
La marxa pel Decreixement 
va arribar a Sant Andreu 
el passat 16 de Maig. 

Un membre de l’assemblea de la 
marxa al nostre poble ens n’explica 
l’experiència.

Fa uns mesos, un grup de per-
sones de Sant Andreu vam quedar 
per mirar si es podia fer alguna 
activitat enquadrada en la Mar-
xa pel Decreixement que s’estava 
organitzant al Principat. Algunes 
d’aquestes persones estem vincu-
lades a organitzacions que ja ac-
tuen a Sant Andreu (l’Harmonia, 
el Borró, la Trinxera, Endavant, la 
Xarxa) i d’altres van venir a títol 
individual. Ens vam estar reunint 
al local de Diables de forma pe-
riòdica fi ns a tenir les activitats 
muntades.

Els actes pel Decreixement van 
començar el divendres  16 de maig, 
a la tarda, al Centre Cívic, amb el 
passi d’un documental que té per 
títol Money as debt (el diner com 
a deute). Aquest documental ex-
plica la creació del diner, la forma 
que tenen de moure aquests diners 
els bancs i les multinacionals.  Par-
la de com els bancs condicionen la 
nostra vida. El seu funcionament 
està intrínsecament lligat al creixe-
ment econòmic. El diner es crea 
a través de préstecs, i per tant en 
forma de deute.

Més tard es va fer una xerrada 
sobre el decreixement; què és, en 
què consisteix, com es pot apli-
car en la nostra vida quotidiana, 
quins àmbits del mercat afecta: el 
decreixement és una línia de pen-
sament que proposa una reducció 

i relocalització de les activitats 
econòmiques, així com una forma 
de vida basada en la cooperació, la 
convivència i la comunitat, com a 
alternativa al capitalisme i a la des-
trucció del planeta.

Va ser una xerrada exhausti-
va que va acabar amb l’explicació 
de com s’havia creat la Marxa pel 
Decreixement a Catalunya; ante-
cedents arreu d’Europa, primeres 
reunions i fi nalment la creació 
d’un grup que va començar a pla-
nifi car la marxa. Finalment, es va 
fer un debat; l’objectiu del qual era 
veure com podia aplicar-se el de-
creixement en el nostre dia a dia.

El dissabte al matí es va fer una 
xocolatada a la Plaça de la Pome-
ra i un taller de jocs del món fets 
amb materials reciclats; tot i que 
la pluja va espantar als primers 
assistents, un agrupament de Nou 
Barris va venir per esmorzar amb 
nosaltres i aprendre jocs nous. A 
mesura que anava passant el matí 
els núvols anaven marxant i la 
gent anava acudint. El taller va ser 
l’activitat més reeixida.

El dissabte a la tarda es va 
fer la bicicletada. Es va passar 
pels diferents punts calents de 
l’especulació al districte i per al-
gunes macroempreses que mal-
meten el medi ambient, totes 
elles radicalment en contra de la 
simple idea de decréixer: la Fabra 
i Coats, les Cases Barates del Bon 
Pastor, la Maquinsta, una benzi-
nera, les antigues Casernes mili-
tars de Sant Andreu, una ofi cina 
del BBVA, una estació del Bicing, Bicing, Bicing
les obres del TAV i l’antic CSO el 
Palomar.
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Fa temps que sentim a parlar de crisi econòmica, però les xifres i con-
ceptes que ens donen poden semblar-nos llunyans. De fet, ja ho fan 
expressament, perquè no ens adonem de la realitat. Una realitat que 
té noms i cognoms, també aquí, a Sant Andreu. La crisi, per als i les 
treballadores, és haver de marxar del poble perquè no es pot pagar 
un pis. Aquelles persones que, gràcies a l’arribada del TAV, veuran els 
seus habitatges encarir-se encara més. La crisi, per a la gent del carrer, 
és que Sant Andreu perdi la seva fesomia actual, de poble, i la canviï 
per una d’edifi cis molt alts, que porten més benefi cis a les empreses. 
La crisi són totes les botigues i petits comerços que tanquen al c/
Gran, perquè no poden pagar els desorbitats lloguers. Botigues que 
són substituïdes per franquícies comercials, on les treballadores en-
cara estan més explotades, o per treballadores immigrades, empeses 
a malviure, la majoria de vegades, en condicions laborals i vitals pès-
simes per tal de poder optar al “somni europeu”. Un somni que, amb 
l’euro, ha ‘arrodonit’ l’encariment de la vida a límits extrems. La crisi de 
la que tant parlen els mitjans de comunicació no la paguen ells, ni les 
empreses que diuen estar en crisi pel sol fet que tenen menys benefi -
cis (que no pèrdues), la crisi és, cada cop més, un estat permanent en 
què vivim els i les treballadores, i que ara s’està agreujant per culpa de 
la fallida del sistema que ens estan muntant. Fa temps que ens costa 
moltíssim arribar a fi nal de mes. La qüestió, doncs, passa per una dia-
triba fàcil: o seguim mirant cap a una altra banda i intentant, indivi-
dualment, sortir-nos-en com puguem, o ens agrupem, agafem el brau 
per les banyes i comencem a dir a les coses pel seu nom. Assenyalar 
els culpables de la crisi és el primer pas per eradicar-ne les causes.

Arriba el decreixment

La bicicletada pel decreixement a la plaça Can Fabra.

amb ulls propismb ulls propis
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El passat cap de setmana 
del 24 i 25 de maig es du-
gueren a terme les Festes 

de Primavera de Sant Andreu de 
Palomar. 

Enguany les festes han estat organ-
itzades per l’Harmonia, la federació 
d’entitats que lluita per un espai a la 
Fabra & Coats.

Tot plegat es va iniciar el diven-
dres 23 al vespre, de la mà dels Ge-
ganters que van ser després acom-
panyats pels Diables amb el seu 
espectacle de foc a Can Fabra. Tot 
seguit es va animar amb el ritme de 
OAU! i la percussió de Grallakatú.

L’endemà dissabte la pluja no 
va impedir que el grup El Borró 
realitzés al Mercat la seva activitat 
ludico-formativa sobre la cuina 
pels més petits. Mentrestant es cel-

ebrava una mostra de balls populars 
a càrrec de l’Esbart Mare Nostrum 
que va seguir amb l’animació in-
fantil de Grimpallunes. A la tarda, 
després de les activitats infantils de 

l’A.E. i G. Flor de Neu, el temps va 
respectar les ganes de sortir al carrer 
i la trobada de timbalers va animar 
altre cop els assistents a Can Fabra. 
Present a tots els actes de la tarda de 

dissabte, es va muntar una paradeta 
de solidaritat amb el pres polític 
Francesc Argemí, Franki.

Dissabte va ser la nit del con-
cert. Mentre la meteorologia ho va 

permetre les assistents, que mica en 
mica anaven emplenant la plaça de 
Can Fabra, van escoltar la música 
de Fusió 36 i el jazz de Bask Street 
Boys. Malhauradament, tot i que 

aquest cop no va ser la Guardia 
Urbana, la pluja va obligar a plegar 
veles uns moments abans de l’hora 
prevista.

El dia de diumenge va obrir 
matiner amb el teatre musical dels 
Diables de Sant Andreu i el seu 
espectacle “Monsical” al Centre 
Cívic, i per la tarda es va celebrar 
l’espectacle de l’AE Jaume I. En 
aquella, com a la resta de nits del 
cap de setmana, es recitava poesia 
de Mercè Rodoreda a l’Ateneu.

Cal destacar la feina organitza-
tiva que han tingut les festes i so-
bretot el seu caràcter assembleari i 
popular. En les festes de primavera 
han estat les entitats andreuenques 
les organitzadores mentre que el 
paper del districte ha estat tan sols 
el de la prestació de la infraestruc-
tura. Sense fi nançament ni posant 
més cullerada que la que les pròpies 
entitats s’han deixat, l’Ajuntament 
ha estat pertinentment allunyat.

Els timbalers a la plaça de Can Fabra.

Moltes són les mostres 
de suport que s’han 
donat a Sant Andreu 

pel jove egarenc Francesc Ar-
gemí, Franki, empresonat per 
injúries a la bandera i atemptat a 
l’autoritat el passat mes d’abril.

El 2002, quan es produeixen els 
fets es despenja la bandera espan-
yola de la seu del Disitricte, tot 
canviant-la per la pancarta “Franki 
llibertat”. Sis anys després, quan es 
produeix la condemna, Sant An-

dreu torna a bolcar-se en mostrar 
la seva solidaritat i la mateixa nit 
de l’empresonament apareixen a 
les parets andreuenques els cartells 
que reclamen la seva llibertat. Uns 
dies abans de la detenció d’en Fran-
ki es torna a despenjar la bandera 
espanyola del Districte, on també 
es realitza una pintada reclamant-
ne la llibertat. 

Dies més tard dos joves resi-
dents a Sant Andreu es pengen més 
de 30 hores a la Sagrada Família 
en nom de la CAJEI. I la lluita no 
s’atura aquí, durant les Festes de 
Primavera diversos veïns i veïnes 
s’organitzen per vendre el mate-

rial de la campanya i així poder-hi 
aportar el seu granet de sorra.

Ja aquest mes de juny, abans 
que en Franki veiés concedit el 
tercer grau penitenciari -que li 
permet sortir durant el dia, en-
tre setmana-, el dia 3 al vespre, 
l’Assemblea de Solidàries amb en 
Franki va convocar una concen-
tració a la Plaça Orfi la, on hi as-
sistiren una trentena de persones. 
La protesta es realitzà davant la 
negativa del Consell de Districte 
d’acceptar a tràmit una proposta 
de moció de l’Assemblea on es 
reclamava la llibertat d’en Franki. 
L’acte, que coincidia amb el Ple del 

Districte va anar acompanyat d’un  
enorme dispositiu policial, format 
per tres furgonetes d’antiavalots de 
la Guàrdia Urbana, i un nombrós 
grup de policies de paisà. Durant 
la concentració es van repartir oc-
tavetes als veïns i les veïnes inform-
ant sobre el cas del jove egarenc.

Un quart d’hora abans de 
començar l’acte, els grups d’ICV-
EUiA i PSC van comunicar a 
l’Assemblea que presentarien, per 
la seva banda, una proposta de mo-
ció. Aquesta, que va ser aprovada, 
recull el posicionament del Ple de 
Districte a favor de l’excarceració i 
la llibertat condicional del jove.

Concentració i solidaritat amb en Franki

Sant Andreu surt al carrer
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A fi nals del mes d’abril el Departament d’Educació anuncia-
va la supressió del batxillerat nocturn per al curs 2009-2010, 
amb la proposta de substituir-lo per un batxillerat a distància 

a través d’internet (impartit per l’IOC, Institut Obert de Catalunya).

El perquè d’aquesta nova reforma, seg-
ons el conseller d’Educació, Ernest Maragall, 
son les “despeses econòmiques” que genera 
l’oferta nocturna. Actualment hi ha 46 cen-
tres públics a Catalunya amb gairebé 5000 
alumnes que cursen el batxillerat nocturn; 
alumnes que en la seva majoria són joves 
treballadores a mitja jornada laboral -en gen-
eral amb feines precàries i mal pagades- o fi ns 
i tot a jornada complerta, però també hi ha 
persones de mitjana edat, sobretot dones, que 
en el seu dia no varen poder estudiar i ara han 
trobar una segona oportunitat per formar-se i 
realitzar-se personalment. 

Ràpidament sindicats d’estudiants i de 
professors, associacions de mares i pares, 
directors dels instituts afectats i sobretot 
l’alumnat i professorat del nocturn iniciaven 

un seguit de mobilitzacions i protestes, a més d’una vaga de profes-
sors i professores, per tal que no s’aprovés aquesta proposta. A més, 
totes coincidien en denunciar la clara privatització de l’educació que 
està duent a terme el govern tripartit i consideraven la decisió un 
error molt greu, sent un atac a l’educació pública i de qualitat.

Pocs dies després, arran d’aquesta resposta tant del sector edu-
catiu, com el ressò obtingut als mitjans de comunicació Ernest Ma-

ragall, conseller d’educació, es feia enrere en 
la proposta inicial. Si en la primera el curs 
vinent ja no es farien classes de primer i l’any 
següent hauria desaparegut, ara s’ha optat 
per suprimir 20 dels 46 centres de batxillerat 
nocturn. Malgrat això, la majoria de sindicats 
denuncien que tan sols es tracta d’una estra-
tègia d’Educació per frenar les protestes, i 
que faran que el nocturn tanqui portes poc a 
poc. A més, cal dir que hi ha un gran nombre 
de poblacions que es quedaran sense centre i 
fi ns i tot hi ha comarques que veuen reduïda 
en més de la meitat la seva oferta.

A Barcelona, per exemple, s’ha deixat un 
institut per Districte. Això, però, no afectarà 
Sant Andreu, que ja no gaudia d’aquest ser-
vei. Així, als alumnes andreuencs els conti-
nuarà corresponent l’IES Sant Andreu, de 
Nou Barris. 

Volem estudiar!
ens hi fixem | 
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ANTIFEIXISME A 
NOU BARRIS

Seguint amb la campanya “Com-
bat el capitalisme, escalfa el feix-
isme!”, que l’Assemblea local 
d’Endavant està duent a terme 
enguany, per aquest mes de juny 
han preparat també algunes ac-
tivitats. Així, el dijous 26 de juny, 
al Casal de Barri de Prosperitat, 
parlarà la militant antifeixista a la 
Guerra del 36 Trinidad Gallego. 
La xerrada servirà també per in-
augurar l’exposició de cartells 
antifeixistes “Una realitat per no 
perdre de vista”, que romandrà al 
casal fi ns el 18 de juliol. 

CONERT AL PRAT PER 
L’AUTOGESTIÓ

Per tal d’autogestionar aquest 
projecte, L’Eixida, el passat 30 
de maig varem organitzar un 
concert juntament amb la pub-
licació Sant Feliu Respon. Cal 
donar les gràcies als grups Igi-
taia, Penguins i Zermeño  per 
la seva actuació i al KOP – Alta 
Tensió del Prat de Llobregat per 
cedir-nos l’espai. Aprofi tem per 
dir-vos que amb aquest número 
de juny-juliol acabem el curs, 
recuperant forces per tornar 
amb les piles ben carregades al 
setembre!

XERRADA CONTRA 
LA PRECARIETAT
El passat divendres 23 de maig 
l’Assemblea de Joves de Sant 
Andreu i la Sagrera–La Trinx-
era va realitzar una xerrada em-
marcada en la seva campanya 
anual ‘El jovent avança, con-
struïm un poble viu!’. En aquest struïm un poble viu!’. En aquest struïm un poble viu!’
cas va ser contra la precarietat 
laboral, amb un passi de vídeo 
sobre les lluites dutes a terme 
a  les fàbriques Frape Behr i la 
Seat, així com a TMB; després 
un membre del comitè de des-
cansos de TMB va explicar la 
seva experiència.

ANTIFRANQUISME A 
LA NAU IVANOW
El passat divendres 30 de maig 
es va inaugurar a la Sagrera 
l’exposició “Retrats per a la l’exposició “Retrats per a la l’exposició “
memòria. Persones i lluita an-
tifranquista al districte de Sant 
Andreu (1939-1982)”. La mos-Andreu (1939-1982)”. La mos-Andreu (1939-1982)
tra retrata, mitjançant la mirada 
i el testimoni de 21 veïns i veïnes 
andreuenques la lluita per end-
errocar el règim franquista. La 
idea és que l’exposició recorri, 
de manera itinerant, diversos 
indrets del districte i sembla ser 
que més endavant es publicaran 
les entrevistes en forma de llibre.

 ras i curt

LA SUPRESSIÓ DEL BATXILLERAT NOCTURN

duna aposta informativa
compromesa amb els
moviments socials

setmanari de comunicació

directa

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

Alumnes segueixen les classes d’un institut.



Parlem amb en Carlos 
Mercader, membre de 
l’Associació Veïnal de 

Sant Andreu Sud. Des de fa 
temps des d’aquest mateix but-
lletí us hem estat informant de la 
manca de places escolars que hi 
ha a Sant Andreu, degut a la man-
ca de previsió de l’Ajuntament 
de Barcelona, la Generalitat i 
el Consorci d’Educació. Aquest 
curs, 42 nenes i nenes del Dis-
tricte s’han quedat sense la plaça 
escollida.

-     L’any passat es van quedar 
diversos nens i nenes sense la 
plaça escolar que havien triat. 
Aquest any ha tornat a passar?

Sí, enguany al global del distric-
te s’han produït 42 assignacions 
d’ofi ci. És a dir, que el Consorci 
ha atorgat una plaça que no és 
cap de les diverses places de-
manades. D’aquestes, 20 són de 
P-3, i gairebé totes del barri de 
Sant Andreu, no de la Sagrera o 
el Bon Pastor. Pel que fa les re-
clamacions, n’hi ha hagut 30 al 
total del Districte.

- I aquests nens i nenes on han 
estat enviats?

Mira, d’aquestes assignacions 
d’ofi ci, a nivell de districte re-
presenten el 3,3% de les assig-
nacions fetes al total de Barce-
lona. I el 2’7% d’aquestes els ha 
tocat una plaça fora del districte. 
D’aquestes, hi ha 10 famílies que 
no hi estan d’acord i que no han 
volgut matricular els seus fi lls o 
fi lles a l’escola que els han assig-
nat. El Consorci atorga les places 
allà on n’hi ha, i pot ser o bé al 

Bon Pastor, o a Nou Barris, etc. 
O també gent que viu al c/Cinca 
o c/Joan Torras els han enviat a 
la Pegaso (la Sagrera) o al Ber-
nat de Boí (al Bon Pastor).

- Quina ha estat la vostra reac-
ció i la dels pares i mares?

Primer de tot vam fer una assem-
blea amb els pares i mares veient 

les primeres llistes de places, en 
què vam comptar que faltaven 
un total de 35, sumant totes les 
escoles del barri (públiques i 
privades). Aleshores els vam dir 
que anessin al Consell de Barri, 
que es feia al Centre Cívic, i que 
reivindiquéssim una nova escola 
als terrenys de la Fabra i Coats, 
ja que tot i que està pensat fer-la 
de moment no la fan. 
Va estar molt bé perquè hi va 
anar molta gent i va anar dema-
nant tothom paraula, i amb for-
mes diferents els pares i mares 

varen reivindicar més places al 
barri.

- També heu anat a manifestar-
vos a la seu del Districte?

Sí, després vam fer una concen-
tració a la plaça Orfi la, amb una 
mestra, i vam fer una espècie de 
classe amb pintura i altres activi-
tats per als nens. 

- Moltes de les famílies que no 
han obtingut la plaça desitjada 
havien triat com a primera op-
ció el CEIP Eulàlia Bota.

Sí, se n’han quedat molts a fora. 
Per sort enguany s’ha previst fer 
el CEIP de la Maquinista, i la 
majoria dels que s’han quedat 
fora de l’Eulàlia Bota han pogut 
entrar a aquesta nova escola.

- Segons va dir el Districte 
l’edifi ci de la nova escola de 
l’Eulàlia Bota  estarà llest al se-
tembre, és així?

Sí, ha d’estar al setembre i en 
principi sembla que així serà. 
Està bastant avançat i fa bona 
pinta.

- El CEIP de la Maquinis-
ta també serà en barracons, 
quants anys s’hi estarà així?

Ui, de moment no hi ha ni els 
barracons, però s’hi estarà uns 
tres o quatre anys. Ara sembla 
ser que hi ha un litigi als terrenys 
on s’ha previst col.locar els ba-
rracons. Aquests terrenys són de 
l’Ajuntament de Barcelona però 
no sé sap com un privat els va 
posar al seu nom. De moment 
s’han fet diversos judicis i els ha 
guanyat tots l’Ajuntament, i ara 
està al Tribunal Suprem.

- Així, la lluita per aconseguir més 
places escolars continua?

Nosaltres continuarem. S’han 
de solucionar els casos de les 
10 famílies que no han acceptat 
la plaça d’assignació ofi cial. I és 
el Consorci qui els ha de donar 
ara una plaça al districte. Però 
també hi ha el tema de la sani-
tat, que està molt fotut. 

- En quin estat es troba la 
construcció del CAP de les 
Casernes?

En principi a fi nals d’any es co-
mençarà a construir, a l’octubre 
o novembre. El problema és que 
ja hauria d’estar fet. Quan es-
tigui fet ja haurà quedat petit. 
Per això demanem un CAP a 
la Fabra i Coats, ja que són els 
únics terrenys on hi ha lloc.

“Falten 35 places escolars 
a Sant Andreu”

“Falten 35 places escolars 
a Sant Andreu”

“Falten 35 places escolars 
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