
El passat 15 de novembre, milers d’estudiants d’arreu dels Països 
Catalans (15.000 a Barcelona) es manifestaven contra el Pla de 
Bolonya, que s’implantarà oficialment el curs vinent, 2008/09. 
Aquest és un pla que preveu la reducció de totes les carreres a 
tres anys, fent que aquells estudiants que vulguin tenir una forma-
ció complerta hagin de fer un postgrau (actualment entre 1.500 
i 6.000 euros per any), uns postgraus que tansols cobreixen un 
30% de l’oferta actual de llicenciatures. A més, incrementa el vo-
lum de feina diària, cosa que dificulta moltíssim la compaginació 
entre estudis i feina. Això, evidentment, fa que cada cop hi hagi 
un clar filtre socioeconòmic per tal d’accedir a un ensenyament 
superior. Aquest fet, convinat, a més, amb una manca de recursos 
públics, que fa que les empreses estiguin guanyant pes progres-
sivament dins les universitats, cosa que condiciona els continguts 
de cursos o investigacions. A més, aquesta elitització i privatització 
de la universitat fa que cada cop s’imparteixin menys classes en 
la nostra llengua, introduint sobretot l’anglès i el castellà en post-
graus. Per si no fos prou, cal dir que les pràctiques en acabar el 
grau o postgrau poden arribar a les 1.500 hores, que no tenen 
l’obligació de ser remunerades, tot regalant mà d’obra gratuïta a 
les empreses i fomentant la precarietat. 

V uit-centes persones es 
manifesten per Sant Andreu 
contra el Barcelona Meeting 

Point (BMP) i en solidaritat amb les 
Cases Barates del Bon Pastor. 

La plaça Orfila feia estona que reunia 
gent i pancartes per la manifestació, 
convocada a les 12h del migdia. Al-
gunes furgonetes dels UPAS protegien 
la seu del Districte. De cop, apareixien 
un bon grapat de pallassos/es xiulant, 
saltant i aportant color a la manifes-
tació. 

Només arribar, feien esclatar una 
traca de 50 metres, i tot seguit llança-
ven pots de pintura a la façana del 
Districte. Era l’inici d’una mobilització 
que s’apuntava moguda. 

La manifestació començava di-
recció Torras i Bages. Primers passos 
i primer objectiu, reiterat, de la mani-
festació: una immobiliària, que va re-
bre pintades a tota la façana. Aquesta 
tònica, seria present durant tota la 
manifestació, per tal de denunciar els 
“culpables de la violència immobiliària 
i la misèria de les treballadores”. 

Es va seguir, sempre cridant con-
tra l’especulació, en defensa de les 
Cases Barates, etc. Però també contra 
la destrucció del territori i en defen-
sa d’altres barris en lluita, i és que 
aquesta mobilització no només era 
per visualitzar el rebuig al BMP sinó 
per mostrar una problemàtica comuna 
arreu de barris, pobles i ciutats. 

En arribar a Plaça del Comerç 
es va girar per Pons i Gallarza, on, 
des d’una bastida, es va desplegar 
una pancarta en defensa del territori 

i contra l’especulació. Ja aleshores la 
mobilització era ‘seguida’ per davant 
per dos agents de la Guàrdia Urbana, 
mentre que les nombroses furgonetes 
dels Mossos d’Esquadra que hi havia 
a la comissaria de les casernes i a 
l’estació de Sant Andreu Arenal se-
guien sense fer acte de presència. 

En arribar a la seu d’ICV, una ac-
ció denunciava “la culpabilitat directa 
d’aquest partit polític en la repressió 
contra els moviments socials i po-
pulars”. Un ninot-Mosso d’Esquadra 
s’encenia en flames a la porta enmig 
de grans aplaudiments.

La mobilització anà llavors cap a 
la Pl. Palmeres, on hi havia Kan Llimo-
na, que 7 mesos després del desallo-
tjament segueix tapiat.  

El recorregut va seguir cap a  Fa-
bra i Puig, per on va trencar cap avall. 
Es va baixar per la Rambla, tot tallant 
el carril dret de circulació. En arribar a 
la cruïlla amb el C/Gran es va calar foc 
a una grua de cartró que es portava 
durant la manifestació, mostrant el re-
buig a les constructores i promotores. 

Es va seguir fins arribar al solar 
asfaltat del C/Segre, el mateix em-
plaçament que fa un temps va acollir 
el Casal Popular Miquel Martí i Pol i el 
CSO Anarkopunk, així com altres ca-
ses okupades, i que ara hauria de ser 
una zona verda. Precisament aquest 
va ser el motiu de l’última acció de 
denúncia, una pintada denunciant la 
hipocresia de l’Ajuntament i una gran 
taca de pintura de verda damunt el 
negre asfalt. 

Per acabar, es van fer parlaments 
de denúncia de diferents llocs afectats 
per l’especulació i es va desconvocar 
la manifestació.

Colors contra l’especulació
en portada |

Pancarta inical de la manifestació, al seu pas pel Pg. Fabra i Puig.

entrevista a un treballador de la Mercedes Benz - assassinat feixista a Madrid - ...

redacció  |  Foto Albert/La DIrecta
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MANIFESTACIÓ A SANT ANDREU

amb ulls propis
UNIVERSITAT PÚBLICA?



sant andreu | 

Entrevistem en Jordi Jiménez, 
treballador de la Mercedes Benz 
i membre del Comitè d’Empresa 
per la FTC-IAC (Federació de Tre-
balladors/es de Catalunya - Inter-
sindical Alternativa de Catalunya).

- Ens podries explicar la situació 
actual del conflicte?
L’empresa ha presentat l’ERO (Expe-
dient de Regulació d’Ocupació) per 
forçar i obligar al comitè a negociar 
el pla social alternatiu que oferien. 
Nosaltres volem continuar treballant 
i tenir solucions. No volem xifres, sinó 
conservar la feina. Els acusem que el 
que volen és oferir una oferta de tre-
ball que no és real, sinó que compten 
que hi haurà gent que ja d’entrada 
dirà que no, perquè per problemes 
familiars és impossible que algú es 
plantegi d’anar-hi perquè té fills, per-
què té cura d’algun familiar...

- Esteu en contacte amb 
l’administració?
Avui ens hem reunit amb la regidora 
del Districte. I parlar amb Treball, o 
el senyor Huguet, és una opció que 
ell mateix ens va oferir quan hi vam 
parlar, es pot coordinar una reunió a 
quatre bandes i buscar alternatives. 
Com que MB té un holding a l’Estat 
espanyol que inclou immobiliàries, 
serveis financers, etc., l’empresa pre-
tén fer un negoci rodó a costa nostra. 
Potser hi ha qui, a nivell polític, està 
interessat en això.

- Teniu constància que la direc-
ció hagi intentat comprar la gent 
per intentar trencar la unitat de la 

plantilla?
No, el que està fent l’empresa és 
mirar de trencar aquesta unitat a 
través del pla social, mirant si hi ha 
col·lectius de gent que es vegin re-
flectits en una situació concreta i en 
un moment donat la gent comenci 
a mirar per ella mateixa. La decisió 
de l’assemblea va ser que tothom 
pogués decidir el que volia fer, con-
tinuar treballant, agafar alguna oferta 
de l’empresa, etc.

- La FTC no va signar el conveni, 
per què?
Perquè tot i que l’assemblea hi va 
votar a favor, en el redactat final del 
text definitiu es modificava el que 
s’havia acordat en el pre-acord: 
s’introduïa més flexibilitat de la que 
s’havia parlat, i s’ometien altres parts 
del pre-acord. En les reunions que es 
van fer aquella setmana pel redactat 
final del conveni no es va convocar a 
la comissió negociadora formalment. 
Nosaltres només vam poder ser pre-
sents en una reunió. Ara estem en 
vies de denúncia d’aquells articles 
que nosaltres no consideràvem que 
s’havien acordat.

- Abans de la vaga ja treballàveu de 
forma assembleària a la fàbrica?
Com a organització, ho intentem. És 
una aposta nostra, no pas de CCOO 
i UGT. Nosaltres com a organització 
diem que s’ha de passar tot per 
l’assemblea; qui va forçar perquè es 
decidís en referèndum vam ser no-
saltres.
- Quina pèrdua de drets laborals 
ha patit l’empresa?

Si agaféssim el conveni de l’any 80 
i el d’ara, al·lucinaríeu; per exemple, 
la quantitat de diners que per qües-
tions de rerefons social, a part dels 
llocs de treball que hi havia abans i de 
la feina que es feia: motor i caixa de 
canvi, amb el que suposa això a nivell 
professional. Pel que fa a la retallada, 
també hi hauria el tema de la flexibili-
tzació. Amb el temps, hem passat de 
reivindicar treballar 35 hores setma-
nals, a treballar-ne 53 o 48. El conve-
ni propi i les millores sobre la mitjana 
s’han anat perdent pels pactes als 
que han estat arribant principalment 
els sindicats majoritaris.

- Quina trajectòria sindical té 
l’empresa?
Després de la legalització dels sindi-
cats van sortir CCOO i UGT. Arrel d’un 
col·lectiu de persones que vèiem 
quina era la tendència d’aquestes 
centrals sindicals majoritàries, es va 
crear el Colectivo de Trabajadores, al 
84. Cap al 2001 es va crear la FTC 
per unir tots aquests col·lectius en 
un sindicat més potent i a nivell de 
Catalunya.

- Quan fa que està la FTC al comitè?
Des que es va crear, el Colectivo ja hi 
era. Malgrat ser minoritaris, sempre 
hem estat allà. La distribució exacta 
del comitè són 7 per CCOO, 3 per la 
FTC i 3 per UGT. I la tendència nostra 
és a l’alça. 

- El fet de treballar en assemblea 
ajuda que els treballadors esti-
guin molt més conscienciats?
Sí, però amb un col·lectiu de treba-

lladors que són dels anys 70 enda-
vant, no tens el bagatge de les lluites 
de fa anys. Nosaltres ens hem trobat 
tots els drets allà damunt la taula, i 
potser això fa que no els fem assolits 
per nosaltres. Ara molt gent se n’està 
adonant i està valorant molt més el 
seu lloc de treball ara que està lluitant 
per mantenir-lo.

- Hi ha hagut algun tipus de re-
presàlies a la plantilla per la 
vaga?
Hi va haver un cas que van cridar dos 
companys al despatx, i la nau sen-
cera hi va pujar. Les escales tremo-
laven, van haver de baixar. Intenten 
espantar. No sabem què era, però 
si tu en lloc de fer una comunica-
ció a tothom et dirigeixes només a 
dues persones, ja els estàs acusant 
d’alguna cosa. La resposta de la gent 
va ser “tothom”.

- De cara al futur, quines mobili-
tzacions teniu previstes?
El previst és que ara la pressió li 
hem de fer a l’Administració, perquè 
estem dins d’un ERO, i que al final 
serà el departament de treball qui 
aprovarà o no aquest expedient, per 
molt que per nosaltres és evident 
que no es pot aprovar perquè no 
té fonament, i a més l’empresa ho 
diu obertament, que ha presentat 
aquest ERO per obligar a parlar del 
pla social, no se n’amaguen pas. 
Nosaltres entenem que la pressió 
l’hem de fer a l’Administració per-
què s’ha de posar del costat dels 
treballadors.

NOTA D’ACLARIMENT:  El passat dissabte 24 de novembre, en una convocatòria urgent i sense tacte feta per la inspectora de treball, la plantilla 
de la planta de Mercedes Benz del Bon Pastor va acabar firmant el “pla social” proposat per la direcció de l’empresa. Això ha suposat que es descon-
voquessin automàticament els dies de vaga que encara hi havia programats.  A falta de tenir més informació i valoracions, us copiem l’entrevista que 
vam fer a Jordi Jiménez, just 9 dies abans. Podreu trobar més informació i l’entrevista complerta al nostre bloc: http://stapinfo.bloc.cat

pels pactes dels sindicats majoritaris”
“Les millores s’han anat perdent

ENTREVISTA A UN TREBALLADOR DE LA M.BENZ



El passat diumenge 11 de novembre, Carlos, jove antifeixista 
madrileny, va ser apunyalat per un soldat espanyol profes-
sional que es dirigia a una manifestació racista de Democ-

rácia Nacional al barri d’Usera.

El jove assassinat, juntament 
amb altres companys, un d’ells també 
apunyalat (amb el pulmó perforat), es 
dirigia a una convocatòria antifeixista 
que pretenia denunciar que les insti-
tucions permetessin una manifesta-
ció d’aquest tipus -portava per lema 
“Contra el racisme antiespanyol, con-
tra la immigració”-.

Els mitjans de comunicació ofi-
cials s’afanyaven a presentar els fets 
com una baralla entre ‘bandes’, sen-
se donar-li cap mena d’importància 
al fet que l’assassí fos militar, ni que 
es dirigís a la manifestació d’un partít 
feixista. La Coordinadora antifeixista 
de Madrid denunciava que “els mitjans de comunicació insisteixen i insistiran a 
intentar fer veure que només ha estat una baralla entre bandes oposades. [...] 
Aquestes agressions se sumen a la llista de víctimes que el feixisme i el racisme 
han causat en tota la història. La ferida entre les dues espanyes està avui molt 
viva per molts, tot i que ho vulguin dissimular amb una llei tèbia i incompleta”.

Ràpidament es convocaven concentracions i manifestacions de rebuig 
arreu de l’Estat. A Barcelona, el dissabte 17, més de 2.000 persones inten-

taven manifestar-se pel centre de la ciutat, però els Mossos d’Esquadra els ho 
impedien. Poc després d’iniciar-se la manifestació començaven unes brutals 
càrregues policíaques que deixaren diversos ferits, el més greu un jove que va 
haver de ser traslladat amb ambulància. 

Altre cop els manifestans denunciarien la versió dels mitjans de comunica-
ció. Televisió, ràdio, diaris parlaven de passivitat per part dels Mossos d’Esquadra 
i es limitaven a repetir, una vegada i una altra, les imatges de manifestants ata-

cant la seu de la Conselleria d’Interior,  
resposta de les múltiples càrregues, 
obviades pels mitjans.

Mentrestant les televisions es-
panyoles es permeten convidar als 
seus programes els líders Democracia 
Nacional i España 2000 i donar veu 
als seus militants, fins al punt d’emetre 
un vídeo on un d’aquests nazis defen-
sava i s’alegrava de la mort del jove 
Carlos. Algú ens va avisar: “Si no anem 
en compte, els mitjans de comunica-
ció ens faran estimar l’opressor i odiar 
l’oprimit”.

Victòria antifeixista
D’altra banda, el passat dissabte 24 de 

novembre, la llibreria Europa (situada a la vila de Gràcia) havia convocat una 
xerrada racista d’un ex-membre del Ku Klux Klan. Per tal d’evitar que la xerrada 
es fes, mig miler de persones es varen manifestar pels carrers de Gràcia i van 
intentar arribar a la llibreria Europa, custodiada pels Mossos d’Esquadra. Tot i no 
poder accedir-hi per la forta presència policial i les càrregues dels Mossos, el 
propietari de la llibreria, Pedro Varela, va haver de suspendre la xerrada.

DEBAT SOBRE LLUITA   
LABORAL
El dissabte 24, l’assemblea 
d’Endavant va organitzar un acte per 
parlar de la situació a la Mercedes 
Benz i a Frape Behr. Cap dels dos 
ponents va poder assistir per proble-
mes diversos, però sí que ho va fer 
en Josep Bel, de la Xarxa contra els 
Tancaments, qui va explicar el sor-
giment d’aquest espai de lluita. La 
seva intervenció va generar un in-
tens debat entre la quinzena de per-
sones assistents sobre la necessitat 
de recuperar i articular la solidaritat 
de classe, arrelada al territori.

10 ANYS DE LA WEB STAP
Aquest mes la web de Sant Andreu 
fa deu anys, ja que va ser presentada 
oficialment a la presentació de la Fes-
ta Major ‘97. Des de llavors, ha estat 
informant sobre tot allò que passa al 
nostre poble, arribant en aquests anys 
fins a més de 2 milions i mig de visites. 
També ha difós la nostra història a tra-
vés de la xarxa; aconseguint de forma 
especial fer conéixer el 20 d’abril, la 
data en què Sant Andreu de Palomar 
fou annexionat a Barcelona. Per tal de 
celebar-ho, ha editat el primer Calen-
dari Andreuenc de la història, que es 
troba en diversos comerços del poble.

2.700 EUROS PER LA 
CREMA DE FOTOS DEL REI 
El jutge de l’Audiència Nacional 
José María Vázquez Honrubia va 
condemnar, el passat 20 de no-
vembre, Jaume Roura i Enric Stern 
al pagament d’una multa de 2730 
euros cadascú per “injúries greus” 
a la corona espanyola, per haver 
cremat fotografies dels borbons. 
A més, tansols començar la vista 
el jutge va prohibir-los expressar-
se en català. No obstant, ells van 
fer la seva declaració íntegrament 
en català, però van haver de fer-ho 
sense traductor/a. 

DIA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
El dia 25 de novembre, dia in-
ternacional contra la violència de 
gènere, com cada any diversos 
col·lectius i organitzacions políti-
ques, socials i, sobretot, antipa-
triarcals o feministes, han dut a 
terme concentracions i accions 
per tal de denunciar la violència 
en vers les dones. En molts casos, 
han insistit en deixar clar que la 
violència de gènere no és tansols 
l’agressió física, sinó també la dis-
criminació laboral o la imposició 
de cànons de bellesa.

Assassinat feixista a Madrid
ens hi fixem | 

redacció  |  Foto kaosenlared.net

REBROT DEL FEIXISME

 ras i curt

Inici de la manifestació del dia 17.    



ens veiem

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

Edita:
Col·lectiu Andreuenc

 d’Informació Crítica (CAIC)
assumint la responsabilitat  

de tots els continguts i 
opinions expressades

si vols subscriure’t al but-
lletí i que te 

l’enviem al teu correu electrònic:

16es Festes Alternatives 4a FM Reivindicativa
Divendres 30 de novembre
19h: PROJECCIÓ de “Coronel Macià”, de Josep Ma. Forn. 
A l’AVV Tramuntana. Psg. Torras i Bages, 103-105.

Dissabte 1 de desembre
MATINAL CULTURAL
12h, Mostra de cultura popular (bitlles catalanes, bastoners,...)
13h, Espectacle del pallasso Pinxo.A la Plaça de les Palmeres.

18h, Història de les resistència armada als Països Catalans. 
PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL “Terra Lliure: punt final” 
i XERRADA a càrrec de Manel López, historiador. 
A l’AVV Tramuntana. 

Dimecres 5
a les 18:30h. Bolívia, les arrels d’un triomf. PROJECCIÓ del docu-
mental “Cocalero” i XERRADA. A l’AVV Tramuntana.

Dijous 6
10h, Fes-li un gol a la constitució! 2a edició TORNEIG DE FUTBOL 
SALA. A les pistes de Sant Pacià. (C/Monges cantonada C/Sòcrates).

17h, TARDA FREAK! (Marató de Warhammer, Arkham horror, Blood 
bowl...). A l’AVV Tramuntana. 

Divendres 7
21h. La ruta jove del porró. Inici a la Plaça de les Palmeres.

Dissabte 8
21h.CONCERT de la FMR, amb: 
- At Versaris (Sants - Sabadell) 
- KILL (Cornellà de Llobregat) 
- Black Sheep (Vilafranca del Penedès) 
- Insomni (Sant Andreu). 
A la Plaça de les Palmeres.

Diumenge 9
14h. DINAR DE GERMANOR (porta el menjar, nosaltres posem la 
resta!) A l’AVV Tramuntana. Psg. Torras i Bages, 103-105. 
(si podeu, aviseu per email quanta gent vindreu per fer una estimació)
 
fmreivindicativa (at) gmail.com
http://www.festamajorreivindicativa.tk

Divendres 30 de novembre
BICIFARRA 
Inici: 20:30h Fraguelrock (C/ Coroleu amb Plç. Palmeres)

Diumenge 2 de desembre
18h KABARET &de res són les nostres ales si estan plegades..
21h ALAVIRULÉ (flamenc fusió) / Al local de Diables
 
Dilluns 3
16h CINE FÒRUM A LA RASCA: Idenitats perifèriques que xoquen amb el 
patriarcat. Al local de Diables (C/ Ramón Batlle núm. 9)
 
> a la carpa del C/ Segre <
 
Dimecres 5
21h CONCERT PUNK: 6 hores de soroll. (Punktual)
- Inestables (Cádiz) - Vino (Hospitalet) - Rinconete en tu retrete (Runkautor) 
- Juego Sucio (Sant Andreu) - Terror y Miseria (&)
 
Dijous 6
MATINAL INFANTIL. La TV et mira i s’avorreix
11h Cercanens/nenes + taller globoflexia
11.30h Presentació Projecte Pinya (Educació Alternativa)
12.30h Espectacle infantil: “MokiMokiCircus” + Xocolatada popular
17h XERRADA ANTIREPRESSIVA amb Alerta Solidària
+ Distri: Músicalibre + Distri agroecoògica Can Masdeu-Kan Pascual 
21h JAM SESSION.”¡cada musiquillo que traiga instrumentillo!”

Divendres 7
10h LA GENT GRAN PREN EL CARRER (Acte lúdic-cultural)
12h TORNEIG DE PING-PONG
16h XERRADA + DEBAT: “Violència patriarcal dins els moviments socials”.
Passi de curts+ Presentació dels col·lectius:
- Les atakàs (Bcn) - Herstory (Bcn) - Columna Clitoriana (Manresa) - Grup 
de masculinitat de Manresa - Col·lectiu d’homes Las alcachofas - Cortocir-
cuito - Mujeres Preocupando (Bcn 07) - Barbara Biglia

22h CONCERT Músiques de l’Est i Oest. Cap persona és il·legal !!
- Mara del Alarmas Banda - Xazzar (klezzmer-jazz) - Gadjo. (Música balcànica 
swing-ska “para yayas y gamberros”) - Barnouche (Gipsy-swing)  + distri.: 
Herstory
 
Dissabte 8
10h MATINAL C.R.E.A.T.I.V.A: Taller Reciclarte i Passi Documetal: La espigado-
ra i els espigadors - Taller de bicis- de Circ (Casal 9Barris) - Tenda Gratis - Taller 
de Rol Warhammer
14h DINAR POPULAR SOLIDARI amb lxs treballadorxs de la Mercedes- Benz
16h XERRADA sobre el conflicte Frape Behr - Mercedes-Benz. 
17h TAULA RODONA “Lluites veïnals”. Passi de vídeo i la participació de 
membres de: L’Harmonia, de Trinitat Vella, Bon Pastor i de Torre Baró.
22h. CONCERT 10 anys d’Okupació a Sant andreu de Palomar
Alterkdos - DJ Jum & Räma - Tollendo Ponens (guarretepowerocksttewart) 
- Tsunami 08033 (presentant nou disc: “Trenquem l’aparador” )

et necessitem per 
continuar tirant 

endavant aquest 
projecte

T’HI APUNTES?


