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Resistiran!
redacció | Foto Indymedia

L

es famílies en resistència
de les cases barates del
Bon Pastor reben l’ordre
de desallotjament.

Pintada a les Cases Barates.

amb ulls propis
AMB UN ANY NO N’HI HA PROU
Aquest número que tens a les mans (o a la pantalla) és el número
11, corresponent al mes de setembre d’enguany, tot i ser el dotzè,
ja que per Festa Major de l’any passat en vam editar un d’especial.
És tot just el primer número de la temporada, el primer després d’un
descans de vacances en l’edició impresa, ja que malgrat l’estiu,
hem intentat seguir l’actualitat del poble a través del bloc que tenim
a internet, el més actualitzat a nivell de notícies de Sant Andreu,
sobretot a nivell d’informació crítica i sovint invisibilitzada. Aquest
número, doncs, inicia un nou any que tot just continua sent la primera passa d’un projecte que encara està a les beceroles i del que
volem que tu també en formis part. La informació que volem que
sigui protagonista és la que ens prové de la base, dels col·lectius
locals, de la gent del carrer, de qui està al peu del canó dia a dia,
fent feina de formigueta, i necessitem persones per poder donar
veu a totes aquelles que són negades, oblidades o manipulades.
Amb dificultats i encara amb força coses pendents, podem dir amb
el cap ben alt que ens hem fet un lloc dins el panorama informatiu
andreuenc, una situació força difícil de pensar ara fa un any, quan
ens hi posàvem. I això encara ens dóna més raó i força per seguir
amb aquest projecte, i refermar que no ha estat una aventura d’un
any, sinó la gestació d’un projecte necessari per a Sant Andreu: la
creació d’estructures comunicatives de contrainformació local. T’hi
apuntes?

El passat 29 d’agost tres cotxes
de la Guàrdia Urbana van acompanyar els advocats de l’Institut Municipal d’Urbanisme a notificar l’ordre de
desallotjament a les famílies en resistència de la primera fase.
La tensa situació entre els veïns
i veïnes i les advocades, sumada a
l’actitud intimidatòria d’aquestes, va
comportar alguns moments delicats.
Durant tot el matí, però, hi hagué una
forta afluència de veïns en solidaritat,
arribant a haver-hi fins a una trentena de persones, gairebé totes de les
cases barates.
Segons expliquen els mateixos
afectats, els advocats varen estar
esperant durant més de dues hores
perquè els veïns firmessin la notificació del desallotjament. L’espera,
però, no els va servir de res, ja que
en veure arribar un equip de TV3
vàren marxar amb la cua entre les
cames dins el cotxe de la Guàrdia
Urbana i sense les firmes que havien
anat a buscar.
Paral·lelament, les veïnes afectades van rebre una carta del Patronat on se’ls feia saber que els seus
contractes indefinits s’havien rescindit al desembre, i que el lloguer
se’ls havia continuat cobrant per un
suposat “error informàtic”. Segons
expliquen els veïns, a més, s’han trobat amb una trasferència de la suma
dels últims vuit mesos de lloguers a

les respectives comptes bancàries,
que han retornat en no estar d’acord
amb la rescisió del contracte. A més,
reclamen els drets que els pertanyen
com a titulars de lloguers indefinits: el
reallotjament en un pis a la mateixa
zona i una indemnització per diferència de renda. Asseguren que fins que
no es vegin reconeguts aquests drets
no marxaran de casa seva.
Però aquesta indemnització
sembla fer força por a l’Ajuntament,
ja que en el cas que això passès, les
600 famílies que hi havia a les cases
barates també la reclamarien.
Per tal d’explicar la situació
d’aquestes famílies, La Trinxera va organitzar una xerrada amb les veÏnes
afectades i els col·lectius de suport
(Avis del Barri i Néts i Nétes del Bon
Pastor), enmarcada en la campanya
“Ni especulació ni destrucció, el jovent en defensa del territori”.
Assegudes en cercle al bell mig
de la Plaça del Comerç i amb una
trentana d’oients varen explicar la
història de les cases, des de la seva
construcció el 1929 fins a l’actualitat,
quan el Patronat Municipal de LHabitatge i l’Ajuntament de Barcelona
intenten prendre’ls casa seva, posant
especial atenció a com s’ha desenvolupat tot el procés manipulatiu i
anti-demòcràtic per fer-les fora, amb
la complicitat de l’Associació de Veïns
del Bon Pastor que s’ha posicionat a
favor de la política de l’Ajuntament.
Tansols quatre dies després,
es produïa aquest intent de desallotjament explicat, el qual es va
respondre amb una concentraciócassolada ben sorollosa davant del
Patronat Municipal de l’habitatge.
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os
pedaços
de
l’administració
intenten
arreglar temporalment la
greu mancança d’equipaments en
matèria educativa al poble.
La crisi per l’aguditzant manca de places escolars a primària a
Sant Andreu va propiciar tota una
revolta de pares i mares, recolzada
per l’Associació de Veïns i Veïnes
de Sant Andreu Nord – Tramuntana i l’Associació Veïnal de Sant
Andreu Sud. En aquest context,
les dues Associacions de Veïns/es
van treballar conjuntament amb el
centenar de pares i mares: concentracions davant del Districte i
reunions amb els responsables. Un
cop acabada la lluita – negociació,
el conflicte es va acabar (temporalment) amb “dos bolets”, segons
Joaquim Soler, president de l’AVV
de Tramuntana. Aquests dos bolets seran dues línies escolars més
a la zona, una al CEIP Eulàlia Bóta
(encara amb barracons), i l’altra al
CEIP Sant Pere Nolasc (ambdós
al barri de Tramuntana). Sembla
ser que cap CEIP concertat volia

obrir una línia escolar més al seu
centre.
Segons el Consorci, però,
aquestes dues línies seran provisionals i l’any vinent tornaran a oferir només dues línies, i no pas tres,
per no massificar-los. Els nens que
comencin aquest any en aquests
col·legis, però, acabaran els seus
estudis en el mateix centre on han
començat. Aquesta mesura provi-

sional ha servit per recol·locar tots
els nens i nenes que s’havien quedat sense plaça, tot i que encara
queda pendent una reunió amb el
Consorci per tractar sis casos de
matriculació no conformes.
La valoració que en fan les
AVV és “doblement positiva” ja que
consideren que “les institucions
han donat resposta a la manca de
places escolars a la zona amb pla-

ces públiques”. Alhora, però, confessen un sentiment de profunda
preocupació perquè diuen que
“això és improvisar una resposta
a un greu problema que se’ns ve
a sobre: Sant Andreu creix i creix
demogràficament amb més pisos i
més famílies però els equipaments
socials no, o no tant ràpid”. A la
manca de places escolars de llars
d’infants, cal afegir les de primària
i de secundària. I amb un cert
sentiment d’angoixa es pregunten
“què passarà quan les set línies
escolars de primària engegades
aquests anys a la zona nord de
Sant Andreu vagin a secundària?”.
Afirmen que l’IES Puigverd, l’únic
institut públic de Sant Andreu,
no podrà absorbir tanta demanda, menys encara quan estiguin
construïts tots els habitatges de
les Casernes, el C/Negoci i “VallHermoso2”, un total que supera
els 2500 habitatges. “Si ara no hi
cabem. Què passarà llavors?” es
pregunten espantats. Sembla que
l’administració no té tants maldecaps, i és per això que ambdues
AVV no pensen tirar la tovallola.

Barracons del CEIP Eulàlia Bota.

Sant Andreu també s’apaga
redacció

L’

apagada del 23 de juliol
a Barcelona també va
afectar alguns carrers
de Sant Andreu, a més de
detectar-se una subestació
amb cables de 110 quilovolts
(kV) col·locats per sobre de
cables de 220 quilowatts (kW),
la mateixa distribució que hi ha
a l’estació de Collblanc, la que

sembla ser que va provocar
Tot i això, fins que no hi ha
l’apagada.
hagut l’apagada la Generalitat no
havia detectat ni revisat aquesta
Així doncs, sembla ser que al subestació, que tansols controla
nostre poble, a més de patir els i revisa la seva propietària, eviefectes de l’apagada a diversos dentment parcial i interessada,
carrers, com part del carrer Gran Fecsa Endesa.
o el carrer Irlanda, els dos havent
Malgrat aquesta situació i les
de suportar durant un temps els protestes de veïns i veïnes de
generadors, també hi tenim una Sant Andreu que varen intentar
subestació sense les condicions tallar més d’un cop la Meridiana
òptimes, malgrat que sí legals, pel per protestar per la seva situació,
que sembla.
sembla bastant fàcil de preveure

que el problema de fons no
canviarà ni a curt ni llarg termini.
Però cada cop és més la gent
que creu que mentre els nostres
serveis bàsics estiguin en mans
privades i que, per tant, no siguin
serveis sinó interessos i ingressos,
no podrà estar garantida la qualitat i bon funcionament d’aquest
servei. Mentre, però, l’apagada
és una bona excusa perquè la
classe política intenti justificar la
construcció de la MAT.

ens hi ﬁxem |

REPRESSIÓ AL MOVIMENT DEL CAMP

Transgènics fora!
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l 13 de setembre de 2003, l’Assemblea Pagesa de Catalunya,
juntament amb Ecologistes en Acció d’Aragó van dur a terme una
protesta davant la proliferació de camps d’experimentació transgènica.
En aquell moment, de la mà de la
majoria absoluta del PP, l’estat espanyol
s’estava convertint en el principal laboratori transgènic d’Europa.
Aquell matí i seguint una convocatòria internacional de Via Campesina, una
cinquantena de persones es van concentrar en un camp d’experimentació
de Syngenta, al Segrià, que no reunia
cap mena de mesura de seguretat.
Aquesta multinacional comercialitzava
llavors el panís BT176, desautoritzat
a Estats Units per crear resistències en
insectes, i que el 2005, seria retirada
del mercat europeu per generar resistències a antibiòtics en les persones.
Després de fer-hi una sega simbòlica i recollir-ne unes mostres, els concentrats van anar a la subdelegació del
govern a Lleida per a entregar-les conjuntament amb un manifest. En no
trobar-hi cap representant de l’administració, van tancar-s’hi pacíficament fins
l’arribada d’alguna autoritat competent. Just després d’entregar el manifest
al secretari d’aquesta institució i identificant-se convenientment, les 13 per-

sones que havien ocupat l’edifici van abandonar-lo.
Més d’un any després, en Josep Pàmies, històric sindicalista pagès de
Balaguer (La Noguera) i activista per les llibertats i la dignitat al camp, rebia
notificació d’una denúncia d’Álvaro Giménez i Sacanell, guàrdia civil de porta
aquell dia. Aquesta mateixa el portà a judici, l’11 de juny d’enguany, sota les
acusacions d’atemptat a l’autoritat i lesions, per les que el fiscal demana una
pena de 4 anys de presó i una indemnització de 50.000 euros.
Des de la Campanya en Solidaritat
amb Josep Pàmies, però, denuncien
la manca de fonament de les acusacions i creuen que “és un intent de
criminalitzar i reprimir la lluita contra la
imposició transgènica”. A més que “el
fet que s’hagi denunciat, només, a un
dels implicats i que aquest sigui un dels
membres més visibles de la lluita de
base, confirma la voluntat dels aparells
estatals per a escarmentar tota dissidència organitzada. Una vegada més,
es vol escapçar el moviment, tal i com
es pretenia fa pocs mesos amb el judici
a Albert Ferré, portaveu de la Plataforma
Transgènics Fora!”
Activistes antitransgènics.
La sentència del judici el va declarar
innocent d’atemptat a l’autoritat i de lesions, però culpable de dues faltes
lleus (desobediència i lesions) i responsable civil davant els 329 dies de
baixa del guàrdia i de les suposades seqüeles. Això suposa dues petites
multes, la indemnització de 22.000 euros al guàrdia civil denunciant i els
costos del judici.
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ENCARA SENSE CASAL

CREMANT TIVISSA

SOCIALITZANT EL CATALÀ

10 ANYS DE PALOMAR

El divendres 10 d’agost, l’Assemblea
de Joves de la Sagrera i Sant Andreu
“La Trinxera” van voler okupar un immoble abandonat, situat al C/Gran,
206. L’okupació, que pretenia omplir
el buit d’un més que necessari centre
social al poble, va ser frustrada per
problemes tècnics imprevistos. La
Trinxera va haver d’abandonar l’espai
poques hores després d’haver-hi entrat
i haver preparat les primeres activitats,
però en un comunicat públic van afirmar no haver renunciat a la seva intenció d’alliberar un espai per al jovent al
nostre poble.

Per 12è any quasi consecutiu, la
veterana i mítica colla de Diables de
Sant Andreu van anar a fer el Correfoc a Tivissa (la Ribera d’Ebre), un lloc
on l’amor és mutu entre poble i colla.
Tot i certs problemes musicals per
culpa d’una gent forana a la colla, els
Diables van animar de valent la Festa
Major del poble, que té lloc l’últim cap
de setmana de juliol. Acompanyats
dels Diables de Santa Coloma de
Gramenet, la Verneda i Ripoll, van
cremar pels carrers d’un poble on
la gent va saber gaudir de valent de
l’espectacle.

El passat 22 de juny, van tenir lloc
les 4es Jornades per la llengua de
Sant Andreu. Els actes es varen celebrar a la Plaça del Comerç, i van
comptar amb la presència de Mattew Tree, que va donar el tret de
sortida amb una xerrada sobre la
necessitat de l’ús social del català.
A continuació, l’actuació de la colla
bastonera de Sants i un espectacle
de poesia van fer la prèvia al sopar
popular i al concert de ressopó, tot
recuperant les jornades dos anys
després de les últimes que es van
celebrar.

El dissabte 7 de juliol, en plena data
cabalística del 07-07-07, la gent de
l’antic CSO El Palomar va celebrar
els 10 anys de l’okupacio d’aquest
mític centra social andreuenc. El Palomar, okupat l’any 1997 i desallotjat
el 2002, va esdevenir tot un punt de
referència al poble i va suposar un
abans i un després de l’okupació a
Sant Andreu. Les activitats culturals i
reivindicatives per recordar-lo es van
dur a terme a la Plaça de Can Fabra,
que es va omplir des de primer hora
del matí i fins ben entrada la nit amb
diversos concerts.

ensveiem
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Casal Popular Onze de Setembre

E

l 14 de setembre de 2002
s’inagurava el Casal Popular
Onze de Setembre, impulsat
per gent vinculada a Endavant, un
casal que serviria de punt d’inflexió
i de punt de trobada de la lluita independentista
i revolucionària
de Sant Andreu.
Durant tot
el temps que el
Casal estigué
obert realitzà
innombrables
activitats culturals, xerrades,
projeccions de
video, cafetes
i festes, assemblees, etc.
A més, també
hi passaren el
Correllengua i les Festes Alternatives.
També fou a partir d’aquesta
okupació que diverses joves del
poble iniciaren un nou projecte de
lluita local i nacional que ràpida-

ment s’arrelà al poble, l’Assemblea
de Joves de Sant Andreu (AJStA).
Malauradament, el Casal tansols duraria poc més d’un any. Poc
després de la celebració del primer
aniversari, amb una gran assistèn-

Sense cap ordre judicial ni cap
avís previ, Sant Andreu es va llevar amb l’”Onze” en runes, i tot el
material dels diversos col·lectius a
dins.
Era una maniòbra especulativa més, amb la
connivencia
de
l’Ajuntament, que
a més aconseguia
eliminar un punt de
reunió i consciència
important al poble.
Malgrat
això,
fou encoratjador la
quantitat de gent
que ràpidament s’hi
aplegà davant per
donar suport i ajudar
a retirar el material.
A més, el dia seFesta d’aniversari del Casal. güent es convocava
una concentració a
cia, i poc abans de la càrrega con- la plaça Orfila, on s’acabaria entrant
tra el concert del Correllengua, el al ple del Districte i llençant part de
dimecres 1 d’octubre a les sis de la la runa del Casal damunt les taules
matinada,“Derribos Pau, SL” ende- dels regidors i regidores. La seguí
rrocava el Casal amb un permís de una manifestació amb 150 persol’Ajuntament de Barcelona.
nes que acabà davant del Casal.

parlem de...

Endavant (OSAN)

L’Assemblea local d’Endavant (Organització Socialista d’Allliberament
Nacional) va ser presentada oficialment el febrer del 2002, tot i portar
ja alguns mesos fent tasques agitatives. La seva zona d’actuació són els
nuclis de Sant Andreu i Nou Barris.
Des del seu naixement, ha organitzat
nombroses xerrades de diverses temàtiques (drogrodependències, habitatge, lluita antirepressiva, etc.), i ha
treballat colze a colze amb col·lectius

locals, tant a una zona com a l’altra. A
Nou Barris es poden destacar el Comitè local contra l’Estatut, el nucli de
suport a la vaga general, el comitè de
suport als acomiadats/es de SEAT, o
més recentment, l’Assemblea pel
Dret a l’Habitatge Digne i la Trobada
Alternativa i Social de Nou Barris. I
a Sant Andreu podem citar les Jornades per la Llengua, Sant Andreu
per les Casernes, el Comitè contra la
Constitució Europea, o l’Assemblea

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

Onze de Setembre, Diada Nacional de Catalunya

A les 10:30h, Homenatge a
Gustau Muñoz (C/Ferran). A les
13h, Manifestació pels presos i
preses polítiques catalanes (Psg.
Born). A les 17h, Manifestació
unitària de l’Esquerra Independentista (Plaç. Urquinaona), i
acte polític (19h, Psg. Born).
21, 22 i 23 de setembre

Celebració de l’ALÇA’T, Trobada
de Joves dels Països Catalans,
a Caldes de Montbui (El Vallès
Oriental). Organitza: CAJEI
29 de setembre

Manifestació “La repressió mai
ens tallarà les ales, vol. II”. A les
17h, plantada de parades (Plça
Urquinaona), i a les 18h Manifestació.
6 d’octubre

11h. Estació de Renfe de Martorell, Marxa a Can Brians pels
presos i preses polítiques. Organitza: Rescat.
18h. Plaça Universitat, Manifestació per un habitatge digne.
Convoca: assemblees en lluita
contra l’esperculació i per un
habitatge digne.

Edita:

Col·lectiu Andreuenc
d’Informació Crítica (CAIC)

andreuenca contra l’especulació i
per l’habitatge digne. També va ser
la principal impulsora del Casal Popular Onze de Setembre, primer local
de l’esquerra independentista a Sant
Andreu en molts anys. No en va, la
seva tasca local és impulsar la Unitat Popular per la que treballen en
la lluita per l’alliberament nacional i
social dels Països Catalans. Per contactar-hi, endavantstap9b@gmail.
com o www.endavantstap9b.org .

assumint la responsabilitat
de tots els continguts i
opinions expressades

et necessitem
per continuar
tirant endavant
aquest projecte
T’HI APUNTES?

si vols subscriure’t al butlletí i que te
l’enviem al teu correu electrònic:

santandreu.informa@gmail.com

