
E l govern del Principat 
de Catalunya està es-
tudiant la possibilitat 

de posar la llengua castella-
na a les escoles de primària 
com a llengua vehicular en 
assignatures com mate-
màtiques o ciències socials, 
arran de l’aparició del Decret 
d’ensenyances mínimes de 
primària del govern espan-
yol, que preveu més hores 
de castellà de les que es fan 
actualment.

Actualment s’imparteixen 
dues hores de llengua i literatu-
ra catalana i dues més de cas-
tellana, a més d’una hora i mitja 
setmanal més d’estructures lin-
güístiques. Teòricament, doncs, 
amb la LOGSE actual, durant tota 
la Primària s’han d’haver fet 570 
hores de castellà, el curs que ve 
amb la LOE la xifra puja fins a les 
770. I això representa una hora 
més de castellà a la setmana. 

Des del Sindicat d’Estudiants 
dels Països Catalans (SEPC), 
organització estudiantil amb 
presència als instituts i univer-
sitats d’arreu del país i amb un 
nucli a Sant Andreu, han mos-
trat la seva ferma oposició a 
aquesta possible decisió de la 
Conselleria d’Educació del go-
vern “d’Entesa”. Alhora conside-
ren que “l’educació primària és 
l’etapa clau en la formació dels 

nens i nenes ja que és el moment 
en el qual es desenvolupen les 
bases i els fonaments educatius 
d’una persona” i pensen que “en 
la situació de diglòssia i de retro-
cés social de la llengua catalana 
és més que necessari que els 
diferents governs rebutgin enèr-
gicament qualsevol proposta que 
signifiqui un retrocés del català 
en el sistema educatiu.”

A més consideren que podria 
suposar un precedent perillós de 
cara a l’aplicació de la LOE a 
l’ensenyament secundari, donat 
que si el govern espanyol i de la 
Generalitat segueixen la mateixa 
línia, el català patiria també un 
retrocés en l’ensenyament mitjà i 
els governs que s’autoproclamen 
defensors de la multiculturalitat i 
del català es convertirien en còm-
plices de la pèrdua de la llengua 
catalana a les escoles i instituts 
del Principat.

 Davant d’això han fet una 
crida a totes les entitats, asso-
ciacions i societat civil en ge-
neral s’impliquin en la defensa 
de la immersió lingüística com a 
sistema de normalitat democràti-
ca integració i preservació de la 
llengua catalana, i exigeixin al go-
vern del Principat i de l’Estat que 
rectifiquin la seva postura i can-
viïn les seves polítiques cap una 
ferma defensa del català i una 
aposta del mateix com a llengua 
d’educació, cultura i ciència en el 
marc dels Països Catalans.

Pensar en castellà?
en portada

Adhesiu del SEPC.

Festa Major de Sant Andreu - Cooperativa El Borró -  Fabra i Coats ...
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MÉS MÉS HORES DE CASTELLÀ A PRIMÀRIA

amb ulls propis
Des de fa ja molts anys els veïns i veïnes de Sant Andreu de 
Palomar reclamem equipaments per al poble com un Institut 
d’Educació Secundària o un altre Centre d’Atenció Primària. Per 
fi, ara sembla que algunes d’aquestes demandes es duran a terme 
a la ja antiga fàbrica tèxtil Fabra i Coats. De fet, quan es discutia 
quina utilitat havia de tenir l’actual biblioteca ja hi va haver força 
discussió, ja que hi havia qui ja hi demanava un IES. Després del 
desencís amb els terrenys de les casernes i altres, ara esperem 
que realment la Fabra i Coats torni al poble. És per això que diver-
ses entitats veïnals demanem un Ateneu Popular i Cultural gestio-
nat per les entitats del poble, donat que ja fa molt de temps que 
Sant Andreu pateix una greu deficiència en equipaments culturals 
i espais de reunió per a les entitats. Un exemple de l’èxit del que 
es demana el tenim ben aprop, a Nou Barris, on l’Ateneu Popular 
és gestionat per les entitats i realitzen moltes activitats, alhora que 
ha esdevingut un exemple a seguir per a molts i acull projectes 
culturals tant importants com el Circ de Nou Barris, el grup de 
Diables o l’Arxiu Històric de Roquetes. És especialment important 
lluitar fins a aconseguir-ho en aquest moment en què Sant Andreu 
està creixent de forma desmesurada en habitatge, com ara a la 
Maquinista o les Casernes, i en canvi, no s’està potenciant gens 
els equipaments, de manera que Sant Andreu va perdent el seu 
caire de poble i gran teixit associatiu.



L a Festa Major d’enguany 
conclou amb menys ten-
sions que l’anterior, però 

sense una fita i unes bases 
marcades per a millorar-la.

Gairebé tot ha anat com 
havia d’anar: s’han celebrat les 3 
propostes de Festa Major (l’oficial, 
les alternatives i la reivindicativa) 
i no hi hagut incidents remarca-
bles a nivell organitzatiu. Però 
tampoc il·lusions o esperances 
sorprenents perquè la Festa Major 
de Sant Andreu s’assembli més a 
la d’un poble, arrelada a la gent, 
que a la d’un centre comercial 
qualsevol, fred i distant. 

Així, la Comissió de festes ofi-
cials, degut a la imperant manca de 
finançament, ha reduït la durada 
de les festes, deixant-ho en poc 
més d’una setmana (enfront de 
les més de 15 dies dels 2 últims 
anys). En lloc de demanar més 
pressupost per poder fer unes 
festes més dignes i que cobreixin 
les necessitats de les entitats que 
proposen activitats, adeqüen les 
festes al pressupost, i ja està. 
Reducció de dies i, per tant, de 
possibilitats lúdiques populars. Les 
alternatives han patit problemes a 
nivell d’ubicació i temps de l’espai 
i, segons han fet saber a poste-
riori, de persecució policíaca. La 
reivindicativa, de censura política. 
Tot segons el guió. 

Lluny queda ja l’any passat, 
quan per aquestes dates ja es 
portaven algunes reunions fetes 
entre algunes entitats per tal de 
pressionar el Districte i aconse-
guir millores en diferents àmbits 
per poder fer una Festa Major 
Digna. Lluny queda aquella pinya 
conjunta de treball en comú que, 
malauradament, tant ràpid sembla 
esvair-se al nostre poble. 

Aquest any se celebraven les 
15es Festes Alternatives i la 3a 
Festa Major Reivindicativa. La 
primera esquivava els ja clàssics 
problemes d’ubicació de la carpa, 
mentre que la segona consolidava 
un espai lúdico-polític que ja ningú 
pot obviar, tot i la censura política. 
Ambdues propostes parteixen 
de la crítica al sistema imperant 

i al pensament únic; aquest punt 
de partida es tradueix a Sant 
Andreu amb unes activitats que 
conjuguen crítica política, altaveu 
dels i les sense veu, propostes 
per millorar la societat, etc. El 
seu funcionament i organització 
defuig qualsevol influència del 
Districte, qui precisament intenta 
boicotejar-les i censurar-les. 
Funcionament assembleari, auto-
gestió i creació popular són els 
ingredients necessaris per poder 
tirar endavant aquests programes 
de Festa Major. 

De ben segur aquesta és la 
nota més alegre d’aquestes fes-
tes, la consolidació de dos espais 

de festes que no depenen del 
Districte, sinó que precisament 
funcionen completament al marge 
d’aquests, i recollint idees i actes 
que tinguin intenció d’incidir en 
la millora del nostre poble. Això, 
però, molesta a la gent més 
reaccionària, com una gentussa 
coneguda ja per racista i xenòfoba 
que feu una carta fent-se passar 

per veïns/afectats/es per les 
Festes Alternatives. La demagògia 
era tal, que ningú els va donar cap 
mena de credibilitat. 

Un altre col·lectiu que també 
va acusar fortament la restricció 
econòmica va ser el dels Diables 
de Sant Andreu. Enguany cele-
braven els 25 anys de creació 
popular, però com ve sent habi-
tual, no tenien pressupost per fer 
l’espectacle d’inici del correfoc. Al 
tractar-se d’un any especialment 
emotiu, van decidir fer un gran 
esforç econòmic i sufragar ells/es 
mateixos/es el cost de l’espectacle, 
tot i les dificultats pròpies d’una 
entitat autogestionada. 

Gairebé tot segons el guió. 
L’únic que no estava previst va 
ser el canvi de banderes que 
el grup de desobediència civil 
‘Països Catalans Insubmisos’ va 
fer la matinada del 6 al 7 de des-
embre. Van canviar les banderes 
espanyola i europea per l’estelada 
i la bandera roja. A l’endemà, tot 
Sant Andreu n’anava ple, i és que 

és el tercer cop en 1 any i mig 
que aquest grup puja al terrat del 
Districte. 

Sense pena ni glòria, doncs, 
una Festa Major més. Amb menys 
dies, menys pressupost, i segons 
es podia palpar en l’ambient, 
menys il·lusió per aquests dies 
que haurien de suposar un dels 
moments de més joia i vida social 
d’un poble al llarga de l’any. Ja se 
sap, qui dia passa, any empeny, 
però l’aposta i la fita d’unes festes 
veritablement populars i arrelades 
no sembla pas més a prop que 
l’any passat. 

Qui dia passa, any empeny

sant andreu  

HTTP:// STAPINFO.BLOC.CAT
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Kabaret de les Festes Alternatives.
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KAN MIREIA, EN PERILL
La casa okupada Kan Mireia, al 
barri de Trinitat Vella, està ame-
naçada de desallotjament, que 
podria fer-se efectiu la segona 
quinzena de gener. Aquesta mí-
tica casa okupada ha fet també 
funcions de CSO durant els seus 
10 prolífics anys de vida, i ha aju-
dat a dinamitzar el teixit social del 
barri. Per plantar cara al possible 
desallotjament, han convocat una 
manifestació, junt amb altres ca-
ses amenaçades, per al proper 
dissabte 13 de gener, a les 18h, 
a la Pl. de la Trinitat.

PROTESTA ANTIFEIXISTA
El passat divendres 22 de desem-
bre va tenir lloc una manifestació 
antifeixista per protestar contra 
les rídicules sentències que han 
rebut els principals assassins d’en 
Roger, jove okupa apunyalat l’any 
2004 durant les Festes de Grà-
cia i mort 4 mesos després. La 
manifestació, que va acabar amb 
3 persones detingudes després 
d’alguns disturbis al barri de Grà-
cia, volia evidenciar a complicitat 
entre els feixistes de carrer i els 
estaments judicials i policíacs de 
l’Estat.

MARXES PELS PRESOS I 
PRESES POLÍTIQUES
Com ja ve succeint des de fa uns 
anys per Nadal, Rescat va convo-
car marxes de torxes pels presos/
es polítiques catalanes el passat 23 
de desembre, amb el lema ‘Per Na-
dal, us volem a casa’. Enguany se’n 
celebren més que mai arreu del 
país, incloent fins i tot la de Valèn-
cia, que es realitzava per primera 
vegada. També per primer cop, una 
altra persona s’afegia malaurada-
ment a la llista de preses, na Marina 
Bernadó, detinguda recentment a 
Occitània (Estat francès).

MOBILITZACIONS CON-
TRA L’ESPECULACIÓ
Amb el lema ‘Torna al carrer per 
Nadal’, la mobilització popular que 
lluita contra l’especulació i per un 
habitatge digne va tornar a denun-
ciar la impossibilitat de marxar de 
casa per a cada cop més gent. 
Més de 20.000 persones es ma-
nifestaren pel centre de Barcelona, 
tot visibilitzant un conflicte que cada 
dia s’agreuja més i a més llocs. Pre-
cisament, per mirar de fer-hi front a 
nivell local, s’està constituint a Sant 
Andreu un nou espai de lluita per 
un habitat digne.

Càrregues de debò

E n poques setmanes, Joan Saura ha demostrat que els 
Mossos d’Esquadra seguiran exercint la repressió sen-
se cap mena de diferència amb el passat.

Desallotjament de la Makabra. Impediment d’aigua i mantes per evi-
tar el fred. Desallotjament de la Makabra altre cop, de Can Ricart. Desa-
llotjament del CSO La Impremta a Terrassa, de la Lokeria a l’Hospitalet, de 
Calamarsa a Sabadell, aquest últim amb càrrega incorporada. I tot això, 
en menys d’un mes. 

Aquesta és la carta de presentació de Joan Saura (IC-V) com a nou 
Conseller d’Interior, és a dir, com a nou gestor de la repressió al Principat 
a través dels Mossos d’Esquadra. Sens dubte, Saura ha volgut fer callar 
les veus que des de la dreta més rància l’acusaven “d’amic dels okupes” 
o condescendent amb aquest i altres col·lectius “alternatius” o “antisis-
tema”. Res més lluny de la veritat. El conseller “d’esquerres” de debò ha 
deixat ben clar que el seu és, com els altres, un partit sense ideologia, 
ètic ni moral. 

Com els altres, un cop al poder, se separa d’aquelles plataformes que 
mentre estaven a l’oposició que estaven a la contra del govern i ells utili-
tzaven per mirar de captar vots. Ara, aquelles plataformes mobilitzadores 
ja no interessen, es maten el màxim possible, se li nega el ressò mediàtic 
que tenien per afavorir certs grups mediàtics, polítics i econòmics i pas-
sen a formar part del cada cop més gran magma de persones i col·lectius 
criminalitzables. 

Però qui s’enduu la pitjor part, com sempre, és qui no nota la diferèn-
cia entre un govern o altre; i entre ells, aquest mes li ha tocat el rebre al 
col·lectiu okupa. Les diferents assemblees dels centres socials okupats i 

autogestionats han vist com projectes que portaven treballant des de feia 
temps, amb fort arrelament i impuls del teixit social de les respectives 
viles, quedaven orfes d’espai físic. Algunes portaven 10 anys, i d’altres, 
tot i que més joves com a local, són experiències que provenen d’altres 
espais de lluita amb anys a les esquenes. La repressió, però, no atura la 
lluita, i a Terrassa van okupar un nou CSO, molt més gran que l’anterior, i 
que han inaugurat recentment. 

Saura ha ensenyat bé les urpes, deixant ben clar que la seva repres-
sió sí que serà de debò, no pas com el lema del seu partit, que en aques-
ta legislatura, més que en l’anterior, veurà desgastada la seva imatge de 
suposat partit progressista.

ens hi fixem

Manifestació contra el desallotjament de la Makabra.
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El Borró és una cooperativa de 
consum de productes ecològics, 
amb seu a Sant Andreu. Des 
de fa 2 anys, treballen per can-
viar els hàbits alimentaris dels i 
les seves membres, responent a 
una filosofia de consum contrària 
a la que ens imposa el sistema. 
Aquesta filosofia va més enllà 
del sol fet d’unir-se per demanar 
productes, sinó que aquests han 

de ser ecològics, responent a 
uns criteris de producció no co-
mercials i que no augmentin els 
beneficis d’empreses transna-
cionals que, alhora, destrueixen 
el territori on aterren. D’aquesta 
manera, és més fàcil saber el 
que hom menja, evitant produc-
tes transgènics, càrregues en el 
preu del producte pel transport, 
embalums, publicitat, etc. El fun-

cionament també busca trencar 
amb el pensament únic, i és per 
això que s’organitzen de forma 
assembleària, i segueixen criteris 
d’intercanvi, compra col·lectiva 
i solidaritat, entre altres. Si vo-
leu començar a consumir d’una 
forma més sostenible, podeu 
contactar-hi fent-los un correu a: 
cooperativa_elborro@hotmail.com.

E l gener de 1982 hi hagué 
un conflicte laboral a la 
Fabra i Coats que suposà 

l’acomiadament de 543 treba-
lladors i treballadores. Aque-
ll mateix any també hi hagué 
conflictes a empreses com Lai-
guesa i Resistel. Varen ser les 
conseqüències de la crisi econò-
mica de la dècada dels setanta. 
De fet, fou llavors quan la Fa-
bra i Coats aprofità per vendre 
ca l’Alsina a l’Estat (actualment 
oficines d’Hisenda) i va cedir el 
Vapor del Rec (actualment la Bi-
blioteca), amb el que començà 
l’encara ara lluita per a crear 
equipaments per al poble.
Aquest fet ens serveix com a 
excusa per explicar l’important 
que ha estat per a Sant Andreu 
la Fabra i Coats, ja que hi tre-
ballaven moltíssimes persones 
del nostre poble. De fet, durant 
molt de temps per aquesta raó 
la Fabra va ser coneguda com 
a Can Mamella. A més, els tre-
balladors i treballadores de la 

Fabra i Coats varen ser pioneres 
en la lluita obrera en aconseguir 
la creació de ‘montepíos’, per 
cobrir les despeses de malal-
ties i defuncions; el servei de la 
Casa Bressol per als fil ls i fi l les 
dels treballadors/es; sistemes 
de pensions per a la invalidesa; 
borses de joguines per als fil ls/
es d’obrers/es en època de Reis; 

l’assistència mèdica als treballa-
dors i treballadores malaltes de 
tuberculosi, etc. Més endavant 
es varen construir habitatges 
per als treballadors/es als ca-
rrers Dublin i Concepció Arenal. 
Tot això feia que Sant Andreu 
fos una mena de colònia oberta 
de la fàbrica.

5 de gener
Jornada al CSO Bahia (Sants) 
pel Jona. C/ Olzinelles, 31

Fins el 8 de gener
Exposició fotogràfica ‘Ciutat, 
per a qui?’, al Centre Cívic. 
C/Gran, 111

13 de gener
Manifestació contra el 
desallotjament de Kan Mireia
a les 18 hores a la Plaça Trini-
tat de la Trinitat Vella

20 de gener
6 anys de Rescat. A les 19h 
actuacions i a les 21h sopar. Al 
Casinet d’Hostafrancs. C/Rec-
tor Triadó, 53  

Cafeta pro-Assemblea Popu-
lar per un Habitatge Digne de 
Nou Barris al Casal Popular Tres 
Voltes Rebel de Nou Barris. C/ 
Argullós, 108 

21 de gener
Manifestació de treballadors/es 
afectades a les 11.30h a la Pl. 
Universitat. Assemblea treballa-
dors empreses en lluita. 

27 de gener
Calçotada pro Ateneu Popular i 
Cultural l’Harmonia a partir de 
les 12h a Can Fabra

Acomiadats a Can Mamella

abans d’ahir

 Cooperativa El Borró

> opina   
> suggereix
> col·labora
> participa! 
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Perímetre de la Fabra i Coats.


