser tractades com a per-
sones? S’aturaran les deslocalitzacions i es penalitzarà a les empreses 
que ho facin? Aconseguirem abolir la violència de gènere? Frenarem 
la destrucció del territori o l’aniquilació del català? La resposta és NO. 
Algú pot pensar que és un posicionament maximalista, que no se li pot 
demanar això a un Estatut, però: què són sinó les normes d’autogovern 
(limitadissim) sinó les eines per a la seva supervivència? Clar que no 
és autogovern, ni és un poble (què passa amb els Països Catalans?) 
ni té capacitat per dotar-se de res (a Madrid els ha d’agradar). Així 
doncs, quina supervivència tenim? Els Estatuts són i seran una eina de 
dominació espanyola que, amb connivència de les burgesies regiona-
listes en cerca de poder, serveixen per trencar amb les aspiracions del 
poble treballador. Només un procés realment democràtic, participatiu, 
que respecti la territorialitat de la nació catalana, és a dir, només el Dret 
a l’Autodeterminació pot suposar una millora en les condicions de vida.
La resta, són jocs de cartes i poltrones de partits que només miren pels 
seus interessos. És per això que el 18-J, la resposta segueix sent NO.

amb ulls propis

en portada LA LLUITA PELS TERRENYS DE LES CASERNES

Cercavila de la batalla per Sant Andreu
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L’ Ajuntament de Barce-
lona vol construir un 
nou barri residencial 

al Torrent d’Estadella, la zona 
industrial de Sant Andreu, i la 
Verneda Industrial, al Districte 
de Sant Martí. 

Aquest barri pretén seguir els 
passos engegats fa un any del 
que serà el barri de la Marina de 
la Zona Franca, també de nova 
construcció, i servirà de colofó a 
la transformació urbanística, social 
i econòmica i l’augment especulatiu 
que està causant el Tren d’Alta 
Velocitat (TAV) al nostre poble. 

El projecte de l’Ajuntament vol 
que en aquests terrenys de 65 
hectàrees s’hi facin 10.000 pisos, 
i compta d’entrada amb la previsió 
de només d’un 35% a un 50% de 
pisos de protecció oficial. Els pisos 
ocuparan el 70% dels terrenys, la 
resta serà per als vials, equipaments 
i zona verda. 

Malgrat el mateix Ajuntament 
calcula que fins abans d’un any 
no es podrà aprovar la modificació 
del PGM, les primeres edificacions 
estan previstes per abans d’aquest 
termini. La construcció s’iniciarà, 
a més, sense cap mena d’aval ni 
participació veïnal, que fins a finals 
del passat mes de maig no han re-
but cap mena d’informació; de fet, 
fou en una trobada amb les AVV al 

Districte on ni tant sols hi havia la 
regidora ni l’alcalde de Barcelona. 

Segons el propi Ajuntament 
està previst que les obres durin uns 
20 anys i s’espera un difícil procés 
ja que en aquests terrenys hi ha fà-
briques en ple funcionament i molts 
magatzems de petits propietaris, 
que en el cas de no arribar a un 
acord amb l’Ajuntament, aquest 
podria optar per l’expropiació.

Relacionat amb la creació de 
nous barris l’Ajuntament barceloní 
ha engegat un projecte per tal de 
canviar els noms i les divisions dels 
barris i les barriades de la ciutat. 
En del cas dels barris al Districte 
de Sant Andreu tant sols hi ha 
hagut un canvi; s’ha ajuntat Baró 
de Viver al Bon Pastor, cosa que ha 
estat completament rebutjada pel 
veïnat, que se sent molt arrelat al 
Baró de Viver, barri aixecat per la 
construcció feta per la pròpia gent 
de les cases dècades enrere. 

On hi ha hagut més canvis és 
en les barriades, els històrics barris 
del terme municipal de Sant Andreu 
de Palomar. Així Tramuntana es 
divideix i passa a dir-se ‘Casa 
Bloc’, ‘Les Casernes’ i ‘Palomar’. 
Sant Pacià i Cases Noves passa 
a ser ‘Fabra i Coats’ i Estadella 
canvia per ‘Can Portabella’. D’altra 
banda se’n creen de noves com ‘La 
Maquinista’ i ‘Sant Andreu Vell’, que 
ocupa una part de l’antic barri de 
Mercadal. En aquest cas els veïns i 
veïnes també s’hi oposen i estudien 
al·legar-hi en contra.

D esprés de 3 mesos de 
proves, recollint críti-
ques, suggerències i 

comentaris, al setembre fa-
rem realitat aquest nou mitjà 
de (contra)informació.

El butlletí que llegeixes ara ma-
teix és l’últim de prova, el n.000. 
A partir del setembre, sortirem 
amb el n.1, intentant crear un nou 
espai comunicatiu a Sant Andreu 
de Palomar. Aquesta publicació 

neix de la necessitat que, segons 
la nostra opinió, pateix el nostre 
poble: els únics mitjans de comu-
nicació escrita responen a criteris 
i paràmetres corporativistes, ja 
sigui d’empreses o d’entitats. Cal, 
doncs, una publicació crítica, que 
enfoqui les notícies des d’un altre 
punt de vista; i que de fet, tracti 
altres notícies que sovint no surten. 
Aquesta és la nostra principal raó 
de ser.

Som conscients del bombar-
deig informatiu a què som sotme-
ses actualment per les grans cor-
poracions mediàtiques que, al final, 

acaben servint les notícies tallades 
pel mateix patró.  Així, una publica-
ció com la nostra,  que ara per ara 
té uns recursos humans i materials 
força limitats, té poc o nul marge 
de maniobra. Però és precisament 
per trencar amb el monopoli infor-
matiu amb què esperem arribar a la 
gent: no volem ni podem competir 
a nivell oficial, senzillament volem 
donar una altra visió del món i del 
que hi passa, tot esperant una 
bona acollida per part del poble a 
qui pretenem despertar.

El projecte, que tot just co-
mença, és força ambiciós, es tracta 

d’aconseguir crear unes estructu-
res informatives a Sant Andreu que 
en potenciïn el coneixement del 
que hi passa, tant internament com 
externa, també d’una forma recí-
proca. Això encara trigarà a arribar, 
però si voleu llegir-ne alguna cosa 
més, podeu entrar a la nostra web, 
www.santandreu-informat.cat, que 
en poc temps estarà operativa.No 
en va, també volem crear el nos-
tre espai a la gran teranyina virtual, 
ja que entenem que el futur de la 
informació passa indefectiblement 
per Internet.

Els efectes del TAV

Sant Andreu Informa’t
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Torrent d’Estadella, on es construïrà el barri residencial
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CANVI DE REGIDORA DEL 
DISTRICTE
Sara Jaurrieta, una jove econo-
mista propera a Ernest Maragall, 
formada al PSC de Sarrià, subs-
titueix Jordi Hereu, ara portaveu 
de l’Ajuntament de Barcelona i 
cinquè tinent d’alcalde, com a re-
gidor del Districte de Sant Andreu. 
Totes les especulacions fixaven al 
càrrec Ferran Julián, que ja ha-
via estat regidor de Sant Andreu, 
però finalment ha estat nomenat 
regidor del districte de Nou Barris 
i regidor de Seguretat, fins ara en 
mans de Jordi Hereu.

SALVEM CAN VALENT
L’AVV del barri de Porta i l’Arxiu 
Històric de Roquetes de Nou 
Barris han iniciat una campanya 
per salvar la masia de Can Valent, 
construïda al voltant del s. XXII. 
La masia, situada al costat del 
Cementiri de Sant Andreu, ara del 
Districte de Nou Barris, fa anys 
que està tapiada, sense part del 
sostre i cap mena d’us i cada cop 
més deteriorada malgrat anys de 
denúncies veïnals i falses prome-
ses polítiques. Les entitats volen 
recuperar-la per a donar-li un ús 
social i recuperar el patrimoni.

25 ANYS DE DIABLES
El passat 13 de maig, Diables de 
Sant Andreu va realitzar els pri-
mers actes de celebració dels 25 
anys. Els actes van començar a 
quarts d’onze del matí amb la in-
auguració de l’exposició dels 25 
anys, que encara es pot visitar al 
seu local. Al migdia, l’espectacle 
del Forat dels Somnis feu les 
delícies de criatures i grans. Al  
vespre tingué lloc l’inici del cafè-
teatre-festa, amb clown, contes 
per a adults, dansa del ventre, 
actuacions musicals i DJ’s. El lo-
cal es tornà a omplir de cultura i 
festa andreuenca.

FESTES DE PRIMAVERA
Del 12 al 14 de maig es van ce-
lebrar les Festes de la Primavera, 
proposta per gaudir de festes sense 
el fred de la Festa Major. El 2003 
foren organitzades per gent que 
havia fet les Festes Alternatives‘02, 
de l’Ateneu i el CP Onze de Setem-
bre i el 2004 no es feren. El 2005 
les coordinà la XarXa de Sant An-
dreu amb gran implicació d’entitats 
que donaren vitalitat. Enguany han 
estat organitzades únicament, per 
voluntat pròpia, per la XarXa, que 
sembla haver-se quedat amb una 
festa popular que perd sentit si no 
és amb concepció de poble.

‘Sense metges no hi ha sanitat’

E ls metges del Principat es planten per 
tal de reivindicar la seva dignitat com a 
treballadores i treballadors.

Fa temps que els personal sanitari del Principat 
denuncia la mala gestió de la sanitat, economista i no 
social, per part de la Generalitat, tractant el pacient 
com un número i negant el temps assistencial neces-
sari i uns professionals amb unes condicions laborals 
òptimes per garantir una atenció sanitària de qualitat. 

Des de fa gairebé dos anys CC.OO, UGT i AMIC 
(SATSE i Metges de Catalunya) havien engegat una 
Mesa d’Acord Social negociadora per al conveni 
col·lectiu amb el Servei Català de la Salut. El  març 
d’enguany, però el sindicat Metges de Catalunya se’n 
desmarca i  convoca una vaga pel dia 28. El mateix 
dia CC.OO, UGT i SATSE signen un preacord amb les 
patronals catalanes Unió Catalana d’Hospitals i Con-
sorci Hospitalari de Catalunya durament criticat per la 
CGT, CATAC-CTS i Metges de Catalunya, ja que con-
sideren que aquest preacord no fa més que bloquejar 
qualsevol situació de conflicte, donat que no soluciona 
els problemes de la sanitat. 

Metges de Catalunya tira endavant la vaga de tres 
dies, amb el suport de la CGT i CATAC-CTS, per tal 
de reivindicar un conveni laboral propi, un plà per la 

incorporació de més metges a la sanitat, una jornada 
laboral ordinària de 35 hores, formació a càrreg de 
l’empresa i estabilitat laboral per als metges interins. 

Malgrat el seguiment massiu de la vaga, la Con-
selleria de Salut semblava no voler negociar amb els 
metges en vaga. Es convoquen diverses vagues, du-
rament criticades pels mitjans de comunicació, fins el 
10 de maig, quan Salut accepta crear una mesa de 
negociació permanent, executiva i esclusiva per als 
metges, on es debatran i negociaran totes les con-
dicions laborals específiques dels facultatius. S’ha de 
remarcar que totes les vagues van tenir un seguiment 
del 85% i fins i tot els metges d’Hospitals amb con-
veni pròpi com l’Hospital del Mar o el de Sant Pau es 
varen unir als seus companys per tal de pressionar i 
solidaritzar-se amb la seva lluita, a la vegada que es 
concentraven davant els seus respectius hospitals. 

Així doncs els metges han aconseguit part de les 
seves demandes, després d’anys de deteriorament de 
les condicions laborals, però no s’ha de cantar vic-
tòria, perquè la situació dels metges del Principat era 
la pitjor, i no només econòmicament, de l’Estat espan-
yol. A més, s‘haurà de veure com evoluciona i com 
afecta aquest acord a la resta de personal sanitari, 
com ara els i les infermeres, auxiliars o personal ad-
ministratiu, que amb el conveni laboral exclusiu dels 
metges poden perdre molta força a l’hora de millorar 
i reclamar els seus drets laborals.

ens hi fixem

 ras i curt

Concentració de suport a la vaga
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D urant la dècada dels 70 
arreu dels Països Catalans 
hi va haver un gran nombre 

de vagues dels treballadors i tre-
balladores contra la dictadura i per 
una millora laboral, on molts obrers 
foren assassinats com a mesura re-
pressiva. 

El 1976 destacà pel paper de 
les dones en les vagues, tant el de 
les treballadores de les pròpies fà-
briques com el de les dones dels 
treballadors. Un dels exemples més 
representatius el tenim a Sant An-
dreu on 300 dones i criatures dels 
treballadors de Motor Ibérica es tan-
caren 28 dies a la Parròquia.

Des del 1973 els treballadors  
de Motor Ibérica havien dut a ter-
me  dures i importants vagues per 
al moviment obrer arreu de l’Estat 
espanyol, que havien portat fins i tot 
a vagues generals, com en el cas 
d’Iruñea, Euskal Herria. El 1976 en 
una de les vagues van ser acomia-
dats els 1.800 treballadors de la 
cadena de muntatge de fàbrica de 
Barcelona. Per tal de donar sensa-
ció de normalitat l’empresa va de-
manar als enginyers que ocupessin 
els seus llocs, però molts s’hi varen 
negar. En una de les assemblees 

dels treballadors una de les dones 
va proposar fer la tancada com a 
mesura de pressió i solidaritat, i així 
va ser. L’1 de juny es tancaven 300 
dones dins la Parròquia. Gran part 
dels veïns i les veïnes de Sant An-
dreu els van donar suport, portant-

los llits, queviures, estris de cuina... 
A més, es varen concentrar davant 
la Parròquia en senyal de suport i 
evitar el desallotjament per part de 
la Policia, cada cop més nombrosa.

El divendres 25 de juny hi hagué 
el primer intent de desallotjament 
per part de la policia, però una noia 
va feu les campanes i tot el veïnat 

omplí balcons i terrats i per fer enre-
re la policia. I així, fins el 28 de juny, 
quan la policia esbotzà les portes i 
les desallotjà. Però no s’acabà aquí, 
feren una cercavila pels carrers de 
Sant Andreu i fins a l’Església del Pi 
de Barcelona, aplaudides per tothom. 

En ambdós casos, a més, en 
aquests processos les dones varen 
construir formes d’organització prò-
pies i varen prendre a més de cons-
ciència de classe, consciència de 
gènere. Després de la tancada, que 
per la majoria de dones significà la 
descoberta dels moviments veïnals, 
feministes i obrers, moltes seguiren 

10 de juny
a les 10h, al Parc de la Ciuta-
della. Acte polític central de la 
Campanya Diguem No. Amb 
activitats durant tot el dia: per a 
infants, musicals, dinar popular, 
parlaments, etc.

a les 18h, Pl. de Sants. Mani-
festació per aturar la demanda 
de desallotjament del Centre 
Social Can Vies.

18 de juny
Referèndum sobre l’Estatut, 
Vota NO!

23 de juny
al vespre, a la Pl. Osca (Sants), 
activitats populars per celebrar 
la revetlla de Sant Joan.
  
24 de juny
Sant Joan, Diada Nacional 
dels Països Catalans.

28 de juny
Dia per l’Alliberament Gai, 
Lèsbic i Transsexual.

30 de juny
Cafeta per l’autogestió del but-
lletí Sant Feliu Respon i el Sant 
Andreu Informa’t, lloc a confir-
mar.

1 de juliol 
a les 17h manifestació a la Pl. 
Universitat per l’alliberament 
gai, lèsbic i transsexual.

Les dones de Motor Ibérica

abans d’ahir ens veiem

parlem de... L’AVV de Tramuntana

>

> opina   
> suggereix 
> col·labora 
> participa! 

santandreuinforma@
gmail.com

L’Associació de Veïns de Sant Andreu 
Nord-Tramuntana es fundà el 1999 
després d’existir com a comissió de 
seguiment per a la creació del Centre 
de Dia a la Casa Bloc, fet que acon-
seguiren. Aquest tarannà combatiu 
ha marcat fins ara a l’Associació. 
D’entrada, el local de què disposen 
primer el van ocupar, negant-se a 
pagar el lloguer a  ADIGSA, conces-
sionària d’obres de la Generalitat. 
L’empresa fins i tot va haver de pa-
gar les obres de millora. Fa ben poc  
van pressionar l’Ajuntament perquè 
s’ocupessin 25 pisos buits a la Casa 

Bloc, sota ‘amenaça’ d’ocupar-los 
il·legalment per famílies necessitades.
El seu caràcter solidari l’ha portat a 
algunes situacions difícils, com quan 
van defensar les persones immigra-
des que sobrevivien a les casernes, 
que els va portar a rebre amena-
ces i atacs materials i físics (fins i 
tot amenaces amb pistola). També 
van perdre prop de 150 socis/es, 
quedant-se els 200 que són ara.
L’Associació, però, no s’arronsa: té un 
grup de dones, Amatista, que tracta la 
violència sexista; edita  el ConectaInfo 
Veïnal; fan classes de ioga; preparen 

classes de repàs per a nens/es; etc.
Els últims temps ha estat marcada per 
la lluita pels terrenys de les Casernes 
on ha treballat de forma assem-
bleària i no partidista pel bé de Sant 
Andreu. Aquest treball sincer, noble i 
honest els ha dut a un estret contac-
te amb les entitats que n’han format 
partl. Fins i tot ara comparteixen local 
amb l’Agrupament Escolta Jaume I.
Cal afegir que l’AVV funciona de la 
forma més democràtica possible: 
els càrrecs hi són ‘perquè hi han de 
ser’, però si cal prendre una decisió 
important, convoquen assemblea.

Dones a l’interior de la Parròquia de Sant Andreu
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