
I pistola. I porra. I pilotera. I ara també ‘kubotans’, un punxó que hi 
cap a la mà. ICV i els Mossos afirmen que no és una arma, perquè 
és per defensar-se; en canvi, però, pot deixar ferida de punxada a 
través de la roba. Més enllà d’aquesta anècdota pels mitjans, el que 
és sorprenent és el desmesurat augment de la brutalitat policíaca que 
els Mossos d’Esquadra estant exercint d’un temps ençà, coincidint 
amb la gestió de Joan Saura. La mà de ferro d’aquest ‘progre’ està 
superant per la dreta qualsevol posicionament que dubtés que seria 
capaç de gestionar la Conselleria d’Interior. I si no, que els ho diguin 
als detinguts de Les Corts dels que hem vist les tortures per TV. Han 
arribat els temps dels ‘desallotjaments express’, la censura a llibertat 
d’expressió i manifestació i de l’ús indiscriminat i violent de la força 
policíaca. Durant la passada manifestació per l’okupació, segrestada 
durant una hora pels Mossos, cridaven “Barcelona, ciutat policial”, i és 
que fou impedida, bloquejada, colpejada i segrestada. Manifestants 
i llibertats van ser insultades per aquells qui diuen ser-ne els garants. 
Però no ens equivoquem: qui nega, qui censura, qui ataca, qui porta 
les armes, qui tortura, qui s’empara en la impunitat de la seva llei, 
aquests són els violents. Qui crida com pot, qui es manifesta com li 
deixen, qui alça la veu, qui pensa, qui respon amb els mitjans que té 
al seu abast, aquests/es només fan ús del legítim dret a l’autodefensa. 
Com va dir Lluís Llach: “a la policia li paguen perquè li tirin pedres, i 
més que els hi haurien de tirar.” 

C onclou amb molt èxit la 
setmana de lluita contra 
l’especulació a Sant Andreu 

i arreu del territori.

Del 14 al 20 de maig s’havia 
convocat una “Setmana de lluita 
contra l’especulació i en defen-
sa del territori” arreu dels Països 
Catalans. La convocatòria la feia 
“Està tot fatal!”, una coordinació 
d’assemblees, plataformes i entitats 
d’àmbit local que treballen aquests 
temes als seus respectius munici-
pis.

L’Assemblea andreuenca con-
tra l’especulació i per l’habitatge 
digne va aprofitar la convocatòria 
per ampliar la tasca de denúncia i 
agitació que portava desenvolupant 
des de feia un parell de mesos per 
passar a la mobilització al carrer i la 
denúncia pública i directa. “A Sant 
Andreu, xiulem als especuladors” 
va ser el lema triat.

Per al dimarts 15 van convo-
car una concentració davant d’una 
immobiliària. Després de canviar el 
lloc per la massiva presència dels 
Mossos d’Esquadra, van desple-
gar la pancarta, van fer sonar els 
xiulets i van repartir 400 octavetes. 
La gent s’anava aturant i fixant amb 
l’escandalosa concentració, que 
també anava acompanyada d’un 
megàfon. Al cap d’uns 30 minuts 
van aparèixer els policies, que van 
encerclar la concentració i van 
identificar 15 persones per estar 
xiulant al carrer. La gent que s’ho 
mirava des de l’altra vorera, una 

cinquantena, no parava de queixar-
se de l’acció desproporcionada del 
cos policíac. Al final, aquest va mar-
xar entre crits i xiulets de la gent, 
que alhora va aplaudir la gent con-
centrada.

El divendres 18 de maig va te-
nir lloc una bicicletada que s’inicià 
als terrenys de la Casernes, on s’hi 
pintà un mural amb el lema “Està 
tot fatal! Passem a l’acció. Prou es-
peculació!”. Unes quinze bicicletes 
recorregueren el C/Gran, C/Josep 
Soldevila, i altres carrers principals 
de Sant Andreu, per denunciar 
l’especulació amb megàfon i xiulets, 
que sonaven cada cop que es pas-
sava per davant d’una immobiliària, 
d’un banc o caixa, o per davant 
de les seus del tripartit (PSC, ERC 
i ICV). També es van repartir 300 
octavetes. La bicicletada va acabar 
a la Pl. Orfila, on es va desplegar un 
“Especulapoly, el joc del poder on la 
banca sempre guanya”, per denun-
ciar punts calents de l’especulació 
tant al poble com arreu. El dissabte 
19 van aprofitar per repartir octave-
tes a la Mostra d’Entitats.

Altres accions van tenir lloc 
també a Sant Andreu, com la silico-
nada dels panys de 6 immobiliàries 
i de les seus del tripartit, atribuïdes 
anònimament. Arreu del país cal 
destacar les accions a Esplugues 
contra el Pla Caufec (encadena-
ment a l’Ajuntament; 3 persones 
penjades durant 3 dies a les Tres 
Torres) i l’acció contra el Constru-
mat (2 persones encadenades i 25 
més tallant el trànsit a la Pl. Espan-
ya), d’entre una trentena. Del total 
d’accions, hi ha 4 persones amb 
causes pendents.

“Està tot fatal!”
en portada |

Pas de la bicicletada pel Psg. Onze de Setembre.

manca de places escolars a Tramuntana - lluita anticapitalista a Nou Barris - ...
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SETMANA DE LLUITA CONTRA L’ESPECULACIÓ

amb ulls propis
ELS VIOLENTS PORTEN PLACA



L
a manca de planificació 
d’equipaments i la cons-
trucció desmesurada estan 

obligant moltes famílies a portar 
els seus fills i filles a estudiar fora 
del seu barri.

Si bé la manca de places 
escolars, a més de l’exagerada 
manca i desbordant deman-
da d’escoles bressol, i la falta 
d’instituts d’educació secundària, 
no és cap novetat al nostre po-
ble, cada cop s’està veient més 
accentuada, sobretot al barri de 
Tramuntana.

La construcció en bloc del 
sector de la Maquinista, a més 
d’altres zones, ha fet que es con-
centrés en aquella zona una gran 
demanda de places escolars, no 
previstes (o si més no, no resoltes) 
per part de l’Ajuntament de Bar-
celona. És per aquest motiu que 
aquestes famílies es veuen obli-
gades a dur els seus fills i filles a 
escoles de Trinitat Vella o al barri 
de la Prosperitat (Nou Barris). 

Resposta dels pares i mares 
amb l’AVV Tramuntana

Però l’elecció del centre edu-
catiu dels fills i filles és molt im-
portant, per la qual cosa molts 
d’aquests pares i mares afectades 
es varen reunir el passat 18 de 
maig al local de l’Associació de 
Veïns de Sant Andreu Nord-Tra-
muntana, per tal de denunciar la 
situació i alhora reivindicar més 
places escolars a la zona. A més, 
el dia 23 de maig es varen con-
centrar a la Plaça Orfila, davant 
l’Ajuntament, per tal de fer-se 
sentir.

En l’opinió de l’AVV, en 
aquesta reunió ràpidament es va 
percebre dos grups de pares i 
mares afectades; les famílies de 

la Maquinista del Barri de Bon 
Pastor i les famílies andreuenques 
del Barri de Tramuntana. I és aquí 
on es detecta el segon problema. 
Moltes famílies del Bon Pastor i de 
Trinitat Vella porten els fills i filles 
a estudiar a Sant Andreu, ja que 

ho consideren més adequat que al 
seu barri, on sembla que perce-
ben una manca de cohesió social, 
i consideren els centres escolars 
de Sant Andreu sinònim de nor-
malització i qualitat educativa.

Un problema més enllà de les 
places escolars i l’especulació

Així doncs, veiem que el pro-
blema encara va més enllà de 
l’especulació a la zona, la manca 
de previsió i places escolars, sinó 
que a més a més, veiem com 
manca una gran tasca en barris 
com la Trinitat Vella o el Bon Pas-
tor, on no s’hi destinen prou ajuts 
socials i on no es treballa per tal 
d’eliminar prejudicis cap a algunes 
de les famílies de la zona, moltes 

d’elles d’ètnia gitana.
La resposta del Consor-

ci d’Educació de Barcelona, 
l’organisme públic responsable de 
l’educació a Barcelona, ha estat 
que, per una banda, s’obriran 25 
places escolars més al col·legi 

Eulàlia Bota (en barracons) i al 
Sant Pere Nolasc. De totes mane-
res l’AVV de Tramuntana i els pares 
i mares afectades aniran el proper 
dia 5 de juny a les 18h a  la seu 
del Distrecte de l’Ajuntament (Pl. 
Orfila) per comprobar que s’han 
aconseguit totes les places. 

El president de l’AVV de Tra-
muntana, Joaquim Soler, creu, 
però, que no queda resolt el pro-
blema, i assegura que “el Barri de 
Bon Pastor té un greu problema 
de cohesió social amb els seus 
nous veïns de La Maquinista i, a 
la vegada, d’integració social amb 
certes famílies que necessitarà ser 
treballat durant anys per a que 
doni els fruits desitjats per tots. 
Mentrestant, Sant Andreu de Pa-

lomar seguirà sent la solució per a 
aquestes famílies de La Maquinis-
ta. Però a quin preu?”.

Els instituts tampoc se’n salven
El problema de les places edu-

catives a Sant Andreu no afecta 
només a Primària. Si bé no sem-
bla que sigui motiu de polèmica 
o de protesta per part de pares i 
mares, el cert és que al poble hi 
ha molt poques places públiques 
d’Educació Secundària; de fet, Sant 
Andreu només disposa d’un Insti-
tut, l’IES Doctor Puigverd, situat a 
prop del terreny de les Casernes, 
a tocar de Santa Coloma. És pos-
sible que això no hagi provocat tant 
d’enrenou per la facilitat superior 
d’aquest alumnat a desplaçar-se, 
però el resultat és el mateix, ja 
que obliga a llargs desplaçaments 
i trenca una cohesió social en estu-
diar lluny del lloc de residència.

Ja fa temps que sonen veus de 
sirena per a un nou IES als terrenys 
de la Coats Fabra, però com tot allò 
que fa referència a equipaments 
necessaris a Sant Andreu, pot molt 
ben ser que vagi per llarg. Mentre, 
però, l’oferta d’Educació Secun-
dària privada  i religiosa (catòlica) 
segueix sent molt elevada.

Problema de futur?
El problema principal és 

la construcció desmesurada 
d’habitatges i la corresponent arri-
bada de persones, agreujant la falta 
d’equipaments (sanitaris, educatius, 
culturals, etc.) que ja pateix Sant 
Andreu. Quan construeixin a les 
Casernes i als voltants del TGV, 
el problema creixerà exponen-
cialment, fomentant, molts sovint, 
l’aparició del racisme i la guetitza-
ció de barris. L’Ajuntament, doncs, 
no planifica ni preveu la demanda 
social d’aquests equipaments, ja 
que només es preocupa d’enriqui-
se cedint terrenys públics  a mans 
privades i rentant-se les mans en  
les seves obligacions.

Com el joc de les cadires

sant andreu |   
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MANCA DE PLACES ESCOLARS

Barracons del CEIP Eulàlia Bota.



“ALLIBEREM ESPAIS!”
El passat 5 de maig La Trinxera presen-
tà la campanya nacional de la CAJEI 
“Alliberem espais!” al local de Diables. 
L’acte consistí en una xerrada sobre 
el CP Onze de Setembre i el CSO El 
Palomar, on assistiren una quinzena 
de persones. Tot seguit es projectà 
“Ciutadans 22@”, sobre l’especulació 
immobliaria al Poblenou. Després es 
va fer el sopar amb més de trenta 
persones i també el concert, que tot i 
durar només fins la 1h, dos membres 
de la Guardia Urbana varen estar du-
rant més de mitja hora a l’exterior del 
recinte hora exigint que finalitzés.

MÉS TEATRE SOCIAL
Després de gaudir de l’extraordinària 
obra ‘Mort accidental d’un anarquis-
ta’ a Sant Pacià, aquest mes, dins la 
programació de Fica’t al SAT, n’hem 
pogut tornar a gaudir, a més del 
‘Monsical’, teatre familiar de Diables 
de Sant Andreu, on el Cambius Cli-
maticum fa tot el possible perquè no 
es pugui trobar la solució per la Terra, 
que està malalta. Per si no fos prou, 
La Lira Teatre ens ha obsequiat amb 
una altra obra del genial dramaturg 
Dario Fo, ‘Aquí no paga ni Déu”, una 
obra plena de situacions delirants que 
conviden a la desobediència civil.

CENSURA A LA MOSTRA 
D’ENTITATS
En la passada Mostra d’Entitats, 
Néts i Nétes del Bon Pastor van patir 
censura per part de l’organització 
de l’acte. Aquesta entitat va voler 
fer servir un stand deshabitat que 
estava destinat a l’AVV del Bon Pas-
tor, i després, un que els havia cedit 
la SCE La Lira. En tots dos casos, 
Néts i Nétes van rebre la visita de 
la Guàrdia Urbana que, a petició de 
l’AVV Bon Pastor, els va fer fora dels 
stands sota amenaces. El dimecres 
següent van convocar una concen-
tració de rebuig davant el Districte. 

II CONCERT JOVE DE LA 
PROSPERITAT
El passat dissabte 26 de maig, 
l’Assemblea de Joves de Nou 
Barris (integrant de la CAJEI) va 
organitzar el II Concert Jove de 
la Prosperitat sota el lema “Res-
pon a les imposicions de l’Estat 
espanyol i el capital” a la Pl. Àn-
gel Pestaña. Hi varen actuar Len-
dakaris muertos d’Euskal Herria, 
Answer de Vallbona, Igitaia de 
Gràcia i Stoy ke trino de la Trinitat, 
en el marc de la Festa Major de 
la Prosperitat. A més, l’AJ9B va 
penjar pancartes arreu del barri.

Nou Barris construeix contrapoder

E l dissabte 16 de juny es presenta el Manifest per una Trobada Al-
ternativa i Social de Nou Barris, una aposta de democràcia radical 
i participació política popular. 

“Creiem que ‘un altre món és 
possible’ i sobretot necessari. Hem 
après que junts podem dir més coa-
ses, que tenim més força i volem es-
coltar altres veus, altres ciutadanes, 
altres treballadors...”. Així comença 
el Manifest per una Trobada Alterna-
tiva i Social a Nou Barris, una aposta 
innovadora i plena d’esperança que 
sorgeix al caliu de les lluites veïnals i 
populars que durant anys s’han anat 
i s’estan desenvolupant en aquesta 
zona de Barcelona.

Així, gent provinent de les lluites 
per l’habitatge, per equipaments, pels 
drets socials i laborals com la vaga 
general o el suport als treballadors 
de SEAT, de rebuig a l’Estatut, etc., 
tot aquest conglomerat de gent ha 
decidit fer un pas endavant i apostar per la creació d’un nou espai que pensi 
en positiu un nou futur per al barri i per a la ciutat. I sense perdre l’objectiu 
de canviar el món.

En aquest sentit, la voluntat és la de construir un espai de debat i lluita 

que vagi més enllà de les plataformes puntuals del “no a tal cosa” i que, tot 
ajuntant experiències diverses acumulades temporalment i transversalment, 
aposti per construir un nou entorn des de la base, popular, retornar la de-
mocràcia a la vida dels i les treballadores. Així, la democràcia horitzontal, la 
participació directa de tothom, l’anticapitalisme i el dret a l’autodeterminació 
són alguns dels eixos que vertebren el manifest que es presentarà el proper 

16 de juny.
Després de setmanes de treball 

i discussió, aquest dia serà l’escollit 
per presentar el manifest en societat. 
Serà a les 19h, al Casal de Barri de 
Prosperitat (Pl. Àngel Pestañan), i hi 
haurà intervencions i debat amb una 
persona impulsora de l’Assemblea 
de la Trobada, un representant de 
la CUP de Vilafranca del Pene-
dès i un representant d’Alternativa 
d’Esquerres per Badia. En acabat, 
sopar, teatre, projecció de fotos de 
lluites històriques a Nou Barris i con-
cert d’Albert Hirujo; tot, per 5 .

La frase final del manifest, “Te-
nim un nou futur a les nostres mans”, 
és tota una declaració de principis i 
una alenada d’esperança en una 
societat cada cop més dòcil i més 
absorta pel pensament únic; una 

escletxa per poder començar a esquinçar aquest sistema. Podeu trobar més 
informació a www.trobada9barris.blogspot.com 

ens hi fixem | 
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TROBADA ALTERNATIVA I SOCIAL DE NOU BARRIS

 ras i curt

La Trobada va ser present a la “Cultura va de Festa”.



HTTP://STAPINFO.BLOC.CAT
l’actualitat andreuenca a la xarxa!

Néts i Nétes del Barri de Bon Pas-
tor és una entitat creada recent-
ment arrel dels enderrocaments i 
la violència immobiliària a les Cases 
Barates del Bon Pastor. La destruc-
ció de les Cases Barates compta 
encara amb la ferma oposició de 5 
famílies que encara hi viuen i d’Avis 
del Barri, entitat que es va fundar 
per defensar el patrimoni històric i 
social que representa aquesta zona 
del Bon Pastor. Avis del Barri, de 

fet, es va crear a partir de gent que 
va veure que l’AVV de Bon Pastor 
no defensava els interessos de la 
gent sinó que cedia a les pressions 
municipals i feia el joc a les institu-
cions. Néts i Nétes del Barri volen 
anar més enllà i, a part de defensar 
les Cases Barates i donar suport a 
Avis del Barri, volen demostrar que 
la defensa d’aquesta zona del Bon 
Pastor no és només una qüestió del 
passat, de nostàlgia, sinó que té 

un lligam amb el futur, que és una 
aposta per un model de convivència 
i societat que no hi cap en el mo-
del de ciutat de Barcelona. De mo-
ment, en poc temps d’existència, ja 
han patit la censura i els atacs de 
l’AVV del Bon Pastor i la Guàrdia 
Urbana, senyal que la seva feina i 
la seva veu molesten als podero-
sos, i han convocat una concen-
tració de resposta, entre altres. El 
seu email és netesbp@gmail.com

El 25 de juny de 1989 es pre-
sentà al Centre Cívic de Sant 
Andreu el 1r Congrés de la 

Gent de Sant Andreu.
La idea de celebrar un Con-

grés a Sant Andreu va sorgir d’un 
grup de veïns i veïnes que, des de 
feia temps, “creia que calia 
trobar un marc que per-
metés a un ampli sector 
de la població parlar sobre 
el passat, el present i, so-
bretot, el futur de Sant An-
dreu”. I consideraven que 
aquest futur de Sant Andreu 
s’estava convertint en la 
pèrdua d’activitat econòmi-
ca, l’envelliment cultural, el 
dèficit de serveis, la tendèn-
cia a esdevenir un poble-
dormitori i també l’alteració 
del seu marc urbà, singular 
dins la ciutat Barcelona. 

La convocatòria del 
Congrés era, doncs, oberta 
a totes i tots els andreuencs 
amb l’objectiu de gene-
rar propostes, que segons 
deien, “sovint queden lluny 

dels programes generals dels par-
tits i dels plans d’actuació globals 
de les administracions”. 

Els objectius del Congrés foren 
definir què és i què hauria de ser 
Sant Andreu, descobrir aquells fac-
tors que hi incidíen negativament i 

establir-hi canvis positius, replante-
jar l’equilibri Sant Andreu-Barcelona 
i, sobretot, recuperar la participació 
de tot el veïnat en la vida quotidiana 
col·lectiva i individual. 

Per tal de desenvolupar aquest 
projecte es varen tardar tres anys, 

del 1989 al 1992, i es di-
vidí en sis etapes, des de 
l’estudi sobre Sant Andreu, 
passant pel propi Congrés 
i, per últim, l’edició d’un 
“Llibre Blanc de Sant An-
dreu”, on hi podem trobar 
totes les conclusions adop-
tades pel Congrés. 

Per si això no fos prou, 
realitzaren nombroses i di-
verses activitats, com ara el 
concurs d’eixides “Guaita 
quina eixida”, taules ro-
dones i debats, trobades 
lúdiques, etc. Una gran 
experiència enriquidora de 
treball veïnal, colze a colze, 
de reflexió i propostes per 
al futur del nostre poble, 
amb l’assessorament de la 
Fundació Jaume Bofill.

9 de juny
A partir de les 17h, jornada per 
l’Harmonia a la Plaça de Can Fa-
bra. Amb activitats per a infants i 
concerts a la nit, entre altres.

14 de juny 
19:30h. Xerrada “Qui és qui  al 
negoci immobiliari” i presentació 
assemblea contra especulació. 
Al Centre Cívic.

16 de juny 
19h. Trobada Alternativa i Social 
de Nou Barris. Debats, teatre, so-
par, cantautor. Al Casal de Barri de 
Prosperitat (Pl. Àngel Pestaña).

22 de juny
4a Jornada per la Llengua.A les 
19h, xerrada amb Matthew Tree; 
a les 21:30h, sopar popular; a 
les 22h, actuació de cantautors. 
A la Pl. del Comerç.

26 de juny 
19:30h. Xerrada “El model de 
ciutat de Barcelona”, amb R. Gon-
zalez i M. Martí. Al Centre Cívic.

23 de juny
Diada dels Països Catalans

28 de juny
Dia de l’Alliberament Gai Lèsbic

I Congrés de la gent de Sant Andreu

abans d’ahir |

 Néts i Nétes del Bon Pastor

ens veiem

parlem de...

25 JUNY 1989

Edita:
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

Cartell del Congrés, d’en Xavier Gómez.


