
El passat 16 de no-
vembre es feia pú-
bica l’okupació d’un 

espai que farà les funcions 
de centre social i habitatge.

El diumenge 16, a mig matí, es 
començava a agrupar gent a la 
Plaça del Comerç. Poc després, al 
C/Gordi, 1, començaven a sentir-
se cops perquè estaven destapiant 
la porta d’entrada de la casa, desa-
llotjada tot just feia 4 mesos. Da-
vant una taula amb pica-pica i oc-
tavetes anunciant que l’okupació 
s’havia fet durant aquella setmana. 

Al cap d’una estona, i quan 
la porta ja estava destapiada, van 
aparèixer dos cotxes dels Mossos 
d’Esquadra. Una persona de dins 
de la casa es va identificar, però els 
Mossos no en van tenir prou i 
van identificar també una noia 
que, solidàriament, estava repar-
tint octavetes, malgrat no formar 
part del col•lectiu que reivindica-
va l’okupació. La presència del cos 
repressor, que va augmentar en 
nombre, no va ser conflictiva tret 
d’uns moments de tensió en què 
van voler reclamar les fotografies 
a un fotoperiodista de la Directa 
que estava cobrint l’esdeveniment. 
L’advocat del fotoperiodista va 
aconseguir que els Mossos aban-
donessin la seva inútil demanda.

A dins la casa, la feina conti-
nuava amb l’acondicionament de 
l’immoble. Desenrunament, des-
tapiar parets, netejar... moltes tas-
ques a fer en un espai que vol ser 
CSO i habitatge. Unes tasques 
que a dia d’avui s’han anat com-
pletant amb l’acondicionament 
de la part inferior, que servirà 

de cafeta i distribuïdora, entre 
d’altres, així com amb la deco-
ració exterior, on dues venus 
cobreixen la façana lateral. A la 
principal, que dóna al C/Pons i 
Gallarza, una gran pancarta hi 
diu “CSO la Gordíssima: una 
raó de pes per resistir i vèncer”.

I és que l’assemblea d’aquest 
CSO està conformada per gent 
a títol individual i un col•lectiu 
andreuenc, la Trinxera. Això ha 
fet que en aquest espai hi con-
flueixin gent de diverses famílies 
polítiques: llibertaris, comunistes, 
anarquistes, indepedentistes,... 
Tota una amalgama ideològica 
que està fent possible una neces-
sitat per a Sant Andreu com és 
un espai fet des de la gent i per 
a la gent del poble, que serveixi 
de punt de trobada de projectes 
col•lectius que, cadascun des 
de la seva vessant, aportin el seu 
granet de sorra transformador.

Que aquest espai era una ne-
cessitat ho demostren els intents 
que hi han hagut des de l’últim 
espai allibertat. El Casal Popu-
lar Miquel Martí i Pol deixava 
d’existir el gener del 2006, i des 
d’aleshores, no quedava a Sant 
Andreu cap centre social allibe-
rat, malgrat sí algunes cases oku-
pades. L’estiu passat, l’Assemblea 
de Joves de la Trinxera realitzava 
un intent frustrat d’okupació. Poc 
més d’un any després, al setem-
bre d’enguany, un grup de joves 
realitzava un segon intent frus-
trat. A la tercera va la vençuda, 
diuen, i en aquest cas, el grup de 
joves que ha okupat el CSO la 
Gordíssima està tenint més sort 
que en els dos casos anteriors, ja 
que sembla que a nivell legal, la si-
tuació no és tampoc preocupant.
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Fa poc, la Generalitat va inaugurar el Centre Penitenciari de 
Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (el Bages), amb cabuda 
per a 750 homes. A més, dins el pla penitenciari 2004-2010, 
i fins que acabi la  legislatura el 2012, cal afegir: la inaugura-
da l’any passat de Brians 2; la presó de joves de Quatre Ca-
mins de la Roca, que segurament s’inaugurarà a finals d’any; 
i els previstos Centre de Preventius de la Zona Franca de 
Barcelona, el del Catllar a Tarragona, el de Dones de Cata-
lunya a Sant Llorenç d’Hortons, i el d’Els Plans a Tàrrega. 
Si algú es preguntava on anirien a parar els joves reclusos de 
la presó de la Trinitat, ara ja en sap la resposta. Al Principat, 
la població reclusa ha patit un augment exagerat els últims 
anys. I és que el que el nexe que hi ha, en la majoria de casos, 
entre una persona qualsevol i la delinqüència és la pobresa, 
la marginalitat, l’exclusió social. Factors, tots, que genera un 
sistema, el capitalista, de qui el gestor n’és la Generalitat. I 
com que sap que això anirà a pitjor, ja es prepara: ja no hi ha 
lloc per a les escoles públiques, per a les ajudes socials, per fer 
veure que es va a l’arrel del problema. Molt millor és omplir 
el territori de presons, i aquestes, de desgraciats/es que han 
patit la desgràcia de néixer i sobreviure en la precarietat, com 
a immigrats/es, rebels, o qualsevol altra cosa que desdibuixi 
la imatge d’un país cosmopolita. “Més fusta, és la guerra”, cla-
mava en Groucho Marx. La Generalitat sap quins són els 
seus enemics, i què ha de fer amb ells. I nosaltres, sabem qui 
és el nostre enemic i què hem de fer amb ell?

Engreixant teixit social

amb ulls propismb ulls propismb ulls propismb ulls propis

MÉS PRESONS, ÉS LA GUERRA

DESEMBRE 2008

Butlletí mensual popular
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Façana de la Gordíssima pel carrer Pons i Gallarza.



La situació a les universitats públiques catalanes està revolta-
da. Sota el lema, “contra Bolonya ocupem les aules” diverses 
facultats de les universitats dels Països Catalans han estat pre-

ses pels estudiants.

Les reivindicacions que han motivat als estudiants a ocupar els espais 
d’ensenyament superior són variades segons la facultat, però es resu-
meixen en la necessitat de realitzar un referèndum vinculant amb tota la 
comunitat universitària,  la declaració de la situació de dèfi cit de les uni-
versitats públiques (95 milions d’euros 
a la UB i 20 a la UAB), la realització 
de debats entre autoritats acadèmi-
ques, polítiques, estudiants i d’altres 
sectors de la societat i fi nalment la re-
tirada dels expedients interposats per 
la UAB el juliol passat a 31 alumnes 
de la mateixa universitat.

Les tancades són, en la seva totali-
tat, pacífi ques i s’emplenen d’activitats 
de refl exió i difusió sobre els canvis 
que afectaran els plans d’estudi amb la 
nova legislació universitària que pro-
mou el Pla de Bolonya. Aquests canvis 

parteixen de la retallada de fi nançament públic a l’educació superior i 
fomenten l’obtenció d’ingressos per la via de l’augment de taxes, traspàs 
d’atribucions professionals als màsters i estancament de la contractació 
de professorat.

La reacció dels òrgans de govern de les universitats ha estat la de 
reunir-se sota l’òrgan de l’ACUP (Associació Catalana d’Universitats 
Públiques) amb la Comissionada per Universitats i Recerca de la Ge-
neralitat per a marcar una postura coordinada i infl exible davant les 
demandes dels estudiants. Per altra banda algunes de les més destaca-
des del país han escrit una carta al Secretari General d’Universitats de 
l’Estat espanyol juntament amb altres universitats estatals per a dema-
nar la intervenció del govern central amb un missatge d’esperança cap 

al Pla de Bolonya, adduint a una mala 
interpretació de la reforma per part 
dels estudiants i alguns professors.

Davant aquests fets els estudiants 
tancats es reiteren amb les seves pos-
tures i exigeixen un diàleg real amb les 
autoritats acadèmiques. La sortida al 
confl icte no es veu clara, i menys amb 
la recent resolució dels expedients dis-
ciplinaris de la UAB que dicten fi ns a 
11 anys d’expulsió d’alguns dels seus 
estudiants, sumats a l’amenaça judicial 

de 6 mesos a tres anys de presó.

Gairebé 200 persones van 
passar per Can Fabra per 
donar suport a la jove an-

dreuenca represaliada. 

El passat dissabte 15 de novem-
bre va tenir lloc la botifarrada 
popular antimonàrquica. Aquesta 
havia estat organitzada per “Sant 
Andreu Solidari”, grup espontani 
sorgit arran de la repressió que 
l’Eli, jove andreuenca membre de 
la l’Assemblea de Joves de la Sagre-
ra i Sant Andreu “la Trinxera”, ha 
patit, acusada de participar en la 
crema de fotos monàrquiques i de 
banderes espanyola i francesa. Els 
fets van tenir lloc el passat Onze 
de Setembre, durant l’acte polític 
que clou la manifestació nacional 
de l’Esquerra Independentista, i 
també han estat represaliats pel 
mateix cas un altre jove de CA-

JEI i dos militants d’Endavant 
(OSAN).

L’assistència a la botifarrada va 
ser massiva, ja que es van vendre 
quasi 200 tiquets. Tot i el sol, però, 
el fred va fer que força gent marxés 
just després de dinar. Les nombro-

ses persones que es van quedar, 
però, van poder gaudir dels balls 
de la colla bastonera de Berga 

“Cop de garrot”, qui va incorporar 
a les seves fi les a dues persones de 
la Bastonera de Sant Andreu, que 
en breu es presentarà en públic. A 
continuació, va ser el torn de Salsa 
de Pastor, el conjunt musical de les 
Guilleries que va fer cantar tothom 

a la vora del foc, entonant clàssics 
catalans i d’altres revolucionaris, 
des del “Serrallonga” fi ns al “Hasta 

siempre, comandante”, passant per 
versions de l’Ovidi. 

El “Pogo del Organillo”, ver-
sions de clàssic del punk tocades 
només amb un orgue elèctric, van 
posar el punt i fi nal ben entrada 
la vesprada. La jornada, doncs, va 
servir per recollir diners per la cam-
panya, mostrar la solidaritat amb 
la jove andreuenca i deixar ben clar 
que Sant Andreu no té rei.

La situació actual de cas és que 
resta a ara mans dels Jutjats de 
Barcelona, qui s’han de pronunciar 
sobre el suposat delicte de la crema 
de les banderes. Després de l’arxiu 
dels últims casos, inclòs el de les 16 
persones gironines jutjades i absol-
tes a l’Audiencia Nacional de Ma-
drid el 29 d’octubre, fa pensar que 
l’Estat espanyol cessarà la repres-
sió, veient com se li ha girat la tru-
ita, segons opina Alerta Solidària, 
organització antirepressiva de 
l’Esquerra Independentista.

Ocupacions contra Bolonya
ens hi fixem | 
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Actuació musical durant la botifarrada.

La Biblio és un centre social 
que es va okupar als volt-
ants de 1990, davant del 

parc de les Aigües. 

L’okupació va ser feta responent 
a la necessitat de diversos grups 
musicals de la Trini, que n’eren 
molts. Era tal la necessitat d’espai 
musical que fi ns i tot es va acon-
seguir que els donessin un local, 
ja que la Biblio era molt precària, 
i més d’una vegada s’havia cre-
mat per les pèssimes condicions 

elèctriques. Hi va haver moltes 
mobilitzacions, més d’una rep-
rimida durament per la policia, 
però gràcies a aquesta lluita es 
aconseguir, el 1992, el que avui és 
el Rock’n’trini, a canvi que la gent 
del barracons marxés.

Hi va haver gent que no va 
voler marxar, i es va quedar a la 
Biblio, que comença a centrar les 
seves activitats en xerrades, les 
Festes Majors, concert, munta 
una biblioteca llibertària... D’aquí 
li ve el sobrenom ja que el seu nom 
és Ateneo Libre Pensamiento.

A data d’avui ja són diverses 
les redades que ha patit la Biblio, 

però cap com la d’enguany, que 
van entrar dins. A mitjans octu-
bre, la policia estava esperant que 
la gent obrís la Biblio. Primer, de 
fet, van detenir una persona que ni 
tant sols passa per la Biblio, però 
sí pel parc. La van anar a buscar a 
ca seva. Després, s’estaven esper-
ant a la porta.

Cinc minuts després que la 
gent obrís la Biblio, van entrar 
uns 8 secretes. Dins de la Biblio 
van trobar 50gr d’haixix, i com 
que no sortia de qui era, es van 
endur al president de l’Associació, 
conegut com a “Malagueño”. Ara 
els demanen de 3 a 6 anys als dos, 

perquè en l’atestat, la policia va es-
criure que entre els dos destinguts 
portaven el ‘negoci’ del parc com si 
fossin una  petita màfi a. Aquesta 
acusació és completament falsa ja 
que no tenen res a veure l’un amb 
l’altre.

Les sospites de la gent de la 
Biblio van en un altre sentit: te-
men que això sigui una excusa per 
començar a furgar dins el local 
per buscar-los problemes i fer-los 
fora. Així, per exemple, l’atestat 
policíac assegura que s’estan 
vulnerant lleis de condicions 
d’higienes, fet que podria suposar 
el precintament del local.

Repressió contra “La Biblio”

Botifarra a la monarquia
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NO AL PLA SANT 
ANDREU-SAGRERA
El proper 13 de desembre, al Pont 
del Treball hi haurà una trobada 
d’Associacions de Veïns dels 
barris afectats per les obres del 
TAV.  Es denunciarà la nul•litat 
de les vies de participació que 
l’Ajuntament va oferir en el seu 
moment, i s’aprofi tarà per rec-
lamar els equipaments promesos. 
Sota el lema “Volem un AVE per 
les persones” els organitzadors 
no  denuncien l’arribada del tren 
d’alta velocitat, sinó la manca 
d’equipaments socials dels que 
hauria d’anar acompanyat.

BICICLETADA CONTRA 
EL TAV
El col•lectiu crític amb el model 
de participació de l’Ajuntament “A 
Barcelona la participació canta” ha 
iniciat aquestes darreres setmanes 
contactes amb diferents col•lectius 
i entitats de Sant Andreu, Sagrera, 
Bon Pastor i altres zones afecta-
des pel TAV, per a organitzar una 
bicicletada que recorri aquestes 
zones explicant de forma crítica 
quin ha estat el model participa-
tiu. A més, aprofi taran per fer una 
revisió dels problemes que, més 
enllà de l’alta velocitat, afecten als 
veïns de cada àrea.

CINEFÒRUM
L’AVV Sant Andreu Nord-Tra-
muntana, seguint amb el cicle de 
cinefòrums que va iniciar l’octubre 
passat amb un debat sobre els at-
emptats de les Torres Bessones, 
proposa una xerrada sobre la 
persecució judicial dels símbols a 
l’Estat espanyol. Per a realitzar-la 
compten amb la participació de 
la jove andreuenca encausada de 
cremar fotos del rei i un advocat 
que farà una revisió de la legis-
lació i els últims episòdis de per-
secució de símbols, com el cas del 
Jueves. Serà el dia 8 de desembre 
a les 18’00 al local de l’AVV.

US NECESSITEM!

Com sabeu, l’Eixida és un pro-
jecte popular, fet des de la base, 
autogestionat, que vol oferir 
opinions crítiques i donar veu 
a qui no en té. Les persones 
que el tirem endavant n’estem 
molt satisfetes de la feina feta 
durant quasi 3 anys, perquè 
creiem que és necessari per 
Sant Andreu, però la feina ens 
desborda, i les il•lusions i ganes 
de millorar, que en són moltes, 
es veuen truncades per la falta 
de gent. Si tu també creus que 
l’Eixida és necessària al poble, 
participa del projecte!

EDUCACIÓ SUPERIORsant andreu

 ras i curt

Estudiants en assemblea a la UAB
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L’ actual president de 
l’AVV de Sant Andreu 
Nord-Tramuntana 

ens explica els motius i la línia 
que segueix la campanya per 
reivindicar el CAP projectat 
a les Casernes, que segons el 
DOGC havia d’haver-se’n ini-
ciat la construcció el passat mes 
d’abril.

- Perquè creieu que hi ha la ne-
cessitat d’un altre ambulatori a 
Sant Andreu?
Perquè ara mateix vindran unes 
20.000 persones amb els pisos 
públics i privats que es faran aquí 
a les casernes i això és un incre-
ment important. I a més, Sant 
Andreu pateix des de fa quatre 
anys un dèfi cit a l’ambulatori de 
Meridiana. Qualsevol persona 
que hi vagi a demanar hora pel 
seu metge de capçalera ha de 
tenir paciència. Mira, l’altre dia, 
per treure un queixal, un mes de 
llista d’espera. El noi se’n va anar 
a la privada i fora punyetes. Fins i 
tot parlaria de la qualitat, fent ús 
del mateix exemple d’aquest noi, 
no hi era el metge titular i hi ha-
via una suplent. Li va començar a 
bellugar el queixal i li va dir que 
no li podia treure, que passés al 
cap d’una setmana. Va tornar al 
cap d’una setmana i tampoc li va 
poder treure, però clar el noi ja 
s’havia emportat dues burxades! 
Sobretot, cal remarcar l’endarre-
riment quan has de parlar amb 
els especialistes, sobretot amb 
l’oftalmòleg i altres especialitats 
concretes.

- Des de quan s’està reivindi-
cant aquest ambulatori?
Des del 2002, des del primer 
moment en que ens van dir els 

de l’Ajuntament, per part del 
Ferran Julià, que què volien els 
veïns a les casernes. Van fer una 
enquesta amb una sèrie d’equi-
paments i amb una puntuació 
per cada un. I aplastantment 
l’ambulatori va sortir el pri-
mer destacat. Hi havia col•legi, 
guarderies, i altra sèrie d’equipa-
ments. Posaven un número de 
l’1 al 10 i podies triar. L’ambula-
tori el més desitjat per tothom.

- L’Ajuntament ha inclòs l’am-
bulatori en el PAD 2008-
2011, això no és sufi cient com 
perquè hagueu d’iniciar una 
campanya?
Està bé que s’inclogui, però més 
que incloure’l dintre del PAD, 
hi ha un document que és el 
DOGC de la Generalitat que 
diu que havia de fer-se en tal 
data. I això és el que compta, 
no? A tal data ha de començar. 
No ha començat, portem 8 me-
sos d’endarreriment i no han fet 
res.

- També estava inclòs al PAD 
anterior, oi?
No, estava inclòs, però dins el 
projecte de l’alcalde Clos de la 
Barcelona dels 70 barris. Aquests 
barris en funció dels habitants 
que més o menys tindrien una 
homogeneïtat entre tots, tin-
drien una sèrie d’equipaments. 
Tan culturals, com socials, com 
sanitaris. I dins d’aquests equi-

paments cada districte tindria 
entre d’altres un ambulatori a 
cadascun. 

- Com enfoqueu la campanya?
La campanya, en principi, és una 
campanya que fem de forma molt 
cívica. Perquè no és el mateix que 
ens diguin que no es farà l’am-
bulatori, seria una altra tipus de 
campanya proporcionada al que 
ens estarien dient, que el que ens 
han dit, que sabem perfectament 
que es farà. No tenim cap dubte 
que es farà. El problema és quan. 
És una campanya per retreure als 

polítics la seva mancança d’infor-
mació, de retard i de no explicar 
res a la gent. En aquest sentit no 
podem treure la gent al carrer, a 
no ser que passin els mesos i con-
tinuem sense tenir res. Llavors ja 
augmentaríem la pressió.

- Llavors, ja heu parlat amb 
l’Ajuntament?
L’Ajuntament va fer el que havia 
de fer, que era cedir els terrenys. 
De fet és cert i no té cap obligació 
més. Justament en aquest cas no 
té res a dir, ha fet el que havia de 
fer. És la Generalitat, a qui hem 
demanat una reunió fa més de 20 
dies, al Consorci de la Sanitat, i 
encara no ens han respost.

- Quina és la primera acció 
que s’ha fet a la campanya?
S’ha fet una acció que és una fo-
tografi a amb gent que ja havia, 
d’una manera o altra, participat 
amb el moviment de “No ens ro-
bareu les casernes” i els nous ve-
ïns que s’ha sumat. Es tracta una 
mica, d’escoltar aquesta gent, que 
va lluitar en aquest moviment, 
que entre les seves reivindicaci-
ons hi havia un CAP i que no 
s’està complint. El que hem fet 
ha estat portar aquestes fotogra-
fi es als comerços i a continuació 
ara el que fem és fotografi ar les 
tendes on està exposat el cartell 
i farem una altra carta enviant-
la cada tres, quatre o cinc dies al 
Consorci de la Sanitat deu fotos 
a cada carta, apuntant-los que tal 
dia els vam demanar una reunió 
i que no ens convoquen, i que 
aquí els fem arribar aquestes fo-
tos perquè sàpiguen la campanya 
que estem portant. Que si no ens 
reben, mica en mica aniran re-
bent més fotografi es d’aquestes.

“Portem 8 mesos 
d’endarreriment i no han fet res” 

parlem amb | CARLOS BLANCH

Desolador aspecte del solar de les casernes


