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La fàbrica passarà a mans de 
l’Ajuntament d’aquí al 2007. 
El total de terrenys consta 
de 22.000m2 de zona verda, 
9.000m2 d’equipaments de 
sòl i 28.000m2 de sostre en 
edificis protegits.

El 18 de setembre de 2005 
el grup immobiliari Renta Cor-
poración comprava les naus 
de la Fàbrica,  terrenys qualifi-
cats d’equipaments, a la multi-
nacional Coats per 31 milions 
d’euros. El 13 de desembre, tres 
mesos més tard, l’Ajuntament 
anunciava la compra pel valor 
de 50 milions d’euros. Una part 
d’aquesta serà pagada amb 
solars, un d’ells a la zona del 
22@, augments d’edificabilitat 
a Sarrià-St. Gervasi, per valor 
de 32 milions, i 17 milions en 
efectiu. Abans la immobiliària 
havia proposat a l’Ajuntament 
regalar-li dues naus a canvi de 
la requalificació de la franja del 
solar que dóna al carrer Segre, 
per tal de construir-hi tres edi-
ficis de 16 plantes d’habitatges 
de preu lliure. Aquesta 
amenaça de construcció 
d’habitatge lliure en uns al-
tres terrenys de Sant Andreu, 
com ha passat a les Casernes, 
va pressionar l’Ajuntament a la 
seva compra. L’Ajuntament diu, 
però, que Renta Corporación 
ha facilitat la compra perquè, 
en paraules del regidor del 
Districte Jordi Hereu ‘ens hem 
estalviat les expropiacions i el 

problema social’. L’Ajuntament 
va anunciar que una part serà 
destinada a habitatge dota-
cional, encara que el sòl està 
qualificat per a equipaments i 
zona verda, i altres com a equi-
paments,  que no va especifi-
car si seran de gestió pública 
o privada. Per altra banda, les 
entitats de Sant Andreu, que 
no confien que s’hi facin els 
equipaments necessaris per al 
poble, ja han començat a re-
unir-se per  demanar un CAP 
i un casal  amb espai per a jo-
ves,  entre d’altres.

L’enrenou, però, va co-
mençar abans. L’any 2000 la 
propietària de les finques del 
carrer Segre, la Fabra i Coats, 
considerades part de la fàbri-
ca, va comunicar als veïns que 
els edificis estaven en runes i 
que s’havien d’enderrocar. Al-
hora va demanar als 3 únics 
propietaris de negociar un 
preu de compra. La situació 
no va canviar fins el 2004 quan 
varen aparèixer dues suposa-
des advocades de Renta Cor-
poración i van oferir 6 milions 
de pessetes als llogaters per 
abandonar les cases. Durant 
aquest temps han anat mar-
xant els veïns, alguns nego-
ciant amb la Fabra i Coats  per 
dos milions i mig i altres més 
endavant amb Renta Corpora-
ción. Pel que fa als propietaris 
no ha transcendit el preu de la 
venda. Des de llavors el carrer 
està pràcticament tot okupat.

L’Ajuntament compra 
la Fabra i Coats

Fa setmanes que veiem com a la Catalunya Nord i a l’Estat 
francès hi ha una resposta social del jovent i dels sindicats a 
la reforma laboral que Dominique de Villepin ha presentat, 
centrada en el rebuig al contracte de primera feina, ‘CPE’.
El contracte permet l’acomiadament lliure dels menors de 
26 anys que tinguin menys de 2 anys de contracte. Aquí els 
mitjans de comunicació s’han fet ressò de les mobilitzacio-
ns i molts periodistes i ‘intel·lectuals’ s’han posat les mans 
al cap amb aquest contracte, fins i tot han elogiat les jo-
ves de l’Estat francès tot comparant-les, alhora, amb els de 
l’Estat espanyol, acusant-les de només fer ‘botellons’. Però 
aquests periodistes, intel·lectuals i polítics no reconeixen 
que aquí la situació laboral del jovent és també d’una pre-
carietat absoluta i silencien qualsevol campanya, acció o 
mobilització contra la precarietat. O quan acomiaden 660 
treballadors/es per contractar en el seu lloc joves amb 
contractes temporals, com en el cas de la SEAT amb prou 
feines hi passen de puntetes. Alhora, però, ens hauríem de 
preguntar si les treballadores som prou conscients que a 
l’Estat espanyol també s’està a punt d’aprovar una Reforma 
Laboral. Una reforma que flexibilitza la contractació i la fa 
més barata, facilita els acomiadaments, imposa les subcon-
tractacions i elimina el contracte ordinari estable fixe. I que 
per més inri aquí és pactada pels dos sindicats majoritaris, 
CCOO i UGT! Farem alguna cosa per aturar-ho? 

> amb ulls propis
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La passada Festa Major de Sant Andreu 2005 va estar mar-
cada per la intervenció del Districte en molts aspectes de la 
Festa, així com el baix pressupost. 

I és que la FM de Sant Andreu destaca per tenir el mateix 
pressupost des de fa 8 anys, 11.200, un pressupost encara més 
pèssim si el comparem amb els 380.00 de la FM de Gràcia i la 
‘Feria de Abril’ o els més de 71.000 de Sants, que ja s’ha mo-
bilitzat per considerar-ho insuficient. I més encara si tenim en 
compte que Sant Andreu té un gran teixit associatiu i entitats 
que organitzen els seus actes.

La intervenció del Districte fou en nombrosos casos res-
tricció política. Censures de noms d’actes, censura informativa 
de publicació al llibret, denegació d’infraestructura bàsica, etc. 
foren algunes de les traves que les Festes Alternatives i la Festa 
Major Reivindicativa tingueren a l’hora de voler oferir un ven-

tall diferent de propostes al poble, una oferta que en major o 
menor mesura vinculava la festa amb la conscienciació social 
i política, d’una forma crítica, aspecte que no agrada gens al 
Districte. Així mateix, l’ús d’espais és limitat donat que el Dis-
tricte intenta centralitzar tots els actes a l’envelat de Can Fabra, 
denegant o posant traves a les entitats que volen fer activitats a 
altres zones neutralitzant així l’esperit de Festa Major del poble. 
Un poble que ja durant la resta de l’any està mort socialment 
davant la inexistència de llocs tancats per fer-hi actes, i les 
negatives de l’Ajuntament davant qualsevol iniciativa popular. 
Alhora, les restriccions horàries són cada cop més prohibiti-
ves i impedeixen que fins i tot durant la Festa Major la gent 
pugui gaudir a la nit de les diverses activitats programades.  

Per totes aquestes raons, i que ja fa temps que s’arrossega, 
la Comissió de Festes i diverses entitats andreuenques van co-
mençar a treballar en l’elaboració d’un ‘Manifest per una Festa 

Major Digna’, que ha estat 
recentment ultimat i del que 
n’estan recollint adhesions. El 
manifest recull tot un seguit 
de crítiques i propostes per 
tal de millorar la FM, i la inten-
ció és aglutinar el màxim de 
forces per fer pressió de cara 
al Districte. 

El passat dimecres 29 de 
març, i seguint la convoca-
tòria de nombroses plata-
formes veïnals barcelonines, 
el Grup Sant Andreu per les 
Casernes es va concentrar a 
la Plaça Orfila, davant la seu 
del Districte. 

Aquestes concentracions 
venien convocades per 
col·lectius veïnals que asse-
guren no sentir-se atesos ni 
escoltats per l’Ajuntament, ni 
recolzats o representats per 
les Associacions de Veïns/es 
corresponents. Segons afir-

maven, era una mobilització 
de cara a millorar la participa-
ció ciutadana. 

Des de ja fa un temps, 
aquests col·lectius veïnals 
denuncien la dinàmica de 
moltes AVV que consideren 
que les està duent a ser mers 
negociadores entre les de-
mandes veïnals i l’Ajuntament, 
sense oposar una veritable 
mobilització i resposta veïnal. 
Així, consideren que l’opció 
de certes parcel·les de poder 
i la burocratització d’algunes 
AVV, fa que aquestes estiguin 
sovint més supeditades a la 
pressió dels Districtes que 

no pas a la voluntat veïnal. 
Alguns exemples d’aquesta 
divisió són les lluites que AVV 
han abandonat als seus llocs 
d’actuació, com la de Poble 
Nou amb el 22@, la de Sants 
amb el Calaix de la Vergonya, 
o la de Sant Andreu amb les 
Casernes. D’aquí que la con-
vocatòria no fos secundada 
per la FAVB, ja que la majoria 
d’AVV, de caràcter més oficia-
lista, no hi donaven suport. 

Tot i la gran expectativa 
creada arran de la coordina-
ció d’aquestes lluites veïnals 
de la ciutat, la resposta no va 
ser l’esperada. A Sant Andreu 

només es concentraren 
30 persones, malgrat tot, 
havent-se fet amb només 
dos dies i a través de correus 
personals; a d’altres llocs 
encara foren menys. I el fet 
que la convocatòria amb 
major participació fos la de 
la conservadora plataforma 
contra la sala de venopunció 
(coneguda com a ‘narcosala’) 
fa pensar que cal articular un 
discurs que vagi més enllà 
de la superficial crítica al sis-
tema representatiu (es digui 
Districte o AVV), sinó que ha 
d’incloure la justícia social 
com un dels pilars bàsics.

Manifest 
‘Per una Festa Major Digna’

PRESSIÓ CONJUNTA AL DISTRICTE

Concentració per les Casernes
COL·LECTIUS VEÏNALS ES MOBILITZEN

sant andreu
SANT ANDREU INFORMA’T



Encartellades les seus 
del quatripartit
El diumenge 19 de novembre 
Endavant Sant Andreu-Nou 
Barris va encartellar les seus 
del PSC, CDC, ERC i ICV per 
ser els ‘culpables de la refor-
ma estatutària’. L’organització 
va emmarcar l’acció en la 
campanya contra la reforma 
dels Estatuts que està duent 
a terme, treballant en una lí-
nia de “Construcció Nacional” 
cap a l’Autodeterminació dels 
Països Catalans.  
www.endavantstap9b.org

Accions de Desobe-
diència 
Del 20 al 26 de març, Països 
Catalans Insubmisos! va con-
vocar una “Setmana de Des-
obediència”. Nombroses ac-
cions tingueren lloc arreu del 
país. A Sant Andreu el dilluns 
20 i el dimarts 21 es van inuti-
litzar els panys i encartellar la 
seu de la delegació d’Hisenda, 
de la Tresoreria de la Segure-
tat Social, dues immobiliàries 
i una ETT. El dissabte 25, una 
trentena de caixers de 15 enti-
tats de “la Caixa” foren deixats 
‘Fora de Servei’.
www. d e s o b e d i e n c i a . t k

El Brot ha de tancar 
El Brot, l’Associació Cultural fins 
ara situada carrer Abat Odó, 
s’ha vist obligada a tancar a 
partir d’una inspecció del Dis-
tricte. Aquesta, va derivar en 
un avís que obligava a reformar   
el local i a obtenir una sèrie de 
llicències del tot inassumibles.  
Alhora l’informe del Districte 
remarcava la ideologia anar-
quista de l’Associació. Durant 
els dos anys d’existència ha 
aglutinat projectes com: un 
menjador vegetarià, una bi-
blioteca, una sala per xerrades, 
una distribuidora o un punt 
d’internet.

La CUA a Sant Andreu 
Recentment s’ha creat un nu-
cli de la Campanya Unitària 
per l’Autodeterminació a Sant 
Andreu. La campanya està 
estesa arreu dels Països Cata-
lans i compta amb el suport 
de més de 250 entitats cultu-
rals, socials i polítiques i vetlla 
pel reconeixement del dret 
a l’autodeterminació enfront 
les actuals reformes estatu-
tàries. El nucli s’encarregarà 
de fer arribar la informació 
amb agitació i paradetes al 
carrer. El 9 d’abril han convo-
cat una Assemblea Oberta.
www.autodeterminacio.net

Per una bandera?

En Franki és un jove de Terrassa acusat i condemnat a 2 
anys i 7 mesos de presó pels delictes d’ultratge a Espanya, 
atemptat a l’autoritat i desordres públics. 

Els fets dels que se l’acusa es remunten a la Festa Major 
de Terrassa del 2002, on diversos col·lectius van dur a terme 
una cercavila demanant la retirada de les banderes espanyo-
la i europea de l’Ajuntament. Al final de la cercavila, davant 
l’Ajuntament, es va intentar 
despenjar la bandera espan-
yola amb un pal. En aquell 
moment, la policia municipal 
va carregar.

En Franki, però, nega la 
seva presència al cercavila. 
Assegura que durant els fets 
ell estava realitzant prepa-
ratius dels actes de la Festa 
Major alternativa de Terrassa, 
juntament amb membres de 
diversos col·lectius socials de la ciutat, que han fet de testimonis.

Des del 2002 s’ha engegat una campanya per tal de dema-
nar-ne l’absolució, encapçalada pel col·lectiu SAT, Solidaritat 
Antirepressiva de Terrassa. Durant tot aquest temps s’han rea-
litzat nombroses accions i mobilitzacions de suport. L’última 
manifestació a Terrassa comptà amb més de 1.000 persones. 
A Sant Andreu, en el marc d’una jornada d’accions descentra-
litzades el mes de maig passat es retirà la bandera espanyola 
del Districte i s’hi penjà una pancarta de solidaritat.

L’ultratge a la bandera espanyola, des de l’aprovació del 

nou codi penal, ja no implica presó, tot i que continua sent 
un delicte condemnat amb pena multa. Tot i això els desor-
dres públics i l’atemptat a l’autoritat sí que són penats amb 
presó. És per això, doncs, segons el Tribunal núm. 2 de Terras-
sa, que es demana aquesta condemna.  Els i les membres de 
la campanya, però, estan convençudes que fou l’ultratge a la 
bandera el que va fer que el jutge Enrique Rovira del Canto, 
antic jutge militar que ja no porta el cas, decretés presó per a 

en Franki.
Ara, i després que 

l’Audiència Provincial de Bar-
celona denegués el recurs 
de la defensa i el Consell de 
Ministres denegués l’indult 
demanat, resta esperar la 
sentència del Tribunal Cons-

titucional, ja que el Tribunal núm. 2 de Terrassa ha suspès 
l’execució de sentència i l’ingrés de presó fins que no es resol-
gui el recurs d’emparament presentat a aquest Tribunal. 

EL CAS D’EN FRANKI DE TERRASSA

ens hi fixem
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El 20 d’abril de 1897, Sant 
Andreu de Palomar era an-
nexionat a Barcelona jun-
tament amb Sant Martí 
de Provençals, Sants, Sant 
Gervasi de Cassoles, Gràcia, 
Horta i les Corts de Sarrià 
imposat per un Reial Decret 
redactat a Madrid. 

A Sant Andreu la pobla-
ció va adquirir sentiment 
d’indignació, ja que es va fer 
d’amagat i sense comptar 
amb el seu parer. El maig 
d’aquell any es van reunir re-
presentants dels pobles agre-
gats i el 2 de juny van realit-
zar una assemblea pública en 
què van acordar la presenta-
ció d’un recurs de revisió del 
Reial Decret.

La situació es va agreu-
jar quan es va aplicar la nova 
línia fiscal barcelonina i els 
pagesos i comerciants van 
veure els pobles del voltant 
refusaven els seus produc-
tes encarits pels impostos 
dels consums de Barcelona. 

A més a més, la nova pressió 
fiscal sobre el pa, la carn, la 
sal, l’oli, etc. encaria el cost de 
vida i perjudicava els nom-
brosos obrers en situació ja 
prou precària.

A la tardor apareixia el 
primer manifest de la Co-
missió Local de la Junta Des-
agregacionista, titulat ‘Als 
Andreuencs’, i en començar 
el 1898, amb un segon ma-
nifest, s’engegava una cam-
panya de recollida de sig-
natures. Aquesta tingué el 
suport de 13.317 andreuencs 
(restant sols les dels 4.134 
andreuencs menors de vuit 

anys o que servien a l’exèrcit). 
Poques són, però, les notícies 
que es coneixen dels treballs 
de la Comissió ja que la pre-
msa barcelonina silenciava 
l’oposició i lloava l’agregació. 

L’estiu de 1899 es van ce-
lebrar eleccions municipals, 
les primeres en què Sant 
Andreu pertanyia a Barcelo-
na. El poble les va boicotejar 
tancant els establiments en 
senyal de protesta i no anant 
a les urnes. 

Finalment, el 21 de febrer 
de 1902, es va desestimar el 
recurs i l’agregació va esde-
venir inapel·lable.  

L’1 d’abril
a les 11h: a la Plaça del 
Comerç, paradeta infor-
mativa del Casal Indepen-
dentista de Sant Andreu 
‘El Noi Baliarda’ i del nu-
cli de Sant Andreu de la 
Campanya Unitària per 
l’Autodeterminació.

a les 18h: a la Plaça Sant 
Jaume, concentració per 
l’Autodeterminació con-
vocada per la CUA.

El 8 d’abril
a les 18h, a la Plaça Rius i 
Taulet (Gràcia), Manifesta-
ció per demanar l’absolu-
ció dels 3 de Gràcia.

El 9 d’abril
a les 18h, a La Lira, Assem-
blea Oberta del Nucli de 
Sant Andreu de la CUA.

El 21 d’abril
a les 20h, a la Plaça dels 
Comerç, Cinema a la Fres-
ca, organitzat pel Casal 
Independentista de Sant 
Andreu ‘El Noi Baliarda’.

El 23 d’abril
durant tot el dia, celebra-
ció de la Diada de Sant 
Jordi.

a les 12h, a la Plaça Univer-
sitat, Manifestació de la 
CUA ‘Ni reformes ni Esta-
tuts, Autodeterminació’.

El 29 d’abril
a les 10h, al Poble Nou, 
Jornades de Debat sobre 
l’Autodeterminació.

20 d’abril de 1897 
abans d’ahir ens veiem

parlem de... Diables de Sant Andreu

>

>
Diables de Sant Andreu es 
formà l’any 1981 gràcies a 
una colla d’amics que vo-
lien donar una empenta 
cultural al poble i recuperar 
un moviment força oblidat. 
Després d’utitilitzar com a 
seus socials cases particu-
lars, no fou fins ben entrat 
els 80 que aconseguiren 
una petita sala a l’Ateneu 
Obrer. Allà començà la seva 
peculiar travessia de locals, 
7 fins a l’actualitat. Cal des-
tacar, per la importància  
en el grup, el de C/Torrent 

Estalella, de nom ‘Trialavia’, 
i l’actual, situat al C/Ramon 
Batlle n.9. Actualment 
s’oposen al canvi de local 
que exigeix l’Ajuntament 
perquè el consideren ina-
dequat i mal gestionat.

De seguida van desta-
car-se d’altres colles per la 
utitlizació de maquillatge, 
màscares i elements més 
decoratius. Alhora han su-
perat l’àmbit merament 
cultural per implicar-se de 
ple en el teixit associatiu i 
popular de Sant Andreu, 

denunciant situacions d’in-
justícia social i participant 
en actes reivindicatius. La 
colla també ha diversificat 
les seves activitats, fent des 
de teatre al carrer a corre-
focs, passant per cercaviles, 
actes de festes, etc.

Enguany, i després 
d’haver patit un desafor-
tunat incendi la tardor 
passada, celebren amb 
ànims i il·lusió els 25 anys, i 
han preparat tot un seguit 
d’actes durant l’any per ce-
lebrar-ho. 
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