
L’ AVV de Sant Andreu 
de Palomar presenta 
un document on, a 

partir dels plans urbanístics que 
hi ha en marxa, calcula el creix-
ement de població projectat al 
que es considera el barri de Sant 
Andreu.

Segons la mateixa AVV, els 
plans urbanístics que suposaran un 
creixement més important són a la 
zona de Tallers Renfe, les antigues 
casernes i Can Portabella. Segons 
els seus càlculs, aquesta zona té 
ara 55.171 habitants, i amb tots 
els plans acabats augmentarà fi ns a 
67.256 habitants.

Amb xifres de les places exis-
tents, també s’hi analitza la neces-
sitats d’escoles, instituts, ensenya-
ments professionals, llars d’infants 
i ambulatoris, entre d’altres. Així 
doncs, tal i com ja han estat de-
manant altres entitats veïnals com 
l’AVV de Tramuntana o l’AV Sud, 
l’associació demana la introducció 
d’ensenyaments professionals (ara 
inexistents) a l’IES previst a la Fa-
bra i Coats, continuar augmentant 
la dotació d’escoles bressol públi-
ques i preveure que el creixement de 
línies a primària tingui continuïtat 
amb un institut de proximitat. En 
l’àmbit sanitari, l’entitat veïnal exi-
geix més places de residència per a 
gent gran i que el complex sanitari 
de les Casernes inclogui una tercera 
àrea bàsica de salut. 

8.000  pisos al Torrent d’Estadella-
Verneda Industrial
D’altra banda, encara s’hi han de su-
mar part dels 8.000 pisos que la co-
missió d’Urbanisme de l’Ajuntament 

de Barcelona aprovava el passat 17 
de juliol amb la requalifi cació de la 
zona industrial de Sant Andreu, co-
neguda com la Verneda Industrial-
Torrent de l’Estadella.

Aquest projecte, lligat al de la 
Marina de la Zona Franca i impul-
sats paral.lelament fa cinc anys per 
l’aleshores alcalde de la ciutat, Joan 
Clos, ha estat encallat fi ns ara, quan 
s’ha aprovat una requalifi cació per al 
conjunt del sector.

El pla, estretament lligat amb 
l’arribada del Tren d’Alta Velocitat 
a la Sagrera, abarca 581.837 metres 
quadrats situat entre els barris de la 
Sagrera, Sant Andreu, la Verneda, 
el Bon Pastor i Sant Adrià de Besòs. 
La requalifi cació dels terrenys apro-
vada permetrà la construcció d’uns 
8.000 pisos, dels quals l’Ajuntament 
assegura que un 42% dels quals se-
ran de protecció ofi cial, i reserva un 
30% del sostre constructiu a ofi cines 
i comerç. També haurà de connectar 
amb l’entorn immediat de l’estació in-
termodal de la Sagrera, on s’aixecaran 
8.000 pisos més i un gran nombre 
d’ofi cines i hotels, més el Triangle 
Ferroviari, on s’aixecarà la torre de 34 
plantes de Frank Gehry. És a dir, que 
pretén unir tots els grans projectes 
especulatius de l’Ajuntament de Bar-
celona a la zona i treure rendiment 
d’una de les poques zones encara 
sense edifi car.

La idea, segons el tinent d’alcalde 
d’Urbanisme, Garcia Bragado, és 
“poder fer compatible els usos resi-
dencials i l’activitat econòmica”. Una 
activitat econòmica que vol acabar 
d’eliminar el sector industrial de la 
ciutat, un sector fortament arrelat a 
la zona, i que ha marcat el caràcter 
del poble. És a dir, portar més ofi ci-
nes i més hotels en detriment de la 
indústria.
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Amb l’estiu, arriben la majoria de festes majors, tret 
d’algunes, com la nostra. I a molts pobles i viles dels Països 
Catalans, col·lectius i assemblees locals organitzen festes 
paral·leles a les oficials, com a casa nostra, conegudes amb 
diversos noms: alternatives, populars, reivindicatives, etc. 
Totes tenen un tret en comú: es fan des de l’autogestió, 
l’assemblearisme i la crítica al poder establert i el pensament 
únic. La bona traça i feina que hi ha darrera fa que, cada cop 
més, tinguin més públic i ressò, superant les ‘oficials’. I això, 
al districte o ajuntament de torn, li fa molt de mal. Tant, 
que malda per boicotejar, sabotejar o directament arrasar 
amb aquesta proposta que se li escapa de les mans. La cri-
minalització que enguany ha patit la Festa Major de Grà-
cia organitzada per la Coordinadora de Festes Populars ha 
fregat la paranoia i l’orgia repressiva gratuïta, sempre amb 
la “inestimable” ajuda dels mitjans de comunicació. A Sant 
Andreu també en sabem, d’això. Des de la càrrega contra el 
concert del Correllengua, fins a les múltiples traves que les 
propostes de Festa Major al marge del districte reben per 
part d’aquest, són un cúmul d’impediments que no poden, 
però, frenar la cultura popular que surt de la gent organit-
zada del poble. I és que per aquesta gent, com per naltros, la 
cultura no és negoci, sinó esforç, sentiment i lluita. I contra 
això, no hi ha “antiavalots” ni retallada de llibertats que pu-
gui tombar-ho. I sinó, que prenguin nota de la lliçó que ha 
donat l’Assemblea de Barri de Sants

12.000 pisos nous

Projecte de les antigues casernes militars.

amb ulls propismb ulls propis

BALLS DE PORRES PER FESTES MAJORS
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Enguany, i ja en van cinc, 
s’han celebrat de nou les 
Jornades per la Llengua de EJornades per la Llengua de E

Sant Andreu, enfocades a difon-
dre la cultura i llengua catalanes. 
En aquesta edició, a més, s’ha real-
itzat un homenatge a la poetessa i 
escriptora Maria Mercè Marçal.

El passat 5 de juliol, coincidint 
amb el desè aniversari de la mort 
de la Maria Mercè Marçal, es van 
celebrar les Cinquenes Jornades 
per la Llengua a Sant Andreu de 
Palomar.

Aquest any van ser organ-
itzades per tres col.lectius de 
l´Esquerra Independentista de 
Sant Andreu: Endavant-OSAN, 
Maulets i SEPC.

En aquesta ocasió va ser una jor-
nada només, amb un format bastant 

similar al de l´any passat.Primer es 
va muntar una mostra de cultura 
popular als jardinets de Can Fabra; 
durant ben bé tres hores es va estar 
jugant i ensenyant a jugar a bitlles 

catalanes. Grans i petits van poder 
gaudir d´aquest esport tradicional 
català. Paral·lelament, a l´auditori 
de Can Fabra es va fer una lectura 
de poesies. El poeta David Caño va 

llegir algunes de les seves poesies i 
d´altres de la Maria Mercè Marçal. 
Més tard, el grup “Ara és demà” va 
llegir diverses poesies acompan-
yades del so d´una guitarra; tot 

plegat un parell d´hores llargues 
d´espectacle poètic.

Abans de la lectura de poesies, 
un membre del col.lectiu “Veu 
Pròpia” va fer una xerrada sobre els 

motius que tenen les persones im-
migrants que decideixen utilitzar 
el català als Països Catalans com a 
llengua pròpia i les difi cultats que 
els comporta aquesta decisió; que 
va durar prop d´una horeta.

Al fi nal de l´acte es van repartir 
uns llibrets amb uns textos sobre 
feminisme escrits per la Maria 
Mercè Marçal fa més de deu anys, i 
encara avui plenament vigents.

Cap a les deu del vespre es van 
parar les taules i tot seguit va tenir 
lloc un sopar popular que va estar 
amenitzat amb un concert del can-
tautor sabadellenc Lluís Oliva.

Cap a dos quarts de dotze es va 
donar per conclosa la jornada amb 
un bon èxit de participació; unes 
cent persones van acabar passant 
per les diferents activitats organit-
zades aquella tarda-vespre.

Actuació del cantautor Lluís Oliva, de Sabadell.

Sant Andreu va ser un feu 
antifeixista durant tota la 
guerra del 36. Exemple de 

resistència en vèncer les tropes 
franquistes el dia de l’alçament i 
l’assalt a la caserna militar.

Enguany, dos col.lectius an-
dreuencs han realitzat accions i 
actes per tal de recordar aquests 
fets. Amb l’argument de no oblidar 
els fets ocorreguts el 18 de Juliol 
del 1936, quan part de les tropes 
de l’Estat espanyol comandades 

per Franco des del Marroc es van 
sublevar donant inici a la Guerra 
Civil, la Trinxera va organitzar 
un sopar amb cinema a la fresca i 
cançoner a la plaça de les Palmeres. 
Al voltant de vint persones veïnes 
de Sant Andreu van assistir-hi 
i van gaudir de la pel·lícula ‘Las 
bicicletas son para el verano’ de bicicletas son para el verano’ de bicicletas son para el verano’
Jaime Chávarri. Aquestapel·lícula, 
adaptació de l’obra de teatre amb 
mateix títol de Fernando Fernan-
Gómez, relata l’experiència d’una 
família republicana de classe 
mitja madrilenya al llarg dels anys 
que dura la Guerra Civil. De-
scriu els moments d’incertesa de 

l’aixecament, els bombardeigs, la 
gana i les diferencies creixents en-
tre veïns, que a mesura que avan-
cen les tropes franquistes.

Durant la pel·lícula els as-
sistents van sopar i tot seguit, pre-
nent com a base un document de 
cançoner, les assistents van record-
ar melòdicament acompanyades 
de guitarra cançons reivindicatives 
i pròpies del moment recordat. 

Per la seva part, l’Assemblea 
d’Endavant va canviar el mateix 
dia 18 de juliol a la ni el nom del 
carrer “Terç de Montserrat”, del 
Bon Pastor, que va passar a ser el 
Carrer del “Milicià Antifeixista”. 

I també el 18 de juliol fi nal-
itzava l’exposició de cartells an-
tifeixistes que Endavant havia 
organitzat al Casal de Barri de 
la Prosperitat, a Nou Barris. On 
també es va realitzar una xerrada 
amb la lluitadora antifranquista 
Trinidad Gallego, de les Dones 
del 36, amb la presència d’una 
vintena llarga de persones.

Tant l’acció del canvi de carrer, 
com l’exposició i la xerrada estaven 
emmarcades en la campanya anti-
feixista que està duent a terme 
enguany l’Assemblea d’Endavant 
sota el lema ‘Combat el capital-
isme, esclafa el feixisme!’.

18 de juliol, aquí antifeixista

5 anys reivindicant la llengua
Saül *  | Foto  Web StapWeb Stap
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Jornades per la Llengua



A quest 5 de setembre el pres anarquista en vaga de fam, 
Amadeu Casellas, ha aconseguit un acord amb el Síndic 
de Greuges, cosa que li ha permès deixar la vaga de fam.  

L’Amadeu tenia 20 anys quan va entrar a la presó per primera vegada. Ja de 
jove pensava que calia tirar endavant la revolució social, i els contactes amb 
la CNT el van portar a repartir propa-
ganda clandestina, encara a fi nals del 
franquisme. Va dur la seva lluita més 
enllà, i durant uns quants anys va 
atracar alguns bancs, recaptant fons 
per al grup i famílies en condicions 
precàries.

Des del 1979, quan va entrar a 
la presó per primer cop, va estar en-
trant i sortint de la presó en diverses 
ocasions, fi ns que l’any 1986 hi va 
entrar per complir la pena actual, de 
30 anys. 

Diverses vagues de fam –algunes 
llarguíssimes-, un any en una cel·la 
d’aïllament per evitar que contactés 
amb d’altres presos i reivindicar millors condicions, i la constant tortura psi-

cològica i pressió per part dels carcellers, que maltracten i torturen contínu-
ament als presos, així com diversos intents de fuga, alguns d’ells amb èxit. 
Tot això, amb companys que no han pogut suportar l’ofegament a què els 
sotmet el sistema penitenciari i s’han acabat suïcidant.

A l’Estat espanyol, el compliment real màxim de condemna és de 20 
anys. Això vol dir que l’Amadeu hauria d’haver sortit de la presó fa 2 anys. 
Aquest 5 de setembre, després de 76 dies en vaga de fam i gràcies també a 
la pressió i el suport de diversos moviments socials, organitzacions i sindi-
cats, un acord amb el Síndic de Greuges ha permès fi nalitzar la vaga. 

Una vaga que va iniciar a la presó de Quatre 
Camins el passat 23 de juny, després que el direc-
tor del centre penitenciari no complís la promesa 
de mirar les possibilitats de l’alliberament, i que 
ha continuat a l’Hospital Penitenciari de Terrassa, 
on encara s’està recuperant. Des que va començar 
la vaga, les mostres de suport han anat augment, 
sobretot aquesta última setmana; la majoria, a la 
comarca d’Osona, d’on és originari. Concentra-
cions i accions diverses de denúncia s’estan estenent 
a cada cop més punts del territori, però les autori-
tats judicials es neguen a fer complir la llei. 

Amb aquest acord, el Síndic es compromet a 
què el Departament de Justícia li atorgui dos per-
misos de 48 hores quan es recuperi de la vaga de 
fam i després, obtingui un tercer grau penitenciari 

restringit que el permetrà treballar fora de la presó i anar-hi a dormir.

76 dies en vaga de fam
ens hi fixem | 
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NO ALS TRANSGÈNICS

La plataforma Som lo que sem-
brem va superar totes les expecta-
tives en la recollida de fi rmes per 
tirar endavant la ILP (Iniciativa 
Legislativa Popular) per declarar 
Catalunya lliure de transgènics. 
Molt abans del termini fi xat, el 21 
d’agost, la plataforma va presen-
tar més de 90.000 fi rmes, quan 
només en necessitaven 50.000. 
Ara, s’ha de debatre al parlament 
aquesta proposta que vol evitar el 
cultiu dels organismes modifi cats 
genèticament, amb conseqüències 
nefastes per a la terra i la població 
humana.

FALSA PARTICIPACIÓ

Les AVV de Sant Andreu i Sant 
Martí han presentat un manifest 
conjunt per tal de denunciar que el 
suposat procés participatiu enge-
gat per l’Ajuntament per tal de fer 
un seguiment de les obres del TAV 
és una pantomima. De les cinc 
comissions de treball que s’havien 
de reunir per tal de fer aquest seg-
uiment, de moment només se n’ha 
reunit una. A més, denuncien que 
no s’ha tingut en compte realment 
l’opinió veïnal. Des de la FAVB 
també alerten que la creació de 
consellers de barri només servirà 
per frenar les queixes del veïnat. 

TOT EN OBRES

La construcció de la Línia 9 del 
metro provoca talls de trànsit i obres 
a diferents punts del poble. Algunes 
de les obres haurien d’acabar, en teo-
ria, a la tardor. A la Meridiana, un 
carril d’entrada ha estat tallat i s’ha 
facilitat via a través del C/Concepció 
Arenal. Les obres tenen a veure amb 
el pou i el túnel del metro, així com 
les sortides d’emergència. D’altra 
banda, les obres a l’alçada del Pas-
seig Onze de Setembre, a tocar del 
camp de futbol, encara tenen per 
llarg, mantenint un paisatge de con-
strucció que comença a ser habitual 
entre el veïnat. 

DESALLOTJAMENTS

El passat el passat dimarts 22 
de juliol al matí tres furgon-
etes d’antiavalots dels Mossos 
d’Esquadra desallotjaven la 
casa okupada coneguda com a 
“Fraguel” i van identifi car les 
dues persones s’hi trobaven 
dins. Tan sols una setmana 
abans, el dilluns 14 de juliol, 
va ser desallotjada La Gorda, 
on després d’una concentració i 
resistència dins la casa algunes 
de les seves membres van ser 
detingudes i agredides, davant 
un desplegament desorbitat del 
cos repressiu. 

 ras i curt

AMADEU CASELLAS 



A quests últims mesos 
s’ha parlat força de 
l’arribada del tren d’Alta 

Velocitat a la Sagrera, degut als 
talls de trànsit que suposa i les 
crítiques pel que fa al recorregut 
d’aquest pel centre de Barcelona.
Ja fa uns anys, però, que el nostre 
poble pateix grans canvis. 

El 2004, després de l’ocupació 
de les antigues Casernes mili-
tars per part de persones immi-
grades que havien de malviure 
en condicions precàries, aquestes 
s’enderrocaven i començava la 
lluita pels últims terrenys pú-
blics del poble. Malgrat això, 
aquests terrenys seran destinats 
majoritàriament a pisos privats 

o, en el millor dels casos, a pisos 
de protecció ofi cial de propietat 
i alguns, pocs, de lloguer. Una de 
les màximes reivindicacions de la 
plataforma Sant Andreu per les 
Casernes, que agrupava diverses 
entitats veïnals i col·lectius, fou 
que es fessin pisos públics de 
lloguer, donat que el nostre poble 
té una gran mancança d’aquesta 
tipologia d’habitatge. L’altra gran 
reivindicació, els equipaments, 
tampoc no es va poder aconseguir 
en la seva totalitat, i els terrenys de 
les antigues casernes és encara un 
solar buit, amb una gran comis-
saria dels Mossos d’Esquadra i 
una escola en ‘barracons’ (tot i 
que, després de tres anys, sembla 

començar-se a construir).
D’altra banda, el 2007 s’han 

enderrocat les primeres Cases 
Barates del Bon Pastor afectades 
per la 1a fase de la remodelació 
d’aquest barri. Un enderroc fet, 
a més, amb un desallotjament 
il·legal i una càrrega policíaca 
pel mig. Just al costat, la fàbrica 
automobilística Mercedes Benz 
ha deixat nombroses famílies 
al carrer, mentre l’Ajuntament 
de Barcelona prometia primer 
fer costat als i les treballadores 
que denunciaven l’operació es-
peculativa de l’empresa i després 
requalifi cava els terrenys com a 
sòl urbanitzable. Casualitat o no, 
que l’Ajuntament té previst en 

aquesta zona un nou barri resi-
dencial, anomenat la Verneda 
industrial, on s’hi construiran pi-
sos per unes 25.000 persones.

Sense haver de caminar gaire, 
hi trobem el Centre Comercial 
La Maquinista, un gran centre 
d’oci i consum que ha facilitat 
els darrers anys la construc-
ció d’un nou “barri” al voltant, 
on no s’ha construït ni un sol 
pis de protecció ofi cial. La con-
strucció d’aquesta zona, sumat 
a la poca previsió i construcció 
d’equipaments, ha comportat 
un xoc cultural, econòmic i so-
cial amb els veïns del Bon Pas-
tor, que s’ha vist refl ectit en una 
problemàtica de places escolars 
als centres d’educació primària. 
Tot això amb l’ombra del Tren 
d’Alta Velocitat (TAV) sempre 
ben present, ja sigui en els ca-
sos esmentats anteriorment, en 
el cas de Can Portabella o amb 
les reformes de la Trinitat Vella. 
Un TAV que sembla portar en la 
seva locomotora el Model Barce-
lona incorporat.

És per tot això, perquè el 30% 
de Sant Andreu està en obres i 
al Bon Pastor volen enderrocar 
un petit barri sencer, que és in-
teressant veure com canviaran 
aquests barris o pobles (com 
senten els seus veïns/es). I és 
també, doncs, la raó per la qual 
durant uns quants números, de 
manera alterna amb les entre-
vistes que ja la temporada pas-
sada realitzàvem cada mes a di-
versos veïns/es de Sant Andreu, 
procurarem explicar què és això 
del Pla Sant Andreu-Sagrera i 
com ens afectarà.

Sant Andreu, cap
on vas? (I)

Sant Andreu, cap
on vas? (I)
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