
Mig miler de persones 
es van citar el 10 de 
maig per celebrar el 

desè aniversari de l’AVV Sant 
Andreu Nord-Tramuntana i  
reclamar l’inici de la construc-
ció de l’ambulatori, acompanyat 
d’una paella popular i cercavila.

A les 11 del matí ja hi havia 
moviment a Can Fabra amb 
el repartiment dels tiquets de 
la paella. L’èxit quasi desborda 
l’organització quan abans de dos 
quarts d’una ja s’havien esgotat 
els vals. Durant el repartiment 
els Timbalers de Sant Andreu 
van amenitzar la jornada i pre-
parant els ànims pel cercavila 
que havia de cobrir el recorregut 
fi ns a la Casa Bloc a través del 
carrer Torres i Bages. Al voltant 
de 300 persones van reclamar 
rere la pancarta que demanava 
“Ambulatori ja!” fi rmada també 
per la FAVB, l’inici de les obres 
del centre sociosanitari que està 
projectat pels terrenys de les 
casernes. La consigna més im-
mediata era la celebració d’una 
reunió entre l’AVV de Tramun-
tana, la de Palomar i la FAVB 
amb la Consellera de Sanitat 
Marina Geli. La marxa va tran-
scórrer sense problemes malgrat 
la pressió de la Guàrdia Urbana 
per a enllestir-la el més aviat pos-
sible.

A l’arribada als jardins de la 
Casa Bloc es va llegir un mani-
fest en reclam dels equipaments 
no construïts a les casernes i es 
va començar a repartir els plats 
d’arròs i menús per a més de 
500 persones. Al fi nal de l’àpat 

es van entregar diferents plaques 
a persones vinculades a la lluita 
del barri de Tramuntana a qui 
es va retre homenatge. Luís Es-
tevan, per la seva tasca d’atenció 
a l’urbanisme; Carmen Castillo, 
per la tasca humanitària amb els 
ocupants de les casernes; Anto-
nio Sánchez, per la dinamitza-
ció del club de petanca; i Carlos 
Lorenzo com a lluitador infati-
gable i fundador de l’AVV.

En paral·lel al llarg del dia es 
va muntar una taula de recol-
lida de signatures per mostrar 
els rebuig a la manca de data per 
l’inici de les obres de l’ambualtori. 
Al fi nal del diumenge la xifra de 
signatures ja arribava a les 800, 
que sumades a les que s’han estat 
recollint els últims mesos ja en 
són més de 3000. Properament 
es lliuraran les signatures al  reg-
istre del districte de Sant Andreu, 
com a mesura per fer pressió en 
la demanda d’una reunió amb la 
Consellera de Salut, Marina Geli, 
la màxima responsable actual-
ment de la desfeta d’equipaments 
sanitaris a Sant Andreu.

Segons informa l’actual presi-
dent de l’AVV, la conselleria ha 
ofert una reunió amb les entitats 
veïnals a la seu de l’administració 
però amb un tècnic. “Nosaltres 
volem parlar amb la consellera 
com dèiem en la nostra sol·licitud, 
ja n’hem fet prou de reunions 
amb persones que no poden ad-
quirir compromisos”, reclama. Per 
altra banda, en relació amb la dè-
cada de lluites socials que ha dut 
l’AVV afi rma que “hem estat deu 
anys lluitant pels equipaments i 
millores socials per Sant Andreu 
i seguirem fent-ho” Veure tanta 
gent al nostre costat ens anima 
a continuar”.
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La popular frase feta catalana és un clar resum del funcio-
nament del sistema capitalista i de les seves institucions. 
L’Administració estatal, com a fi lla directa, n’és una clara 
mostra. I la repressió, nineta dels ulls de l’Estat capitalista, 
l’exemple més clar d’aquesta subordinació econòmica de la 
llibertat de les persones i pobles. La repressió, eina impres-
cindible per a l’Estat capitalista per controlar, subjugar i eli-
minar, si cal, aquelles persones i col·lectius que li fan front, 
necessita d’una metamorfosi constant per poder-se presen-
tar amb bona cara davant la majoria de la població. I d’aquí 
sorgeix la idea de les penes-multa: condemnes econòmiques 
que, en cas de no ser satisfetes, es transformen en dies de pre-
só que s’han de complir obligatòriament, independentment 
de si es tenen antecedents o no, o si se supera la mínima con-
demna per entrar a presó. Així, l’Estat es mostra, però, més 
nítidament com n’és, de classista: si tens diners, evites la pre-
só; sinó, cap dins. I ho fa descaradament: no fa ni un mes, un 
jove d’Esplugues de Llobregat ha passat 10 dies a presó per 
no pagar una multa de 60€, derivada de la seva lluita contra 
la destrucció del territori. Si la preocupació de l’Estat fossin 
els diners, no se n’hagués gastat molts més que 60€ durant 
els seus 10 dies a presó. La voluntat de la repressió, però, és 
atemorir les persones que lluita i el seu entorn. I més: un 
jove de Vilanova i la Geltrú pot passar-se 50 dies a la presó 
per haver-se manifestat contra la crisi i els seus responsables. 
Precisament per denunciar que qui menys té és sempre qui 
més ha de pagar, aquest jove serà empresonat.

Multitudinària celebració 
reivindicativa a la Casa Bloc
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El cercavila va assenyalar amb força les administracions.
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L’arribada del TAV i la 
necessitat de generar 
més plusvàlues a través 

de la construcció i el negoci de 
les immobiliàries està apuntant 
directament cap al casc antic.

Malgrat que, amb la crisi, s’ha de-
mostrat que l’especulació urbanís-
tica i els negocis que se’n deriven 
(construcció, immobiliàries, etc.) 
no són gens benefi ciosos per a la 
immensa majoria de la gent ni a 
curt ni a llarg termini, a Sant An-

dreu se segueix patint enorme-
ment aquesta situació. Ara, de-
sprés de l’espoli dels terrenys de 
les antigues casernes militars, de 
la remodelació de tota la zona de 
la Sagrera afectada per l’estació 
del TAV, i de les requalifi cacions 
encobertes a la zona industrial del 
Bon Pastor, li toca el torn al casc 
antic.

I tot això, malgrat que les 
obres del TAV i de l’estació, tant 
a la zona de Sant Andreu com de 
la Sagrera, s’estan endarrerint per-
què les plusvàlues previstes gràcies 
a la venda de pisos a preu lliure 
s’han esfumat a causa de la crisi. 

Al casc antic, però, són necessàries 
altres “requalifi cacions encobertes”, 
i es fan a través d’esquerdes legals 
a l’hora de superar els límits edi-
fi cables, tot modifi cant el PGM 
(Pla General Metropolità), que 
data de l’any 1976.

En aquest sentit, s’estan obrint 
nous vials més amples que amena-
cen llocs històrics com el mateix 
C/Grau. L’obertura de carrers 
més amples permet, automàtica-
ment, augmentar les alçades màxi-
mes permeses en la construcció 
d’edifi cis, trencant així la fesomia 
urbanística de Sant Andreu i el 
teixit social i veïnal que se’n deriva.

Aquest fet demostra, un cop 
més, que els polítics al poder, 
siguin del color que siguin, seg-
ueixen únicament els interes-
sos econòmics d’aquells que els 
paguen les campanyes, en lloc 
d’apostar per un continuum urbà 
que segueixi la fi losofi a de poble 
que caracteritza Sant Andreu i 
que s’adeqüi a les necessitats de 
la seva gent. Lluny d’això, s’està 
apostat per allò que la Barcelona 
dels negocis necessitat, i en aquest 
sentit Sant Andreu serveix com a 
plataforma (per hotels i ofi cines) i 
com a llançadora (per fer de nexe 
amb l’exterior).

El casc antic en el punt de mira

Una trentena d’entitats participen en 
les Festes de Primavera de l’Harmonia
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Un any més a mitjans 
de maig s’han dut a 
terme les Festes de 

Primavera de Sant Andreu. 
Enguany, han estat organi-
tzades per L’Harmonia, la 
Federació d’Entitats que llui-
ta per aconseguir un Ateneu 
Popular i autogestionat a la 
nau central de l’antiga fàbrica 
tèxtil Fabra i Coats.

Les festes, realitzades del 7 al 
10 de maig, i del 15 al 17, han 
agrupat entitats tant diverses 
com les AMPAs de Sant An-
dreu, les AVV de Tramunta-
na i Palomar, els Diables i la 
Bastonera de Sant Andreu, La 
Gordíssima, l’AE Jaume I o 
els Amics de la Fabra i Coats, 
entre moltes d’altres, arribant 

fi ns una trentena.El primer cap 
de setmana es van realitzar les 
activitats descentralitzades de 
cada entitat, entre les que po-
dem trobar tallers infantils, de 
paper reciclat, teatre, cinema o 

un torneig “futbolero” organit-
zat per l’Assemblea de les Festes 
Alternatives.

El segon cap de setma-

na es van dur a terme els actes 
unitaris. Una sardinada i paella 
populars, l’actuació de la Basto-
nera i els gegants de Sant An-
dreu, cau al carrer, una cremada 
de diables, un concert de rumba 

van donar, per uns dies, alegria 
i color a un poble amb manca 
d’espais i equipaments per a ac-
tivitats culturals o festives.

En total, entre els dos caps de 
setmana, es van arribar a realit-
zar fi ns a una quarantena d’actes, 
en una mostra de la riquesa cul-
tural andreuenca. I una mostra, 
també, de la importància d’un 
espai autogestionat per aques-
tes entitats. Doncs precisament 
el que L’Harmonia vol ser un 
espai que dinamitzi social i 
culturalment el teixit humà i 
associatiu de Sant Andreu de 
Palomar, reutilitzant les naus 
de la Fabra i Coats. Un edifi ci 
històric i emblemàtic, a més, 
per a la població andreuenca 
que podria convertir-se en un 
punt de trobada i de creació.

Exemples d’espais auto-
gestionats per les entitats en 
trobem a Nou Barris, amb 
l’Ateneu Popular o el Casal de 
Joves de la Prosperitat, però 
cap en tot el Districte de Sant 
Andreu.



Enric Duran, l’activista anticapitalista que va estafar 492.000€ 
als bancs i va declarar públicament que no els tornaria, en 
favor de les lluites dels moviments socials i per denunciar el 

paper de la banca en el món capitalista, ha sortit en llibertat provi-
sional sota una fi ança de 50.000€.

L’acció es va donar a conèixer a través de la 
publicació Crisi, que va ser repartida arreu dels 
Països Catalans. En aquesta s’anunciava l’acció 
s’informava que abandonaria el país donat que 
la seva actuació es considerava il·legal. Sis mes-
os més tard, el 17 de març d’enguany, sortia al 
carrer la segona publicació, coincidint amb la 
reaparició de l’activista.

Enric Duran va tornar amb una roda de 
premsa a Barcelona, concretament al rectorat 
de la UB, llavors ocupat pels estudiants. Aquella 
mateixa matinada era detingut per una munió 
de policies de paisà que, sense informar-lo dels 
motius de la detenció ni dels seus drets, el van 
introduir dins una furgoneta i se’l van endur.
El que s’esperava fos un esdeveniment mediàtic 
va quedar eclipsat per l’actuació del mateix 

cos policial durant el violent desallotjament del rectorat per part dels 
Mossos d’Esquadra aquell mateix matí i les successives càrregues 
policíaques que van acabar amb centenars de ferits i denuncies en una 
de les jornades més violentes dels últims anys.

La crisi política que va desfermar l’actuació dels Mossos 
d’Esquadra, així com la destitució d’un càrrec intermig d’ICV van fer 
que l’empresonament immediat d’Enric Duran quedés en un segon 
terme. Les mostres de suport no es van fer esperar, tant davant la Bor-

sa de Barcelona, com a Plaça Catalunya i amb 
pintades i expressions arreu del territori, es va 
crear de forma immediata un grup de suport.
Empresonat a Can Brians sota l’excusa d’un 
suposat risc de fuga, Duran va reafi rmar-se en 
que no desistiria en la seva lluita contra el capi-
talisme. Després de dos mesos a la presó, on 
seguia escrivint i participant d’eines dels movi-
ments socials,  la jutgessa de l’Audiència Pro-
vincial va considerar que el risc de fuga ja no era 
tant elevat i va decretar-li una fi ança de 50.000 
euros per la llibertat provisional. Així, el 21 de 
maig, Enric durant sortia de la presó.

Actualment resta a l’espera de judici per es-
tafa, un judici al que el col.lectiu Crisi vol donar 
la volta i que serveixi com a judici popular als 
bancs i “a tots els que han causat aquesta crisi 
que paguen els i les treballdores”.

El “robin banc” a l’espera de judici
ens hi fixem | 
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EL VERSALLES ,TANCAT
El passat 12 de maig, el mític 
Bar Versalles, ubicat des de fa 
81 anys al C/Gran, a l’alçada 
de la Pl. Comerç, ha tancat les 
portes. La causa, les difi cultats 
econòmiques que han impossi-
bilitat retornar el crèdit neces-
sari per les obres de remodel-
ació que tot just s’hi van fer fa 2 
anys. Al carrer queden els seus 
treballadors/es i els records, 
personals i històrics, que ha 
acollit des de sempre. Segons 
sembla, però, no es descarta del 
tot que pugui tornar a obrir les 
seves portes.

DE FESTA EN FESTA
Amb els últims sospirs de la 
primavera i la propera arribada 
de l’estiu, arriben també la ma-
joria de les festes majors ar-
reu. A Sant Andreu es podrà 
gaudir de les Festes de la Trini-
tat Vella, que compten amb 
programa ofi cial i també alter-
natiu d’activitats per a totes les 
edats. Serà del 30 de maig al 
8 de juny. I gairebé coincident 
en dates, del 30 al 7, tindran 
lloc les Festes de Prosperitat, a 
Nou Barris, ben a prop de casa. 
No hi ha excusa per no sortir 
de casa!

PER LA LLENGUA
Aquest passat mes de maig, 
diverses persones i entitats 
andreuenques s’han començat 
a reunir per preparar les jor-
nades per la llengua, segons 
hem pogut saber a L’Eixida. 
La intenció de les jornades per 
la llengua, que se celebren des 
del 2002 tot i algunes interrup-
cions, és la d’estendre l’ús social 
del català entre tota la població. 
Enguany tindrà lloc la sisena 
edició, que no té encara dates 
fi xes, ja que l’assemblea organ-
itzadora debat de fer-ho entre 
principis o fi nals d’estiu.

CENTENARI  DE LA UESA
Els seguidors de la UE Sant 
Andreu Desperdicis han or-
ganitzat actes per a una cele-
bració alternativa del centenari, 
que pretén acostar el club al 
poble andreuenc. Les activitats 
d’abans de l’estiu seran el 20 de 
juny amb un exposició història 
del club i un sopar  i el 13 de  
juny una cafeta a la Gordi on 
es projectaran imatges rela-
cionades amb la UESA que els 
afi cionats hagin enviat. El 4 de 
juliol es farà una festa al mateix 
local i l’11 de juliol un torneig 
de futbol sala a  Sant Pacià.

LLUITA ANTICAPITALISTA

 ras i curt

Duran a la roda de premsa feta a la UB.
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Parlem amb Felipe Ale-
gría, veí del barri de la 
Prosperitat i candidat a 

les eleccions europees per Inicia-
tiva Internacionalista-Solidari-
tat entre els Pobles (II-SP), la 
candidatura anticapitalista que 
ha estat intent d’il·legalització 
per part del govern.

- El candidat pels Països Cata-
lans d’II-SP, Josep Garganté, 
ha dit en més d’una xerrada 
que es va fer una porra sobre la 
il.legalització de la candidatura. 
Tu eres dels optimistes o dels 
que pensaves que el Tribunal 
Constitucional confi rmaria la 
il.legalització?
Segons anaven desenvolupant-se 
les coses, m’anava posant més opti-
mista, perquè la resposta a aquest 
atropellament antidemocràtic va 
ser molt àmplia. Tota la gent qui 
vam demanar suport del món de 
la cultura, intel·lectuals, gent del 
món sindical, a nivell internacion-
al… Vèiem que les acusacions del 
govern sobre que érem Batasuna 
i ETA i que tot era un muntatge 
no quallaven entre la gent. Crec 
que aquesta gent pagaran un preu 
polític molt alt, perquè han per-
dut credibilitat i a més sabien que 
el Tribunal Superior Europeu no 
els hagués deixat passar aquesta 
il·legalització. Jo estava preparat 
per la il·legalització, però a la por-
ra vaig posar que seria legal!

-  Com valores el fet que fi nal-
ment us pugueu presentar a les 
eleccions europees?
Això és molt important perquè 
suposa un pal molt gran a la llei de 
partits, torna a posar en evidència 

al govern i a tot l’aparell electoral, 
a totes les forces que els han do-
nat suport i a algunes que es di-
uen d’esquerres i d’esquerres han 
demostrat que tenen poc. A més 
és la candidatura que s’enfronta al 
govern i al tema anticapitalista de 
manera més clara, això és un valor 
molt important.

- Per molta gent ha estat una 
sorpresa la formació d’aquesta 
candidatura, tant poc temps 
abans de les eleccions. Com 
s’ha aconseguit un projecte com 
aquest que uneix l’esquerra an-
ticapitalista estatal i l’esquerra 
independentista dels diferents 
pobles?
Això segurament ha estat perquè 
s’han donat condicions inèdites, 
perquè això t’ho planteges en 
altra situació és impossible. Les 
circumstàncies generals havien 
canviat, amb la crisi i amb tota la 

falsa prosperitat que havia donat 
lloc a la pràctica política de tots 
aquests anys mostrava la neces-
sitat d’un canvi. D’altra banda hi 
havia hagut l’escàndol tan gros del 
País Basc, quan tot un sector molt 
important de la població no té el 
dret a votar la seva opció política 
per culpa de la llei de partits.

- A més, aquests últims dies 
hem pogut veure molts actes de 
suport i comunicats de sindical-
istes, estudiants, artistes, etc. do-
nant suport a la candidatura. 
Hi havia una necessitat entre 
la gent. Jo he anat a diferents 
mítings i trobades i m’he adon-
at que la gent s’acostava i que es 
reunien moltes persones a cada 
acte. La conjuntura era molt 
favorable a que es despertés 
aquest sentiment de simpatia 
entre la gent, som la candidat-
ura de càstig.

.  Què penses que pot apor-
tar una candidatura al parla-
ment europeu, tant llunyà a 
la població, als i les trebal-
ladores de llocs com Nou 
Barris o Sant Andreu?
El moviment que s’ha creat en-
torn de la candidatura, que si 
trèiem un eurodiputat quedarà 
molt reforçat, és un agrupa-
ment de gent de diferents orí-
gens i opinions coincidents en 
aquests valors de lluita anti-
capitalista, llavors la lluita per 
les necessitats del barri és un 
actiu importantíssim. I s’ha 
de tirar cap aquí també, no ha 
de ser una candidatura elec-
toral i llunyana, sinó que l’hem 
d’entendre com un agrupament 
de forces també anivell local, i 
és per això que s’ha d’aprofi tar.

- Per acabar. Aquest úl-
tims dies hi ha hagut cer-
ta polèmica amb la carta 
oberta de Josep Garganté a 
Izquierda Anticapitalista i 
al PCPE per tal que dema-
nessin el vot per II-SP. Què 
en penses?
A mi m’agrada. No és una 
opinió de la candidatura, 
dins hi ha opinions diverses. 
Considero que està molt ben 
feta, i de manera elegant. A 
més diu que si no hi hagués 
hagut II-SP hagués anat a les 
llistes d’IA o PCPE. També 
diu que dins de l’esquerra és 
legítim apel·lar al vot útil. 
Veritablement seria una pena 
que per uns pocs vots ens 
quedéssim sense eurodipu-
tat. Jo crec que la carta oberta 
està ben argumentada.

“Poder-nos presentar signifi ca un 
pal molt gran a la Llei de Partits” 
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Presentació de la candidatura a Barcelona.


