
En Met i l’Enric han hagut de declarar a l’Audiencia Nacional espan-
yola per un possible delicte d’injúries a la corona, un delicte més 
que anacrònic si tenim en compte que la pròpia institució ja ho és. 
És un acte d’higiene i d’ètica rebutjar qualsevol corona, més encara 
una com l’espanyola, que ara que es compleixen 300 anys de la 
Batalla d’Almansa tenim el record encara més viu del genocidi que 
va voler dur a terme contra el poble català. En ple segle XXI, i en 
una societat que es vol paradigma de la democràcia i la llibertat 
d’expressió, és una vergonya. Més encara, és un insult. Més, un 
insult a la Humanitat és que existeixin encara les corones, sigui on 
sigui. Rebel·lar-se contra la monarquia, contra la imposició, contra 
l’opressió, són drets inalienables de tots els pobles, inclòs el català. 
I més encara quan aquest rei és el successor directe del dictador 
Franco, qui el va triar a dit. No poden pretendre que el poble català li 
guardi el més mínim respecte a un individu que serveix per justificar 
i alhora oblidar la mort tots els lluitadors i lluitadores de la Guerra 
del 36, de la Dictadura i de la mal anomenada Transició. Mai. Fer-
ho seria tornar-los/-les a matar. Els grans mitjans de comunicació 
es converteixen en còmplices d’aquests assassinats en defensar la 
figura del rei a ultrança. Naltros serem còmplices i ens solidaritza-
rem amb tothom qui es rebel·li i lluiti per la llibertat, ho faci com ho 
faci. Sempre.

Diverses accions porten a 
Sant Andreu la Diada de 
l’Onze, així com la soli-

daritat amb el jove de Girona.

Enguany, l’Onze de Setembre 
ha estat més present que mai a 
Sant Andreu. Tot i fer ja uns quants 
anys que hi ha assemblees inde-
pendentistes locals, poques vega-
des s’havia notat tant la presència 
d’aquestes al poble en una data 
tant assenyalada per al calendari 
independentista. La raó és fàcil de 
trobar, es diuen Endavant (OSAN) i 
Assemblea de Joves de la Sagrera i 
Sant Andreu “La Trinxera”, membre 
de la Coordinadora d’Assemblees 
de Joves de l’Esquerra Indepen-
dentsita (CAJEI), malgrat que sigui 
aquesta última, un col·lectiu amb 
un any escàs de vida a les esque-
nes, qui s’endugui tot el protago-
nisme. 

Precisament va ser la CAJEI 
qui va reivindicar l’acció que es 
va dur a terme la nit del 9 al 10 
de setembre, quan la seu del Mi-
nisterio de Hacienda del C/Gran 
va ser atacada amb una vintena 
de globus de pintura. El logo i el 
nom de la coordinadora, així com 
el lema amb el que convocaven 
enguany (“la lluita del jovent, el fu-
tur del nostre poble”), també van 
aparèixer pintats a la façana.

No va passar molt de temps 
perquè l’Onze tornés a aparèixer 
als carrers del nostre poble. Així, la 
nit del 10 a l’11, dues accions van 
tenir lloc a Sant Andreu. La primera, 

reivindicada per La Trinxera, va ser 
la col·locació d’una quarantena de 
banderes estelades al C/Gran i al 
Psg. Fabra i Puig, penjades d’arbre 
a arbre. La segona, reivindicada al-
tre cop per la CAJEI, fou la pintada 
d’una estelada gegant a la Plaça de 
Can Fabra, on hi va romandre du-
rant una setmana ben bona.

Però els esdeveniments del 
13 de setembre a Girona (la crema 
d’una foto dels reis espanyols) va 
tornar a portar les accions al carrer. 
Així, la nit abans que el primer jove 
inculpat declarés a l’Audiencia Na-
cional espanyola el divendres 21, 
la seu d’ICV del C/Pons i Gallarza 
va ser atacada amb una pintada on 
es podia llegir “Repressors! Mort al 
borbó!” i s’hi va cremar una bande-
ra espanyola. L’acció, anunciada a 
través d’internet, no ha estat reivin-
dicada per cap col·lectiu.

Divendres 28 de setembre, un 
segon jove va declarar a l’Audiencia 
Nacional espanyola.  També en 
aquest cas va ser deixat en llibertat 
amb càrrecs, sense fiança, i sense 
l’obligatorietat de passar pel jutjat 
més pròxim cada 15 dies, tal com 
sol·licitava el fiscal. Després del 
jove va declarar el fotògraf Jordi 
Ribot, de l’agència Clickart, qui es 
va negar a lliurar fotografies de la 
crema massiva solidària als Mos-
sos d’Esquadra. El jutge Grande-
Marlaska el va obligar a lliurar el 
material sota amenaça d’acusació 
de desobediència a l’autoritat. Això 
portarà desenes de persones a de-
clarar a l’AN, a les que s’hi sumaran 
les 9 que ja estan citades a decla-
rar el proper dijous 4 d’octubre.

Setembre combatiu
en portada |

Pintada a la plaça de Can Fabra.

lluita per una sanitat i educació públiques - subvencions del Districte - ...

redacció  |  Foto Indymedia 

O
C

T
U

B
R

E
 0

7

butlletí mensual popular  |  núm. 12  |  distribució gratuïta

LA DIADA A SANT ANDREU

amb ulls propis
SI EL REI VOL CORONA...



V eïns i veïnes de Sant An-
dreu surten al carrer per 
reclamar una educació i 

sanitat públiques.

El passat divendres 21 de se-
tembre, un nombrós grup de veïns 
i veïnes del nostre poble es varen 
manifestar per una escola i sanitat 
públiques a Sant Andreu, convo-
cades per l’AVV de Sant Andreu 
Nord- Tramuntana i l’AV Sant An-
dreu- Sud.

Aquesta concentració va servir 
de presentació de la comissió pel 
dret a l’escola i la sanitat pública 
de Sant Andreu, que han format 
aquestes dues associacions de 
veïns/es. Aquesta comissió és el 
resultat de reunions i mobilitzacions 
a finals del curs passat precisament 
per problemes en l’escolarització 
dels petits i petites andreuenques. 

La matriculació del curs esco-
lar 2007-2008 ha representat un 
autèntic caos, sobretot per a les 
famílies dels 55 nens i nenes que 
es varen quedar sense plaça esco-
lar després de finalitzar el procés 
d’elecció de centres escolars el 
juny passat.

Totes les escoles públiques i 
concertades del nostre poble va-
ren cobrir totes les places disponi-
bles sense poder atendre totes les 
sol·licituds. Això suposà una evident 
indignació entre les famílies afecta-
des, principalment concentrades 
al barri de Tramuntana, degut a la 
recent construcció massiva de pi-
sos a la zona. Així doncs, no es van 
quedar de braços plegats i, conjun-
tament amb l’AVV de Tramuntana 
i l’AV Sant Andreu – Sud, varen 
iniciar reunions i mobilitzacions per 
aconseguir places per a totes i ca-
dascuna d’aquestes criatures. 

I va ser gràcies a la mobilitza-
ció d’aquestes mares i pares, veïns, 
veïnes i entitats de Sant Andreu que 

els donaren suport, que es va acon-
seguir que l’Ajuntament creés a úl-
tima hora dues noves línies educa-
tives a la zona: una al CEIP Eulàlia 
Bóta (encara en “barracons”) i una 
altra al CEIP Sant Pere Nolasc.

Tot i això, segons denuncien 
en el manifest de presentació 
d’aquesta comissió, un dia abans 
d’iniciar les classes, encara hi havia 
famílies que no sabien a quina es-
cola podrien matricular els seus fills. 

I és que de fet, aquesta només és 
una mesura provisional, un pedaç, 
ja que aquestes dues línies només 
existiran enguany, i l’any que ve es 
repetirà el problema.

El manifest també denuncia 
que aquesta situació s’agreujarà en 
els propers anys, quan es preveu 
un fort augment en el nombre de 
matrícules de nenes i nens a P-
3. Com, de fet, ja fa temps que 
adverteixen i critiquen diversos 
col·lectius del poble, que denun-
cien la construcció desmesurada, 
i en concret a la zona de la Ma-
quinista i les Casernes, on s’està 
creant una realitat completament 
diferent al nostre poble. I mentre 
els andreuencs/ andreuenques 

s’adonaven d’aquesta situació, les 
administracions no s’han preocupat 
de planificar ni realitzar els equi-
paments necessaris per a cobrir 
aquestes necessitats bàsiques del 
veïnat, en especial en l’educació, i 
també la sanitat. 

Un CAP per a 55.000 habitants

Sant Andreu tan sols compta 
amb un Centre d’Atenció Primària, 

a l’alçada de la Meridiana, lluny de 
molts veïns i veïnes, i el més impor-
tant, amb molts pacients. Uns pa-
cients que es troben amb mig any 
d’espera si es volen visitar amb un 
especialista, per exemple.

Des de fa uns anys l’Ajuntament 
de Barcelona-Districte de Sant 
Andreu promet un CAP als antics 
terrenys de les casernes com a 
solució al dèficit sanitari del nostre 
poble. Tot i això, aquest encara no 
s’ha començat a construir, i l’únic 
“equipament” operatiu al 100% i 
en bones condicions és la comis-
saria dels Mossos d’Esquadra, molt 
abans, fins i tot, que el CEIP Eulàlia 
Bóta.

 Així doncs, si bé encara ens 

queda força temps per a veure’l 
funcionar, els veïns i veïnes de la 
zona, com fan constar al manifest, 
creuen que serà insuficient per a 
tota la demanda, i tan sols obrir 
tornarem a estar amb la mateixa si-
tuació. Altre cop, és clar, degut a la 
construcció sense planificació, a la 
construcció massiva i sense equi-
paments.  

Hem de tenir en compte, a més, 
tal i com denuncien els sindicats i 
treballadores del sector sanitari, les 
propostes de reforma sanitària que 
es fan des de la Conselleria de Sa-
lut, sota responsabilitat de Marina 
Geli, cada cop semblen ser més 
properes als secors empresarials 
partidaris de la desregularització 
del sistema públic, que plantegen 
que els increments de la despesa 
sanitària no són assumibles, ocul-
tant que Catalunya té la menor des-
pesa de la Unió Europea en sanitat i 
la menor ratio metge/infermera per 
habitant.

La situació de millora, doncs, 
sembla difícil que arribi aviat, ja que 
el pitjor, segons denuncien des de 
la CGT-Sanitat o la Plataforma en 
Defensa de la Sanitat Pública, és 
que el tripartit no només subven-
ciona i fomenta l’activitat privada 
pròpiament del sector, sinó  que 
també està realitzant privatització 
encoberta de l’ICS (Institut Català 
de la Salut).

De fet, la situació de la Sanitat 
pública al nostre país no és molt 
esperançadora. Només cal veure 
la desatenció i la falta d’inversió 
que pateixen, per exemple, hos-
pitals tant importants com el de 
la Vall d’Hebron, i el recent cas 
d’incendi i falta de restabliment del 
servei durant dies. El generador 
principal no funcionava des de feia 
mesos, i en lloc d’arreglar-lo, van 
estar funcionant amb el secunda-
ri, d’emergència. Quan aquest va 
fallar, no hi va haver manera de 
solucionar-ho.

Exigint drets bàsics

sant andreu |   
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PER UNA EDUCACIÓ I UNA SANITAT PÚBLIQUES

Un dels projectes de massiva construcció de pisos a les Casernes.



SOROLLOSA CONCEN-
TRACIÓ
El passat dimarts 18 de setembre, la 
gent de les Cases Barates del Bon 
Pastor va fer una sorollosa concentra-
ció davant la seu del Districte, aprofitant 
que hi havia Ple, temorosos/es que el 
desallotjament dels veïns i veïnes en 
resistència sigui imminent. Una vintena 
de persones van cridar i fer sonar xiu-
lets i cassoles al costat d’una pancarta i 
d’una taula informativa, durant gairebé 
1 hora. Diversa gent que passava per 
allà va aturar-se per informar-se o do-
nar-los suport.

MENYS LLIBERTATS
Dissabte 29 de setembre, diversos 
col·lectius antirepressius van convocar 
una manifestació per reclamar, preci-
sament, el dret a la llibertat d’expressió 
i manifestació, ja que consideren que 
està sent vulnerat sistemàticament 
pels Mossos d’Esquadra. La manifes-
tació, “La repressió mai ens tallarà les 
ales, vol. II”, volia recollir el testimoni 
de l’homònima del 17 de juny, que 
va ser segrestada pel cos repressor. 
En aquest cas, també es va impedir 
i bloquejar el pas de la manifestació 
durant hores.

ARTEFACTE A LA SEU 
D’ICV
Segons fonts policíaques, el diumenge 
30 de setembre es va retirar un arte-
facte de davant la seu d’ICV de Sant 
Andreu. L’artefacte hauria estat davant 
de la seu durant tot el dia fins que al-
guns veïns alertaren la presència d’un 
objecte sospitós. Un cop retirat, els 
Mossos investiguen si l’artefacte tenia 
capacitat explosiva, i en quina quanti-
tat. L’acció no ha estat reivindicada per 
ningú, i tot apuntaria que es vol assen-
yalar a ICV com a responsable de la 
repressió al Principat, ja que els seus 
dirigents són els titulars d’Interior.

L’HARMONIA, PER FEINA
Aquest mes de setembre, l’assemblea 
de l’Harmonia, l’Ateneu Popular i Cul-
tural pel que s’està lluitant a la Fa-
bra i Coats des de diverses entitats, 
col·lectius i persones de Sant Andreu, 
s’ha tornat a posar les piles. De mo-
ment, estan enfeinades amb redactar 
els estatuts que regiran aquest espai, 
que es vol que sigui completament 
autogestionat per les entitats que en 
facin ús, sense tutela del Districte, així 
com incloent la participació de perso-
nes a títol individual. Aquest nou curs 
ha de servir per acabar de presentar 
el projecte al poble.

La nòmina de les entitats

M algrat l’Ajuntament de Barcelona- Districte de Sant Andreu fa 
públiques les subvencions a les entitats del poble, cap any se’n 
fa difusió, tot i ser una qüestió interessant de conéixer.

Aquestes subvencions les desglossarem 
en els diversos grups principals en que es po-
den agrupar, per tal de fer-ho més senzill.

Començant per les associacions de veïns 
veiem que van dels 800 euros de l’AVV Meri-
diana Cero als 11.100 euros de l’AVV Pi i Ma-
ragall, de Baró de Viver. Passant majoritària-
ment pels 1.300 de l’AVV del Palomar, Navas, 
la Trinitat i la Sagrera, i els 1.550 (450 del 
grup de dones) de Tramuntana i els 2.300 del 
Congrés. Amb un total de pressupost destinat 
a aquestes de 19.650 euros.

Fixant-nos amb els pressupostos de les 
festes majors, que sempre porten cua per ser 
molt més baixes que a la resta de Barcelona, 
ens adonem que al Congrés el Districte tan 
sols hi destina 3.000 euros, mentre que a Na-
vas encara ho rebaixen fins a 2.200, passant 
pels 7.650 del Bon Pastor, això si, sumant-hi 
la cavalcada de reis i el carnestoltes. Fins arri-
bar a les del nucli històric, les de Sant Andreu, 
que compten amb un pressupost de 13.650 

euros. El total del “Districte”, sumant-hi les que no hem anomenat són 
42.300 euros.

Cal destacar un grup nombrós també en les subvencions, el de les 
AMPA’s, que fan 19.320, més 900 de la coordinadora d’AMPA’s de Sant 
Andreu, tenint en compte, però, que les subvencions per escola van dels 
100 als 1400 euros com a màxim, que només es dóna en un cas.

Per anar acabant aquest embolic de nú-
meros, destacarem els 8.324,68 euros que 
es destinen a la Parròquia Sant Joan Bosco, 
els 2.100 que van a parar a l’ONG  “Save the 
Children”, que ni tant sols és de Sant Andreu. 

Finalment, trobem els 8.950 euros sumant 
els agrupaments escoltes i esplais i els 10.850 
euros destinats a colles de Diables, 6.600 dels 
quals van a la Satànica de Sant Andreu i 1.500 
a Bruixes i Diables del Bon Pastor. Cal recordar 
que la colla més veteran i mítica, Diables de 
Sant Andreu, és autogestionada, mantenint així 
la indepedència social i d’actuació.

Per últim, afegir que disset de les 
sol·licituds de subvencions han estat denega-
des, i que el pressupost total és de gairebé 
200.000 euros, uns 33 milions de les antigues 
pessetes.

Al nostre bloc, http://stapinflo.bloc.cat, 
podreu trobar properament el PDF de les su-
benvcions del Districte, perquè us el pogueu 
descarregar i consultar quan volgueu.

ens hi fixem | 
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SUBVENCIONS DEL DISTRICTE

 ras i curt

Façana de la seu del Districte.



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

Aquesta assemblea va néixer a 
principis d’any, formada bàsica-
ment per gent que havia treballat 
conjuntament al grup “Sant An-
dreu per les Casernes”. Aprofitant 
el bagatge i el treball conjunt de 
base, assembleari i crític, així com 
l’empenta que arreu els Països 
Catalans estava agafant la lluita 
per un habitatge digne, van decidir 
impulsar una plataforma en aquest 

sentit. Així, ha procurat, d’una ban-
da, denunciar casos d’especulació 
a Sant Andreu, i de l’altra, ser co-
rretja de transmissió de convoca-
tòries que es fan fora del poble, 
per exemple, les grans manifesta-
cions per l’habitatge a Barcelona. 
Així mateix, i dins la setmana de 
lluita “Està tot fatal!”, del passat 
mes de maig, l’Assemblea va fer 
la seva ‘presentació’ amb una 

concentració davant d’una immo-
biliària (amb visita dels Mossos 
inclosa) i una bicicletada, entre 
altres. Properament faran unes 
projeccions de vídeo. Si voleu 
participar d’aquest espai de lluita 
que tot just acaba de començar, 
podeu contactar-hi a habitatge.
stap@gmail.com i preguntar per 
la propera assemblea, ja que 
es reuneixen cada dos dilluns.

El 12 d’octubre de 2003 la 
Policia ocupava les antigues 
Casernes militars de Torres 

i Bages, habitades  per centenars 
d’immigrants, la majoria “sense pa-
pers”, i impedia que aquests anes-
sin a la manifestació 
antifeixista  convo-
cada al centre de 
Barcelona. 

Només dos 
mesos abans, a 
l’agost, la policia ja 
els havia reprimit 
durament, detenint 
40 dels habitants, 
entre ells Yerko Toro, 
el seu portaveu. 
Es vivia una època 
agitada a les Ca-
sernes i era el punt 
de mira dels mitjans 
de comunicació, que 
s’exaltaven en veure 
tanta quantitat de “sense papers” 
okupant un  espai per a viure.

Però això no va fer que deixes-
sin de respondre a aquestes deten-
cions, i durant el mateix mes d’agost 
organitzaren una jornada contra 

l’assetjament policial a les mateixes 
casernes on es realitzaren diverses 
activitats, i on també hi passaren 
veïns i veïnes solidàries.

Durant aquests mesos les ca-
sernes serien desallotjades més d’un 

cop, amb la detenció d’immigrants 
sense papers que serien traslladats 
al centre d’internament de La Ver-
neda per executar-ne l’expulsió, en 
aplicació de la Llei d’Estrangeria.

El 9 novembre de 2003 els 

habitants de les casernes i veïns i 
veïnes solidàries començarien una 
acampada per tal de denunciar-ne 
la situació.

La situació va durar fins al febrer 
de 2004, quan les Casernes serien 

desallotjades i en-
derrocades defi-
nitivament a mans 
de 100 policies 
armats. Una si-
tuació cínicament 
paradoxal al fer-
se  a pocs mesos 
del Fòrum de les 
Cultures, hipòcrita 
espectacle per a 
un suposat punt 
de trobada de 
cultures.

Començava 
per a tots ells i 

elles un llarg camí 
per tornar a tirar en-

davant. I començava un llarg camí 
de reivindicacions per a la resta de 
veïnes de Sant Andreu perquè en 
aquells terrenys públics s’hi fessin 
pisos de lloguer assequible, en el 
que va ser un robatori al poble.

6 d’octubre
11h. Estació de tren de Martorell. 
Marxa solidària fins a la presó de 
Can Brians.

19h. Concentració a Pl. Sant 
Jaume pel dret de l’habitatge.

Concentracions antimonàrqui-
ques als ajuntaments.

12 d’octubre 
17h. Manifestació nacional a 
Lleida de la Campanya “300 
anys d’ocupació, 300 anys de 
resistència”.

13 d’octubre 
Cafeta pro-Festa Major Reivindi-
cativa al Casal Popular La Forja 
del Clot. Amb DJ.

19 d’octubre
19h. Projecció de vídeo de 
l’Assemblea contra l’especulació. 
Lloc: AVV Tramuntana.

20 d’octubre
19h. Homenatge a Jordi Martí-
nez de Foix i Llorenç. Al costat del 
TEB (C/Coronel Monasterio).

26 d’octubre 
19h. Projecció de vídeo de 
l’Assemblea contra l’especulació. 
Lloc: AVV Tramuntana.

La policia ocupa les Casernes

abans d’ahir |

l’Assemblea andreuenca contra 
l’especulació i per l’habitatge digne

ens veiem

parlem de...
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Edita:
Col·lectiu Andreuenc

 d’Informació Crítica (CAIC)
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

Enderrocament de les casernes.


