
AMB ULLS PROPIS

En un poble com el nostre, en què el Districte posa pocs recursos 
i moltes traves a l’hora d’organitzar actes o festes, és encara més 
important organitzar-nos i crear un teixit i una cultura popular 
més enllà de la centralització de ‘grans’ actes. És important que 
cada carrer, cada entitat organitzi els seus actes, tingui més o 
menys afluència de públic, ja que la diversitat d’entitats és la ri-
quesa de Sant Andreu. És així, a més, com coneixem els nostres 
veïns i veïnes i aprenem a conviure, i el que és més important, 
a parlar. Parlar del nostre poble, de les mancances que té, de 
com l’està destruint l’especulació urbanística, de les deficiències 
que tenim en educació o equipaments, en definitiva, és així com 
aprenem a treballar colze a colze i organitzar-nos, donant així 
vida al nostre poble. És no tallant la veu i les propostes dels 
diferents col·lectius que tenim a Sant Andreu com podrem veure 
altres visions diferents del pensament únic, crítiques, que podran 
aportar una alenada d’aire fresc. Que ens podran ensenyar allò 
que altres no volen que veiem. L’autogestió que practiquen 
alguns col·lectius no és només una manera difícil de finançar-se, 
és tota una filosofia d’entendre i dur a terme les pràctiques 
partint de la pròpia creació popular, sense tuteles ni restriccions, 
per fer nous projectes, per canviar aquest món. I és que tot està 
per fer, i tot és possible.
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D es de fa anys, Sant An-
dreu gaudeix de diver-
ses propostes al mar-

ge de la Comissió de Festes. 
Aquestes sempre s’han trobat 
i es troben amb censures, im-
pediments, boicots o crimina-
litzacions.

 
Enguany se celebren a Sant 

Andreu les 15es Festes Alterna-
tives i la 3a Festa Major Reivin-
dicativa, propostes organitzades 
per col·lectius de caire socio-po-
lític que pensen les festes en clau 
també de lluita i difusió del seu 
discurs i pràctica política. Aquesta 
riquesa cultural en la Festa Major 
no és vista per tothom com un bé 
a mantenir, sinó més aviat com una 
amenaça al seu pensament únic, ja 
que acostuma a posar l’accent en 
les situacions més compromeses 
de la nostra societat. És aquest 
postura crítica, tant en els con-
tinguts con en la pràctica de les 

festes (l’autogestió), que les ha fet 
estar en el punt de mira d’aquells 
que tant bé es troben aferrats a les 
seves poltrones.

La primera, la bici-farra

La ja mítica bici-farra an-
dreuenca va ser la primera en 
patir aquesta repressió. En la pri-
mera edició, ara farà uns 15 anys, 
el Districte la va voler prohibir. La 
veu va córrer com la pólvora i tot 
i ser el primer any, es van reunir 
més de 600 persones, segons 
alguns testimonis. La Guàrdia Ur-
bana, que havia muntat un control 
d’alcoholèmia, el va desmuntar 
ràpidament al veure la gran quan-
titat de gent que venia. Més tard, 
el districte volia que es canviés el 
nom “argumentant” que incitava a 
beure alcohol. En el final d’una de 
les primeres edicions es va viure 
un episodi prou fosc: en acabar-
la hi havia una festa mexicana, on 
s’hi van presentar un grup d’skins 
feixistes, amenaçants, i la gent s’hi 
va enfrontar.  Els feixistes van fu-
gir a pl. Orfila, on n’hi havia més.   

Creant festes populars
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Acció al pregó de l’any passat.
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U n any més el pressu-
post de la Festa Major 
continua sent baix i el 

Districte posant traves a les 
entitats.

Com ja ens havíem fet ressò 
en números anteriors del butlletí, 

la passada Festa Major’05 va estar 
marcada pel baix pressupost, 
11.200 euros (el mateix des de 
fa 8 anys), i per la ingerència 
del Districte en molts aspectes 
de la festa. En alguns casos, 
aquesta intervenció es traduí en 
restricció política o denegació 
d’infraestructura bàsica. Per aquest 
motiu, la Comissió de Festes i 
diverses entitats andreuenques 

varen començar a treballar en 
l’elaboració d’un ‘Manifest per una 
Festa Major digna’, que recollia tot 
un seguit de crítiques i propostes 
per tal de millorar la Festa i aglu-
tinar el màxim de forces per fer 
pressió de cara al Districte. 

Les peticions recollides en 
aquest manifest són recursos bà-
sics per al desenvolupament d’una 
Festa Major; més infraestructures, 
una major difusió dels actes, més 
col·laboració del districte (ja sigui 
per tallar els carrers, disminuir la 
càrrega burocràtica o més flexibi-
litat amb els horaris), la possibilitat 
d’utilitzar tant els espais públics 
com els equipaments municipals i 
un millor finançament.

Aquestes reclamacions, però, 
han quedat en no res. Si bé al 
principi, des dels preparatius de la 
Festa Major i fins al desembre les 
entitats es reuniren amb freqüèn-
cia, cada cop assistien menys en-
titats a les assemblees. No és fins 
al març quan s’acorda finalment 
el Manifest i es decideix anar a 

buscar adhesions d’altres entitats, 
però la iniciativa s’acaba aquí. Al 
juny, la Comissió de Festes con-
voca a algunes de les entitats que 
havien assistit a les assemblees, 
però de les poques convocades, 
encara n’assistiren menys. És per 
això que la Comissió decideix no 
convocar-les de nou. La paradoxa 
està en què era, és i ha de ser la 
Comissió la principal interessada 
en què una proposta com aquests 
prosperés.

I així, un any més, el pressu-
post continua sent molt baix i el 
Districte continua amb el mateix 
plantejament de Festa Major. Les 
entitats se segueixen trobant amb 
problemes per organitzar una Fes-
ta que cada cop viu menys gent: 
una festa centralitzada a la plaça 
Can Fabra, sense infraestructures 
i un baix pressupost. La solució: 
retallar els dies de festa i deixar-la 
en una setmana, baix pressupost, 
menys actes. Al cap i a la fi, mort 
el gos, morta la ràbia. O no.

Ve de la pàgina anterior. 

Quan la gent de la bicifarra hi va 
arribar hi ha haver enfrontament 
directe, i a més va haver de patir la 
repressió de la policia: nombrosos 
detinguts i ferits. Als skins no els va 
passar res, i l’Ajuntament mai es va 
personar contra ells.

Retalls de pressupost

D’altra banda, Diables de Sant 
Andreu participen tant de les festes 
oficials com també realitzen pro-
postes alternatives, recollint totes 
les activitats de teatre, circ i altres 
que es realitzen al seu local. És se-
gurament el seu compromís socio-
polític el que l’ha situat també en el 
blanc de les retallades. Porten anys 
fent el correfoc i l’espectacle d’inici 
amb el mateix pressupost. L’any 
passat ja es van plantar (per segon 
cop en tota la història) i no van fer 

l’espectacle. L’any anterior havien 
fet també una acció de protesta. 
Enguany, a més, els han retallat 
300 euros del ja escàs pressupost. 
Com que són els 25 anys, no volen 
deixar de fer l’espectacle d’inici del 
correfoc, ja que anteposen el gaudi 
del poble a qualsevol altra cosa. 
Això sí, hauran de posar molts di-
ners de la seva butxaca per fer-ho, 
i això en una entitat autogestionada 
és un gran esforç.

Censura política

Les Festes Alternatives són 
les més antigues de Sant Andreu 
i de sempre s’han trobat amb pro-
blemes: des de la bicifarra, fins a 
les festes al CSO El Palomar. El 
Districte havia pressionat la Co-
missió de Festes sota l’excusa de 
ser una casa okupada. Aquest CSO 
va donar els diners d’un premi de 
guarnició de carrers a les entitats 

de Sant Andreu, demostrant que 
ells amb l’autogestió en tenien 
prou. Amb l’espai sempre han tin-
gut problemes, i han anat variant 
amb certa regularitat. Enguany els 
volien enviar als terrenys en obres 
de Can Portabella, però s’hi van 
negar en rotund. També han tingut 
problemes amb el punt de llum, 
havent-lo d’exigir en reiterades 
ocasions; algun cop l’han agafat 
d’un veí solidari, i un altre el van 
haver de punxar directament. L’any 
passat els problemes van destacar 
per la censura política: hi va haver 
cinc actes censurats completament 
al llibret de festes pels seus títols, 
majoritàriament qüestionadors i 
crítics amb el pensament únic i la 
repressió que l’acompanya.

Aquest serà el 3r any que se 
celebrarà la Festa Major Reivindi-
cativa, però tot i la curta existència 
llueix ja tot un historial de proble-
mes. Després d’unes primeres fes-

tes sense problemes, l’any passat 
es van trobar amb la censura total 
de quinze dels setze actes progra-
mats. L’excusa era que molts es 
feien en una casa okupada (i que 
això era un gran risc per la gent) 
o que eren amb temàtiques polí-
tiques. El cas, però, és que l’any 
anterior també s’havien fet els ac-
tes a la mateixa casa, amb temàti-
ques similars, i que entre els 15 
actes n’hi havia 5 que es feien fora 
d’aquella casa, sense ser “polítics”, 
i que també van ser censurats. A 
més, van haver de pagar la tarima 
de la seva butxaca. Enguany s’estan 
trobant amb més problemes, con-
seqüència, segurament, d’una ac-
titud de dignitat que els ha portat 
a denunciar-ho sense embuts, com 
per exemple, en l’entrada al ple 
del febrer d’enguany denunciant la 
censura política i la falta de llibertat 
d’expressió a la Festa Major.

Un altre any de baix pressupost

Actuació dels Diables de Sant Andreu.

redacció 



El futur que somiem... el present que construïm!

Aturem els trens de l’especulació!

MANIFESTOS

Benvolgudes veïnes i veïns de Sant Andreu de Palomar
Com ja fa 15 anys, per aquestes dates, les festes alternatives 
tornen a sortir al carrer !

Un grup de veïns i veïnes ens hem reunit per organitzar-les, demos-
trant-nos un cop més que les ganes, la il·lusió, el compromís i la imagi-
nació són els ingredients necessaris per fer realitat alguns dels nostres 
somnis. 

Sabem que les coses no són fàcils: una normativa de “civisme” pretén 
negar-nos el dret a utilitzar els carrers, les places i els parcs; l’ administra-
ció no vol sentir a parlar del compromís polític i social fora del teatre que 

ens venen però sempre està disposada a penjar-se medalles manipulant i 
fent el que els peta, enganyant o desinformant a la població. L’assemblea 
de festes alternatives, lluny de mercantilitzar l’oci i la cultura, fa dels seus 
beneficis una via de finançament per recolzar altres iniciatives de resis-
tència i per poder mantenir-se any rere any com porta fent des de fa molt 
temps a Sant Andreu de Palomar. 

Creiem en el poder de l’autogestió, en una organització assembleària 
i sense jerarquies on poder construir projectes propis amb la participació 
de tota persona que vulgui, i renegant de la idea de ser únicament espec-
tadores de les coses que passen al nostre voltant.
Amb aquestes idees teixim les festes, amb preus populars (dins del que el 
capitalisme ens permet), recuperant els carrers, rebutjant actituds feixis-
tes, racistes, homòfobes, xenòfobes..., lluitant, amb la cultura, l’esperit 
crític i el respecte com a mitjà i finalitat d’allò que construïm.   

Gràcies ajuntament, gràcies per impedir l’expressió lliure de les nos-
tres idees al programa oficial, per marejar-nos a l’hora d’intentar trobar un 
lloc decent per fer les festes i per intentar arraconar-nos en un descampat 
lluny del nucli festiu, en un nou intent d’apagar la nostre veu.... i es per 
aixó que hem cridat, cridem i cridarem!

Les festes alternatives engeguen el 26 de Novembre i ens po-
dràs trobar a la carpa a partir del 4 fins al 8 de desembre al 
carrer Joan Torras. T’hi esperem!

Benvinguts i benvingudes a la 3a Festa Major Reivindica-
tiva (FMR) de Sant Andreu! 

Benvinguts i benvingudes a la Festa Major més perseguida i boicotejada de 
Sant Andreu! Benvinguts i benvingudes a la Festa Major que el Districte no vol 
veure ni en pintura! Benvinguts i benvingudes a la Festa Major més incòmoda i 
molesta per als que seuen a les seves poltrones! 

Són 3 anys ja de Festa Major Reivindicativa, i són 3 anys superant esculls de 
censura, de limitacions i de persecucions, 3 anys denunciant els problemes que 
té el nostre poble i assenyalant-ne els culpables, sense amagar-nos, amb el cap 
ben alt. Un cap que ens volen fer baixar amb tot tipus d’enganyifes que només 
poden fer aquells que tenen el poder, sigui quin sigui, i es creuen superiors. No-
més la mentalitat esclava dels serfs pot tornar-se dèspota i prepotent quan té un 
poc espai per manar. Però no callarem! I no callarem, perquè ja estem farts/es 
de patir per poder viure al nostre poble. Cada any, l’augment de l’especulació ens 
ofega una mica més, i seguir vivint a Sant Andreu es converteix en poc menys 
que una heroïcitat, sobretot per als i les més joves. Tot i així, encara hem de veure 
com gent que suposadament defensa els interessos del veïnat es ven per un plat 
de llenties i ens deixa a les mans del Districte i les empreses que s’enriqueixen a 
costa de la nostra precarietat. Empreses que fan enormes beneficis amb terrenys 
públics, comprats per 4 duros i venent pisos a preus de luxe, amb la complicitat 
de l’Ajuntament. Al terrenys de les casernes ens han robat la camisa i la dignitat, 
i encara en volen més amb l’excusa del TGV, aquesta gran obra faraònica que 
patirem la gran majoria per a l’ús i gaudi de quatre empresaris. Ens destrossen el 
territori, trenquen la fesomia i el teixit social andreuenc, augmente encara més els 
preus de l’habitatge... i encara volen que aplaudim! Per si no n’hi havia prou, els 
equipaments segueixen brillant per la seva absència. Seguim sense prou centres 
sanitaris, sense cap casal de joves o de barri gestionat pel poble, sense cap centre 
de cultura popular digne d’aquest nom, seguim tenint escoles en barracons... 
però així sí, la comissaria dels Mossos d’Esquadra ja està llesta i funcionant! 

Abans que els serveis socials mínims i més bàsics, abans que mirar de garantir un 
cert benestar social, la repressió! Abans que res, els cossos i forces de repressió 
de l’Estat, portin la bandera que portin, per garantir la nostra inseguretat perma-
nent gràcies a les identificacions i detencions arbitràries, al control social més 
extrem i a les tortures amb total impunitat! I volen que aplaudim a qui procurarà 
que no dissentim ni el més mínim del seu ordre establert! Però ho tenim clar, els 
Mossos també són forces d’ocupació, ni els volem ni els necessitem! I és que 
mentre continuem ocupats com a poble, no ens valen ni ens valdran Estatuts 
ni  reformes. Els Països Catalans no han de pactar amb els seus opressors ni 
amb qui pacta amb ells, gestionant la nostra desaparició com a poble, la nostra 
precarietat com a treballadors/es, la destrucció del territori i la desaparició de la 
llengua. Els Països Catalans hem de ser conscients de la nostra unitat i lluitar per 
un futur millor, hem d’exercir el nostre dret a l’autodeterminació, camí de la Inde-
pendència i el Socialisme.  Portem més de 3 anys aixecant el cap, denunciant als 
mestres d’aquest circ que mediàtic i polític que converteix les víctimes en botxins, 
deformant la realitat fins a límits insospitats. Seguim responent a criminalitzacions, 
agressions i altres tipus d’atacs que rebem durant l’any. Són anys, ja, lluitant per 
un futur digne pel nostre poble, i molts més que seguirem fent-ho. Perquè mentre 
ens segueixin censurant, boicotejant i fent xantatge, sabrem que anem pel bon 
camí, el de la lluita!

I per agafar més forces i seguir lluitant, avui diem, lluita sí, fes-
ta també! Visa la Festa Major de Sant Andreu! Visca la terra!



 3a Festa Major
 Reivindicativa

PROGRAMA

Diumenge 26
12h EL FORAT DELS SOMNIS (espectacle infantil) a Diables

Divendres 1
20h BICIFARRA. Del Fraguel Rock al Rock & Trini 
DJ’ NINHODELOSRECAOS i DJ’ ALL I-LOI al Local de Diables. 

Dissabte 2
19h CABARET a Diables

Dimarts 5
21h FESTASSA a Diables

Del 3 al 10 de desembre
SETMANA DE CINEMA MUSICAL. Dilluns a dissabte 17h a 21h, diu-
menges 19h a 23h al PATAPALO 

...a la CARPA de FESTES ALTERNATIVES 

Dilluns 4 
18h CONTA-CONTES PER A GRANS. Les Fo + l’Os mandrós + Ma-
nuel Puig + Rosalia Vila i altres més...  
21h CINEMA A LA RASCA (Hi haurà caldo calentó...)

Dimarts 5 
11h JORNADA ESPORTIVA
14h DINAR POPULAR VEGÀ + VIDEO: “il vivisettore” (Laboratorio 
Anti-especista) 
20h 6 HORES DE SOROLL: Hijos del Butanero, Enajenados, No Hu-
mano, Hard Means, Karton de Vino

Dimecres 6 
17h XERRADA SOBRE LA SITUACIÓ DE MÈXIC: Els fets d’Atenco + 
video: “Atenco, romper el cerco”
20h JAM SESSION (porta el teu instrument)

Dijous 7 
17h XERRADA ANTI-PSIKIATRIA. Col·lectiu Anti-psiquiatria de Gràcia 
+ individualitats + video: “El monstruo de las 7 cabezas” 
21h CONCERT HIP-HOP: D.S.O, MTO, Gatp el Quiman & Kid Dooner 
i B.K.C

Divendres 8 
10.30h MATINAL INFANTIL. Pallassa tiki, espectacles i màgia + xo-
colatada.
11h TROBADA DISTRIS alternatives i anti-comercials. Pl. Comerç
14h DINAR + XERRADA pro-presos 4F
21h CONCERT: Rumborrachera, La Rumbe, Stoy ke Trino i Insershow

Dissabte 9 
23h GUATEKE al Rock&Trini: El Pogo del Organillo, DJ’Valero & Pa-
loma, Bolax Discoinform

Diumenge 10 
FUMADA POPULAR, per la despenalització de totes les drogues al 
Fraguel Rock

 15es Festes 
Alternatives

Divendres 1
19.30h XERRADA PER UN HABITATGE DIGNE. Amb les Assemblees 
per un habitatge digne de Nou Barris i Barcelona. A l’AVV de Tra-
muntana.

Dissabte 2
19.30h ‘PEDRO Y EL CAPITÁN’ a càrrec de 2x2 Teatre. Al Centre 
Cívc.

Diumenge 3
18h ‘VENEÇUELA CAMINANT CAP AL FUTUR’. Vídeo ‘Un mundo que 
ganar’ i xerrada amb la Brigada Catalano-Veneçolana Alí Primera. A 
l’AVV Tramuntana

Dimarts 5 
19.30h ‘PROJECTANT LA DESOBEDIÈNCIA’. Projecció de ‘V de 
Vendetta’, de James McTeigue i el DVD de Desobediència. AVV Tra-
muntana

Dimecres 6 
10h FES-LI UN GOL A LA CONSTITUCIÓ. 1r Campionat de futbol 
sala. A Sant Pacià. 

Dijous 7 
19.30h CINEMA POLÍTIC AMB KEN LOACH. ‘El viento que agita la 
cebada’. AVV Tramuntana

Divendres 8 
10h 1r CAMPIONAT DE BÀSQUET a Sant Pacià.
19h VESPRE D’ESPECTACLES amb el PD Txito San. A la Pl. Palme-
res. Organitza: Assemblea de Joves de La Sagrera i Sant Andreu (La 
Trinxera)

Dissabte 9 
21h CONCERT: Feliu Ventura, Skafam i Igitaia. Pl. Palmeres

AVV Tramuntana  Passeig Torras i Bages, 101-103

Carpa Festes Alternatives  C/ Joan Torras amb Torras i Bages

Centre Cívic  Carrer Gran, 111

Diables de Sant Andreu  C/ Ramon Batlle, 9

Fraguel Rock   C/ Coroleu amb Pl. de les Palmeres

Patapalo  C/ Ruben Darío, 25

Pl. Palmeres

Rock&Trini  Via Favència, 443

Sant Pacià  C/ Sòcrates cantonada C/Monges


