
informainforma
Els 3 joves de Gràcia 

acusats de ‘terrorisme’ han 
estat finalment absolts per 
“l’Audiencia Nacional”, que 
ni tant sols ha vist indicis de 
delicte per jutjar-los

El dilluns 24 d’abril  
“l’Audiencia Nacional” (AN) 
espanyola  va comunicar als 
advocats/es dels 3 de Gràcia 
que no havia vist indicis de 
delicte en les suposades pro-
ves aportades per la policia i 
que, per tant, quedaven total-
ment absolts.

Els fets van començar 
amb les detencions i tortures 
que patiren l’abril del 2002 
els tres joves, membres de 
l’Assemblea de Joves de Grà-
cia (AJG). Les proves contra 
ells eren inculpacions tretes 
sota tortura a un altre jove, 
torturat per ser acusat de cre-
mar un caixer, a qui obligaren 
a escriure notes contra ells a la 
seva agenda, tot i que gairebé 
ni els coneixia ni formava part 
de cap col·lectiu. Els 3 de Grà-
cia van presentar denúncia 
per tortures en diversos graus, 
però totes van ser arxivades.

Davant l’intent de crimi-
nalització de l’AJG, el diven-
dres 19 d’abril de 2002 més 
de 1000 persones es manifes-
taren pels carrers de Gràcia en 
solidaritat amb els tres joves. 
Des d’aleshores s’engegà una 
dinàmica antirepressiva de 
solidaritat que cristal·litzà en 

la Coordinadora Antirepressi-
va de Gràcia.

El novembre del 2003, co-
mençà un anar i venir entre 
el Jutjat nº29 de Barcelona, 
que s’inhibia de jutjar-los per 
considerar que el delicte pel 
que se’ls acusava constituïa 
“terrorisme”, i l’AN, que no s’hi 
considerava competent; fins 
a 3 vegades va anar el cas de 
Barcelona a Madrid. Tres anys 
i mig després de la seva de-
tenció, l’AN demanava proves 
que inculpessin els joves, que 
42 mesos després de la seva 
detenció encara no havien re-
but acusacions formals de de-
lictes concrets. El 8 d’abril de 
2006, més de 1000 persones 
es manifestaren demanant-
ne l’absolució. Dues setmanes 
més tard, l’AN ha decidit ab-
soldre els 3 de Gràcia davant 
la falta de proves.

Per a la Coordinadora, 
per un cop s’ha fet justícia i 
s’ha pogut demostrar que tot 
era un muntatge de la Briga-
da d’Informació de la Policia, 
encarregada de la repressió 
contra la dissidència política. 
Consideren que la intenció 
real de les seves detencions 
eren atemorir i desactivar el 
teixit combatiu de l’esquerra 
independentista. Lluny d’això, 
la Coordinadora i les organit-
zacions a les quals pertanyen 
els 3 joves consideren que 
han aconseguit revertir-ho i 
enfortir-se per seguir lluitant.

La justícia espanyola 
fa el ridícul

> amb ulls propis
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Manifestació del 8 d’abril d’enguany

Eivissa ha dit prou. Prou ciment, especulació, interessos privats, 
prou expropiacions il•legals i destrucció del medi ambient. 
Des que varen començar les obres de l’autopista el gener 
d’enguany, milers de persones (20.000 l’últim cop) han sortit al 
carrer en manifestacions, i centenars s’han concentrat di ària-
ment davant les excavadores per impedir les obres, tot i la gran 
repressió policial. Hi ha hagut una vintena de detingudes, ferits 
i una gran criminalització per part dels mitjans de comunicació 
de l’illa. Però res d’això atura les i els eivissencs, que ja estan farts 
de veure com l’illa es degrada pel benefici de ben pocs, amb 
l’excusa de solucionar el problema del trànsit estiuenc causat 
pel turisme massiu promogut pel govern, i que és el causant 
de la destrucció del territori, la marginació del català i la preca-
rització del treball. Fartes de veure com es gasten 482 milions 
en una autopista innecessària i deixen d’invertir en educació o 
sanitat perquè no hi ha prou diners. Però han mobilitzat de dalt 
abaix l’illa i no pararan fins que s’aturin les obres, perquè un cop 
es destrueix el patrimoni no hi ha marxa enrere. Esperem que 
això serveixi d’exemple, de precedent, perquè no només ens 
estan destrossant Eivissa, estan destrossant les illes senceres, tot 
el litoral, sobretot del País Valencià, ens estan destrossant el nos-
tre poble. I no només amb grans operacions conegudes com 
Marina d’Or o l’autopista, també ben aprop, com a Poblenou 
amb el 22@ o a Sant Andreu amb el TAV. Eivissa ens ensenya 
que la consciència i la lluita són l’únic camí perquè entre totes 
poguem aturar les urpes depredadores del nostre dia a dia.



El dia 6 d’abril un centenar de persones es varen manifestar 
per demanar a la Generalitat la subvenció per tal que un tèc-
nic independent supervisi les obres de la línia 9 del metro.

Els manifestants van tallar la cruïlla dels carrers Josep 
Soldevila i Sant Adrià coincidint amb l’Audiència Pública del 
Districte. La manifestació va ser convocada el dissabte 1 d’abril 
per l’AVV Sant Andreu de Palomar i l’AVV Zona Sud en dues 
xerrades al Centre Cívic en 
què exposaven la situació de 
les obres del metro. 

Les reclamacions eren bà-
sicament dues. En primer lloc, 
el fet que encara no s’hagués 
pogut signar un conveni amb 
la Generalitat per tal que un 
tècnic independent supervisi 
les obres i informi els i les 
afectades, i en segon lloc, que 
encara no s’hagi pogut pactar 
les àrees d’influència de l’obra, 
degut al canvi de traçat, tal 
com s’havia compromès amb 
la FAVB. 

El conveni és completament necessari per tal que Lluís 
Moya, el tècnic a qui les AVV han demanat la participació, pugui 
començar la feina, ja que sense aquest no li és permès accedir 
de forma directa a les dades necessàries. 

Pel que fa la informació sobre les zones d’influència és im-
prescindible per tal d’exigir a GISA, l’empresa constructora, que 
visiti tots els habitatges afectats i faci un informe del seu estat 
abans de començar les obres, per si aquestes els ocasionessin 

algun problema. Tot i que el 
veïnat que ja ha rebut la seva 
visita, també s’ha queixat 
per la poca atenció que hi 
dedica.

Pocs dies abans les AVV 
varen desconvocar la concen-
tració perquè la Generalitat 
va signar el conveni i va dir 
que atorgaria una subvenció 
a la FAVB destinada al tècnic 
independent, però no va de-
terminar ni la quantitat ni els 
terminis. Els veïns i veïnes van 
creure oportú, però seguir en-
davant amb la mobilització.

El regidor cortsenc a Sant An-
dreu deixa darrere seu una 
estela de mà dura i repressió, 
i segueix amb l’acumulació 
de càrrecs.

A finals d’abril Joan Clos 
va anunciar canvis en el go-
vern de Barcelona que afec-
taran a Sant Andreu. Jordi 
Hereu, de Les Corts i fins ara 
Regidor de ‘Districte’ de Sant 
Andreu i al capdavant de les 
Comissions de Seguretat Ciu-
tadana i Mobilitat deixarà tots 
tres càrrecs per passar a ser 
el nou Portaveu del govern 
a l’Ajuntament de Barcelona. 
Al càrrec de regidor de Sant 

Andreu el substituirà Ferran 
Julià, qui ja ocupà aquest ma-
teix càrrec del 1999 al 2003.

Diverses veus apunten 
que el canvi de l’Hereu es 
deu al fet que la comissió de 
Seguretat desgasta molt po-
líticament, cosa que podria 
afectar una hipotètica candi-
datura a alcalde de Barcelona, 
com sembla que es perfila. 
Tot i això, l’Hereu també ha 
estat el protagonista i el res-
ponsable d’actuacions de mà 
dura com a regidor de Sant 
Andreu, com per exemple 
la càrrega durant el concert 
del Correllengua 2003. És evi-
dent, però, que s’ha guanyat 

a pols la impopularitat dels 
moviments socials de Barce-
lona amb la càrrega contra les 
acampades pel 0’7% la tardor 
passada o les pallises i tortu-
res contra 3 joves graciens el 
gener del 2004.

Un altre punt que val la 
pena destacar és l’acumulació 
de càrrecs que té l’Hereu, fins 
a gairebé 25, entre els que es 
compten els de Membre de 
la Junta de Portaveus, mem-
bre de la Comissió de Govern, 
Vicepresident de l’Institut 
Municipal d’Hisenda de Bar-
celona, Vicepresident Segon 
de Barcelona Serveis Munici-
pals S.A., etc. Ara caldrà afegir 

el ja mencionat de Portaveu 
del Govern municipal i el de 
president del Consell de Grà-
cia. Per la seva banda, Ferran 
Julian, president de l’empresa 
Regesa, assumirà les comis-
sions de Seguretat Ciutada i 
Mobilitat, a part de la Regido-
ria de Sant Andreu, d’on sem-
bla ser que va ser substituït 
per un excés de permisivitat, 
motiu que sembla confirmar-
se amb la política de mà dura, 
repressió, despotisme i no 
diàleg que ha mantingut du-
rant aquest 3 anys Jordi Hereu. 
Li podeu fer arribar les vostres 
opinions a jhereu@mail.bcn.es

Irregularitats de bon principi
LES OBRES DE LA LÍNIA 9 DEL METRO

Adéu, Hereu
CANVI DE REGIDOR A SANT ANDREU

sant andreu SANT ANDREU INFORMA’T

Obres de la L9 del metro



Paradetes indepen-
dentistes

L’1 d’abril, a la Pl. del Comerç 
es van plantar dues parades 
informatives de dos col·lectius 
independentistes. Una era 
del Casal Independentista 
de Sant Andreu ‘El Noi Baliar-
da’, i l’altra del nucli local de 
la CUA, que va aprofitar per 
repartir manifestos i recollir 
signatures contra els Estatuts 
i per l’Autodeterminació, així 
com banderoles. A la parada 
del Casal s’hi podria trobar 
material independentista.

Les AVV volen  equipa-
ments al Canòdrom

Amb el tancament del 
Canòdrom, les AVV del Con-
grés, Navas, Sagrera i Torre 
Llobeta demanen que passi a 
titularitat de l’Ajuntament per 
tal que s’hi puguin fer equipa-
ments. Volen crear una taula 
de treball per tal d’aconseguir 
els equipaments necessaris 
per al veïnat, seguint l’exemple 
de quan s’aconseguí l’espai 
de Cotxeres de Borbó a Nou 
Barris. Per a les AVV, aquests 
10.000m2 són una oportu-
nitat per suplir la gran man-
cança d’equipaments.

El Casal, assaltat

Després d’uns mesos 
d’inactivitat pública, el CP  
Martí i Pol, situat al c/Segre,  
ha estat ‘re-okupat’ i destross-
at. Abans, ja havia estat obert  
i havia patit petites destros-
ses dins. Malgrat la voluntat 
d’evitar-ho, degut a la degra-
dació del carrer i la impossi-
bilitat de mantenir-lo obert o 
ser-hi cada dia ha acabat amb 
els dos anys de vida del Casal. 
Al local ara s’hi trafica i con-
sumeix drogues, matant així 
l’esperit de ser una alternativa 
d’oci i un espai on fer activi-
tats culturals i polítiques.

Sant Jordi per 
l’Autodeterminació

La passada diada de Sant 
Jordi va estar marcada 
per les reivindicacions per 
l’Autodeterminació. Des de la 
manifestació al matí de la CUA, 
fins a les diverses parades que 
durant tot el dia serviren de 
projecció social d’aquest Dret 
Democràtic. Dos dies després 
es constituïa la ‘Campanya 
Diguem No!’, que aglutina 
col·lectius autodeterministes i 
independentistes que defen-
saran el ‘NO’ al referèndum de 
l’Estatut del Principat per ser 
una nova cadena a Espanya.

Gest d’ETA cap a la pau

D’ençà de l’anunci d’alto el foc permanent que ETA va fer el 
passat 22 de març el Dret a l’Autodeterminació ha esdevin-
gut punt inel·ludible en l’agenda política.

L’anunci d’alto el foc ha provocat una agudització de la 
postura dels diferents agents 
polítics a Euskadi. El PNB, al 
capdavant del govern del País 
Basc ha seguit executant a 
través de l’Ertzaintza les de-
tencions ordenades des de 
Madrid, mostrant una postura 
que des de l’esquerra aber-
tzale entenen de submissió 
a l’Estat espanyol. Mentre, 
aquest moviment polític ha 
aconseguit aglutinar al vol-
tant de la seva proposta a la 
gran majoria d’organitzacions, 
sindicats i partits polítics na-
cionalistes (EA, Zutik, ELA, 
LAB, Aralar, Askatasuna, etc.); 
aquesta unió fou més gran i 
visible en la manifestació que tingué lloc a Bilbo el passat 1 
d’abril, en què unes 80.000 persones sortiren al carrer exigint el 
dret a l’Autodeterminació.

El PP i altres agents socials afins han accentuat la seva nul·la 
voluntat de resoldre el conflicte democràticament. Pel PP, el 
PSOE està donant ales a ETA, a qui considera que només es 
pot derrotar policíacament ja que entenen que no hi ha res a 

negociar, com tampoc amb l’esquerra abertzale. Alhora, aques-
ta denuncia que el govern del PSOE està actuant “molt mala-
ment” pel fet de continuar detenint i empresonant persones 
acusades de pertànyer a ETA, o als propis dirigents abertzales, 
com Arnaldo Otegi.

No obstant, la il·legalitza-
ció de Batasuna sembla ser 
més de iure que no pas de 
facto, ja que segueix actuant 
públicament i és qui agafa la 
iniciativa i la referencialitat del 
procés aportant com a solu-
ció la Proposa d’Anoeta, feta el 
2004; una proposta de resolu-
ció del conflicte que ara sem-
bla acceptar tothom. Aquesta  
contempla la creació de dues 
taules de negociació (en una, 
l’Estat espanyol i ETA; a l’altra, 
tots els agents polítics i socials 
d’Euskal Herria) per tal de tre-
ballar en el camí de l’exercici 
del Dret a l’Autodeterminació.

El PSOE, però, sembla debatre’s entre la necessària con-
demna de qualsevol acte violent no estatal, i el coneixement 
que tot procés polític de resolució democràtica d’un conflicte 
armat, implica paciència i concessions. En aquest sentit, Bata-
suna compta com a avalador del procés iniciat amb el sacerdot 
nord-irlandès Alec Reid, que va fer de mediador en el procés de 
Pau a Irlanda del Nord.

LA LLUITA D’EUSKAL HERRIA

ens hi fixem
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Imatge de la lectura del comunicat d’alto al foc



Felip IV, enemic declarat de 
Catalunya, patí les revoltes 
constants als inicis del segle 
XVII. Les seves aventures im-
perialistes eren una sagnia 
per les arques del Consell de 
Cent català. La “Unión de Ar-
mas”, deliri centralitzador i 
unificador del Comte Duc de 
Olivares, significava la recla-
mació d’impostos que el Go-
vern català es negava a pagar 
i l’obligació forçada de parti-
cipar en un exèrcit únic de la 
corona.

El 1635, la corona francesa 
declarà la guerra a l’austríaca 
per tal de frenar-ne l’expansió, 
i Castella entrà en guerra. Fe-
lip IV atacava els francesos des 
del Principat, però sempre en 
sortia derrotat; poc a poc, anà 
augmentant la presència de 
tropes castellanes en territori 
català, que provocaren roba-
toris de collites, violacions de 
dones i noies joves, crema de 
cases... un exèrcit d’ocupació, 
ja que cada cop més l’exèrcit 
castellà actuava com si es-
tigués en un país ocupant, i 
fins els governants en patien 
les conseqüències.

Després de nombrosos 
enfrontaments entre la po-
blació i l’exèrcit, el 21 de maig 
de 1640 l’exèrcit cremà la Pa-
rròquia de Sant Andreu de Pa-
lomar, gota que féu vessar el 

got. Segadors vinguts d’arreu 
del Principat per la temporada 
de sega agafaren el Crist de la 
Parròquia i es dirigiren a Bar-
celona el 22 de maig de 1640. 
Allà n’alliberaran els presos, i 
durant el Corpus de Sang, el 
7 de juny de 1640, mataren al 
Virrei.

La revolta fou encapçala-
da pel president Pau Clarís i 

s’extengué pel país a toc de 
sometent. Durant la revolta es 
popularitzà el crit de ‘Visca la 
terra, mori el mal govern, mo-
rin els traïdors’; no en va, és la 
primera revolta europea que 

conjuga el component social 
i nacional. Per a Catalunya, 
fou l’inici de la desmembració 
i pèrdua de la llibertat, car hi 
ha historiadors que asseguren 
que el final de la Revolta fou el 
Tractat dels Pirineus del 1659, 
en què les Corones castellana 
i francesa trinxaren Catalunya 
per signar la seva pau.

L’1 de maig
a les 14h, a la Rambla del 
Raval, Dinar popular de 
la Xarxa Contra els Tan-
caments i la Precarietat, 
15€.

a les 17:30h, a la Plaça Uni-
versitat, Manifestació del 
Dia Internacional dels Tre-
balladors i Treballadores, 
sota el lema “Precarietat 
Zero, Ni a la vida ni a la fei-
na’. Convoquen diversos 
col·lectius.

El 6 de maig
a les 18h, a la Pl. Sant Agus-
tí, a València (l’Horta), Ma-
nifestació per la Diada 
Nacional del 25 d’abril. 
Convoquen diversos 
col·lectius de l’Esquerra 
Independentista sota el 
lema ‘Ni reformes ni Esta-
tus, Autodeterminació’

El 19 de maig
a les 18h, a les Cotxeres de 
Sants (C/Olzinelles), acte 
central de la CUA Barce-
lonès, amb un membre 
de DiguemNO! i el filòsof 
Josep Ma. Terricabras
 
El 25 de maig,
a les 19.30h, a Can Basté 
Cloenda de les Jornades 
sobre l’especulació orga-
nitzades per l’Assemblea 
pel Dret a l’Habitatge Dig-
ne de Nou Barris.

22 de maig de 1640
abans d’ahir ens veiem

parlem de... La Web de Sant Andreu
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La web de Sant Andreu de 
Palomar neixia el novem-
bre de 1997 amb la intenció 
d’informar al poble i alhora 
reivindicar i difondre la seva 
història i condició. Des de 
llavors la web compta amb 
més d’un milió de visites i 
un promig d’unes 50.000 vi-
sites mensuals el 2006, sent 
la única web d’informació 
general de Sant Andreu. Al-
hora la web ha donat i dona 
cobertura i informació de la 
gran quantitat d’entiats as-
sociacions i moviments del 
poble, des de les històriques 

com La Lira o l’Ateneu Obrer 
fins el mític CSO El Palomar o 
les Jornades per la Llengua. 
És important també la difu-
sió de la Festa Major, oferint 
tota la programació, tant de 
les oficials com de les Alter-
natives o la Reivindicativa. 
També hi allotja campanyes 
diverses com Sant Andreu per 
les Casernes, el ‘No’ a la Cons-
titució Europea, etc. o d’altres 
engegades pròpiament per 
la web com la retirada de la 
bandera espanyola de l’escut 
de la Unió Esportiva Sant An-
dreu, que es va aconseguir la 

temporada passada. Les més 
significants i representatives 
de la web, però, són les de 
recuperació de la memòria 
històrica commemorant cada 
any el 20 d’abril, l’annexió 
de Sant Andreu a Barcelona. 
A la web també hi podem tro-
bar una guia del petit comerç 
andreuenc, fòrums, fotografies 
antigues i actuals tant de Sant 
Andreu com de la seva gent 
o els enllaços de totes les en-
titats i associacions del poble.
L’adreça és: 
w w w . s a n t - a n d r e u . c o m

Quadre dels Segadors treient el Crist de la Parròquia de Sant Andreu


