
El passat 29 de gener, 
l’alcalde de Barcelona, 
Jordi Hereu, sorprenia la 

gran majoria de veïns i veïnes de 
Sant Andreu amb una presentació 
dels usos de la Fabra i Coats.

Justament el dia abans es feia una de 
les presentacions del Pla d’Actuació 
del Districte al Centre Cívic, amb la 
presència de la regidora del Districte 
Gemma Mumbrú. Allà hi assistiren 
nombroses entitats i veïnes, a les qui 
no s’informaria en cap moment. 

En aquesta presentació pràcti-
cament només es va parlar de la nau 
central, destinada a l’Escola de les 
Arts (que pretén acollir uns 4.000 
alumnes), els estudis musicals, sales 
de concerts, espais d’assaig, etc. Així, 
al dossier de premsa de l’Ajuntament 
o a la majoria de mitjans de comu-
nicació tan sols podíem llegir mera-
velles sobre la gran fàbrica destinada 
a la “creativitat jove”, el nou “laboratori 
cultural” i aquest nou projecte de les 
Fàbriques per a la Creació. 

En cap lloc s’esmenta, però, que 
Sant Andreu, a més a més de tot això, 
també necessita aquest espai per a un 
Centre d’Atenció Primària, per a una 
escola bressol, per a un CEIP, una re-
sidència per a la gent gran... com han 
reclamat diverses entitats veïnals. 
Enlloc sentim (de nou) la veu de les 
veïnes o les entitats.

A més de veure que no es co-
breixen aquestes mancances, el que 
es pot veure amb aquest projecte és 
que la major part de la nau del ca-
rrer Parellada està destinada a pisos, 
mentre que una part està encara per 
defi nir, igual que la nau paral·lela al 
carrer Gran. Si bé cal dir que la nau 

contigua a aquesta està previst fer-hi 
una sala polivalent i a les properes al 
carrer Sant Adrià un IES, un Casal i 
locals per a entitats. 

Més enllà d’això, encara que mol-
ts dels usos a què es destinarà la nau 
central de la fàbrica van ser reivindi-
cats per entitats del poble, cal tenir en 
compte que, pel pressupost i la pre-
sentació feta, sembla que s’ha con-
cebut com un equipament de ciu-
tat, destinat als “joves emprenedors 
culturals que vulguin desenvolupar 
projectes web, de multimèdia o de 
disseny”, etc. És a dir, que si bé es ne-
cessiten espais de projecció cultural, 
locals d’assaig i per a la creació, caldrà 
veure els usos que després realment 
s’hi donaran. Ens podem trobar amb 
què la Barcelona ‘underground’ aterri 
a Sant Andreu. I aquesta no és la cul-
tura que es reclamava, una cultura on 
hi puguem tenir accés totes les veïnes, 
sinó que és una cultura de papers, 
permisos, projectes per escrit, diners 
i restriccions o censura per part de 
l’Ajuntament (com ja ha passat amb 
actes previstos a la Biblioteca).

D’altra banda, cal tenir en 
compte la conservació de la fàbrica 
com a patrimoni històric. Així, el 
Centre d’Estudis Ignasi Iglesias ha 
reivindicat repetidament la conser-
vació de l’estructura urbanística, de 
les façanes i la construcció exterior i 
interior de les naus, protegir i mante-
nir l’edifi ci de les calderes i catalogar i 
conservar el patrimoni documental, 
entre  d’altres. Alhora que ha mostrat 
el seu rebuig a l’enderroc de la prime-
ra nau de la fàbrica, destinada a pisos. 
Cal tenir en compte que fa només 
unes setmanes encara es va trobar 
documentació d’antics treballadors i 
treballadores de la fàbrica,  sense que 
l’Ajuntament ni tan sols conegués la 
seva existència.
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Els darrers estudis estadístics mostren un desinterès social 
pels partits polítics i un baix sentiment d’identificació cap 
als polítics per part de qui suposadament representen. Pot-
ser per això cada dia intenten dibuixar a marxes forçades 
aquesta política en les nostres vides. Portem gairebé quatre 
anys de campanya electoral no declarada; a més de fer poca 
i pèssima feina política, aquests quatre anys hem trobat un 
panorama polític en què uns/es i altres es tiraven pedres 
mútuament, sense que això els fes canviar, al contrari, en-
cara ho veiem com a elogis. Un sistema “per al poble però 
sense el poble” amb trets de totes dues bandes, de dreta 
a (suposada) esquerra i d’inexistent esquerra a dreta. Per 
si no en teníem prou, a mesos de les eleccions nord-ame-
ricanes ja ens sabem el nom, les alegries i les penes dels 
seus candidats (gairebé millor que els d’aquí prop) i des 
de Madrid es fa una política cada cop més americanitzada: 
apostant per la polarització de partits, meetings grandilo-
qüents, “debats” cara a cara entre els grans candidats… en 
fi, potser és el camí que enfilen les polítiques espanyola i 
catalana, l’americanització: fer-ne de la política un espec-
tacle. Un espectacle esperpèntic, quasi dantesc, on la falta 
de vergonya, de remordiment i de culpa fa que els nostres 
botxins (de pobles, de territoris, de dignitat, de vides) ens 
vulguin fer-los aplaudir cada 4 anys. I amb el somriure a la 
cara, que no falti, que és la festa de la democràcia! La resta 
de dies deu estar de dol.

Fàbrica cultural?

Façana de la nau on han d’anar pisos, al carrer Parellada.
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E l passat dia 9 de febrer 
als jardinets de Can 
Fabra es va celebrar la 

2a Calçotada per l’Harmonia. 

La trobada va ser multitu-
dinària, congregant 400 persones 
de totes les edats, de dins i fora 
de Sant Andreu. Es tractava de la 
reedició d’una calçotada que s’havia 
celebrat a principis de l’any anterior 
i que ja havia estat prou nombrosa, 
amb una assistència de 200 per-
sones. Amb aquesta nova trobada 
es fa evident el suport andreuenc al 
projecte de l’Ateneu de l’Harmonia 
i a la voluntat del poble de sortir al 
carrer a passar una jornada festiva i 
reivindicativa.

L’àpat, organitzat a la part pos-
terior de Can Fabra, estava format 
per productes de la nostra terra, 

ecològics i gustosos: amanida, 
puré de patates, escalivada, pa de 
pagès i òbviament calçots. Al fi l 
de l’objectiu dels organitzadors, la 
festa estava amenitzada amb es-

pectacles abans i desprès de l’àpat 
que posaren sobre les taules dels 
assistents la cultura popular dels 
Països Catalans. A partir del mig-

dia van participar els Diables i la 
xaranga i per la tarda, ben dinat, les 
notes de Salsa de Pastor van acabar 
de fer pair els calçots amb versions 
de cantautors. Afortunadament 

per l’acte, la meteorologia va acom-
panyar, banyant la trobada amb un 
intens i agradable sol d’hivern.

L’objectiu de la trobada era el de 

donar a conèixer i fi nançar el pro-
jecte d’Ateneu Popular i Autoges-
tionat l’Harmonia. Des de fa dos 
anys, aquest col·lectiu ve treballant 
per a incentivar la cultura popular 
andreuenca i d’altres llocs, tract-
ant de fer front a l’oferta cultural 
que proposa l’Ajuntament i la dels 
grans centres comercials. Per a dur 
a terme la seva missió, l’Harmonia 
reclama un espai a les instal·lacions 
de la Fabra i Coats per a poder fer 
de paraigües federatiu a totes les en-
titats de la vila que hi vulguin tro-
bar aixopluc. Mentre l’Ajuntament 
encara no s’ha pronunciat sobre la 
cessió de l’espai, els habitants de 
Sant Andreu van sortir a reclamar-
lo en forma de jornada festiva. Tant 
l’efi càcia de l’organització, com l’èxit 
desbordant de la convocatòria, van 
deixar palès que a Sant Andreu no 
ens calen projectes ambigus com el 
de la “Fàbrica Cultural” que pro-
posa l’Ajuntament.

Vista general de la calçotada.

E ls terrenys de la Merce-
des Benz del Bon Pastro 
es convertiran en pisos, 

perdent una oportunitat de fer-
hi equipaments i augmentant 
l’especulació al poble.

Ja ho denunciaven els i les 
treballadores, que no van cedir 
a l’Expedient de Regulació 
d’Ocupació fi ns després de mol-
tes pressions, tant dels sindicats 
grocs, com de la pròpia admin-
istració pública. Recentment, la 

regidora del Districte de Sant An-
dreu, Gemma Mumbrú (PSC) 
va anunciar amb bombo i plateret 
un nou engany: als terrenys de la 
MB s’hi construïrien 1514 pisos; 
d’aquests, 984 (64%) serien de 
protecció ofi cial, mentre que 530 
(35%) serien a preu lliure. La notí-
cia, que podria semblar d’allò més 
satisfactòria per a tothom, tenia els 
enganys típics dels polítics-fi rants 
que venen els seus productes ar-
reu. 

D’entrada, cal dir que la re-
qualifi cació del sòl industrial en 
urbanitzable ja es va dur a terme 
just una setmana després de 

l’acord pel tancament de la planta, 
que va tenir lloc el 13 de desem-
bre. Mumbrú s’havia guardat l’as 
a la màniga per treure-ho enmig 
de la precampanya. A més, enmig 
de les negociacions entre empresa, 
treballadors/es i Ajuntament, 
aquest va assegurar que no re-
qualifi carien els terrenys mentre hi 
hagués activitat industrial. Ni ale-
shores ni ara ha cessat l’activitat, ja 
que encara hi ha treballadors/es a 
la planta andreuenca. La mentida 
segueix quan diuen que el Comitè 
“aplaudeix” aquesta decisió per 
evitar l’especulació.  

Un nou cas d’especulació i de 

destrucció del teixit industrial al 
poble, on la regidora impedeix que 
es facin els equipaments més que 
necessaris per a tota la població de 
Sant Andreu. I mentre, els trebal-
ladors/es s’enduen la pitjor part 
enmig del silenci de qui ja no és 
ni problema. Una part ja treballa 
a Esparreguera dels del gener, una 
altra acceptarà les prejubilacions, i 
n’hi ha que tot i tenir l’edat prefer-
iran el trasllat forçós, que es com-
pletarà a l’agost. El cas de planta 
de la Mercedes-Benz al Bon Pas-
tor, doncs, no és sinó un exemple 
més de la destrucció que està pat-
int el poble de Sant Andreu. 

Ja estava tot venut

Calçotada multitudinària
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L a creixent precarització i les eleccions del 9 de març mouen 
als treballadors i treballadores a reivindicar millores laborals 
i de la qualitat dels serveis públics.

Durant el passat mes de febrer, i tenint pre-
sent la data de les eleccions a l’Estat espanyol del 9 
de març, s’han succeït vagues i manifestacions amb 
una intensitat extraordinària. Després d’acabar el 
confl icte de Mercedes amb el desengany que l’ha 
acompanyat, veiem com les situacions de precarie-
tat van en augment i les mobilitzacions són cada 
cop més freqüents.

La mobilització més visible és la dels i les con-
ductores d’autobús de TMB, que ja des del desem-
bre passat, i sense percebre encara el fi nal del con-
fl icte, es van veure forçats a declarar-se en vaga per 
reclamar dos dies de descans setmanal i l’aplicació 
de la llei en la política de descansos diaris. Les va-
gues han estat acompanyades d’una forta tasca de 
difusió que ha fet que, també al nostre poble, les 
seves reivindicacions tinguessin forta presència.

Per la seva banda, el Sindicat de Metges, can-
sat d’aguantar les condicions de pressió i l’escàs 

minutatge que se’ls imposa a l’hora de passar visita es va declarar en vaga el 
passat12 de febrer. Segons les dades del sindicat de metges, als 40 Centres 
d’Atenció Primària que es van declarar en vaga a Barcelona, hi va haver un 
seguiment mitjà del 92%, mentre que al CAP de Sant Andreu va ser del 
100% al torn de matí i del 80% al torn de tarda.

L’educació és un altre dels serveis que passa moments convulsos. Dos 
dies després que els metges, la majoria de sindicats de mestres es van declarar 

en vaga i es van manifestar pel centre de Barcelona. 
Protesten per la presentació del document de bases 
de la Llei d’Educació que no respecta les condicio-
ns dels i les mestres i que no garanteix l’autonomia i 
la qualitat de l’ensenyament. Segons els sindicats, el 
seguiment ha estat del 90% de mitjana als centres 
del Principat i la manifestació va acollir al voltant 
de 50.000 persones.

Aquests confl ictes tenen com a tret caracte-
rístic que no són de caràcter econòmic sinó que 
versen al voltant de la qualitat dels serveis. Cap dels 
col·lectius fan peticions per a la seva millora cor-
porativa, sinó per a garantir un servei de qualitat 
que ara mateix no s’està donant. La situació és pa-
radoxal ja que són els treballadors qui reclamen als 
polítics, allò que en les seves campanyes electorals 
els polítics prometen a la ciutadania. És legítim, per 
tant, fer una lectura no corporativa, sinó de reivin-
dicació de classe.

Lluitar per a totes
ens hi fixem | 
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SANT ANDREU ANTI-
FEIXISTA

Aquest mes de febrer ha estat es-
pecialment prolífi c en la denún-
cia del feixisme a Sant Andreu. 
D’una banda, l’assemblea lo-
cal d’Endavant ha fet dos mu-
rals més, ha editat un cartell de 
denúncia i ha preparat un expos-
ició de cartells que es podrà veure 
al Patapalo. La CAJEI, per la seva 
banda, va reivindicar haver tren-
cat el cap al soldat franquista i ha-
ver atacat amb pintura i elements 
corrosius part de les tombes feix-
istes que hi ha al cementiri de 
Sant Andreu.

AIGUA PEL REC

Degut a la sequera que pateix 
el Principat de Catalunya, con-
seqüència del canvi climàtic 
global, l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) tornarà a fer 
servir el Rec Comtal. Aquesta 
infrastructura té més de 1000 
anys d’història, i servia per por-
tar aigua de Montacada a Sant 
Andreu i Barcelona. Ara hi pas-
sarà el 3% de l’aigua de boca de la 
gran metròpoli. El Molí del Rec, 
però, sembla que continuarà en 
l’oblit d’una ciutat cosmopolita 
que només se’n recorda d’allò 
antic quan li és vital.

DECREIXEMENT EN 
MARXA
Recollint la proposta del 
col·lectiu “Temps de re-voltes”, 
diverses entitats i persones de 
Sant Andreu es van reunir a 
fi nals de mes per començar a 
treballar per portar aquesta 
iniciativa al poble. Cap al mes 
de maig es volen muntar activi-
tats que, tot pedalant, qüestioni 
d’arrel el model consumista de 
societat en què vivim i plantegi 
alternatives que, en gran mesura, 
es reuneixen sota el paraigües del 
decreixement (de consum, de re-
cursos, etc.) 

PER UN POBLE VIU
El passat 16 de febrer La Trinxera 
va presentar la campanya “El jov-
ent avançat, construïm poble viu!”. 
Aquesta pretén tocar diferents 
aspectes de les problemàtiques 
juvenils a Sant Andreu. Cada 
mes el dedicaran a un eix diferent. 
Aquesta proposta de feina la volen 
fer extensiva a altres col·lectius. La 
seva intenció és copsar les inqui-
etuds del jovent de Sant Andreu, 
escoltar veus i propostes, fer-ne un 
recull fi nal editant un llibret. Per 
això han creat la “Bústia crítica”, 
una iniciativa que duran a terme 
l’últim dissabte de cada mes.

 ras i curt

CONFLICTES LABORALS

duna aposta informativa
compromesa amb els
moviments socials

setmanari de comunicació
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935 270 982 // 661 493 117
directa@setmanaridirecta.info
www.setmanaridirecta.info 

Dibuix de portada del diari “Dos dies”.



En Josep Capdevila és veí 
del Bon Pastor. El passat 
19 d’octubre de 2007 va 

ser desallotjat per la força de casa 
seva, afectada per la 1a fase de re-
modelació de les Cases Barates. 
Ara, amb altres veïnes estan im-
pulsant una Ofi cina Antimobbing 
per informar i ajudar tot el barri.

- Abans de res, el dia 4 de març 
tenies un judici i ha estat ajornat, 
què ha passat?

Em deien que jo havia estat desa-
llotjat d’una casa okupada al carrer 
Ruïna Amàlia el dia 17 d’octubre, 
quan jo estava treballant. Però jo de 
l’única casa que he estat desallotjat 
és de la meva. Una casa que fa tren-
ta anys que hi visc. A més, jo no sóc 
l’acusat, sinó qui acusa la Guàrdia 
Urbana. Després que l’advocada 
anés al jutjat,  han separat els casos.

- La teva denúncia a la GU és 
per agressió?

Jo vaig posar la denúncia perquè 
es van presentar a casa meva, em 
van agredir, em van agafar pel coll 
i van posar-li una porra al coll a la 
meva fi lla. Nosaltres érem quatre 
famílies i van actuar com si fóssim 
delinqüents, o pitjor. Van venir 16 
furgonetes dels antiavalots i van 
acordonar totes les cases. A més 
és que ells ja tenien ganes de sarau, 
perquè anaven tota l’estona tocant 
les porres, s’anaven fi cant amb la 
meva senyora: “mira, está caga-
da de miedo”. I “coge el perro que 
lo atamos”. Molt agressius, molt 
agressius. 

- Ja teniu data de judici?

No, encara no se sap la data. El 
jutge demana que es presentin els 
‘urbans’, però es van negar a donar-
nos el número de placa. Tot i que 
jo els el vaig exigir, perquè en tenen 

obligació. 

- A més de la violència de la GU, 
també vau considerar il.legal el 
propi desallotjament.

No és que el consideréssim il.legal, 
és que va ser il.legal. Estàvem espe-
rant que al febrer sortís el recurs 
presentat. A més va ser el senyor 
Ramón García Bragado, el 4t ti-
nent d’alcalde qui va signar l’ordre 
de desallotjament. I el jutge ens ha 

dit que un quart tinent d’alcalde no 
pot fer-ho.

- Explica’ns el projecte de l’Ofi cina 
Antimobbing.

Doncs mira, és per tot això que 
fem la plataforma antimobbing, 
perquè ells amb el desallotjament 
han volgut donar un escarment a 
les altres famílies. És una manera 
de dir “si resistiu vindran els antia-
valots i us pegaran. I si no marxeu 
trencaran totes les teulades”, com 
van fer amb nosaltres . Amenaçar, 
amenaçar i amenaçar. No hi ha mi-
llor amenaça que la imatge. Ara bé, 
ells es pensen que ja està, que no-

saltres hem marxat al pis i ja està, 
però no, d’això res.

- Així doncs, voleu seguir llui-
tant amb la resta de famílies.

Sí, perquè fi ns ara només era 
l’Associació de Veïns qui informava. 
Perquè pensa una cosa, els de l’AVV 
són del PSOE i d’ICV, és a dir, dels 
partits de l’Ajuntament. I ells fan el 
que els diuen. L’AVV és una arma 
que té l’Ajuntament per manipular 

els veïns informant el que  ells volen, 
no la veritat. Perquè a l’Ajuntament 
no li interessa que informin de la 
veritat. Diuen als veïns que han de 
marxar de casa, però en cap mo-
ment els informen dels seus drets. 
Per això és important l’Ofi cina. 

- Vosaltres sempre heu denunciat 
el paper de l’AVV i l’Ajuntament.

Des de l’Ajuntament sempre inten-
ten dir que el que nosaltres diem és 
mentida. Però a veure, si a tu et fan 
fora de casa teva tu tens dret a una 
indemnització, no? És molt fàcil, si 
tu has treballat a una empresa du-
rant 30 anys, si et fan fora, t’han de 

pagar una indemització. Doncs és el 
mateix. En el nostre cas, fa setanta 
anys que hi viu la família. Nosaltres 
hem de lluitar pels nostres drets. A 
més nosaltres volíem que el barri es 
quedés com està, que es respectés i 
s’arreglés. Aquestes cases ben arre-
glades, sense humitat, estan molt 
bé.

- El deteriorament de les cases ha 
estat el seu principal argument.

El deteriorament de les cases ha 
estat una feina de molts anys, de 
deixar les cases que es vagin dete-
riorant, per després poder dir “com 
que estan molt malmeses, les tirem”. 
Però si el Patronat, que diu que és 
l’amo, no es gasta els calers perquè 
es deteriori, això és mobbing, no? 
Ara, amb l’arribada de l’AVE i del 
metro el terreny ha pujat molt i 
els interessa el terreny que ocupen 
les cases i no fer-se càrrec del cost 
d’arreglar-les. “És que amb La Ma-
quinista, arriba l’AVE... i el Bon 
Pastor dóna una mala imatge.” Això 
és la pel.lícula que volen vendre. Tot 
és el mateix, l’arribada de l’AVE, tot. 
A ells els mou l’especulació.

- Us heu trobat amb altres situa-
cions de mobbing?

Quan ja estaven totes les cases bui-
des, només quedàvem les 4 famílies 
van començar a tirar totes les teula-
des. Ens van dir que no les tirarien, 
però va ser el primer que van fer va 
ser. També van tirar els WC, van 
destrossar-ho tot. També vivint no-
saltres encara allà van arrencar-nos el 
gas. Ens vam quedar sense gas, van 
arrencar la instal.lació del telèfon, 
també l’elèctrica, tot. Vam viure gai-
rebé un any amb totes les cases del 
voltant a terra  i entrava gent a les nits 
per agafar tot el que podien.

“Tot és l’AVE i especulació”
parlem amb | OFICINA ANTIMOBBING DEL BON PASTOR
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En Josep agafat pel coll per diversos agents de la Guàrdia 
 Urbana el dia del desallotjament. Foto: Albert Garcia


