
J a la tornem a tenir aquí, 
data fi xa al calendari, la 
Festa Major. La catòlica 

data del 30 de novembre ens 
marca un calvari no menys tor-
tuós que el del “sant Andreu” 
que ens dóna el nom al poble, 
i aquest és el via crucis que les 
entitats, col•lectius i persones 
que volen organitzar algun acte 
per Festa Major es troben quan 
s’hi posen.

Des de la falta de pressupost al 
boicot, de la censura política a la 
falta de recursos i infraestructures, 
de les limitacions horàries als im-
pediments absurds, el poble de 
Sant Andreu (és a dir, la seva gent 
més o menys organitzada, ja sigui 
ocasionalment o de forma contin-
uada) es troba més pals a les rodes 
que carros pels que rodar. Vaja, que 
sembla que el Districte ens faci un 
favor “cedint-nos” el poc que ens 
deixa, enlloc de complir, com li 
pertoca, amb el que el sobirà, a qui 
ha de servir, li exigeix.

“Ja no ens alimenten molles, 
ja volem el pa sencer”, cantava 
l’Ovidi fa anys. No fa molts, però 
sufi cients, sembla, com perquè la 
gent ja hagi perdut aquella costum 
tant necessària com regeneradora: 
protestar, queixar-se, autoorganit-
zar-se, agrupar-se col•lectivament 
i fer sentir la veu davant de qui es 
creu més poderós. N’hi ha que no 
estan disposats a passar per aquest 
tub, cada cop més estret, i fa temps 
que van decidir menjar-se el pa 
sencer, i posant-hi cada cop més 
teca: són les Festes Alternatives, 
que enguany compleixen 17 anys, i 
la Festa Major Reivindicativa, que 
en compleix 5.

“No és el poble qui ha de témer 
els governants, sinó els governants 
qui han de tenir por del poble”, di-
uen a V de Vendetta. Deu ser que 
tant les FFAA com la FMR han 
ensenyat prou les urpes, perquè 
enguany, i segons hem pogut saber 
des de l’Eixida, a data d’avui, mit-
jans de novembre, no han rebut 
cap impediment ni trava per part 
del Districte o succedanis. Després 

d’anys de tot tipus de sabotatges, 
censures, intents d’eliminació de 
programació, de la infraestructura, 
etc., sembla que el Districte ha en-
tès que les propostes sorgides des 
de la base hi seran sí o sí, li agradi o 
no (que ja sabem que és que no), i 
que serà pitjor quantes més traves 
hi posi. Si és aquesta realment 
l’aposta del Districte, benvinguda 
sia!

Però, per desgràcia, no és 
aquest l’únic problema de la Festa 
Major del nostre poble. Què passa 
amb el pressupost? Fins quan seg-
uirà sent gairebé el mateix que fa 

quasi una dècada? O millor, fi ns 
quan la Comissió de Festes i les 
entitats que hi donen suport seg-
uiran sense piular més enllà dels 
despatxos? Perquè tothom sap, i 
sinó ara ja seria hora que tothom 
ho sabés, que negociar amb el Dis-
tricte en el seu camp de batalla és 
tenir (i donar?) la guerra perduda 
ja d’entrada. Els confl ictes, o els 
portes cap a un terreny de batalla 

més favorable cap als teus interes-
sos, o sempre els perdràs.

Treure el confl icte al carrer, a 
les entitats, mobilitzar el poble de 
Sant Andreu, serien arguments 
i força per negociar; és prou pre-
sumible que gairebé tothom hi 
estaria d’acord, ja que, qui més 
qui menys, tothom vol que la seva 
Festa Major sigui millor any rere 
any. Potser hi ha, però, qui no vol 
ni intentar guanyar (ni lluitar!), 
i és que això que dins la Comis-
sió de Festes hi hagi “part interes-
sada” amb el Districte no acaba ser 
molt entenedor. Parlem clar: què 

fan persones vinculades a partits 
polítics, algunes amb responsa-
bilitat de govern (actualment i/o 
anteriorment), dins una entitat 
que hauria de representar al po-
ble vers les institucions? No hi 
ha algú que s’ha equivocat? Clar 
que també, si les entitats són in-
capaces de prendre la iniciativa, el 
propi caràcter mesell farà que ens 
enterrem la nostra pròpia Festa 
Major.

Bones perspectives, doncs, 
enguany, per la Festa Major. Es-
perem que durant transcorri 
aquesta, les “forces de l’ordre” no 
portin a terme el seu espectacle 
al qual ja ens estem acostumant, 
la repressió a les festes populars 
sota l’excusa del sagrat civisme. 
A Gràcia ho hem vist enguany, i 
també d’altres, a Sants han pro-
cedit a la criminalització mediàti-
ca... i a Sant Andreu, ja fa 5 anys 
vam tastar les brutals mesures de 
persuasió dels UPAS de la Guàr-
dia Urbana. Per tenir unes festes 
tranquil•les, doncs, millor que 
UPAS, Mossos, Urbana i succed-
anis, es quedin a casa.

Comença, i acabarà en 10 
dies, doncs, el calvari del sant An-
dreu, i amb ell, la Festa Major del 
poble que duu el seu nom. Recor-
dem, però, que durant un temps, 
ara fa 72 anys, vam canviar el nom 
del poble per un de més amable 
i simpàtic: l’Harmonia de Palo-
mar. Potser seria millor deixar-
nos de tants calvaris -religiosos 
i mundans- i construir un poble 
més proper, popular, solidari, de 
base; més harmònic. I és que mal-
grat tot, 

BONA FESTA MAJOR DE 
SANT ANDREU DE 
PALOMAR!!
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Andreuencs i andreuenques, 

Ja està aquí la Festa Major de Sant Andreu 
i amb ella, per cinquè any consecutiu, la Festa 
Major Reivindicativa. Enguany hem d’ assen-
yalar que l’ Ajuntafems del Districte no ens ha 
posat de moment trabes burocràtiques ni pro-
hibicions a cap dels nostres actes. Això ens porta 
a pensar que als despatxos ofi cials els complau 
que les veïns i veïnes s’ autoorganitzin per mun-
tar unes festes populars i combatives? De cap 
manera som tan ingenus. Com cantava La Polla 
Records “som de classe baixa però no gilipolles”. 
Del que sí som conscients és que la Festa Ma-
jor Reivindicativa és un vent tossut que cada 
any bufa amb més força i més il•lusió, i ja se sap 
que si pixes de cara al vent et mullaràs les cames. 
És sobretot els andreuencs i andreuenques que 
veniu i participeu a les nostres activitats, que 
també són les vostres, els que feu que la Festa 
Major Reivindicativa sigui una realitat. 

La programació que us oferim està sempre 
pensada per combinar festa i refl exió, rauxa i 
lluita, diversió i participació. I tot això sense 
subvencions ni patrocinis, comptant només (i 
amb això ja en tenim de sobres) amb l’ esforç 
i les ganes d’ organitzar unes festes comprome-
ses amb Sant Andreu i els Països Catalans. Els 
temps que ens toca viure són difícils: empresaris 
que ens fuetegen amb acomidaments i precari-
etat, hipoteques que ens condemnen de per vida, 
suposats ciutadans “progres” a la caça i captura 
de la llengua catalana, sexisme i homofòbia ce-
lestial i Gossos d’ Esquadra mossegant-nos a 
totes les manis.  Però que sàpiguen que ballarem 
amb alegria sobre tota la porqueria, perquè la 
decisió de voler ser lliures és autèntica i ferotge, 
i desitgem que aquesta Festa Major Reivindi-
cativa sigui un pas més en la construcció d’ un 
poble just per a tothom. 

Visca Sant Andreu lliure i combatiu!
Visca la Festa Major!
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S egur que us heu fi xat 
que d’uns anys ençà 
han anat apareixent 

a forces comarques Festes 
Populars Autogestionades i 
que les més veteranes s’han 
anat consolidant. 

Les Festes Majors Autoges-
tionades apareixen normal-
ment a partir de la necessitat 
en diversos pobles i barris 
de completar la Festa Major 
“ofi cial” amb activitats pen-
sades des de i per al jovent 
però també per donar un pes 
important a les diferents ex-
pressions de Cultura Popular 
i ser espais on visibilitzar les 
reivindicacions i confl ictes 
socials. 

Tot això amb una organ-
ització horitzontal, és a dir 
amb l’assemblea com a òrgan 
sobirà per a prendre les deci-
sions. Normalment són es-
pais impulsats unitàriament 
des dels col•lectius o entitats 
socials o culturals però oberts 
a la resta de la població. Són 
Festes Autogestionades ja 
que com a opció prescindeix-
en de les subvencions de les 
Administracions o empreses 
privades per tal de no perdre 
autonomia, també són espais 
de treball voluntari on ningú 
cobra per treballar, on la prin-
cipal font de fi nançament són 
les barres i on en el cas que hi 
hagi benefi cis sempre es re-
verteixen en projectes polítics 
locals.

En defi nitiva són espais 
pensats per participar acti-
vament, organitzats des del 
propi veïnat i amb voluntat 
d’aprofundir en la cohesió so-
cial.

Així doncs, el passat diu-
menge 17 de maig de 2008 
es fundà la Coordinadora de 
Festes Majors Autogestion-
ades (CFMA) al Centre So-
cial Autogestionat Can Vies,  
coincidint amb l’11è aniver-
sari d’aquest, després d’una 

primera reunió a Borriol el 
passat mes de març.

La iniciativa neix arran de 
l’agermanament entre la festa 
major alternativa  de Sants, 
la de Borriol (la Plana Alta) 
i la de Vilallonga (La Safor), 
després d’haver-se realitzat 
diferents intercanvis.] impul-
sada per la Festa Major Al-
ternativa de Sants i les dues 
Festes del País Valencià amb 
qui des de fa tres anys estan 
agermanades, la de Borriol 
(La Plana Alta) i la de Vilal-
longa (La Safor). 

L’agermanament con-
sisteix en l’intercanvi 

d’activitats, de coneixements i 
d’infraestructures i en aques-
ta línia es va voler ampliar al 
màxim de pobles d’arreu dels 
Països Catalans on hi hagi 
Festes Majors Autogestion-
ades. Així doncs la CFMA 
es fundà ja amb una desena 
de Festes impulsores que a 
part de les tres inicials inclou 
Manresa, Cornellà, Sarrià, 
Castelló, València, Vilafran-
ca del Penedès i Lleida, tot i 
que altres pobles de diverses 

comarques ja han mostrat el 
seu interès per sumar-s’hi i 
fi ns i tot pobles que tot just 
començaran a fer Festes Ma-
jors Autogestionades com ara 
Cardedeu.

Els requisits que es de-
manen és que el fi nançament 
de les festes no provingui en 
cap percentatge d’entitats 
ofi cials o privades que posen 
en compromís la independ-
ència i l’autonomia dels pro-
jectes, que en l’organització 
d’aquestes no hi participin 
partits polítics ni ONG’s vin-
culades directament a aquests,  
que siguin models organitza-

tius horitzontals/assemblear-
is i que tots els benefi cis que 
puguin generar les Festes es 
destinin a iniciatives de caire 
polític, social i/o cultural.

La CFMA té com a objec-
tius principals l’augment qual-
itatiu i quantitatiu de les festes 
autogestionades arreu del 
País, el qüestionament crític 
i pràctic de les dinàmiques 
institucionals i comercials 
de l’oci i la cultura popular 
i l’obtenció d’enriquiment 
mutu a nivell pràctic, teòric 
i material que afavoreixi la 
tasca dels col•lectius locals de 
caire autogestionat. També 
valora com a molt important 
la creació d’una xarxa de co-
ordinació d’esforços que es 
consolidi i que doni capacitat 
de resposta comuna.

Un motiu més pel que ha 
nascut la CFMA és unifi car 
esforços tenint en compte el 
fet que les Administracions 
posen moltes traves burocrà-
tiques a l’organització sobre-
tot a nivell d’espai, buscant 
sempre l’aïllament quan no 
directament la prohibició 
com els passa a alguns pobles 
del País Valencià on les batl-
lies no cedeixen cap espai 
públic per a desenvolupar les 
activitats de les Festes Alter-
natives. 

La presentació ofi cial de 
la Coordinadora es prepara 
de cara al març de 2009 co-
incidint amb la 2a edició de 
la Magdalena Alternativa de 
Castelló de la Plana.

Les festes del poble i per al poble

des dels col•lectius o entitats 

Coordinadora de festes majors autgestionades 

Benvolgudes andreuenques i andreuencs:

Comencen les dissetenes Festes Alternatives 
de Sant Andreu de Palomar, altre cop amb ganes 
de “gresca i xerinola” i també de lluita social!

L’Assemblea de les Festes Alternatives s’ha 
reunit de nou per tirar endavant aquest projecte 
d’una manera autogestionada, amb una organ-
ització horitzontal i molt de treball col.lectiu 
mogut per les ganes, la il.lusió i el compromís 
polític.

Aquest darrer any hem vist com Sant Andreu 
anava quedant pràcticament buit de cases oku-
pades i centres socials –i dels projectes que s’hi 
duien a terme– i com les excavadores, empeses 
per l’esperit especulador, continuen arrasant les 
cases antigues del poble. Mentrestant, les obres 
de l’AVE avancen i els plans per  construir cases 
de luxe a Sant Andreu no s’aturen.

Tot plegat no sembla sinó confi rmar la vol-
untat de l’Ajuntafems de convertir Sant Andreu 
de Palomar en un segon centre d’aquesta ciutat, 
Barcelona, que no sentim com a nostra. Un nou 
centre per què? Potser per continuar fent d’aquest 
poble un aparador i per continuar convertint-lo 
en un espai adient per la mercantilització de l’oci, 
la cultura i l’espai públic. Mentrestant, pel veïnat 
tot són restriccions justifi cades per la llei cínica.

Es fa patent, doncs, la necessitat d’anar recon-
querint el dret de fer un ús lliure i col•lectiu 
de l’espai públic, de potenciar la participació i 
l’organització de la gent, promovent les relacions 
intergeneracionals i la comunicació dins del poble 

i creant espais autogestionats de debat i acció per 
poder fer front a la falta de memòria històrica i 
al creixent individualisme. I aquest és l’objectiu 
a partir del qual organitzem les Festes Alterna-
tives.

Per això hem volgut que les festes d´enguany 
recolzin a través de  les seves activitats una sèrie 
de causes, com la recuperació de la memòria 
històrica, la lluita contra l´hetero-patriarcat , la 
denúncia de la tortura policial, la reivindicació de 
l´utilització popular del carrer i la potenciació de 
l´ús de la bicicleta…

I especialment, volem donar suport a una de 
les darreres lluites que queden a Sant Andreu: la 
voluntat que la Fabra i Coats sigui emprada com 
a equipament pel poble i no com un negoci lu-
cratiu per empreses privades amb la connivència 
i pel benefi ci partidista de l’Ajuntament que, un 
cop més, utilitza els recursos que tenim a l’abast 
per cobrir necessitats que no són essencials ni són 
les nostres, amparats sota el discurs del progrés.

Un progrés de creixement il•limitat, demanda 
irrefrenable i oferta excesiva, que s’erigeix com un 
miratge i esdevé la base d’aquest sistema econòmic 
capitalista que s’entesta a prioritzar el benefi ci 
d’uns quants privilegiats del món enriquit en det-
riment d´una vida digna per la resta.

Així doncs, ens trobem de festa a partir del 
dia 28 de novembre. I a la karpa popular des del 
4 de desembre, al carrer Segre amb Parellada.

Per totes aquestes coses i moltes més, t’hi 
esperem per saltar plegades… de la roda del 
progrés!!!

Manifestos de les festes 

Es presenta La Basto-
nera de Sant Andreu!
Dissabte 29/XI
11:30-12:30h, TALLER I 
ACTUACIÓ, al C/Coro-
leu, en un acte de l’AEiG 
Flor de Neu.
13h, ACTUACIÓ al C/Sò-
crates amb C/Pare Secchi, 
a l’inici de la Bicifarra.
19:45h, ACTUACIÓ a Pl. 
Orfi la, a la trobada de cul-
tura popular Esclat.

Diumenge 7/XII
11:45h, TALLER I ACTUA-
CIÓ a Pl. Palmeres, a la ma-
tinal de cultura popular en 
el marc de la Festa Major 
Reivindicativa.

27 anys de Diables de 
Sant Andreu!
Dissabte 29/XI
20h, Participació en la tro-
bada de cultura popular 
Esclat. Pl. Orfi la.

Diumenge 30/XI
12h, Participació en la cer-
cavila de després del pregó 
de la Festa Major. Pl. Or-
fi la.

Dissabte 6/XI
2oh, Espectacle + correfoc, 
Pl. Orfi la

Diumenge 7/XII
21h, Festassa al local de 
Diables (C/Ramon Batlle, 
9, dins les FFAA).

Festa Major Reivindicativa

Festes Alternatives



 
Divendres 28/XI

CABARET
Sense cànon rebentem 
l’SGAE amb:
Dansa oriental fusió, PiezaS, La 
Traca sense k, Poesia de cam-
bra, Music for one, El silencio 
de la multitud, As Ladras 
21h, Diables.
C/Ramon Batlle, 9. 

Dissabte 29/XI

PETANCA
10h, Casal d’Avis de Bascò-
nia, C/Malats amb Fraga 
BICIFARRA
Inici 12h, Bar La Divina, C/
Sòcrates amb C/P. Secchi 
Vine disfressada i sobre 
rodes!
Final a les 18h, jardinets de Can 
Fabra, al concert de la FMR 

Diumenge 30/ XI

TORNEIG DE PATXAN-
GA FUTBOLERA: 
10h IES Príncep de Viana 
(la Pegaso), C/Dublín amb 
Torroella de Montgrí 
DINAR POPULAR
Entrant, paella vegana, pos-
tre, aigua i pà
14h, IES Príncep de Viana

Dilluns 1/XII

XERRADA + pintxitos 
“Silenci, aquí es tortura”, amb 
l’autora del documental 
20h, Bar La Lluna, 
C/Ramon Batlle, 15 

Dimecres 3/XII 

CINEMA A LA RASCA: 
“Muera el amor” 
16h, AVV Tramuntana, 
Psg. Torras i Bages, 101-103 

Dijous 4/XII

VINE A MUNTAR LA 
CARPA! Porta el teu martell! 
9h, C/Segre amb C/Parellada 

Divendres 5/XII

CONCERT Sabotejant 
fronteres amb:
Amanda Jane, Proyecto Cu-
maco, Chaq Lala, Casi ná 
21h, Karpa

Dissabte 6/XII

MATINAL INFANTIL + 
xocolatada 
� e Panettone Brothers 
11h, Karpa
RUTA HISTÒRICA per 
Sant Andreu 12h, Karpa
MOSTRA DE LLIBRES i 
fancines feministes. 
17h, Karpa
CONCERTS: 
Tributo a Heráclito no ha-
brá otro igual, Perras viejas, 
Kavrons, Pesadilla en Elm 
Street, Mente en guerra 
21h, Karpa
i després, vine a desmuntar la 
karpa! Recull el teu martell! 

Diumenge 7/XII

FESTASSA
22h, Diables (organitza Di-
ables de Sant Andreu)

17enes Festes Alternatives
Divendres 28/XI

TARDA DE JOCS
19h, AVV Tramuntana 

Dissabte 29/XI

CONCERT amb 
La Banda del Panda, Alè 
d’all, Antiherois 
21h, Jardinets Can Fabra 

Diumenge 30/XI

PROJECCIÓ de “Che, el ar-
gentino”, d’Steven Soderberg 
18:30h, AVV Tramuntana 

Dilluns 1/XII

XERRADA “La crisi, que 
la paguin els rics!”, sobre la 
directiva de les 65 hores i la 
directiva de la vergonya 
19h, AVV Tramuntana 

Dimarts 2/XII

PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE “Tots els camins 
porten a Romania”, de Ra-
mon Usall, amb degustació 
de licor romanès 
20h, al Bar Versalles  

Dimecres 3/XII

PROJECCIÓ de “13 rosas”, 
d’Emilio Martínez Lázaro 
19h, AVV Tramuntana 

Divendres 5/XII

XERRADA (19h): Llui-
ta, deportació i resistència. 
Amb l’Amical Ravensbrück 
PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE de Mar Trallero “La 
dona antifeixista a Europa”

PROJECCIÓ de 
l’audiovisual “Neus Català, 
la veu de la consciència” 
19h, Auditori Can Fabra 

RUTA JOVE DEL PORRÓ
21h, Pl. Palmeres 

Dissabte 6 /XII

3r TORNEIG DE FUTBOL 
SALA: Fes-li un gol a la con-
stitució!  
10h, Pistes de Sant Pacià 
XERRADA “50 anys de Re-
volució Socialista a Cuba” 
amb un membre de la Bri-
gada Catalana Venceremos! 
19h, AVV Tramuntana 
SOPAR CUBÀ, amb men-
jar típic del país
21h, Porxada del mercat 
FESTA CUBANA 
22:30h, Porxada del mercat  

Diumenge 7/XII

MATINAL DE CULTURA 
POPULAR amb la Bastone-
ra de Sant Andreu, bitlles ca-
talanes, mag, conta-contes... 
10h, Pl. Palmeres 
NIT DE CANTAUTORS 
amb en Cesk Freixas i en 
Josep Romeu 
22h, Pl. Enfadats 

Dilluns 8/XII

RUTA HISTÒRICA per 
carrers i llocs emblemàtics 
de Sant Andreu  
11h, Pl. Orfila 
DINAR DE GERMANOR
Porta el menjar, nosaltres 
posem la resta! 
14h, AVV Tramuntana 
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