
Tot i que s’havia de cel-
ebrar el passat dijous 
2 d’abril, fi nalment el 

judici al CSO La Gordíssima es 
va celebrar aquest dimecres 6 de 
maig. Durant aquest temps, el 
CSO ha continuat amb la seva 
activitat i, a més, ha realitzat una 
matinal cultural per tal de mos-
trar-se al poble. També han fet 
una concentració davant el Ple 
del Districte i als jutjats amb el 
crit de “La Gordíssima es queda 
al poble!”.

La matinal cultural, que es va fer 
davant del centre social el 4 d’abril, 
va tenir un gran èxit de públic. A 
més de paradetes davant el CSO, 
es feien tallers diversos. Entre al-
tres el de la colla Bastonera de 
Sant Andreu o el de paper reciclat 
del Decreixement. A més d’un ta-
ller de tapes veganes preparat per 
Vegans en Lluita que després van 
poder tastar totes les assistents als 
actes.

Justament un mes després, 
4 de maig, diversos membres del 
CSO es reunien amb represen-
tants dels partits polítics per tal 
que presentessin una moció al ple 
del Districte. Cap d’ells, però, hi va 
voler donar suport, malgrat el re-
colzament social del que gaudeix el 
centre social al nostre poble (entre 
altres l’AVV Tramuntana i Palo-
mar, l’AMPA del CEIP Eulàlia 
Bota, l’Harmonia o la Plataforma 
Veïnal de Trinitat Vella).

El dia següent, una trentena de 
persones es concentraven a la Plaça 
Orfi la en motiu del Ple del Distric-

te amb la pancarta “La Gordíssima 
és un edifi ci històric viu i es queda 
al poble”, xiulets i crits de “La Gor-
díssima es queda al poble” i “Aquest 
ple del Districte és hipocresia”.

Durant tota l’estona, la con-
centració va estar vigilada per 
quatre furgones dels antiavalots 
de la Guàrdia Urbana. I quan els 
concentrats van voler entrar dins al 
Ple a llegir el manifest, una vinte-
na d’antiavalots van sortir de dins 
el mateix Districte, escut en mà, i 
els van apartar a cops. En no poder 
entrar, van llegir la octaveta repar-
tida a les veïnes i van desconvocar 
la concentració.

Dimecres 6, fi nalment arribava 
el judici. Segons membres del CSO 
en aquest “es va fer evident, altra ve-
gada, que després que el propietari, 
Victoriano Pagès Alemany, hagi 
tingut la casa 10 anys abandonada 
i hagi especulat amb el seu preu, 
no té cap projecte per rehabilitar-
la i donar-li un ús”. I que per tant 
“la demanda només es basa en la 
defensa a ultrança de la propietat 
privada, sense cap més argument, 
ja que no és per necessitat, doncs el 
propietari viu a Madrid, on és pro-
pietari d’una important òptica”.

Ens han explicat, també, que 
per part de la defensa es va presen-
tar tota la feina i inversió en reha-
bilitació que s’ha fet a la fi nca, i es 
van exposar tots els usos socials i 
culturals que té el Centre Social. A 
més es va presentar un dossier amb 
totes les adhesions d’entitats que 
els han donat suport. Cal dir que el 
propietari va haver de retirar la de-
manda a una de les dues persones 
demandades en quedar demostrat 
que aquesta no viu a la casa. 
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“Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer”, cantava 
l’Ovidi fa anys. Ara, però, hi ha qui sembla acontentar-se amb 
unes molles que esdevenen engrunes. Que la immensa majo-
ria d’associacions de veïns/es de Barcelona (i de Sant Andreu) 
han defugit la responsabilitat reivindicativa i de confrontació 
amb la que van néixer i aconseguir notòries millores veïnals, 
no és cap novetat. Tampoc ho és que cada cop estan més infi l-
trades per l’establishment polític, que troba un lloc que vesteix 
bé entre el món del progressisme. I això quan no rendeixen 
un servilisme insultant compartint espai polític amb el poder. 
Però el que ja és vergonyós és el maquillatge amb què intenten 
disfressar les seves incoherència i covardia, en una estratègia 
ben dissenyada per distreure el personal. En aquest moment 
de “crisi”, en què tothom veu la culpa de les immobiliàries i 
constructores (entre d’altres) amb tot plegat, de corrupció amb 
els polítics, de sortides a la desesperada del capital especulatiu 
i assassí, ara, no assenyalar els culpables directament i veure’n 
la relació directa entre uns i altres és, en el millor dels casos, 
d’ingenus, i en el pitjor, mala fe. Mala fe perquè no es desco-
breixi que dir “sí a això, però així no”, no porta enlloc, perquè 
te l’acabaran fotent igualment, i encara ho revestiran de par-
ticipació ciutadana. A mitges tintes, tindrem el TAV tal com 
l’hauran volgut; el poble, històric o nou, trinxat de dalt a baix; 
i les seves lleis seguiran sent seves, que per això les fan i des-
fan segons els convé. Anar rebaixant reivindicacions a mesura 
que passa el temps és renunciar poc a poc al pa sencer, i anar 
preparant el terreny perquè tothom s’acontenti amb engrunes 
resseques d’un pa fl orit.

Diverses entitats donen
suport a La Gordíssima
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Concentració davant el Ple del Districte, a la Pl. Orfi la.



Els i les treballadores 
d’Inoxcrom varen fer vaga 
el passat 23 d’abril en con-

tra de l’Expedient de Regulació 
d’Ocupació (ERO) que pretén 
fer fora a 175 persones, la mei-
tat de la plantilla de la planta del 
Bon Pastor. 

El mateix dia les treballadores 
també es van concentrar a la Plaça 
Catalunya de Barcelona. I van 
aprofi tar per denunciar, a més, que 
es tracta d’una maniobra especula-
tiva del propietari d’Inoxcrom, Al-
bert Novel, per adquirir un terreny 
situat al costat dela futura estació 
del TAV propietat de l’empresa. 
El comitè d’empresa també va crit-
icar la política “de mínims” que du 
a terme Inoxcrom i que, amb el 
pla industrial presentat les últimes 

setmanes, deixa a les seccions es-
tratègiques de l’empresa “amb un 
nombre residual de treballadores i, 
per tant, amb unes dubtoses expec-
tatives de futur”. 

Aquest ERO, presentat a 

principis d’abril amb la justifi cació 
d’una caiguda de vendes (tot i que 
l’empresa de moment no ha pre-

sentat els números de l’auditoria 
de comptes de l’any passat,  no és 
el primer que pateixen aquestes 
treballadores. Fa dos anys ja es van 
acomiadar una setantena de trebal-
ladores. Aleshores es va pactar que 

en cas que es tornés a repetir tin-
drien les mateixes compensacions 
econòmiques. Sembla, doncs, que 

la lluita, encapçalada per CCOO i 
UGT, no anirà encaminada a atu-
rar l’ERO, sinó a que no hi hagi “cap 
reestructuració de plantilla abu-
siva” i es compleixin les condicions 
pactades anteriorment: una indem-
nització de 42 dies per any treballat, 
fi ns un màxim de 30 mensualitats i, 
els que portaven més de 18 anys a 
l’empresa, 600 euros per any.

Cal recordar que tan sols fa  
quatre anys la fàbrica on produïa 
Inoxcrom, La Esperanza, situada 
a La Sagrera, va ser enderrocada 
en motiu de les obres del TAV.  
Després de 136 anys d’història, el 
que fi ns el 1964 (dos anys abans 
de llogar-la a Inoxcrom) havia es-
tat la gran farinera de La Sagrera 
anava a terra. 

Així com també podem 
recordar, en un altre sentit, la 
Mercedes Benz, que va tancar el 
desembre del 2007, i on també 
s’hi faran pisos.

Antiga fàbrica La Esperanza, on hi havia Inoxcrom fi ns el 2005.

La Trinitat Vella és, pot-
ser, un dels barris més 
oblidats de Sant Andreu. 

Marginat per l’Administració 
pública i descuidat per gran part 
del veïnat andreuenc, la seva gent 
segueix lluitant dia a dia.

Fa uns mesos ens fèiem ressò de 
l’assetjament policíac a la Biblio, el 
centre social de la Trinitat que por-
ta 20 anys okupat. Aquest setge es 
va traduir en la nombrosa presència 
de policies de paisà que van acabar 

detenint un dels membres més ac-
tius del centre acusant-lo de tràfi c 
de drogues. Tant la detenció com 
la confi scació d’una petita quan-
titat d’haixix, però, van ser prou 
irregulars com perquè més d’un 
posés el dubte sobre la policia més 
que sobre el detingut, veí implicat 
activament en el teixit associatiu i 
reivindicatiu de la Trinitat. Més 
aviat, hi havia qui veia una bruta 
estratègia per poder desallotjar i 
tancar la Biblio. I el temps i el jutge 
els va donar la raó. Fa poques set-
manes, es va celebrar el judici, i el 
detingut va quedar absolt dels càr-
recs que l’imputaven.

La situació de pressió i repres-
sió no acaba aquí. Ara que el centre 
penitenciari de joves de la Trinitat 
ha estat traslladat, la sensació de 
presó pot arribar-se a estendre per 
gran part del barri, amb la previs-
ible instal·lació de càmeres de vídeo 
vigilància. La justifi cació és la que-
ixa de comerciants i part del veïnat 
i entitats que denuncien petits ro-
batoris i tràfi c de drogues. D’altra 
gent, però, considera que el que 
els serà robada és la seva privacitat 
i llibertat, ja que seran enregistrats 
fi ns i tot en anar a comprar el pa. 
Afegeixen, a més, que aquestes im-
atges es faran servir per reprimir 

accions polítiques que no agraden 
al poder, com enganxar cartells i 
d’altres formes d’agitació social que 
han entrat dins el calaix de sastre 
que és la “llei del civisme” per ata-
car la marginalitat social i la crítica 
política.

I entre judicis i càmeres de vídeo 
vigilància, a la gent de la Trinitat 
encara li queden forces per celebrar 
les seves festes i muntar un calen-
dari alternatiu. Enguany, s’iniciaran 
el 30 de maig i duraran fi ns el 7 de 
juny, tot incloent concerts, partits 
de futbol i d’altres activitats que en 
breu anunciarem al bloc.

Esquius al control social

ERO a Inoxcrom, més especulació
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El passat dimarts 21 d’abril s’havia de fer efectiu el desnona-
ment de Rosa Talón, veïna del barri del Clot, segons una 
resolució dels jutjats de Barcelona. 

El dia anterior, però, es va demanar la suspensió de 
l’execució per prejudicialitat penal, degut a què la 
querella interposada per la Rosa al propietari per 
assetjament immobiliari ha fi nalitzat i el Ministeri 
Fiscal sol·licita la condemna a tres anys de presó per 
un delicte de coaccions continuat. I és que la Rosa 
fa quinze anys que pateix assetjament immobiliari 
per part del propietari de la fi nca. Durant aquest 
temps li ha tallat el subministrament d’aigua, ha 
contractat detectius privats i, entre altres, no ha fet 
cap mena de reforma a la casa per tal de fer-la fora. 
Finalment, el desnonament ha quedat ajornat fi ns 
que el propietari i el Ministeri Fiscal opinin sobre 
aquesta suspensió.

Rosa Talón va néixer al carrer Rogent 81 bis,  
on ja havien viscut els seus avis i pares. A més, és on 
té la “Cistellera Talón”. Des que fa 15 anys el propie-
tari va començar a fer-li mobbing, la Rosa, que té un 
lloguer de renda antiga, ha aconseguit que aquesta 

fi nca esdevingui un focus de resistència contra l’especulació. La lluita de la 
veïna, que ha denunciat el seu cas tant a l’administració (Síndic de Greuges, 
Districte...) com al carrer, ha confl uït amb els moviments socials del barri i 
els okupes de la “Vila Kula”, que viuen a la mateixa fi nca.

D’altra banda,  també han denunciat la complicitat de l’Ajuntament i 
el Districte de Sant Martí, ja que va ser aquest últim qui va donar el per-
mís d’enderrocament de la propietat, tot i conèixer prèviament el cas. Un 

cas més en un districte especialment castigat amb 
el 22@ i el Fòrum de les Cultures. Així com també 
han denunciat el paper de la justícia, que ha con-
demnat la Rosa no només al desnonament imme-
diat, tot i que ara s’ha aconseguit aturar, sinó també a 
pagar els costos del judici, tot i haver admès a tràmit 
una querella criminal per mobbing i coaccions in-
terposada per la mateixa veïna. “Es podria donar el 
cas absurd de que el propietari sigui condemnat per 
un delicte de coaccions d’aquí dos anys, quan la fi nca 
ja sigui un solar”, diuen, cosa que consideren que “és 
un cas emblemàtic d’injustícia, on la complicitat dels 
interessos especulatius privats i dels poders públics 
es fa ben evident”. Ara la Rosa i els col·lectius que li 
donen suport resten a l’espera de saber fi ns quan i 
en quins termes s’acorda aquesta suspensió. I espe-
ren “que la difusió d’aquest cas serveixi per animar a 
les afectades per l’assetjament immobiliari per a que 
s’organitzin en la defensa dels seus drets”.

Petita victòria contra l’assetjament immobiliari
ens hi fixem | 
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NOU BARRIS DE FESTA
El parc de la Guineueta de 
Nou Barris acollirà el proper 
10 de maig la jornada cultural 
ja consolidada “La Cultura Va 
de Festa”. En aquesta jornada, 
que aglutina més de 50 entitats 
culturals del districte i que té 
més de 25 anys d’història, els 
i les veïnes podran gaudir d’un 
cercavila, fi ra d’entitats, correfoc 
i concert entre d’altres esde-
veniments lúdics. La festivitat 
és organitzada amb  la fi nali-
tat d’esperonar la vida de barri 
i popular per la coordinadora 
cultural de 9barris.

PINTURA AL GOVERN
La brutalitat policíaca dels úl-
tims mesos cap al moviment 
estudiantil que lluita en favor de 
la universitat pública ha tingut 
ressò a les seus andreuenques 
dels membres del tripartit. Han 
aparegut pintades anònimes 
sota el lema de “Bolonya s’aplica 
a cops de porra” a les seus d’IVC 
per la seva responsabilitat sobre 
la Conselleria d’Interior, d’ERC 
per comandar la Conselle-
ria d’Universitats i Empresa i 
del PSC-PSOE per liderar la 
reforma al Principat i a l’Estat 
Espanyol.

10 ANYS D’AVV NORD
L’AVV Sant Andreu Nord-
Tramuntana celebrarà el 
proper 10 de maig el seu desè 
aniversari d’existència i lluita 
continuada. Ho farà amb un 
cercavila que eixirà de Can Fab-
ra a les 12 hores amb l’objectiu 
de reivindicar l’ambulatori de 
les Casernes per tot el poble 
i fi nalitzarà amb una paella 
popular i gratuïta als Jardins 
de la Casa Bloc, on també 
s’homenatjarà algunes de les 
persones que han destacat per 
la lluita veïnal al barri de Tra-
muntana.

23 D’ABRIL
Com cada any, el 23 d’abril 
l’Esquerra Independentista va 
sortir pels carrers de Barcelona 
per reivindicar la llengua i cul-
tura catalanes. Enguany, el lema 
i la convocatòria anaven enfocats 
a denunciar el bilingüisme com 
una trampa de l’espanyolisme 
per anorrear la nostra cultura. 
D’altra banda, a Sant Andreu, el 
CSO La Gordíssima va celebrar 
la diada tot venent roses i inter-
canviant llibres i punts de llibres 
entre el veïnat que s’apropava a la 
parada muntada just davant del 
centre social.

DESNONAMENT APLAÇAT

 ras i curt

Pancarta de suport a la  Rosa.
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Oscar Malo és un dels 
realitzadors del docu-
mental La vida després 

sobre la vida dels ocupants de 
les casernes de Sant Andreu. El 
passat 18 d’abril vam projectar 
el seu fi lm al CSO la Gordíssi-
ma en la festa que l’Eixida hi va 
celebrar. A la projecció hi va as-
sistir l’Òscar com a realitzador i 
en Yiuseff , un dels ex-okupants 
de les casernes.

-Perquè vau voler fer aquest 
documental? 

El documental va nèixer com 
una oportunitat d’aprofi tar tota 
una sèrie d’imatges que teniem 
de l’okupació de les casernes de 
Sant Andreu. Jo, i el meu amic 
Alex García Martínez, l’altre cre-
ador d’aquesta pel·lícula, havíem 
estat fi lmant durant gairebé un 
any espais, persones i situacions 
que tenien lloc a l’interior de les 
casernes durant la seva okupació. 
Com que algunes imatges eren 
molt bones i impactants, una 
productora, Nanouk, que coneix-
ia l’Alex d’altres projectes, ens va 
proposar crear un nou projecte a 
partir d’aquestes imatges. Aquest 
projecte es presentaria a TV3, i si 
hi donaven el seu vist-i-plau, ens 
oferirien diners per gravar noves 
imatges. I així va ser, TV3 va 
aprovar-ho, i amb l’ajuda de Na-
nouk i alguns amics ens vàrem 
posar mans a l’obra. 

-Quina relació teníeu amb les 
casernes o amb els immigrants, 
què us va motivar a llençar-vos 
amb el projecte?

Bé, aquesta pregunta és l’origen 

real de tot. Jo sóc veí de Sant 
Andreu de tota la vida, els meus 
pares viuen al carrer Ignasi Igle-
sias, i jo vaig viure allà fi ns que 
em vaig independitzar. Tot i així, 
mai he estat gaire lluny, vaig vi-
ure a Trinitat Nova i Bon Pastor 
durant dos anys però constant-
ment era a Sant Andreu. De fet 
vaig tornar al barri fa cinc anys. Si 
mireu un mapa de Sant Andreu, 
el carrer Ignasi Iglesias és a dos 
carrers de les casernes. Sempre 

he agafat el metro a Torras i Bag-
es, així que sempre hi he passat 
pel davant. Un bon dia, em vaig 
assabentar per la televisió que 
estaven okupades i, pels comen-
taris d’alguns veïns a la TV, que 
això era un problema. Fins i tot 
havien aturat l’avinguda Meridi-
ana!!  Des d’aquell dia el meu cap 
pensava que havia de participar 
d’alguna manera de tot allò, i se’m 
va ocórrer que una bona manera 
podia ser fer un reportatge au-
diovisual.  Jo sóc educador social 

i Àlex García és fotògraf i càmera, 
així que vàrem crear un tàndem 
increïble.

-Més enllà de la vida de després, 
teniu imatges de la vida durant?

Per nosaltres La vida després no 
era només la vida després de les 
casernes. Volíem fer referència a 
la vida després de la noticia, a la 
vida després de la patera, a la vida 
després d’etiquetar a una persona 
com immigrant sense mirar una 

miqueta més endins. Així, no 
tenim imatges de la vida durant. 
Les casernes ja formen part de 
La vida després. Les imatges du-
rant serien a l’Àfrica, a la patera. 
Evidentment també hi ha un joc 
amb les casernes, doncs allà van 
esdevenir noticia. Sovint els dia-
ris parlaven de les precàries con-
dicions de vida dels immigrants 
a les casernes amb les lògiques 
repercussions a la vida del barri. 
Però què va passar amb ells, què 
passa amb les persones després 
de ser noticia? Generalment el 

que passa és que ens n’oblidem, 
o com a mínim els mitjans de 
comunicació, que casualment fan 
que l’opinió pública tampoc se’n 
recordi. La nostra intenció era 
parlar de les persones que havien 
estat titllades d’immigrants, de 
lladres, relacionats amb la brutí-
cia i fi ns i tot amb la màfi a russa, 
com a persones, com a persones 
que després d’un moment crític 
podrien sortir-se’n, podien ser 
persones com qualsevol altre. No 
exemptes de problemes lògica-
ment, però... qui no té problemes? 
D’altra banda tenim unes 45 
hores gravades dins les casernes, 
el meu desig és que algun dia 
siguem capaços de montar-les, 
tot i que pugui ser un vídeo molt 
dur, alternatiu, freaky o com 
surti. Igual no tindrà tanta sort-
ida, s’emetrà a la TV o rebrà una 
bona acceptació de la gent, però 
m’agradaria molt que aquelles 
imatges arribessin a més gent. 
Malauradament no vivim d’això i 
estem engrescats en diversos pro-
jectes, però el muntatge seria una 
bona notícia per nosaltres.

-Teniu preparades properes pro-
jeccions?

Ara mateix tenim una data con-
creta. El 15 de maig a La Qui-
mera de Gràcia. Posteriorment 
tenim alguna porta mig oberta 
més i tothom que vulgui projec-
tar-la us animo a fer-ho. La mil-
lora manera de posar-se en con-
tacte amb nosaltres és el correu 
electrònic uncircounico@hotmail.
com. Gràcies per haver-me donat 
l’oportunitat de tenir un espai per 
explicar tot això, gràcies pel vos-
tre interès.

“Les casernes ja formen part 
de la vida després”

parlem amb | ÒSCAR MALO, REALITZADOR D’UN DOCUMENTAL SOBRE LES CASERNES

Ja fa set anys del desallotjament i enderrocament de les casernes.


