
Aquestes últimes set-
manes hem estat espe-
ctadores d’un debat sobre 

l’adjudicació del traçat del TAV de 
Sants a la Sagrera. Malgrat que 
aquest ha posat damunt la taula 
la (minsa) possibilitat que l’alta ve-
locitat no arribés a la Sagrera, no és 
més que una pantomima electoral. 

 
El projecte d’arribada del TAV a 
Sant Andreu s’iniciava ja el 1983, 
quan el Consell Municipal del 
Districte encarregava un primer 
estudi als arquitectes Enric Batlle, 
Joan Roig i Xavier Basiana. En pa-
raules d’aquest últim “la proposta ja 
apuntava cap a la creació d’una nova 
estació del Nord i la possibilitat 
d’aprofi tar l’operació per focalitzar 
un futur creixement urbà”.

El 1992, amb la macro opera-
ció urbanistico-especulativa dels 
Jocs encara calenta, es planifi ca el 
paper de ‘nova centralitat’, ja ampliat 
al territori comprès entre el nus de 
les Glòries i el de la Trinitat, en el 
que s’ha anomenat el Parc Lineal. 
De fet, aquest serà un dels pilars del 
projecte, unir defi nitivament el nos-
tre poble amb el centre de la ciutat. 

Això ho trobem exposat al pro-
jecte “Barcelona: La segona renova-
ció” de l’Ajuntament de Barcelona, 
publicat el 1996. On preveu, també, 
que “la nova estació es converteixi 
en el major centre d’intercanvi de 
viatgers de la ciutat” i que l’entorn 
de la nova estació “es projecti com 
un centre terciari, amb concentració 
d’ofi cines, comercial, d’equipaments 
i serveis”. 

I és que estem parlant de 78.619 
m2 de sòl pel que fa a l’estació prò-

piament, i 310.347 m2 de l’entorn; 
158.477 m2 de sostre referents a 
habitatge, 48.497 m2 per al sector 
hoteler i  64.436  m2 d’usos tercia-
ris. O dit d’una altra manera 7.888 
habitatges, 5.766 dels quals (un 
73%) lliures.

Així doncs, sembla clar que, 
malgrat les diferències de traçat o 
discussions polítiques, l’aspecte clau 
i projecte comú de tots els partits 
parlamentaris (tots han estat al 
govern espanyol o a la generalitat 
des de l’aprovació d’aquest) amb 
l’arribada d’aquest tren elitista i in-
necessari per a la gran majoria de la 
població és requalifi car i reconvertir 
tot el seu entorn. Hi ha massa in-
teressos especulatius, comercials i 
polítics, com per poder creure que 
algun dels partits canviarà el traçat i  
això farà que no arribi a Sant Andreu.

Hi ha qui podria pensar que 
aquesta obreta mediàtica enceta-
da pel Periódico, tan sols respon 
a la voluntat de generar un globus 
sonda mediàtic i donar un cop de 
mà a l’alcalde de Barcelona, Jordi 
Hereu per tal que el govern espan-
yol l’aprovi aquesta legislatura (i ho 
ha aconseguit). S’ha de tenir en 
compte que el projecte del TAV i la 
transformació urbanística del nostre 
poble és un dels projectes principals 
del seu mandat i aposta personal 
des de ja fa anys, massa potser per 
permetre’s qualsevol petit canvi.

I sobretot per fer-nos oblidar 
l’aspecte fonamental de discus-
sió, que és si realment necessitem 
aquest tren, encara més tenint en 
compte l’any viscut amb les rodalies 
de Renfe. Si estem d’acord amb la 
destrucció urbanística (a més de la 
nostra història i patrimoni) i del te-
rritori que comporta l’arribada del 
TAV.
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Aquest 27 de gener ha tingut lloc a Barcelona un acte “Por la 
vida, la familia y las libertades” organitzat per “Pacto por la 
vida y la dignidad”.  L’ ultracatolicisme ficant-se en la nos-
tra vida personal, criminalitzant les dones que han decidit 
avortar lliurement, alliçonant-nos sobre com han de ser 
les nostres relacions personals, intentant reprimir els nos-
tres desigs. Enmig, a més, d’una ofensiva ultracatòlica que 
ha portat diverses dones a ser cridades a declarar pel sol 
fet d’haver avortat, arran d’una denúncia a una clínica per 
part de col·lectius antiavortistes. I la ‘justícia’ espanyola, 
que suposadament garanteix la nostra privacitat, fent-li el 
joc, mentre les institucions mantenen unes lleis retrògra-
des i sexistes. Així, les dones hem de pagar a partir de 
300€ per interrompre voluntàriament l’embaràs, arribant 
fins a xifres astronòmiques, en clíniques privades. Tro-
bant-nos també qui se n’aprofita, veient fins i tot que a 
internet podem aconseguir mètodes per avortar, amb el 
perill que pot comportar realitzar una interrupció de 
l’embaràs a casa, sense assitència mèdica. 
Així doncs, perquè nosaltres també rebutgem un model 
de família basat en l’heteropatriarcat i el masclisme, per-
què és el nostre dret decidir quan i com volem parir o 
avortar, perquè és inadmissible l’homo-lesbo-transfòbia 
social i clerical, ens sumem als crit de “ni Déu, ni pare, ni 
ordre moral” i perquè també defensem l’avortament lliure 
i gratuït “nosaltres també hem avortat!”.

Més enllà del túnel

Plànol amb la part de Sant Andreu afectada pel TAV.
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P rovoquen un incendi al 
local de Diables just abans 
de la festa de cap d’any.

Dilluns 31 de desembre Sant An-
dreu es va llevar amb una sorpresa 
desagradable. El local de Diables, 
seu d’una de les moltes festes de 
cap d’any que es van celebrar al 
poble, havia estat incendiat. El foc, 
però, havia afectat “només” una part 
de l’entrada i del material, i res no 
impediria que la festa de cap d’any 
es celebrés.

La feina, però, començà ben 
d’hora. A les 10h del matí s’iniciava 
una jornada de feina solidària en 
què moltes andreuenques van pas-
sar pel local per donar un cop de 
mà: pintar les parets ennegrides, 
tirar el material cremat, escombrar, 
fregar, netejar, etc. Per desgràcia, els 

Diables ja tenen la mà trencada en 
reparar els desperfectes perpetrats 
per incendis intencionats.

El 2005, el local patia el primer 

incendi, que va destrossar gran part 
del material. Els Diables van iniciar 
una campanya de recollida de fons 
que va rebre la solidaritat de tot 

el poble. L’atac era just a l’endemà 
d’una festa. Poc temps després, a 
principis de 2006, un altre intent 
d’incendi va ser sufocat abans que 

provoqués més desgràcies, i la notí-
cia quasi ni va córrer pel poble. Era 
el dia abans d’una festa.

Aquest cop, el procediment 

ha estat el mateix. Tot fa suposar 
que una persona veïna es dedica 
a atacar el local de Diables sota 
l’excusa del soroll; els atacs, però, 
s’han rebut també de dia. La seva 
poca tolerància i capacitat de con-
vivència social l’han portat a provo-
car incendis que cremen il·lusions, 
feina col·lectiva, esforç, cultura, etc., 
i que poden arribar a crear més 
desgràcies.

Això, però, no sembla impor-
tar als Mossos d’Esquadra, per 
qui la llei no deu ser igual per a 
tots. I és que els Diables van haver 
d’esperar hores i hores per poder fer 
la denúncia, ja que segons deien els 
policies, no els funcionaven els ordi-
nadors. Tampoc deurien funcionar 
els cotxes perquè des de les 6h del 
matí que es va apagar l’incendi, a les 
11h encara no hi havien anat a fer 
el peritatge dels danys. Una situació 
que contrasta radicalment quan la 
seu afectada pel foc és una altra.

Part del local cremat.

Enguany els Tres Tombs 
de Sant Andreu es van 
celebrar amb un marcat 

to de protesta. D’una banda, els 
i les treballadores de TMB, i de 
l’altra, les i els quiosquers. 

Després de la vaga durant el 
Nadal, els i les treballadores de 
Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB) continuen 
fent accions de protesta i es 
plantegen fer una vaga indefi nida 
al febrer.

Eren gairebé les 12 del migdia 
i els carrers de Sant Andreu es-
taven plens de veïns i veïnes per 
veure passar els Tres Tombs, 
una tradició ben arrelada al po-
ble. Però a la plaça Orfi la també 
hi havia molts dels polítics de 
l’Ajuntament de Barcelona, entre 
ells, l’alcalde Jordi Hereu.

És per això que una vintena 
llarga de treballadors/es dels au-
tobusos de TMB varen aprofi tar 
l’ocasió per difondre les seves 
demandes i la situació en què es 
troben després dels dies de vaga 
durant el Nadal i la vaga de fam 
d’alguns treballadors.

Mentre mostraven pancartes 
i repartien octavetes, també van 
cridar amb força contra l’alcalde, 
qui durant aquests dies de vaga 
i al llarg de tot el confl icte ha 
increpat i menyspreat els treba-
lladors i treballadores, titllant la 
seva protesta i la vaga indefi nida 
de situació “d’impotència”.

Cal dir que continuen les 
mobilitzacions i el suport de 
nombroses entitats i col.lectius 
a les treballadores en lluita, i el 
dia 9 de febrer han convocat una 
manifestació a les 18h a la plaça 
Universitat, per tal de denuciar 
la situació i l’agressió d’un Mosso 

d’Esquadra a un dels trebal-
ladors. Podeu trobar més infor-
mació a: 
comitedescansos.blogspot.com

A aquesta protesta se li ha 
d’afegir la de diversos quiosquers, 
que van regalar diaris en protesta 
pels ports que les empreses dis-
tribuïdores els fan pagar cada any 
i per la qual cosa ja varen fer vaga 
a principis d’any. A més a més, 
tal com informa l’últim número 
de la Directa (www.setmanari-
directa.info), des d’aleshores un 
centenar de quioscos es queden 
sense diaris, com a “penalització” 
per aquesta vaga.

Accions als Tres Tombs

Als Diables no se’ls pot cremar
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U n membre de la revista espluguenca “Entrebastidors” és de-
nunciat pel mateix policia que li va donar un cop de puny, men-
tre “La Burxa” veu amenaçada la seva seu social, Can Vies.

Bufen mals vents per a la contrainformació. En 
una societat bombardejada per la sobre-infor-
mació que provoca desinformació, els mitjans 
populars de comunicació crítica es plantegen 
un dels reptes més difícils: donar la veu a aque-
lls/es a qui el poder els la segresta.

És el cas de la revista d’Esplugues de Llo-
bregat “Entrebastidors”. Aquesta revista dóna 
cobertura a totes les lluites veïnals i altres movi-
ments socials de la vila, com ara la lluita contra 
el Pla Caufec que des de fa més de 16 anys duen 
a terme persones i entitats de la vila. Aquest és 
un aspecte que molesta molt a l’alcaldessa, del 
PSOE.

Els fets concrets, però, es refereixen a la de-
núncia que dos joves van interposar contra un 
mateix agent de la policia municipal, el nº 347. 
Denunciaven una pallissa i un cop de puny, res-
pectivament. La revista veïnal va cobrir la infor-

mació, tot recollint el testimoni dels joves. L’agent va ser jutjat,  absolt, 
i premiat i ascendit dins el cos. Tot seguit, va interposar una denúncia 
contra el segon dels nois per calúmnies i injúries. L’acusava de ser el re-
dactor, editor i director de la revista veïnal, i de no haver tingut en compte 
la presumpció d’innocència de l’agent en els seus articles, que eren, segons 
deien, insultants i amenaçadors.

Aquesta presumpció hagués estat el 
fet d’haver cobert les notícies afegint “pre-
sumpte”, “suposadament”, etc., tot un seguit 
d’atenuants en la descripció dels fets que no 
es corresponia amb la realitat. És més, tots 
els mitjans d’informació massius acusen, 
condemnen i sentencien “terroristes” citant 
una sola i mateixa font -la policia- sense que 
mai ningú els faci retractar-se de les seves pa-
raules.

Un altre periòdic popular que es veu 
afectat és “La Burxa”, del barri de Sants. 
Aquest té la seva seu al Centre Social Auto-
gestionat Can Vies, que els passats 24 i 25 de 
gener va haver d’afrontar el judici que podria 
resoldre’s amb el desallotjament del CSA, 
després de quasi 11 anys de feina social, po-
lítica i cultural. Can Vies és la seu de diverses 
entitats del barri, així com espai de trobada 
de multitud de propostes de Sants i d’arreu.

Plovent sobre mullat
ens hi fixem | 
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FÒRUM  SOCIAL CATALÀ

Per primer cop, enguany s’ha cel-
ebrat el Fòrum Social Català (FS-
Cat), una iniciativa que responia a 
una convocatòria feta pròpiament 
pels moviments socials catalans, 
en el marc de les lluites mundi-
als contra el Fòrum Econòmic 
de Davos (Suïssa). El FSCat, 
que comprenia el territori dels 
Països Catalans, ha tingut con-
vocatòries descentralitzades del 
19 al 24 d’octubre, i a Barcelona 
del 25 al 27. Milers de persones 
han participat als seminaris, tall-
ers, assemblees i la manifestació 
de cloenda.

MURALS  ANTIFEIXISTES

Enguany, l’assemblea local 
d’Endavant ha engegat una 
campanya antifeixista tant a 
Sant Andreu com a Nou Barris. 
La campanya porta per lema 
“Combat el capitalisme, esclafa 
el feixisme!”, i vol visualitzar la 
relació que hi ha entre el feixis-
me i la suposada democràcia en 
què vivim, com totes dues són 
cares de la mateixa moneda que 
és el capitalisme. De moment, 
han fet dos murals a la riba del 
Besòs (Sant Andreu), que va ser 
esborrat ràpidament, i a la Plaça 
Karl Marx (Nou Barris).

L’HARMONIA,   ENDAVANT
Les entitats, persones i col·lectius 
que treballen per l’Ateneu Popu-
lar i Cultural l’Harmonia segue-
ixen fent passos endavant. S’han 
constituït legalment en Feder-
ació d’Entitats andreuenques 
l’Harmonia. Aquesta entitat 
permetrà presentar formalment 
i legal el projecte de co-gestió 
de l’espai a l’Ajuntament. A més, 
per al proper dissabte 9 de febrer 
han organitzat la segona calçota-
da, que tindrà lloc als jardins de 
Can Fabra. Els tiquets valen 10 
€, i es poden adquirir a diversos 
comerços i entitats del poble.

PEL DRET AL PROPI COS
En motiu de les reaccions fanà-
tiques catòliques que s’estan pro-
duint arreu del país últimament, 
l’última setmana de gener es 
van fer pintades reivindicatives 
a Sant Andreu. Així, a l’església 
de Sant Andreu hi van aparèixer 
pintades contra la prohibició de 
l’avortament, la persecució de les 
llibertats sexuals i en favor de la 
lluita feminista. Les pintades co-
incidien amb la manifestació que 
es va convocar contra la cimera 
ultrafonamentalista cristiana 
en defensa de la família, el diu-
menge 27, a Barcelona. 

 ras i curt

MITJANS DE CONTRAINFORMACIÓ EN EL PUNT DE MIRA

duna aposta informativa
compromesa amb els
moviments socials

setmanari de comunicació

directa

935 270 982 // 661 493 117
directa@setmanaridirecta.info
www.setmanaridirecta.info 

Part d’un cartell de denúncia d’Esplugues.



Entrevistem Carlos Blanc, 
membre de la Comissió 
per una Educació i Sa-

nitat Públiques, i membre de 
l’AVV de Tramuntana.

- Com va néixer la Comissió?

El confl icte es va iniciar quan, amb 
la construcció dels pisos de la Ma-
quinista, aquests pares van por-
tar els seus fi lls a escoles del Bon 
Pastor. Hi havia contínues bara-
lles entre els pares i hi va haver un 
“xoc” entre la gent que ha comprat 
els pisos nous i la gent de sempre 
d’allà. A més, aquestes escoles no 
compten amb els mínims neces-
saris.

- Quina resposta va donar el 
Districte a aquest confl icte?

Ens van dir que hi enviarien els mi-
llors educadors, més beques per al 
menjador, etc. Però es va arribar a 
una situació límit i els pares igual-
ment no volien portar els seus fi lls 
allà. El que vam aconseguir nosal-
tres va ser treure aquestes escoles de 
la llista d’escoles de proximitat. El 
problema és que d’aquesta manera 
les places que tocaven a aquests 
nens eren a Sant Andreu, i els nens 
de Sant Andreu es trobaven sen-
se places. Aleshores la solució del 
districte va ser posar una nova línia 
a l’Eulàlia Bota i una altra al Sant 
Pere Nolasc. Però és una solució 
provisional, perquè l’any que ve ja 
no continuarà.

- Així, quines són les vostres de-
mandes?

Nosaltres apostem per més quan-
titat d’escoles, però més petites, 
sense tanta massifi cació i amb 
una vertadera àrea de proximitat. 

Creiem que els nens petits necessi-
ten una escola a prop, perquè quan 
surten de l’escola van a casa d’altres 
nens. Si han d’agafar el metro o es-
tan lluny queden apartats del grup, 
i això no és bo per a la seva socia-
lització. Per això demanem una es-
cola a la Fabra i Coats i també una 
al nucli històric de Sant Andreu, a 
més de la Maquinista i més esco-

les bressol.  També demanem un 
CAP defi nitiu a les Casernes i un 
a la Fabra i Coats.

- Quina és la situació del CAP 
de les Casernes?

Doncs mira, nosaltres el demanem 
des del 2004. Des de llavors ha estat 
inclòs en dos “packs” d’equipaments 
de l’Ajuntament, però ara ens han 
dit que fi ns el 2011 no es comença-
rà a construïr, així que com a mí-
nim fi ns el 2013 no estarà, nou 
anys després d’haver-lo començat 
a demanar.

- Els barracons de l’Eulàlia Bota 
només hi havien de ser un any i ja 

en fa tres.

Sí, però en aquest cas ja han posat 
la primera pedra i la segona, així 
que sembla que han començat a 
construïr-lo i ha d‘estar llest aquest 
2008. Però també he de dir que 
a les entitats veïnals que ens vam 
preocupar per aquest tema no ens 
van convidar a l’acte, com ha passat 
amb la Fabra i Coats i l’Harmonia. 

En canvi, van convidar la Dolores 
de la Plataforma Vecinal, que de-
mana una Conselleria i un hotel a 
les Casernes, perquè es fes la foto 
allà amb el casc. Després presu-
meixen de participació ciutadana i 
de reunir-se amb les entitats.

- Quins actes heu fet i quins te-
niu previstos?
Hem fet una xocolatada, que va 
anar molt bé, també hem repartit 
globus amb els nens, i també va 
anar molt bé, i també vam aconse-
guir recollir 2.008 signatures. Ara 
teníem pensat convocar una mani-
festació per abans de les eleccions, 
però avui (30/01/08) hem tingut 

una reunió amb el Districte i ens 
han dit que farien una escola a la 
Maquinista (primer en barracons) 
i 7 escoles bressol més. Com que 
el nostre principal potencial de 
suport eren les mares de la Maqui-
nista ens han desmobilitzat.

- Però malgrat es construeixi 
una escola a la Maquinista, la 
situació a Sant Andreu continua 
sent de dèfi cit de places, no?

Sí, nosaltres calculem que faltaran 
unes dues línies. Però l’Ajuntament 
ha fet com va fer amb els terrenys 
de les Casernes, que va anar a par-
lar amb els diferents sectors inte-
ressats, jubilats, etc. per explicar 
què farien referent als seus interes-
sos. Els diuen que els faran això i 
allò i ens desmobilitzen.  En aquest 
cas han “donat” això a les mares de 
la Maquinista i ens han paralitzat 
una mica. Però d’aquí dos anys 
tornarà a passar el mateix i unes 
altres mares vindran a l’AVV a 
buscar suport. El que hauríem 
d’aprendre el moviment veïnal 
d’aquesta situació és d’anar a parlar 
amb aquests sectors abans que ho 
fes l’Ajuntament i intentar   donar 
continuïtat a aquestes demandes 
necessàries per al poble.

- Voldries dir alguna cosa més?

M’agradaria que constés que el Con-
sorci de l’Educació ha dit que ja no 
es reunirà més amb entitats veïnals, 
només amb les AMPA.  Em sembla 
increïble, perquè encara que també 
són importants, tenen unes deman-
des més concretes de cada centre, 
mentre les entitats veïnals mirem 
per tot el poble. Per això també hem 
anat a parlar amb la FAVB, perquè 
ens afecta a totes les entitats.

“Les entitats veïnals hem d’aprendre a 
donar continuïtat a les reivindicacions”

parlem amb | COMISSIÓ PER UNA EDUCACIÓ I SANITAT PÚBLIQUES 

Edita:
Col.lectiu Andreuenc d’Informació 

Crítica
santandreu.informa@gmail.com

HTTP://STAPINFO.BLOC.CAT

Concentració de la Comissió i pares i mares. Foto: WEB STAP


