
250 persones mortes l’any 2006 als Països Catalans,  2 persones 
mortes cada 3 dies, per quin motiu? Pels ‘accidents’ laborals. 
Arreu de l’Estat espanyol, 1352 treballadors/es morts l’any pas-
sat. 299 eren immigrants, és a dir, més del 22% de les morts 
totals, una dada proporcionalment molt més alta que la que repre-
senten en el general de la població. En aquests temps que corren 
de llaços blaus, condemnes a tothom que no sigui com ‘Espanya’ 
vol, accions preventives i carnets per punts per frenar els acci-
dents viaris, és com a mínim insultant que els assassinats de 250 
persones als Països Catalans quedin impunes. Molts d’aquests 
‘accidents’, per no dir la gran majoria, s’haurien pogut evitar si 
les empreses haguessin invertit en seguretat: formació, més pre-
venció, més seguretat, etc. Però això no surt rentable, al cap i a 
la fi, no hi ha accions per part d’un Estat que en realitat afavoreix 
la precarietat laboral extrema, i de mà d’obra barata en sobra, si 
falta un ja en sortirà un altre. Aquesta és la “lògica” del capitalisme, 
del lliure mercat, on el primer és el benefici i la satisfacció de les 
empreses. I després, potser, i només potser i molt després, estem 
els i les treballadores, que encara hauríem d’agrair a l’explotador 
que “ens dóna de menjar”. 250 treballadors/es mortes als Països 
Catalans, sense ningú que en pagui les conseqüències, això sí que 
és terrorisme, l’únic que hi ha: patronal i amb el suport de l’Estat.

D es del passat 21 de fe-
brer, el CSO Kan Llimo-
na recupera l’esperit 

combatiu de l’okupació al 
bell mig del poble. 

  Just un mes i mig després 
del desallotjament de Kan Mireia, 
el dimecres 21 de febrer, es feia 
pública una nova okupació, al bell 
mig de Sant Andreu, a la Plaça de 
les Palmeres. L’immoble alliberat 
duia anys tapiat i abandonat, i la 
seva ubicació, així com el bon 
estat i capacitat, el feien l’objectiu 
ideal: dues cases interconnecta-
des, de dues plantes cada una, 
amb terrassa i eixida. 

Des que es va fer pública 
l’okupació, desenes de persones 
s’hi van concentrar per donar-
hi suport. Qui també va fer acte 
de presència van ser els Mossos 
d’Esquadra, que estigueren mo-
lestant durant tot el dia i fins ben 
entrada la nit. Van marxar poc 
abans de les 22h, no sense deixar 
una denúncia amb amenaça de 
desallotjament si no marxaven en 
una setmana. També van aparèixer, 
a mitja tarda, uns representants 
d’Immobles i Cases de Renda 
Antiga, S.A., l’empresa propietària 
de l’edifici. Aquests van amenaçar 
amb enviar ‘matons’ en 48 hores. 
A dia d’avui, però, no se’n té pas 
constància. 

Poc després que marxessin 
els Mossos, la gent que hi havia 
dins la casa va acabar d’obrir el 
forat de sortida per donar pas a 

la gent que esperava fora. Des 
d’aleshores, el CSO, que poc 
temps després va adoptar el nom 
de Kan Llimona en referència a un 
fructífer llimoner que hi ha al pati, 
no ha cessat en activitats. 

Al marge de les assemblees 
necessàries per gestionar un es-
pai de democràcia horitzontal, i 
més amb la situació inicial de tota 
casa okupada, les tasques de ne-
teja i condicionament han estat a 
l’ordre del dia. Ja el divendres 23 
es va obrir per al públic; no en va, 
que la casa tingués aigua, llum i 
gas ha facilitat molt les coses. I 
per al cap de setmana ja hi hagué 
les primeres jornades per conèixer 
el CSO: esmorzars i dinars popu-
lars, pintades de mural, activitats 
infantils, de clown, cinema, etc. 
L’assistència va ser molt bona, 
així com la il·lusió entre visitants 
i participants del projecte. L’única 
nota negativa la va posar la Guàr-
dia Urbana, que va intervenir per 
censurar un espectacle de foc al 
carrer tot amenaçant els Diables 
de Sant Andreu. 

A l’hora d’escriure aquestes 
línies, encara s’està a l’espera 
de si el desallotjament s’acabarà 
fent efectiu. Mentrestant, però, 
Sant Andreu recupera un nou es-
pai per al poble, per lluitar contra 
l’especulació i per donar sortida a 
la multitud de projectes autoges-
tionats que necessiten un espai 
sense censures ni controls polí-
tics. Així es podrà donar cabuda 
a aquelles inquietuds que durant 
massa temps han estat orfes d’un 
espai on dur-se a terme.

Okupació, empenta i il·lusió
en portada |

Foto del nou CSO Kan Llimona, a la Plaça de les Palmeres.
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NOU CSO AL COR DE SANT ANDREU

amb ulls propis
ASSASSINATS IMPUNES



C om ja ens fèiem ressò 
en l’anterior número 
del butlletí, els veïns 

i les veïnes del Bon Pastor 
estan patint una cruel vio-
lència immobiliària per part 
del Patronat Municipal de 
l’Habitatge, encarregat de les 
obres d’enderrocament de 
les Cases Barates.

Des del 15 de gener passat 
algunes de les famílies que vivien a 
les Cases Barates varen començar 
a mudar-se als nous edificis. Im-
mediatament, operaris del Patronat 
varen començar a tapiar les cases 
que quedaven deshabitades i a tirar 
els sostres a terra. 

Cinc de les famílies, que no 
volen marxar estant pendents 
de la resolució del contenciós 
administratiu presentat per aturar el 
procés, resisteixen a la pressió i a 
la violència immobiliària. Malgrat la 
il·legalitat que suposa, les màqui-
nes del Patronat continuen tirant 

a terra part de les Cases Barates, 
posant en perill les cinc famílies 
que es resisteixen a abandonar 
casa seva, i hi segueixen vivint. De 
fet, teòricament aquestes famílies 
estan ‘protegides’ per una ordre 
judicial que ‘impedeix’ qualsevol 
actuació que afecti el seu habitatge, 
amb un radi de 25m. A la pràctica, 
els veïns i veïnes s’han trobat amb 
l’excavadora al mateix carrer, com 
han denunciat amb fotografies a di-
versos mitjans, i han hagut de pintar 
a les parets de les seves pròpies 
cases que hi segueixen vivint.

Les veïnes i veïns, però, no 
s’ha quedat de braços plegats i han 
passat a l’acció. Durant les darreres 
setmanes s’ha destrossat material 
de les obres que s’havia de fer 
servir per tapiar o vandalitzar les 
cases. Arreu del barri han aparegut 
pintades per la resistència de les 
Cases Barates i les veïnes i veïns 
han enviat cartes als mitjans de 
comunicació.

De totes maneres, tot i les 
presses del Patronat per fer fora les 
famílies, sembla ser que el pla per 
remodelar les 784 Cases Barates 

s’allargarà prop de vuit anys. La 
nova zona acollirà grans edificis de 
pisos, completament diferents de les 
Cases, que fomentaven la vida so-
cial entre el veïnat, així com centres 
comercials i de negocis necessaris 
per a ser un barri més de la Bar-
celona cosmopolita fomentada per 

l’Ajuntament. Recordem que el Bon 
Pastor quedarà envoltat de la zona 
del Centre Comercial La Maqui-
nista, el nou barri residencial de la 
Verneda Industrial i la gran aposta 
especulativa de l’Ajuntament, el 
Sant Andreu i la Sagrera ‘del TAV’.

Resistència al Bon Pastor

sant andreu |   

redacció  |  Foto WebStAP

MOBBING AL BON PASTOR / SOLIDARITAT AMB EL SÀHARA

C an Fabra va acollir 
l’acte organitzat pel 
Comitè Català Aminetu 

Haidar.

El divendres 9 de febrer, prop 
de 100 persones es van donar cita 
a l’auditori de Can Fabra per assistir 
a la xerrada organitzada pel Comitè 
Català Aminetu Haidar. L’acte, que 
també oferia una exposició de fotos, 
va comptar amb les intervencions 
d’un membre del comitè, d’Emboirik 

Ahmed -delegat del Front Polisari al 
Principat- i de Mohammed Ahmed, 
membre d’AFEPREDESA, “Asociacion 
de Familiares, Presos y Desaparecidos 
Saharauis.”. 

Ambdues intervencions van anar 
dirigides a contextualitzar el conflic-
te i a explicar la situació actual, una 
situació que titllaven de dramàtica i 
amb unes possibles conseqüències 
nefastes que no pot desitjar ningú. No 
en va, des que la Corona espanyola 
es va retirar del Sàhara   occidental 
el 1976, la Monarquia alauí del Ma-
rroc ha exercit una política repressiva 
brutal, i en augment. En aquest sen-

tit, ambdós ponents van assenyalar 
l’Estat espanyol com a co-responsa-
ble d’aquesta situació, assegurant que 
no se’n pot estar al marge, simulant 
ser neutral. La violació sistemàtica 
dels Drets Humans és el pa de cada 
dia per al poble saharuí, que fa anys 
que malda per poder fer efectiu un 
exercici bàsic de democràcia, el Dret 
d’Autodeterminació. 

També es va ressaltar que el del 
poble sahrauí és un conflicte que, al no 
molestar els Estats més poderosos, no 
està a l’agenda de l’ONU; és, doncs, 
un conflicte que no s’ha internaciona-
litzat. Ambdues intervencions van fer 

una crida a la solidaritat internaciona-
lista davant del que denuncien com un 
augment en l’escalada repressiva del 
Marroc, així com de la necessitat que 
el poble sahrauí té de continuar lluitant 
amb tots els mitjans al seu abast per 
la seva dignitat i llibertat. No obstant, 
el poble sahrauí sap que té en Sant 
Andreu un espai de molt bona aco-
llida a la seva causa, a la seva gent 
i a la seva lluita, com ho demostra 
l’existència de l’entitat “Sahandreu” i 
la feina que fa anys que desenvolupa, 
així com la proximitat amb què públic i 
ponents es van poder sentir. 

Amb el Sàhara a tocar

redacció 

Una de les Cases Barates del Bon Pastor tapiada.



JUDICI AL CSO LA GORDA
El 15 d’agost es va celebrar el judici 
contra les persones que habiten al 
CSO La Gorda, a Ponç i Gallarza. 
Les inculpades van rebre el suport 
de força gent de Sant Andreu; el 
propietari es presentava acomiadat 
només del seu fill. Durant el judici, 
les inculpades van deslegitimar la 
propietat privada, i més en casos 
de clar desús. El propietari, que no 
s’havia preparat el judici, va perdre 
el debat plantejat, en el que des del 
CSO La Gorda es considera una 
victòria moral. La sentència hauria 
d’haver sortit el 19 de febrer.

FORAT DELS SOMNIS
El diumenge 18 de febrer tingué lloc 
al local de Diables de Sant Andreu 
una edició molt especial del Forat 
dels Somnis. Es titulava ‘Un nas per 
al Nepal’, i a part d’entretenir la ca-
nalla, va servir per recollir nassos de 
pallasso per a un poble del Nepal. 
La intenció d’aquest espectacle era 
d’una banda, donar a conèixer la si-
tuació d’aquest poble nepalès, i de 
l’altra, recollir material per anar allà 
i fer passar una bona estona a la 
canalla d’aquell país. Aquest mes de 
març partirà l’expedició que estarà 
dos mesos al Nepal.

ACCIÓ DE SUPORT AL 
JOVE DE TORÀ
El 24 de febrer a la nit es realitzà una 
acció de suport al jove de Torà, de-
tingut l’abril del 2003 sota llei antite-
rrorista, i contra de l’arxivament de la 
denúncia de tortures que presentà. 
L’acció consistí en tapar amb bosses 
el cap de dues estàtues del parc de 
Can Dragó, per simbolitzar “que en 
aquest país encara hi ha tortura sis-
temàtica contra la dissidència políti-
ca”. També es varen penjar rètols on 
s’hi podia llegir “Aquí es tortura com 
a la dictadura” i “No a l’arxivament 
de tortures cas Torà”.

VESPRADA A NOU BARRIS
El passat 23 de febrer, l’Assemblea 
de Joves de Nou Barris va organit-
zar la 3a vesprada internacionalista 
al Casal Popular Tres Voltes Rebel; 
aquest cop se centrava en el poble 
Amazigh. El grup amazigh Agrau va 
fer una xerrada sobre la situació del 
seu poble, centrant-se sobretot en 
el sud del Marroc però també en 
tots els països àrabs. També van 
organitzar un sopar típic, a base de 
cuscús, així com una actuació mu-
sical. L’assistència va ser d’unes 50 
persones, que continuaren la festa al 
casal fins a les 3h de la matinada.

Sorteigs indignes

E l passat dimecres 14 de febrer l’Ajuntament de Barce-
lona va realitzar el sorteig de 1.505 pisos de protecció 
oficial, on s’havien apuntat 54.800 persones.

A Sant Andreu, diferents associacions de veïns han elaborat un ‘Pla de 
l’Habitatge del Districte de Sant Andreu’, en el que especifiquen els habitat-
ges de protecció i concertats que hi ha d’haver en les promocions de pisos 
de sòl públic i privat, a més del percentatge que ha d’anar destinat al veïnat 
de cada barri, del Districte i Barcelona. La proposta, signada per les AVV de 
Palomar, Bon Pastor, Congrés-Indians, Pi i Maragall, Sagrera, Trinitat Vella i 
la FAVB, va ser elaborada amb l’assessorament del Patronat Municipal de 
l’Habitatge i la Direcció General d’Habitatge de la Generalitat. 

En aquest acord s’estipula que es realitzi un 60% de pisos de protecció 
en sòl públic i un 40% en sòl privat. D’aquests, un 15% de pisos han d’anar 
destinats als veïns i veïnes del barri corresponent, un 35% als del Districte i 
un 50% als de Barcelona. A més, demanen que un 50% dels pisos siguin 
de lloguer.

Amb les dades a la mà, doncs, no sembla que cap proposta, ni els pisos 
a preu de mercat de l’Ajuntament, ni les quotes marcades per les Associa-
cions de Veïns, hagin de donar sortida real a les necessitats d’un habitatge 
digne. La política de pisos de protecció oficial converteix en una grotesca 
loteria el possible accés a un habitatge digne, que no suposa sinó un (altre) 
dur revés per qui no en surt afortunat.

La proposta de les AVV ve amb tara de fàbrica, i és que si l’assessor 
és el Patronat Municipal de l’Habitatge, poques garanties de solucionar el 
problema pot esperar hom. No en va, és el responsable de la violència im-
mobiliària que s’està execerint al Bon Pastor, per citar un exemple. En aquest 

sentit, mentre no s’ataqui directament l’arrel del problema, l’especulació, to-
tes les mesures que es proposin i facin, per molt de bona fe que siguin, no 
seran sinó mers pedaços perquè uns i altres es rentin la cara. Tant a Sant 
Andreu com a Barcelona hi ha milers de pisos buits. El principal problema és 
que molts fan funcions especulatives i/o estan al mercat de la compravenda. 
Per tant, demanar només un percentatge per lloguer dels pisos nous no fa 
sinó que agreujar aquesta situació, i tapar el veritable problema, la manca 

de pisos destinats a lloguer. Un fet normal si ens adonem que l’habitatge ha 
deixat de ser un dret per passar a ser un negoci amb què lucrar-se.

La política urbanística i d’habitatge de l’Ajuntament empitjora la situació 
de cada cop més gent que no sap com fer-s’ho per trobar un habitatge dig-
ne. Això, sumat al fet que molta fent no pot ni accedir a aquests pisos perquè 
no arriben a la renda mínima exigida, i l’opacitat amb què es fan els sorteigs 
(150 assistents), demostra nul·la voluntat per solucionar-ho. Així les coses, 
només la lluita i mobilitzacions contra l’especulació i per un habitatge digne 
semblen anar encaminades a la recerca d’una solució real per a tothom.

ens hi fixem | 

Protesta durant el sorteig de pisos de l’Ajuntament.

redacció  |  Foto Assemblea Popular per un Habitatge Digne
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L’Associació Veïnal Sant Andreu 
Sud va néixer cap a finals dels 
anys 80 com una escissió amb 
l’AVV Sant Andreu de Palomar. 
Durant uns quants anys va partici-
par activament en la reivindicació 
de tota la zona del barri d’Estalella 
(neteja i les voreres del C/Jo-
sep Soldevila, la construcció de 
la Rambla de Sant Andreu, etc). 
A partir de l’any 2006 va entrar 
una nova junta, molt més dinàmi-

ca que l’anterior, que va començar 
a treballar en diferents temes que 
afecten durament Sant Andreu:  la 
Línia 9 del metro, de la qual l’AV 
Sud porta el tema quasi en exclusi-
va (reunions amb afectats/es, amb 
GISA, informes d’incidències i una 
pàgina web); una vocalia de dones 
que col·labora activament amb 
“Palas Atenea”, associació impor-
tant a Sant Andreu (realitzen con-
ferències, debats i exposicions); 

vocalia de Sanitat i Ensenyament, 
que denuncia les greus mancan-
ces sobre aquest aspecte al nos-
tre poble. Ara estan fent força per 
reclamar equipaments necessaris 
als terrenys de la Fabra i Coats, 
mentre també recullen informació 
sobre el TGV. A més, al lluita contra 
l’especulació també és un punt en 
la seva agenda. L’AV Sud té la seu 
a Can Portabella, al C/Virgili, 24.

E l MIL, Movimento Ibérico de 
Liberación, fou un grup vin-
culat a l’efervescència del 

moviment obrer dels inicis dels 
anys 70, sobretot a Barcelona. 

Es definia com “una organitza-
ció revolucionària, que impulsa la 
lluita de classes, posant al servei 
de l’autoemancipació dels treba-
lladors una sèrie de mesures ra-
dicals de combat.” El MIL atacava 
la propietat privada, “expropiant el 
capital acumulat als bancs (verta-
dera expressió, simbòlica i real, 
de la dominació capitalista)”, que 
utilitzaven per al finançament d’una 
agitació armada anticapitalista i per  
ajudar els treballadors/es en lluita: 
realitzant sabotatges, donant suport 
a vagues, editant llibres, etc.

Aquell any, el 1973, després de 
diversos atracaments, la vigilància de 
la policia sobre els bancs s’havia in-
tensificat, però els militants del MIL 
no en feien gaire cas; en una publi-
cació seva, per exemple, es vanaven 
que els seus escamots havien atracat 
amb èxit i en diverses ocasions “da-
vant els nassos de la policia”. 

El dia 2 de març planegen 
atracar el Banco Hispanoamerica-
no del Pg. de Fabra i Puig. Però 
aquest cop és diferent, la policia 
els sorprèn i s’hi enfronten a trets. 
Fereixen al cap el caixer del banc, 
i s’hi deixen una gavardina, una 
pistola i cinc milions de pessetes. 
Tot i això, aconsegueixen fugir amb 
un milió en un SEAT 124 blanc. 
Els diaris fan una àmplia cobertura 
dels fets i la policia forma un grup 
especial d’agents destinats a des-
mantellar el MIL. 

És a partir d’aquest atracament 

que la policia comença a acumu-
lar més informació sobre el MIL, 
i quan comencen a patir una per-
secució i repressió més dura, que 
acabarà amb la mort de dos dels 
seus militants; l’Oriol Solé i Sugran-
yes, mort d’un tret durant la Fuga 
de Segòvia i en Salvador Puig Anti-
ch, executat a garrot vil a la Model 
justament un any després, el 2 de 
març de 1974. I encara avui, Jean 
Marc Rouillan, ex-membre del MIL 
és empresonat a l’Estat francès per 
pertànyer a l’organització Action 
Directe.

3 de març
Acte polític Plataforma Revolu-
cionària 8 de Març al Centre So-
cial de Sants (C/ Olzinelles,30)

8 de Març, Dia de la 
Dona Treballadora
19h. Manifestació a la Plaça 
Universitat

10 de març 
Cafeta pro Festa Major Reivindi-
cativa, al Casal Popular ‘La Forja’ 
del Clot. Amb DJ fins a les 3h.

18 de març
A partir de les 13h. Calçotada  
Popular de Nou Barris. Al Parc 
Central de Nou Barris (al costat 
seu del Districte)

24 de març
17h. Manifestació per un Habi-
tatge Digne a la Pl. Catalunya

18h a 3h. Cafeta pro-Sant An-
dreu Informa’t, amb l’actuació 
del cantautor Albert Hirujo. Casal 
Popular Tres Voltes Rebel (c/ Ar-
gullós, 108) de Nou Barris

26 de febrer al 17 de març
Exposició ‘Dones i Esport de 
Sant Andreu’ al Centre Cívic de 
Sant Andreu

Atracament del MIL a Fabra i Puig

abans d’ahir |

 L’AV Sant Andreu - Sud

ens veiem

parlem de...

Pancarta en solidaritat amb Jean Marc Rouillan.
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Col·lectiu Andreuenc

 d’Informació Crítica (CAIC)
assumint la responsabilitat  

de tots els continguts i 
opinions expressades

et necessitem 
per continuar 

tirant endavant 
aquest projecte
T’HI APUNTES?

si vols subscriure’t al butlletí i que te 
l’enviem al teu correu electrònic:

santandreu.informa@gmail.com


