
El passat dia 22 de març 
va tenir lloc la primera 
aparició en públic de 

l’Assemblea Social de Sant An-
dreu. 

Aquesta agrupació d’andreuencs 
i andreuenques organitzats per a 
formar-se i informar sobre la cri-
si, els seus origens i les seves con-
seqüències, té tres mesos de vida i 
ja ha fet la seva presentació al po-
ble. Va ser en forma d’assemblea 
oberta o àgora a la plaça de la Po-
mera (Rubén Darío amb Gran de 
Sant Andreu) el passat dissabte a 
les dotze del migdia.

A l’acte hi van participar di-
versos ponents tractant temes 
d’educació, habitatge, treball i 
sanitat. Josep Bel, membre del 
sindicat Co.Bas va abordar la reta-
llada de drets laborals que els i les 
treballadores tenim en l’actualitat 
referent a les contraprestacions 
per acomiadament. El president 
de l’AVV Sant Andreu Nord-
Tramuntana, Carlos Blanch, va 
exposar la lluita que la seva entitat 
havia tingut respecte els terrenys 
de les Casernes, i concretament la 
campanya que s’està duent a terme 
sobre el retard en la construcció 
del centre sociosanitari que des de 
fa 8 anys reclamen els veins del ba-
rri de Tramuntana i cinc anys que 
promet la classe política.

El tema de l’Educació va ser 
tractat en dues parts, per una 
banda David Carmona, membre 
del SEPC va posar al descobert 
la privatització dels centres educa-
tius de primària i secundària, així 
com d’escoles d’adults i d’idiomes, 
totes elles regulades sota la nova 
Llei d’Educació de Catalunya. 
Aquesta llei promou des del go-
vern de la Generalitat la forma 

de l’escola concertada enfront de 
l’escola pública i està tenint una 
resposta unitària i contundent des 
dels i les mestres del principat. Per 
completar el tractament de l’àmbit 
educatiu, Isabel Benítez, membre 
de l’Asssemblea de Tercer Cicle de 
la UAB va il·lustrar els motius de 
les protestes dels estudiants con-
tra el pla Bolonya. L’elitització de 
la universitat que s’està dissenyant 
des d’institucions supraestatals 
vol convertir l’educació superior 
en un bé de mercat més, enlloc 
d’un dret.

Finalment, Marc Martí va 
fer un esbós del panorama de 
l’habitatge a Barcelona i es va 
aprofi tar per a donar a conèixer el 
cas d’assetjament immobiliari que 
presumiblement pateix una veïna 
del carrer Gran de Sant Andreu.

L’assitència a l’acte va ser no-
drida i variada, participada per les 
persones que passejaven pel carrer 
a aquella hora. Van poder gau-
dir de xocolata calenta convidats 
per l’assemblea social i van tenir 
el seu propi espai amb interven-
cions i deixant escrits als plafons 
instal·lats al voltant de l’espai per a 
que la gent exposes els seus dubtes 
i neguits sobre tot allò relacionat 
amb la crisi.

Una setmana més tarda es va 
dur a terme la manifestació pels 
carrers del centre de Barcelona: 
Que la crisi la paguin els reics. Un 
xic deslluïda per la presència de la 
pluja, va reunir prop de cincmil 
persones que discorreren des de 
plaça universitat fi ns a plaça Sant 
Jaume amb la denuncia constant 
de que són els i les treballadores 
els que fi ns ara estanm pagant 
les conseqüències de la recessió 
econòmica. Seguidament, el ma-
teix dissabte, l’Assemblea Social 
de Sant Andreu va obrir una cafe-
ta al CSO La Gordíssima per a la 
seva autogestió.
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El passat diumenge 22 de març milers de persones varen 
sortir al carrer contra la política mediambiental del govern 
tripartit a Barcelona. Fins a 107 entitats i plataformes com 
la contrària al Pla Caufec, la MAT, Som lo Que Sembrem o 
en defensa de l’Ebre, Collserola i el decreixement varen mo-
bilitzar-se conjuntament per tal de fer visibles els nombrosos 
conflictes ambientals que patim arreu del territori i fer front 
a aquestes agressions. A més de mostrar el rebuig al model 
socioeconòmic actual i demanar un canvi profund cap a un 
model alternatiu veritablement sostenible. I és que aquest, 
com tots, és un problema d’arrel que no pot solucionar-me 
amb petites lleis de protecció ambiental (que d’altra banda 
el govern tampoc fa efectives). Doncs mentre no hi hagi un 
veritable canvi en el model socioeconòmic, el Govern i les 
institucions continuaran afavorint les empreses i destinant 
els recursos públics a la continuïtat d’un model obsessionat 
pel creixement econòmic incompatible amb l’equilibri terri-
torial. Mentre no hi hagi un veritable canvi, les polítiques 
institucionals, siguin del color que siguin, seguiran basant-
se en els interessos econòmics i especulatius, seguiran po-
sant per davant aquest creixement irracional responsable de 
la crisi econòmica i ambiental actual. I seguiran passant per 
damunt de la opinió del veïnat, que no disposa d’un model 
participatiu real i efectiu que permeti un veritable consens. 
Un veïnat que a més, sovint, és silenciat i reprimit per aquest 
suposat govern d’esquerres i ecologista, que portarà 10 dies a 
la presó un activista contra el Pla Caufec.

La crisi tractada al carrer

amb ulls propismb ulls propis

TRIPARTIT O DECREIXEMENT...
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La presència al carrer va ser ben rebuda pels veïns.



L a cultura del foc i la 
pirotècnia, de fort ar-
relament als Països 

Catalans, es veu davant una 
greu amenaça degut a una 
directiva que ha impulsat el 
parlament europeu i que el 
grup socialista a aprovat en 
bloc.

La normativa 2007/23/CE, 
sota l’etern argument de la 
seguretat, pretén ilegalitzar les 
colles joves, ja que els menors 
de 16 anys no podràn pertici-
par de la festa. Així mateix
impedirà que ningú s’acosti als 
correfocs a menys de 15 me-
tres, fent-ne impossible la cel-
ebració al carrer que fins avui 
estem acostumats. Aquesta 
regulació afecta a colles de 

trabucaires, de diables i besti-
ari així com al llançament de 
petards i a les falles i fogueres 
de Sant Joan.

El 7 de febrer Berga va 
acollir a nombroses colles per 

a fer una protseta conjunta i 
el 21 de març tres colles an-
dreuenques van organitzar una 
altra trobada a Can Fabra per 

a seguir amb la mobilització.
Els Diables de Sant An-

dreu, els Diablons i la Satáni-
ca convidaren a més colles que 
van recorrer la plaça orfila 
fins a can Fabra per Gran de 
Sant Andreu. A l’hora de fer 
els parlaments va participar la 
regidora del districte, Gemma 
Mumbrú, per dir que malgrat 
formar part del partit que ha 
votat a favor de la normativa 
a Europa, hi està en contra a 
Sant Andreu.

Els organitzadors van em-
ular com seria la “festa” si es 
seguís la norma, però no van 
poder fer prou espai a la plaça 
de Can Fabra com per a que 
un fals representant europeu 
els donés el vist i plau.

Més tard van acabar fent 
la festa com s’havia fet tota 
la vida i com cal que segueixi 
sent.

Celebració de la festa contravenint la normativa.

El Centre Social, molt actiu 
des de la seva inauguració, 
ha rebut amenaça de de-

sallotjament, que pot efectuar-se 
en breu.

Aquest mes de març ha estat 
un dels mes actius del CSO La 
Gordíssima. Des de l’anunci del 
seu alliberament el 16 de novem-
bre i des de la inauguració el 13 
de desembre de 2008, el Centre 
Social no ha parat de revitalitzar 
el teixit social de Sant Andreu tot 

donant cabuda a un ampli ventall 
d’entitats, col·lectius i persones de 
Sant Andreu i d’arreu. Ja sigui fa-
cilitant un punt de trobada o espai 
físic on desenvolupar activitats de 
cara al públic o d’altres, o bé propi-
ciant noves propostes, La Gordís-
sima està sent un motor del teixit 
crític andreuenc.

Durant aquest darrer mes, per 
exemple, s’han consolidat els men-
jadors vegans dels diumenges al 
migdia; La Trinxera, l’Assemblea 
de Joves del poble, ha completat un 
calendari d’activitats que va iniciar 
el febrer amb un total de 4 dissabtes 
fent-hi activitats; i els Desperdicis, 

seguidors antifeixistes de la U.E. 
Sant Andreu, s’han fet càrrec de les 
cafetes del dimecres, mentre que 
Barrio, la revista veïnal de Trinitat 
Vella, segueix dinamitzant des del 
primer dia els dijous del centre so-
cial. I això, per citar només alguns 
exemples. Presentacions de llibres 
o de l’agenda de la dona, xerrades 
de prostitució o d’antifeixisme, o 
festes d’autogestió de la Baston-
era de Sant Andreu o de la recent 
creada Assemblea Social de Sant 
Andreu, espai nascut per fer front a 
les envestides de la crisi i el sistema 
capitalista.

I és precisament ara quan el 

centre social ha rebut una nova 
amenaça legal, convertida en citació 
per judici civil el proper dijous 2 
d’abril. Aquest judici pot suposar 
un desallotjament que tindria lloc 
en una data més aviat propera. 
Sigui com sigui, però, un hipotètic 
desallotjament deixaria Sant An-
dreu sense un important espai de 
trobada a nivell associatiu, popular 
i crític. Fet i fet, es tractaria, un cop 
més, de fer prevaldre la propietat 
privada d’espais buits per damunt 
de la revitalització d’un espai social 
obert al poble que si ja era necessari 
abans d’existir més encara s’hi ha 
convertit un cop en funcionament.

Perill de desallotjament
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Atac a la cultura del foc



Durant els mesos de febrer i març s’han patit tres agressions 
feixistes a joves noubarrienques del barri del Turó de la 
Peira. L’última a una estudiant de l’IES Barna Congrès.

És molta la prevenció i la denúncia que es fa des de 
diferents parts de la societat alertant de l’amenaça 
del feixisme, tant en la seva vesant ideològica com 
presencial. Precisament el nostre entorn, i de man-
era concreta Nou Barris, és un espai on la llarga 
tradició de lluita obrera s’ha estructurat en paral·lel 
a un reduit, però sorollòs, teixit de caire feixista. 
Així, diverses fonts d’aquests barris avisen de 
la presència de dos grups d’uns trenta individus 
d’estètica i sobre tot, pràctiques nazis., denunci-
ats des del 2006 per l’AVV del Turó de la Peira. 
Un d’aquests grups és ja d’edat adulta i compta 
amb membres que han visitat la presó per intent 
d’homicidi, agressions i fi ns i tot assassinat. Aquest 
historial delictiu no ha posat en alerta a les forces 
de seguretat que diuen garantir l’Estat de dret i no 
s’han evitat els fets ocurreguts durant els mesos 
anteriors.

Fins a tres joves han estat apallissats per a 

coneguts membres d’aquests grups als voltants del centre cívic Can 
Basté. L’últim cas, el d’una noia de 15 anys que fou atacad a les tres 
del migdia a ple carrer Sant Iscle.  Anteriorment un altre noi de 16 
anys havia estat agredit a mans d’un boxejador de 26.

Com sempre en aquests casos, la resposta no s’inicia policialment 
sinó per la via de l’organització popular. i així va ser que la Trobada 

Alternativa i Social, diverses associacions de veïns 
i altres entitats i organitzacions amb presència a 
Nou Barris van organitzar una manifestació pel 
dia 15 de març per a denunciar aquests casos, així 
com la passivitat del districte davant els fets. Amb 
una carta que es va fer arribar a la regidora del 
districte dies abans, es demanava una resposta 
ferma i immediata per part de les institucions. 
La lògica històrica es va complir i només davant 
l’organització veïnal la policia va detenir dos dies 
abans de la mobilització a dos dels agressors de 
l’últim cas.

Més enllà d’això, al voltant de 400 persones 
tingueren presència al passeig de borbó, mostrant  
des de plaça Virrei Amat fi ns a la seu del districte 
una imatge d’unitat i lluita que fou organitzada 
amb un brevíssim espai de temps. Sabent que la 
violència feixista només apareix sota el paraigües 
del seu discurs: Ni aquí ni enlloc, feixistes, mai 
més!

Alerta feixista a Nou Barris
ens hi fixem | 
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I JA EN VAN 3!
El dissabte 7 de març, els jardi-
nets de Can Fabra van acollir 
la 3a calçotada per Harmonia. 
Més de 400 persones van de-
vorar prop de 5000 calçots en 
un dia que convidava a sortir 
al carrer. Actuacions musicals 
abans i després de la calçotada, 
així com de la Bastonera de 
Sant Andreu, van amenitzar 
la jornada. El que encara no 
sembla tenir data és l’Ateneu 
Popular i Cultural, tot i ser 
tant necessari per al poble.

8 DE MARÇ REPRIMIT
El 8 de març, com cada any, es 
va celebrar el dia de la Dona 
Treballadora. Enguany, al matí 
va tenir lloc la manifestació 
‘institucional’. A la tarda, la 
convocatòria de la Plataforma 
Revolucionària Antipatriarcal, 
que aplegà unes 400 persones. 
La primera manifestació pogué 
baixar per Rambles sense 
problema, mentre  la segona 
es va trobar amb el cordó dels 
Mossos d’Esquadra que ho 
van impedir a cops de porra.

TRINXERA ACTIVA
Aquest mes, l’Assemblea de 
Joves de la Sagrera i Sant An-
dreu va seguir oferint activi-
tats al poble. Així, el dissabte 
7 de març, i coincidint amb 
la data del 8 de març, van or-
ganitzar una xerrada sobre la 
prostitució amb membres del 
col·lectiu feminista Adona’t 
de Cardedeu.  El 21 de març, 
van tornar a obrir el CSO La 
Gordíssima per projectar-hi la 
pel·lícula “La vida de Brian” .i 
van fer cafeta per l’autogestió.

FESTA DE L’EIXIDA!
El proper dissabte 18 d’abril 
L’EIXIDA celebra una festa al 
CSO La Gordíssima per a la 
seva autogestió. A les 19’00 de 
la tarda es projectarà el docu-
mental “La vida després” sobre 
els immigrants de les casernes 
i es farà un col·loqui amb el 
seu director, un dels ocupants 
de les casernes protagonista 
del documental i una activista 
sobre temes d’immigració. I 
després, festa amb punxa discs 
Txito San fi ns a la matinada. 

AGRESSIONS NEONAZIS

 ras i curt

Cartell de la manifestació.
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El moviment estudiantil 
és noticia constant i més 
ara que ha estat forta-

ment reprimit per les forces de 
seguretat. Per això parlem amb 
David Carmona, andreuenc es-
tudiant de Ciències Polítiques 
de la UPF i membre del Sin-
dicat d’Estudiants dels Països 
Catalans.

- En quin punt es troba l’aplicació 
del EEES a les nostres universi-
tats?
Ens trobem en una etapa en la 
que el procés ja està prou avançat. 
Els diferents governs han emès la 
legislació corresponent, les uni-
versitats han elaborat els nous 
plans d’estudi i fi ns hi tot en al-
gunes ja s’hi estan cursant graus 
i postgraus adaptats als criteris de 
l’EEES. Ara mateix l’Agència Na-
cional d’Avaluació de la Qualitat 
(ANECA) està donant el vist-
i-plau a la gran fornada de plans 
d’estudi que s’aprovaren durant 
el darrer curs i part del present. 
Tanmateix encara resta renovar 
els estatuts de les universitats per 
adaptar-los a les noves exigències 
i engegar els mecanismes avalu-
adors que se suposa vetllaran per 
unes universitats altament com-
petitives.

- Quines perspectives té el mov-
iment estudiantil ara mateix?
Senzillament que això ho podem 
aturar, la solitud dels rectorats i 
l’administració contrasta amb la 
nostra fortalesa. Podem tenir la 
certesa que cada setmana que pas-
sa anem creixent, els estudiants 
comencen a afartar-se de les seves 
condicions d’estudi i s’apropen a 
conèixer de què va la moguda i 
alguns s’impliquen activament. I 

no només això, com que cada cop 
queda menys, els temors sobre el 
que pot arribar a implicar Bolonya 
està capgirant els esquemes dels 
escèptics al pla, entre ells nombrós 
professorat que veuen que ni ad-
ministracions, ni rectors sabran 
estar a l’alçada, ja sigui per fi nança-
ment, recursos, oportunitats...

- Fes-nos cinc cèntims del que 
va passar els dies 18 i 19 amb 
els mossos.
Cal contextualitzar-ho amb 
la decisió presa dies enre-

ra per l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques (ACUP) 
de tractar les accions de deso-
bediència dels estudiants com un 
problema d’ordre públic, evadint 
als rectors de la responsabilitat de 
resoldre-ho. Per tant el rector de la 
UB crida als Mossos d’Esquadra 
a desallotjar als estudiants que 
portaven quatre mesos tancats a 
l’Edifi ci Històric. A partir d’aquí 
els nivells de violència policial 
viscuts només s’expliquen sota 
una voluntat ferma d’esclafar el 
moviment estudiantil per part 
de l’Estat. Els comandaments de 

la policia ordenaren a la Brigada 
Mòbil que el moviment estudian-
til no gaudís d’un segon de treva 
durant tota la jornada i això pro-
voca les càrregues i detencions 
del 18. L’escàndol mediàtic que va 
suposar, agreujat per les agressions 
a 40 periodistes, va ocasionar una 
contraordre a Interior, el 19 no 
s’actuava sota cap concepte. Calia, 
és clar, rentar-se la imatge.

- Donat que ets estudiant de la 
UPF, ens pots explicar perquè 
vau ocupar l’edifi ci de Medi-

apro? Quina relació té aquest 
edifi ci amb Bolonya?
Mediapro representa l’exemple 
perfecte de mercantilització. 
Aquest gegant de la comunicació 
s’ha instal·lat al nou campus fent 
una perfecta simbiosi amb les fac-
ultats de traducció, comunicació, 
informàtica i telecomunicacions. 
Curiosament els seus àmbits de 
producció. Així ha aconseguit un 
viver de futurs treballadors, pro-
jectes d’investigació... a costa de la 
universitat pública i els seus estu-
diants. Es decidí ocupar simbòli-
cament el campus el dia anterior a 

la seva inauguració per denunciar 
precisament això, a banda dels 
nombrosos problemes que havia 
generat al personal i estudiants el 
precoç trasllat.

- Sembla que la UPF és la única 
universitat que no tolera ocupa-
cions i fa un ús més freqüent 
dels mossos. Entenem que la 
mà dura és efectiva?
Segurament la mà dura al rector 
de la UPF, Josep Joan Moreso, és 
el que l’hi ha passat factura. Poc 
després del desallotjament hi ha-
gueren eleccions on ell era l’únic 
candidat i passés el que passés 
sortiria escollit. Tanmateix hi 
hagué una forta campanya de 
rebuig que promogué el vot en 
blanc que assolí fi ns a tres quarts 
dels vots totals. La desafecció de la 
universitat cap al seu equip recto-
ral és quelcom que ens dóna ales i 
sobretot enutja al rectorat.

- Una vaga de fam portada fi ns 
al límit, ocupacions constants a 
totes les universitats catalanes, 
talls de carreteres, enfronta-
ments amb la policia...fi ns on 
penseu arribar per aturar Bolo-
nya?
Fins on calgui. Poc a poc anirem 
pujant el pistó fi ns que la situació 
superi a la persona competent per 
aturar el pla siguin rectors, consel-
lers o ministeris... Estem plena-
ment convençuts de la legitimitat 
de la nostra lluita, així que no ten-
im aturador. La tendència des de 
fa més d’un any és creixent en tots 
els sentits i no tinc perquè pensar 
que aquesta s’invertirà.

“Cada setmana que passa 
anem creixent” 

parlem amb | DAVID CARMONA, MILITANT DEL SEPC

>> Trobareu l’entrevista sen-
cera al nostre bloc d’internet: 
www.stapinfo.cat>>>

Manifestació estudiantil amb ocupació fi nal a la UPF.


