
E l passat mes de se-
tembre es va enllestir 
l’enderrocament del con-

egut com a Bloc Fantasma de la 
Casa Bloc. Un edifi ci construït 
amb posterioritat al disseny origi-
nal de l’emblemàtic immoble de 
Torres i Bages número 91.

Amb la primera pedra posa-
da pel president de la Generalitat 
Republicana, Francesc Macià, l’any 
1932, la Casa Bloc dissenyada per 
un grup d’arquitectes encapçalats 
per Josep Lluís Sert, responia a una 
fi losofi a arquitectònica del GA-
TPAC (Grup d’Arquitectes i Tèc-
nics per al Progrés de l’Arquitectura 
Contemporània). La ideologia 
que hi havia darrera dels plànols 
de l’immoble volia recollir l’esperit 
de la dignifi cació dels treballadors, 
oferint-los un habitatge lluminós, 
airejat i sobretot salubre, una de les 
qüestions que més va portar de cap 
al GATPAC. El grup d’arquitectes, 
hereus de Le Corbusier, van portar 
al nostre país, i a altres punts de 
l’Estat espanyol, una tradició arqui-
tectònica basada en el racionalisme i 
la ideologia d’arrel socialista.

Malauradament, l’any 1948, 
en plena dictadura franquista es va 
trencar la lògica de l’edifi ci ja que per 
voler aprofi tar el solar s’hi va aixecar 
en un dels laterals que obrien el bloc 
al carrer, un immoble per a 66 fa-
mílies que no només trencava la co-
herència arquitectònica de la Casa 
Bloc, sinó que a més no compartia 
cap dels principis del projecte ori-
ginal. Els habitatges del nou “bloc 
fantasma” foren destinats a fami-
liars de policies nacionals, militars 
i mestres desplaçats a les casernes 

de Sant Andreu i rodalies. A més, 
es va construir a l’ala sud de la Casa 
Bloc una residència per a viudes de 
militars.

D’ençà, l’edifi ci s’ha anat degra-
dant i buidant progressivament, 
fet que ha aixecat les protestes dels 
veïns ja per la imatge d’abandó com 
pel desaprofi tament d’habitatges de 
lloguer social. Aquest estiu, la Ge-
neralitat, propietària de l’immoble, 
gestió del qual està en mans de 
l’Incasol, ha reallotjat als pisos buits 
de la Casa Bloc a 22 de les 24 famí-
lies que encara vivien a l’edifi ci fan-
tasma i amb altres dues ha tancat 
un acord econòmic.

Després de vint anys d’absolut 
abandonament, des del 1995 s’està 
rehabilitant els habitatges del dis-
seny original per adaptar-los a les 
necessitats i normatives d’avui. Per 
exemple, ha calgut reconstruir cui-
nes i banys, ja que alguns dels dis-
senyats per Sert i companyia encara 
eren d’ús comú per a diverses famí-
lies.

Amb l’enderrocament, el con-
sistori, lluny de voler recuperar 
l’esperit dignifi cant i orgullós de 
l’arquitectura per a la classe treba-
lladora, ha fomentat en realitat una 
operació destinada a descentralit-
zar una font més de turisme. Per 
això, la regidora del districte Gem-
ma Mumbrú ha anunciat que vol 
instal·lar en un dels baixos de l’edifi ci 
un “centre d’interpretació” per a recu-
perar la memòria i l’esperit del GA-
TPAC. En lloc d’això, si el que vo-
len és rendir homenatge i recuperar 
l’esperit de l’edifi ci, podrien destinar 
els diners a fer menys promoció i a 
construir l’escola i els equipaments 
que Sert i els seus companys havien 
previst per a la Casa Bloc i, aquests 
sí, encara resten per construir.
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Enguany hem vist com col·lectius feministes engegaven cam-
panyes sota el lema “Avortament lliure i gratuït”, exactament 
el mateix lema que fa 30 anys. Aquesta campanya era la res-
posta a un atac de criminalització de les clíniques on es prac-
tiquen avortaments, dels equips mèdics que els realitzen i de 
les dones que hi han anat a avortar. Al darrere d’aquest atac 
hi ha lobbies religiosos, ultrareligiosos, podríem dir, que de-
fensen a ultrança la família extensa tradicional, sense obertu-
ra de mires. No compta aquí el dret de les persones a decidir 
sobre la seva pròpia vida, sobre el propi cos. D’altra banda, el 
dia 6 d’octubre es farà un homenatge a la Sònia, la transexual 
assassinada ara farà 17 anys per part d’un grup nazi. Altre 
cop, els cadells del poder, els grups de xoc del feixista sistema 
patriarco-burgès al servei la ideologia retrògrada, genocida i 
imperialista de l’església catòlica. Els nazis que assassinen, 
entre altres, aquelles persones que no segueixen el model 
sexual que l’església (i l’Estat i el capital) pregona, i l’església 
que criminalitza les dones que no segueixen el model fami-
liar que volen imposar, no són sinó dues cares de la mateixa 
moneda. L’una, la cara presentable, elegant, que fa congressos 
públics i que s’estripa les vestidures quan “es mata” un fetus, 
però no quan s’assassina a una persona “desviada” sexual-
ment (ni quan mor una mare per dificultats en un part no 
desitjat). L’altra, la repressió visible i directa contra aquelles 
persones que no segueixen el model heteropatriarcal burgès 
d’aquesta societat. 

Recuperant la Casa Bloc

amb ulls propismb ulls propis
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E l gener de 1939, les tropes feixistes entren a Barcelona desprès de 
tres anys de guerra; ni els anhels de llibertat d’un poble ni l’ajut 
de milers de brigadistes internacionals aconsegueixen aturar 

l’envestida de les tropes franquistes.  

D’això en farà aviat 70 anys, i durant cadascun 
d’ells, els feixistes han estat presents als nostres 
carrers amb la mateixa impunitat que durant la 
dictadura. 
     La Sònia al parc de la Ciutadella, en Guillem 
a València, en Roger a Gràcia, i tants d’altres 
han pagat amb la seva vida el fet de ser diferents 
al model ofi cial o voler canviar el món, víctimes 
d’agressions que no han merescut condemnes a 
Ajuntaments, Diputacions, Parlaments, que no 
han obert portades ni informatius, que no han 
generat il·legalitzacions, que no han motivat de-
sautoritzar els actes públics dels seus assassins. 
     Tal volta els feixistes de carrer i els dels ajunta-
ments, tribunals i comissaries no siguin tan dif-
erents i simplement es reparteixen els papers 
en una opereta dirigida pels interessos macro 
econòmics per tal de garantir la seva pau i on els 

feixistes incontrolats –i per tant tolerada per la resta- apallissen als 
dissidents per tal d’atemorir al seu entorn social, intentant evitar que 
el famós fantasma que fa segles recorre Europa, esdevingui alterna-
tiva als fantasmes que recorren a diari, Ajuntaments o Parlaments. 
     Enguany demostrarem que entre els feixistes de fa 70 anys i els 
d’avui no hi ha diferències, i fi ns i tot que en són còmplices, el 12 

d’octubre els feixistes tornaran a manifes-
tar-se impunement a Barcelona, i com no, 
la seva policia tornarà a defensar-los. 
     No seran aquests hipòcrites de coll 
blanc i poltrona, embolicats amb moca-
dor palestí o senyera els que ens diguin 
com hem de combatre el feixisme, doncs 
ells fa massa anys que els toleren quan no 
els potencien i poc autoritzats estan per 
dir-nos quins mitjans són o no legítims 
per acabar allò que les nostres àvies van 
començar. Convençuts que només la con-
scienciació social i l’oposició frontal i di-
recta al feixisme ha fet possible treure’n 
els seus actes del cor del barri de Sants, 
continuarem treballant per eradicar 
aquesta xacra social i recordar que feix-
isme mai més, ni a Sants ni enlloc, i que 
el 12 d’octubre els i les catalanes no tenim 
res a celebrar.

D esprés que el curs pas-
sat l’alcalde de Barce-
lona publicités, arran 

de l’arribada del TAV, Sant An-
dreu com una “nova centralitat”, 
les festes de La Mercè arriben a 
Sant Andreu.

“Molts somnis, molta suor i 
prou llàgrimes andreuenques 
s’han produït a aquestes fi la-
tures, a més a més de fi l”. Així 
començava l’octaveta repartida per 
l’Harmonia, la federació d’entitats 
de Sant Andreu que reivindica 
la creació d’un ateneu cultural i 
popular a l’antiga Fabra i Coats, 
durant els actes de la Mercè. Un 
Ateneu “que potenciï la rica diver-
sitat de propostes culturals que 
es generen a Sant Andreu des de 
sempre al llarg de la seva història”. 

I és que malgrat que algú pu-
gui pensar el contrari, les entitats 
de Sant Andreu no es conformen 
amb què l’Ajuntament de Barcelo-
na programi actes culturals ofi cials 

a la nau o als nostres carrers. Els 
veïns i les veïnes de Sant Andreu 
no estan reclamant aquest espai 

cultural perquè algú els programi 
els espectacles, reclamen aquest 
espai per tal de poder-lo gestionar, 
crear i difondre allò que es gesta al 
nostre poble. Un poble on moltes 

entitats culturals  treballen durant 
tot l’any sense un espai on trobar-
se o adequat presentar les seves 

propostes. 
Però l’Ajuntament de Barce-

lona i el Districte fan orelles sor-
des. De fet, des que l’Ajuntament 
de Barcelona va anunciar (sense 
avisar a cap associació veïnal o 
entitat del poble) els nous usos 
de la nau, cap entitat andreuenca 
ha pogut fer-ne ús. De moment, 
la nau tan sols ha estat utilitzada 
per fi ns comercials i actes del con-
sistori. Recordem que el novem-
bre passat es va realitzar una ex-
posició de CasaDecor (dedicada 
al disseny i decoració d’interiors) 
dins de la fàbrica, quan s’havia 
promès de convertir-la en equi-
paments (i encara ara s’espera).  

I és que Sant Andreu és dels 
primers al rànquing en falta 
d’equipaments, no només cultur-
als, sinó també sanitaris o edu-
catius, tot i que l’Ajuntament hi 
segueix projectant la construcció 
de milers de pisos.

Mai més!
ens hi fixem | 
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Pintada contra les festes de la Mercè al mercat de Sant Andreu.

L’Ajuntament de Bar-
celona modifi ca el pla 
general metropolità per 

fer pisos a la futura façana fer-
roviària, amb gratacels fi ns de 
fi ns a 17 plantes.

Aquests pisos, situats entre la fu-
tura estació del TAV a la Sagrera 
i la rambla Prim, serviran d’unió 
entre aquesta zona i el nou barri 
residencial de la Verneda Indus-
trial-Torrent d’Estadella. Així 
doncs, al creixement urbanístic 

de la zona, amb uns 12.000 pisos 
a Sant Andreu i els 8.000 més del 
barri residencial de la Verneda 
s’hi han de sumar aquests 3.310 
pisos del triangle format per la 
futura estació de la Sagrera.

Aquesta zona residencial tin-
drà un sostre de 294.140 m². Al 
nord, al llarg de la ronda de Sant 
Martí, en els 800 metres de faça-
na de la futura estació de la Sa-
grera s’aixecaran els gratacels més 
alts, de fi ns a disset plantes, tot i 
que també es projectaran edifi cis 
de molta alçada al llarg del car-
rer de Santander, que tancarà pel 
sud aquest sector de Prim que es 

comença a tramitar ara.
D’altra banda, al mig, per 

damunt del carrer de Santander 
es preveu que s’hi construeixi un 
passeig de 350 metres de llar-
gada, que farà la funció de via 
comercial i de serveis. Aquest 
eix, a més, serà el que connectarà 
aquesta zona amb el futur barri 
de la Verneda Industrial-Torrent 
de l’Estadella, que aquest juliol 
l’Ajuntament ja va autoritzar de 
requalifi car per aixecar-hi al volt-
ant de 8.000 habitatges més.

Pel que fa a l’habitatge dota-
cional i els equipaments, tan sols 
està previst que s’hi destini un 

11,31% del sòl, de manera que 
els habitatges ocuparan un to-
tal de 264.726 metres quadrats, 
mentre que el sostre de serveis 
n’ocuparà tan sols 29.414, cont-
ant-hi el sostre comercial.

Així doncs, si no n’hi 
havia prou amb la manca 
d’equipaments a Sant Andreu 
sense tenir en compte les noves 
construccions, només falta que 
l’Ajuntament segueixi especulant 
amb els terrenys del poble i  ob-
viant les reivindicacions veïnals 
que demanen a crits els serveis 
mínims per a viure i conviure.

I encara més pisos

La Mercè a Sant Andreu
redacció |  Foto WEB STAP
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El 17 de setembre, a Sant An-
dreu i arreu del Principat es van 
repartir 200.000 exemplars d’un 
diari gratuït “per sobreviure a les 
turbulències econòmiques”, que 
duia el nom de “Crisi”. En aquest 
número únic s’explicava com fun-
ciona el sistema bancari i com 
els bancs ens roben, entre moltes 
altres coses. També es feia públic 
que un jove havia estafat durant 2 
anys gairebé 500.000 € a diverses 
entitats bancàries, i explicava com 
fer-ho. Aquesta notícia és la que 
va fer saltar el fet als grans mitjans 
de comunicació. 

EL SEPC, A SANT 
ANDREU
El passat 26 de setembre, a 
l’IES Príncep de Viana de Sant 
Andreu, el SEPC (Sindicat 
d’Estudiants dels Països Cata-
lans) feia una assemblea oberta 
per donar-se a conèixer i encarar 
el nou curs. El SEPC, sindicat 
majoritari a les universitats cata-
lanes i molt present també a Se-
cundària, impulsa un nucli que 
ha de treballar per una escola 
“pública, popular, catalana i de 
qualitat”, segons defi neix en els 
seus principis. Portar a les aules 
les lluites del carrer és també una 
prioritat. 

CONTRA LES 65 HORES

El proper 4 d’octubre, la Troba-
da Alternativa de Nou Barris, 
espai anticapitalista d’aquest 
districe, ha convocat un acte pú-
blic per denunciar la Directiva 
europea que permetrà allargar la 
jornada laboral fi ns a 65 hores, 
així com la “Directiva de la Ver-
gonya”, que permetrà expulsar 
les treballadores immigrades. 
Per al dia 7 hi ha convocada 
manifestació a Barcelona, en el 
que és el principi d’una cam-
panya enfocada contra aquestes 
dues directives tant regressives a 
nivell social. 

LLUITA ANTIFEIXISTAsant andreu

ÚLTIMA HORA!

Poc abans de tancar l’edició 
d’aquest butlletí d’octubre, ens 
hem assabentat que 4 persones 
han estat citades a declarar a 
l’Audiencia Nacional espanyola 
acusades de participar o enco-
brir les cremes de banderes es-
panyola i francesa, i de fotos dels 
reis espanyols, durant l’Onze de 
Setembre. Una d’aquestes per-
sones és de Sant Andreu, mem-
bre de l’Assemblea de Joves, 
la Trinxera. Per ara només us 
podem donar més informació 
al bloc, i ho farem més extensa-
ment al proper butlletí.

 ras i curt
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En Lluís és membre de la 
Plataforma Veïnal de la 
Trinitat Vella. Ens ex-

plica la lluita que estan duent a 
terme per aconseguir un bus del 
barri.

-   Perquè fan falta més autobu-
sos a Trinitat Vella?

Trinitat Vella és un barri amb 
carrers molt estrets que està en-
voltat per la Meridiana, el nus de 
la Trinitat i la Ronda. És un barri 
amb moltes pendents, llavors, 
la gent que viu prop de la presó, 
per posar un exemple, per anar a 
correus, que està a la Merdiana o 
a l’Hospital de la Vall d’Hebrón 
han d’anar fi ns a la Ronda per aga-
far l’autobús. El que demanem és 
un bus petit, crec que n’hi ha 29 
en tot Barcelona i Trinitat Vella 
no en té cap d’aquests.

- Quin és i a què respon el 
recorregut que demaneu?

El que demanàvem nosal-
tres, la Plataforma, el bus 127, 
ja existeix, va per Roquetes i 
tota aquella zona, es tractava 
d’aconseguir que entrés al barri. 
Les parades serien dins el barri, i 
un autobús de grans dimensions, 
els normals, no hi poden entrar. 
El demanem per a que la gent 
pugui traslladar-se al mercat de 
Montserrat, Vall d’Hebrón, que 
hi puguin accedir des de la porta 
de casa seva. Sortiria per la Ron-
da i entraria per tot el barri. En 
general comunicaria amb Trini-
tat Nova, l’Ateneu de Nou Bar-
ris, etc. És a dir, els llocs d’interès 
per a la gent del barri.

- Com va començar la mobil-
ització?

Nosaltres som de la Plataforma 
veïnal, no de l’Associació de 
Veïns. Nosaltres vam començar 
fa un any i mig a recollir fi rmes 
pel 127. Després un treballador 
de TMB que és de la plataforma 
va fer un projecte i el va presen-
tar a TMB, a l’Ajuntament i a 
l’AVV. El dossier recull les pa-
rades, el recorregut de l’autobús, 
el perquè és necessari, etc. El 
problema que vam tenir és que 
per a fer els tràmits amb TMB és 

necessària la fi rma del president 
de l’AVV. Tenim un confl icte 
des de fa més de dos anys amb 
l’AVV. Per a nosaltres l’AVV és 
política del PSC.

- Vaja, que l’AVV no ha estat de 
tot còmplice... 

No, no, no, tot el contrari! Nosaltres 
ho teníem tot presentat i tan sols 
faltava la fi rma. No la van presentar 
i tot va quedar bastant parat.

- Llavors, ells van fer una reivin-
dicació en paral·lel?

Semblava que estàvem força a 
prop d’aconseguir que arribés el 
127 i llavors l’AVV va demanar 
el 126. Aquest ens uneix amb 
la part d’aquí, de Sant Andreu, 
la Maquinista, l’Heron City i 
el Corte Inglés. Ens sembla que 
són més necessaris els serveis de 
mercat i hospital que no pas el 
dels centres comercials, amb qui 
per altra banda, ja tenim con-
nexió amb la línia vermella del 
metro i dos autobusos. Hi ha un 

altre problema amb el 126 que 
demana l’AVV, TMB només 
admet tres busos per zona, per 
tant, si posen el 126 trauran o 
l’11 o el 40. En canvi, amb el 127 
no hi ha tres busos  per a la zona 
de Trinitat a Nou Barris.

- En aquest cas, a la mani-
festació qui hi havia?

Ells van convocar la manifestació 
pel 18 de setembre sabent que 
és possible que l’autobús que de-
manem nosaltres avanci. Ells con-
voquen una manifestació sense 

posar el número d’autobús, dient 
“Volem bus del barri ja”. Vam do-
nar suport a la manifestació i els 
conductors d’autobús de TMB 
també, els del comitè d’empresa. 
Van venir un piló de conductors i 
bé, tot el que s’ha vist per Internet. 
Llavors l’AVV va convocar una 
altra manifestació perquè tenien 
informació de que havia de ser ja. 
Per a ells lo de les manifestacions 
és per posar-se medalles. El diven-
dres passat va sortir la noticia de 
que el 126 estava gaire bé segur, 
era una nota de TMB. Però per 
a que es porti a terme és necessari 
canviar el recorregut dels carrers 
del barri. És a dir, el problema és 
que tècnicament igual no és pos-
sible, i si ho és han de canviar això i 
llavors perilla la línia 11 o la 40.

- TMB diu que es pensarà lo 
del 127 però que en qualsevol 
cas això perjudicaria als veïns 
de Nou Barris. Perquè?

Clar, el 127 existeix, ja té un 
recorregut, si l’amplies l’autobús 
triga més en fer-lo i llavors han de 
posar-ne més. També per aquests 
motius ens acompanyaven en la 
manifestació, perquè saben que 
hi ha 12 línies d’autobús de Bar-
celona que han tret vehicles i això 
afecta a l’usuari per les freqüències 
i posa en perill llocs de treball.

- Com veus el desenllaç de la 
vostra demanda? 

Crec que s’han precipitat en dir 
lo del 126, perquè porta molts 
problemes fer la línia, perquè si 
treuen les línies 11 o 40 els veïns 
també s’enfadaran. És possible que 
s’aconsegueixi el 127.

“Són més necessaris els serveis de mercat 
i hospital que els centres comercials”
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