
L’ any 2004 es van de-
sallotjar les casernes 
de Sant Andreu 

perquè l’Ajuntament volia ini-
ciar l’enderrocament i posterior 
construcció d’equipaments ben 
aviat. Enmig del rebuig veïnal a 
l’operació policial, i amb discussió 
sobre el futur dels terrenys, es va 
produir l’enderrocament deixant 
dos solars immensos llestos per 
restar quatre anys en blanc, sense 
pràcticament cap construcció.

Del desacord entre la trentena 
d’entitats andreuenques agrupades 
en la campanya Sant Andreu per les 
Casernes i l’Ajuntament de Barcelona 
en va sortir un plec de compromisos 
on hi havia un seguit d’equipaments 
que foren qualifi cats de màxima 
urgència –a construir abans del 
2008- que eren els relacionats amb 
equipaments escolars (CEIP Eulàlia 
Bota i escola bressol), sanitaris (CAP, 
centre sociosanitàri i centre de salut 
mental) i la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra. 

Formava part important del 
compromís de l’Ajuntament la cons-
trucció de 2000 habitatges, 1200 
dels quals amb algun tipus de règim 
de protecció. A més, es va deixar per 
a l’actual legislatura uns objectius se-
cundaris que són la construcció d’un 
centre cívic, equipaments culturals 
i esportius. Per acabar, quedava en 
funció dels convenis la construcció 
d’equipaments privats: una possible 
residència d’estudiants i l’espai per 
allotjar la seu central d’Intermón 
Oxfam. Recordem que aquesta en-
titat no és governamental però té 
interessos propers al govern, doncs 
era de les poques entitats que de-

nunciaven als joves que es declaraven 
insubmisos a la prestació social subs-
titutòria quan ingressaven a la seva 
organització.

Doncs bé, de tot plegat a fi nals de 
2008 només podem veure en funcio-
nament la Comissaria dels Mossos 
d’Esquadra i aquest setembre, amb 
obres pendents, s’ha obert el CEIP 
Eulàlia Bota, que portava anys amb 
barracons. Pel que fa a l’habitatge 
protegit, no només no s’ha mogut 
una pedra sinó que l’Ajuntament 
del Districte informa que la Funda-
ció Caixa Catalunya, que era la que 
havia licitat les obres s’ha desdit i cal 
buscar una nova empresa licitadora, 
probablement REGESA.

La situació més preocupant, un 
cop l’escola ha entrat en funciona-
ment, són els equipament sanitaris, 
i en especial el CAP, degut a la seva 
imperiosa necessitat per a la vida dels 
i les veïnes de Sant Andreu. El núme-
ro 165 del DOGC diu que les obres 
haurien d’haver-se fet abans del maig 
passat, i en canvi, ni tan sols sabem 
si el projecte està aprovat. Aquesta si-
tuació ha motivat que l’Associació de 
Veïns i Veïnes Sant Andreu Nord 
Tramuntana hagi recuperat la cam-
panya per la construcció del CAP 
que en el seu dia les falses promeses 
van calmar. Ho han fet amb la ree-
dició d’una fotografi a simbòlica on 
representants de diverses entitats an-
dreuenques vindicaven l’ambulatori 
per primera vegada. Ara, sis anys 
després, la demanda és exactament 
la mateixa amb la diferència que els 
enganys dels polítics han destruït 
tota la poca confi ança que se’ls po-
dia tenir. Sant Andreu és el districte 
amb el pitjor índex de metges per ha-
bitant de tot Barcelona, i en canvi la 
construcció del CAP es programa i 
reprograma fi ns a l’infi nit.
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L’Europa del capital assumeix a l’Acord General de Comerç 
i Serveis que “el finançament públic distorsiona el mercat 
educatiu”. Amb base a aquesta premissa, els Estats que con-
formen la Unió es disposen a preparar la fi de la despesa 
pública i a crear les estructures necessàries per a nodrir-se 
del finançament privat. La recepta que tenen és la següent: 
per als més grans volen, entre d’altres, liberalitzar el sector 
dels serveis educatius superiors amb el procés de Bolonya, 
pujar taxes de matrícula, cedir les atribucions professionals 
als postgraus i eliminar la segona convocatòria. Pels mitjans 
cal reduir costos, així que es fomenta la competició entre 
instituts i es proposa una gestió de gerència, forçant que els 
centres deixin de preocupar-se per l’educació dels alumnes i 
es centrin en veure qui és millor que qui. I pels més menuts, 
el camí és cercar clients en la curs per l’excel·lència entre cen-
tres –i de passada el racisme- separant els alumnes segons el 
seu origen “per no distorsionar-ne el ritme d’aprenentage”. La 
resposta organitzada és contundent, manifestacions els dies 
13 per ensenyament mitjà i 20 per l’universitari, ocupacions 
de centres al llarg dels Països Catalans i d’Europa i presència 
constant als mitjans. Les eines repressives, també de recepta. 
El primer atac és mediàtic, després policial i finalment judi-
cial. Ho veiem aquests dies a la UAB, on després de rebre la 
càrrega dels Mossos d’Esquadra el març passat, 15 persones 
estan amenaçades d’anar a la presó per defensar la universitat 
pública.

Encara sense ambulatori
a les casernes

amb ulls propismb ulls propis

RECEPTA D’EDUCACIÓ
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Butlletí mensual popular
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Fotografi a per reivindicar el CAP  a les Casernes.



L es crisis sistèmiques en el capitalisme fan estralls en la 
classe treballadora, i cada cop són més agressives.

Ni els neoliberals ni els keynesians poden explicar les crisis: segons ells, 
no haurien d’existir. Però la realitat supera qualsevol teoria etèria. I és que 
la crisi forma part de la gènesi del capitalisme en 
el seu intent per guanyar sempre més que ahir, 
una voràgine depredadora de la que els seus re-
sponsables són els únics en no pagar-ne les con-
seqüències. 

Des de fa uns mesos estem entrant en una 
d’elles, com a conseqüència d’aquesta espiral ir-
real. Aquestes etapes són aprofi tades per la pa-
tronal i els governs a fi  de recuperar la mica de 
terreny perdut davant la classe treballadora. Ho 
fan “legalment” intentant aprovar una directiva 
europea que habiliti a treballar 65 hores la set-
mana. Amb l’excusa de la crisi, les treballadores 
“han d’adaptar-se” a situació, cosa que no passa 
en èpoques “de bonances”. Per a fer front a 
aquesta iniciativa, el passat setembre es va fer una 
primera concentració al Passeig de Gràcia i el 
proper 29 de novembre se’n farà una altra que 

s’espera de més massiva a la Plaça Sant Jaume de Barcelona. 
Per la seva banda, les empreses, sota l’argument de que se’ls redueix el 

marge de benefi cis també treuen avantatge de la conjuntura. A l’empresa 
Nissan s’està proposant expulsar a 2000 persones dels seus llocs de treball 
quan l’empresa segueix tenint benefi ci. Tanmateix, la direcció és conscient 
que externalitzant el servei a un país amb la mà d’obra més barata ac-
onseguiran augmentar-lo encara més. Les empreses Frigo o Simon es 
troben en un cas semblant i també tanquen. Per fer-ho necessiten de 

l’aprovació per part de la Generalitat d’un expe-
dient de regulació d’ocupació (ERO) que, segura-
ment, i com en d’altres casos, acabarà concedint. 
A més, els sindicats grocs, mouen banderes per 
escampar el fum i tapar els seus interessos de sub-
missió al govern, i a l’hora de la veritat els seus 
dirigents són qui més empreses han tancat. 

Mentrestant, i a corre-cuita, els caps de gov-
ern s’esmercen en plantejar una refundació del 
capitalisme, conscients que el seu model ha 
fracassat. Nacionalitzen bancs i destinen din-
ers públics a tapar els forats de les irresponsa-
bilitats privades pervertint el seu propi sistema 
(quan minuts abans asseguraven no poder-ho 
invertir en despesa pública). Ni Adam Smith 
ni Keynes ho deien, això, però quan cal salvar 
la pantomima a nivell mundial, tot s’hi val; 
tot s’hi val, per ells, i contra nosaltres. 

F ins a 200 persones 
s’apleguen en l’acte que 
va organitzar Endavant 

en motiu del 30è aniversari de la 
seva mort 

En Jordi Martínez de Foix 
i Llorenç va néixer el 23 d’abril 
de 1957. Fill de Sant Andreu de 
Palomar, ja amb 15 anys va entrar 
a militar al PC(i). La seva con-
sciència de classe el feia defugir els 
intel·lectualismes, i apostava fer-
mament per la classe treballadora. 
En una de les moltes manifesta-
cions que va assistir va ser ferit 
de bala per policies de paisà. A 
l’hospital, l’assetjament policíac va 
ser constant. 

A fi nals del 1978, sense temps 
per refer-se de l’assassinat del seu 
company Gustau Muñoz, en Jordi 

preparava uns artefactes per fer 
servir el 15 d’octubre, en memòria 
del president Lluís Companys, 
afusellat pel feixisme feia 38 anys. 
En Jordi era en un pis franc que 

tenia a Nou Barris. Mentre ma-
nipulava els explosius, aquests li 
van explotar a les mans, causant-

li la mort immediata. Eren les 
21:23h del 14 d’octubre. En la 
investigació posterior van trobar 
un material que no es feia servir 
per als explosius que utilitzava en 

Jordi. El fet que la ubicació fos un 
pis franc ha portat sempre a pen-
sar en una infi ltració dins el grup. 

Enguany, i per quart any 
consecutiu, l’Assemblea local 
d’Endavant li va retre un sentit 
homenatge, especialment emo-
tiu per la data assenyalada dels 
30 anys. L’acte va tenir lloc el 18 
d’octubre, a la Pl. Comerç, i va 
començar amb uns balls de la 
Colla Bastonera de Gràcia ‘Cop a 
cop’. Va seguir el parlament de la 
Josi, mare d’en Jordi, que va posar 
la nota més emotiva i afectiva. A 
continuació, l’Assemblea de Joves 
‘la Trinxera’ va llegir la seva sal-
utació, que va donar lloc a la lec-
tura de poesia de David Caño, 
que havia escrit expressament per 
a l’ocasió. Na Josi no es va poder 
estar d’abraçar-lo en acabar de re-
citar. 

A continuació, es va donar 
lectura a la carta que va escriure la 
Lola, presa política i ex-companya 
de militància d’en Jordi. Final-
ment, va tenir lloc el parlament 

De crisi en crisi
ens hi fixem | 
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Parlament de la mare d’en Jordi durant l’acte d’homenatge.

La matinada del 12 al 13 
d’octubre van cremar 
quatre autobusos nous 

de trinca prop de les cotxeres 
del Triangle que TMB té a 
Sant Andreu; encara no se’n 
coneixen els responsables.

L’emplaçament on estaven esta-
cionats era un espai preparat per 
ADIF destinat a aparcament pú-
blic no vigilat, com a compensació 
pel dèfi cit de places d’aparcament 
que estan provocant les obres 

d’arribada del TAV. Malgrat la 
cessió que ADIF ha fet, fruit de 
la pressió veïnal, no s’ha donat a 
conèixer l’aparcament, i a causa 
d’això i del desemparament de la 
zona, resta força buit.

Malgrat les novíssimes 
instal·lacions que té al Triangle, 
l’empresa pública va decidir aprof-
itar l’espai estacionant-hi els vehi-
cles nous i així va ocórrer el sinis-
tre. Incident que, per altra banda, 
ja s’havia donat uns mesos abans 
amb la crema de dos vehicles d’una 
empresa privada d’autocars.

Representants dels trebal-
ladors de TMB que han protago-

nitzat amb èxit la lluita pels dos 
dies neguen cap relació amb la 
crema i al contrari, a menys que es 
tracti d’una bretolada, consideren 
la possibilitat de la provocació 
per part de l’empresa. Per la seva 
banda, actualment els conductors 
i conductores de les cotxeres del 
Triangle, així com les de la resta 
de cotxeres de Barcelona tornen 
a estar en mobilitzacions, posant 
així un fre a les negociacions pel 
conveni.

El motiu pel que es mobil-
itzen és per la retallada de servei 
que ha dictat TMB traslladant 
els costos de les mobilitzacions a 

la ciutadania. A fi  de no modifi car 
els pressuposts previstos, l’empresa 
municipal ha deixat de contractar 
desenes de treballadors que tenia 
fi ns a l’entrada de l’estiu, escati-
mant servei a milers de ciutadans.

Mentre acaben de batallar els 
costos judicials de les mobilitza-
cions pels dos dies, el sentiment 
de lluita i de classe ha augmen-
tat entre la plantilla de conduc-
tors i ara les cotxeres orienten la 
seva lluita també a la defensa dels 
llocs de treball de Nissan mentre 
a nivell veïnal mostren una i altra 
vegada al carrer que la seva lluita 
roman activa.

Cremen quatre autobusos a El Triangle

Homenatge a Jordi Martínez de Foix
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DONES SINDICALISTES

Del 17 al 23 d’octubre ha tingut 
lloc a Can Fabra una exposició 
que, sota el títol “Dones sindical-
istes”, ha repassat la vida de dotze 
dones catalanes que varen viure 
i lluitar abans o durant la revolu-
ció del 36 i la guerra. Coordinada 
per l’escriptora Antonina Rodrigo, 
l’exposició ha mostrat la biogra-
fi a d’aquestes grans lluitadores, 
una vertadera avanguarda del 
moviment obrer i feminista de 
l’època. Van haver de lluitar contra 
l’explotació laboral, el feixisme i el 
patriarcat, sovint contra els seus 
propis companys de militància. 

ENTENS LA CRISI?
A Nou Barris, des del 27 d’octubre 
fi ns al 22 de desembre està tenint 
lloc un seminari per descobrir els 
secrets de l’economia mundial i 
els culpables de la crisi. També 
es debatran alternatives per un 
segle XXI socialment just i re-
spectuós amb el planeta. Arcadi 
Oliveres, professor d’economia 
de la UAB i president de Justícia 
i Pau, explicarà les claus del sis-
tema econòmic actual. L’activitat 
es desenvoluparà al llarg de cinc 
jornades al Centre Cívic de Can 
Basté de Nou Barris on l’entrada 
serà gratuïta. 

CINEFÒRUM 

El passat 18 d’octubre 
l’Associació de Veïns i Veïnes 
de Sant Andreu Nord Tra-
muntana va celebrar la pri-
mera projecció del nou cicle de 
cinefòrum de caràcter veïnal. 
Aquesta primera proposta va 
tractar sobre el qüestionament 
de la versió ofi cial dels atemp-
tats de l’11 de setembre de 
2001 i hi van assistir més d’una 
vintena de persones. Propera-
ment es tractaran temàtiques 
sobre educació, sanitat i habi-
tatge, entre d’altres.

EL CASAL, EN PERILL

El Casal de Joves de Prosperitat, 
espai municipal cedit a les entitats 
de Nou Barris i autogestionat per 
aquestes des de fa anys, pot haver 
de tancar o veure disminuïdes les 
seves activitats socioculturals si la 
demanda de tres veïns es fa efec-
tiva i l’Ajuntament no mou fi txa, 
cosa que podria fer expressament. 
Al Casal hi ha un rocòdrom, un 
laboratori artístic, un de fotogrà-
fi c, sales d’estudi i espais per re-
unir-se. A més, es la seu de Ràdio 
Línia IV. Ja hi ha hagut mobil-
itzacions i se n’esperen més si no 
canvia la situació.

LA RETALLADA DE DRETSsant andreu

 ras i curt

Encaixada de mans entre el secretari  
general de la UGT i Zapatero.
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El passat Onze de Setem-
bre, durant l’acte polític 
de l’Esquerra Independ-

entista, uns encaputxats van cre-
mar una foto dels reis borbons 
espanyols, i uns altres van fer el 
mateix amb les banderes espan-
yola i francesa. Dies després, els 
Mossos d’Esquadra passaven in-
formació a l’Audiencia Nacional 
(AN) espanyola de les quatre 
suposades persones que ho hav-
ien fet. Una d’elles és l’Elisenda, 
militant de l’Assemblea de Joves 
“La Trinxera”, que el dimecres 22 
va haver d’anar a declarar a Ma-
drid. 

- Què és el primer que et passa 
pel cap quan veus, pels mitjans 
de comunicació, que estàs citada 
a l’Audiencia Nacional? Quan vas 
trigar a rebre la citació ofi cial?

Que estaven violant el meu dret a 
la intimitat. L’AN va fi ltrar els de 
tots quatre a la premsa. D’altra 
banda vaig pensar que, com ha 
passat a tantes altres persones de 
l’Esquerra Independentista i dels 
moviments socials, havien decidit 
inculpar-me per la meva activitat 
política. Vaig trigar ben bé dos set-
manes a rebre la citació personal-
ment. 

- Amb quina posició política vau 
anar a Madrid?

Vam anar a Madrid decidides a 
denunciar tot el què esta passant 
entorn a les fotografi es del rei, 
com a mostra més de la repressió 
ideològica a l’Estat espanyol. En el 
nostre cas en particular, l’acusació 
dels Mossos d’Esquadra, i del fi s-

cal de l’Estat, sense l’aportació de 
cap prova, és un exemple de la 
persecució política a les persones 
que es rebel·len a l’ordre establert. 
Nosaltres aquest Onze de Setem-
bre no ho vam fer, però per cremar 
fotos de la monarquia espanyola, 
la qual manté els Països Catalans 
ocupats des de fa 300 anys, no 
ens falten ni motius polítics ni 
sentiment de ràbia cap a aquesta 

institució hereva del feixisme, com 
per fer-ho quan vulguem. 

- Com es desenvolupa la teva es-
tada dins l’AN: entrada, control, 
declaració davant del jutge, estat 
d’ànim... ?

Quan arribem davant l’Audiència 
Nacional, un grup d’uns 4 policies 
de paisà ens identifi quen a les en-
causades i a l’advocada, amb l’únic 
objectiu que ens sentíssim vigi-
lades i espantades. Un cop dins, 
pugem fi ns a la planta on es troba 

el despatx del jutge davant el que 
hem de declarar, Santiago Pedraz.
Al passadís ens trobem amb el 
traductor de català. Ens citen a 
declarar un per un, i només re-
sponem a les preguntes que ens fa 
l’advocada, ja que entenem que no 
tenim perquè contestar a un fi scal 
i un jutge que puguin processar-
nos per motiu polítics. Les qua-
tre estem tranquil·les, tot i que a 

l’expectativa. En menys d’una hora 
després d’haver declarat, ens noti-
fi quen l’arxiu del delicte d’injúries a 
la corona, i el trasllat del d’ultratge 
a Espanya als jutjats de Barcelona. 
Cal esperar, però, que el Fiscal no 
interposi un recurs. 

- Els altres cops que hi havia 
persones imputades per casos 
semblants, la gent ho ha assumit. 
Aquest cop ho heu negat, i a més, 
us han arxivat un delicte; a què 
creus que es deu aquest canvi 
d’estratègia repressiva?

No crec pas que l’arxiu del nostre 
cas sigui un canvi en l’estratègia 
repressiva. Simplement, el jutge 
deuria pensar que era massa des-
carat condemnar per “encobri-
ment” del delicte, per posar un 
exemple, a algú que es trobava a 
cara descoberta, dalt l’escenari en-
carregant-se de l’equip de so, just 
en el moment de la crema. 

- Penses que la repressió seguirà 
als Jutjats de Barcelona amb la 
crema de banderes?

De l’Estat espanyol i la seva justí-
cia m’espero el pitjor sempre. 
Depèn de les ganes que el jutge o 
la jutgessa ens pugui tenir a mili-
tants independentistes. 

- Quina és la teva situació legal 
ara mateix? Aquest cas, t’ha afec-
tat o creus que et pot afectar a la 
teva vida militant?

Si vaig de viatge a terres castel-
lanes, m’agradaria que no fos amb 
l’obligació d’haver de presentar-
me davant un tribunal que podria 
continuar anomenant-se perfecta-
ment Tribunal de Orden Público. 
Pel que fa a la resta, la repressió 
a tothom qui lluita per trencar 
amb un Estat que és una presó de 
pobles, així com els sistemes capi-
talista i patriarcal, no pararà fi ns 
que no els destruïm nosaltres a 
ells. Seguirem fent el que creguem 
útil i necessari per construir uns 
Països Catalans i un món digne, 
no? Sinó, quin camí ens queda?

“No ens falten motius 
ni ràbia per cremar fotos de 

la monarquia espanyola” 

parlem amb | ELISENDA RAMOS

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


