
Els últims mesos, arran 
de la crisi en el sec-
tor immobiliari, les 

obres al voltant de l’estació 
del TAV a la Sagrera s’han 
vist amenaçades per manca 
de fi nançament. I és que el 
Ministeri de Foment prete-
nia obtenir els diners neces-
saris amb l’operació urban-
istico-especulativa prevista 
per al voltant de l’estació, on 
es faran milers de pisos i ho-
tels.

El context actual, però, ha 
obligat a canviar els plans a 
les administracions, i ara el 
Conseller de Política Terri-
torial, Joaquim Nadal, ha fet 
públic que aquesta estació 
es construirà amb les inver-
sions de l’Estat previstes en 
l’Estatut. Així doncs, el TAV, 
un tren qualificat d’elitista i 
innecessari pels moviments 
socials que s’hi oposen, com-
portarà una retallada en el ja 
deficient finançament per a 
la construcció d’equipaments 
públics.

Aquesta situació, doncs, 
posa al descobert un cop 
més el rerefons especulatiu 
de l’arribada del TAV a Sant 
Andreu, l’última gran zona 
amb terreny urbanitzable de 
Barcelona. I és que el pres-
supost per construir l’estació 
intermodal de la Sagrera és 
de 592 milions d’euros, dels 
quals el Ministeri de Foment 
preveia obtenir-ne més del 
60%, 369 milions, amb el 
benefici de la venda dels ho-

tels i oficines que es faran al 
damunt de l’estació. I encara 
cal sumar-hi la revaloritza-
ció del sòl de tota la zona i la 
construcció de milers de pi-
sos que comporta el Pla Sant 
Andreu-Sagrera, planificat 
en paral·lel a la construcció 
de l’estació del TAV, però que 
ja fa anys que ha començat.

Una construcció de pi-
sos que, segons denuncien 
entitats veïnals i col·lectius 
locals, està comportant una 
pèrdua del teixit associatiu 
del poble, la destrucció del 
nucli històric o la deslocal-
ització d’empreses. A més, 
també critiquen que s’està 
fent sense tenir en compte 
els equipaments necessaris 
que requereix la construcció 
de tal quantitat de pisos, en 
un moment en què ja s’està 
patint aquest dèficit, espe-
cialment en l’educació o la 
sanitat.

Aquesta situació de creix-
ent especulació amb el sòl i 
l’habitatge a Sant Andreu 
també està comportant que 
moltes famílies i moltes 
joves hagin de marxar a vi-
ure a altres indrets. Alhora, 
també està accentuant els ca-
sos de mobbing immobiliari. 
Aquest és el cas de la Pepa 
Morales, una dona de 90 
anys que després de dècades 
vivint a la mateixa casa, veu 
com ara intenten fer-la fora 
a qualsevol preu i sense in-
demnització, perquè la im-
mobiliària propietària del 
seu edifici vol declarar la fin-
ca en ruïna (vegi’s entrevista 
a l’EIXIDA núm. 26).
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Ja són masses les apropiacions de la riquesa de la classe 
treballadora per part dels polítics. Ja n’hi ha prou de ges-
tió pública i cívica dels nostres diners. No volem que allò 
que nosaltres hem suat, allò que nosaltres hem patit se’ns 
retorni en forma de favor, de prèstec institucional-bene-
factor i que serveixi per a apaivagar una crisi que ells, 
amb la seva gestió dels nostres diners han provocat.
No volem que el president del govern estatal decideixi 
retornar-nos 11.000 milions en un “pla de rescat” que ens 
havia robat i que els inverteixi en reformar cases quarter 
i comissaries (400 milions) i no en habitatge (120 mi-
lions). Que els regali a les empreses automobilístiques 
(8.000 milions) i la resta els dediqui a pujar en un 640% el 
consum de dietes dels alts càrrecs de la burocràcia estatal. 
Ja n’hi ha prou que vingui la regidora del districte i re-
uneixi a les entitats per a informar en què s’invertiran 
els nostres diners per tal de tenir el pati tranquil. Ja n’hi 
ha prou de falsos processos participatius on tan sols 
se’ns informa del que es farà. Són els nostres diners, és 
la nostra suor i la nostra salut. I ells se l’apropien amb 
l’argument de que els han de gestionar amb seny i de for-
ma democràtica per a tots els, com en diuen, “ciutadans”. 
Som treballadors i treballadores i no volem la seva gestió. 
Ja veiem en l’abstenció electoral a quins “ciutadans” (no) 
representen i ja veiem quin fotut seny tenen amb la gestió 
dels nostres esforços.  No son els nostres representants, 
ni encara menys els gestors dels nostres diners i les nos-
tres esperances! Això és capitalisme!

TAV, crisi i especulació

amb ulls propismb ulls propismb ulls propis
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Futura macrconstrucció a l’estació del TAV de la Sagrera.
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Diverses accions de de-
núncia assenyalen els 
culpables al carrer.

El passat divendres 20 de fe-
brer, diverses plataformes uni-
tàries que lluiten contra la crisi 
capitalista van realitzar accions 
de denúncia per assenyalar els 
culpables i fer veure a la gent 
del carrer qui en són els veri-
tables responsables. A Sant 
Andreu, per exemple, fi ns a 16 
sucursals de caixers i bancs van 
ser encartellades i assenyalades 
com a responsables de la crisi. 
Accions similars es van viure a 
Vilanova i la Geltrú (Garraf ) i a 
Gràcia, on també es van encar-
tellar sucursals amb cartells que 
deien “Tancat per lladres”, “Tan-
cat perquè estem especulant” o 
“Rescaten els bancs mentre a tu 
t’acomiaden”.

D’altra banda, a Sants i Les 
Corts, van aparèixer 30 pan-
cartes penjades a les boques de 
metro, Renfe i Ferrocarrils Ca-
talans. A més, a la tarda, a Sants 
també es va fer una acció davant 

d’una ofi cina bancària per de-
nunciar el papers de les enti-
tats fi nanceres, que continuen 
obtenint benefi cis. L’acció es va 

fer malgrat la massiva presència 
policíaca.

Les accions es van estendre 
arreu del territori. A Sabadell, es 
van fer diverses accions simbòli-
ques com performances davant 

d’algunes sucursals bancàries.
A Barcelona, unes 200 per-

sones van ocupar una seu del 
Banco Santander. I a Tarragona, 

una cinquantena de persones 
van ocupar una seu del BBVA 
al migdia, on hi van romandre 
durant unes hores, tot repartint 
octavetes fi ns que van arribar els 
Mossos d’Esquadra.

D’altra banda, a Sant An-
dreu, l’Assemblea Social de Sant 
Andreu tenia previst fer una as-
semblea oberta el dissabte 21 de 
febrer, que al fi nal no es va pro-
duir per la coincidència amb el 
carnestoltes. L’assemblea ha estat 
convocada defi nitivament per al 
dissabte 21 de març, on esperen 
recollir les opinions de la gent i 
mirar d’aglutinar esforços contra 
la crisi. A part, també tenen pre-
vista una cafeta d’autogestió per 
al dissabte següent, 28 de març, 
al CSO La Gordíssima, per a 
l’autogestió de l’Assemblea. La 
data coincideix amb una jorna-
da de lluita unitària contra el G-
20, ja que aquell mateix dia hi 
ha reunió d’aquest poderós grup 

Acció a les entitats bancaries de Gran de Sant Andreu.

Per tercer any consecu-
tiu l’Harmonia organ-
itza la seva calçotada.

El proper 7 de març als jardi-
nets de Can Fabra la federació 
d’entitats andreuenques cel-
ebrarà la seva trobada anual. 
Els últims mesos l’Harmonia 
ha avançat tímidament alguns 
passos cap a l’obtenció del tan 
reclamat espai als futur equipa-
ments de la Fabra i Coats. Fa 
uns mesos es van reunir amb 

el districte i aquest va informar 
que tenen la intenció d’endegar 
un “casal de barri”, la gestió del 
qual sortirà a concurs públic. 
L’organitzadora de la calçotada 
hi té a favor el fet de ser l’única 
federació d’entitats de sant 
andreu, argument positiu en 
quant al criteri de territoriali-
tat que el districte diu que tin-
drà en compte. A més, i encara 
que no es ponderi als concur-
sos consistorials, l’Harmonia 
ha estat la lluitadora d’aquest 
espai pel barri i probablement 
la responsable que fi nalment 
l’Ajuntament s’hagi decidit, 

malgrat la desgana, a destinar 
un emplaçament de l’antic re-
cinte fabril a un casal.

Un cop aconseguit el 
comprimís de l’adequació del 
casal en la present legislatura, la 
polèmica gira entorn del model 
de gestió, que com ja s’ha dit, 
l’Harmonia vol que respongui 
als interessos de les entitats i la 
producció cultural i no pas del 
control i censura política.

Per a seguir amb la lluita i 
poder presentar un projecte 
ambiciós s’organitza aquest diss-
abte dia 7 “la tercera calçotada 
per l’Harmonia”, que comptarà 

amb actuacions abans i després 
del tiberi, on es podrà gaudir de 
la Bastonera, el grup de música 
balcànica GADJO i Amanda 
Jane. El preu per gaudir de 
l’event són 10€ i els tiquets es 
poden comprar al Patapalo, la 
Lira, l’AVV Tramuntana, el 30 
Nits, la Lluna i Diables.

Més enllà d’aquesta setma-
na, la presència de l’Harmonia 
al carrer serà durant les festes 
de Primavera, que altra ve-
gada organitzaran amb la 
col•laboració de tothom que 
s’hi vulgui afegir.

Tercera calçotada per l’Harmonia
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Assenyalen els culpables de la crisi
LA CRISI, EN EL PUNT DE MIRA



El passat dijous 12 de febrer, centenars de mestres i 
professores es concentraven davant els ajuntaments i 
seus dels serveis territorials d’educació contra la Llei 

Catalana d’Educació (LEC) i la política educativa del Depar-
tament d’Educació a diversos pobles i ciutats del Principat. A 
més, anunciaven una vaga general per al proper 19 de març.

Mentrestant, els dies 20 i 21 de febrer, 
centenars d’estudiants de diversos instituts, 
així com de les universitats catalanes es 
trobaven en assemblees al Rectorat ocupat 
de la Universitat de Barcelona. Estratègia, 
el paper dels mitjans de comunicació, la re-
lació amb els moviments socials o el profes-
sorat omplien hores i hores d’intensos de-
bats. En aquest cas, la vaga i manifestació 
serà el proper 12 de març.

El sector de l’educació està en peu de 
guerra, malgrat que el govern de la Gener-
alitat intenti ocultar-ho o criminalitzar el 
moviment. I totes les mobilitzacions giren 
en torn un mateix eix: aturar la privatització 
de l’ensenyament.

Les principals reivindicacions del pro-
fessorat de primària i secundària són, a més 

d’un no rotund a la LEC, la retirada de la sisena hora de primària 
i que no es retallin les plantilles. Alhora, exigir que es mantingui 
l’oferta pública d’ocupació pactada i que s’incrementi la construc-
ció de centres públics per evitar la massifi cació. D’altra banda 
també demanen la dimissió del Conseller d’Educació, Ernest 
Maragall, ja que segons els sindicats, l’actitud del Conseller i el 
Departament s’ha caracteritzat “per l’autoritarisme més absolut i 
el menyspreu envers el professorat i la seva tasca, l’ensenyament 

públic en general i els sindicats”.
Mentre, els i les estudiants univer-

sitàries segueixen exigint una moratòria 
en l’aplicació del Pla Bolonya i la obertura 
d’un debat públic i real amb tots els sectors 
de l’ensenyament sobre el model educatiu, 
a més de la readmissió dels estudiants ex-
pulsats de la Universitat Autònoma. En 
aquest sentit, Tomàs Sayes, militant del 
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans 
(SEPC) va iniciar el passat dilluns 23 de 
febrer una vaga de fam indefi nida a l’Edifi ci 
d’Estudiants de la UAB per tal de, malgrat 
els intents de censura informativa per part 
de la universitat, denunciar “l’actitud intran-
sigent i prepotent de les autoritats univer-
sitàries en negar-se a escoltar les reivindica-
cions estudiantils”.

ens hi fixem | 
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Conflictes en totes les etapes educatives

FESTES DE PRIMAVERA
Per tercer any consecutiu, 
i després d’haver-se fet an-
teriorment de forma dis-
contínua, enguany tornen a 
Sant Andreu les Festes de 
Primavera. Motivades per 
l’Harmonia, diverses entitats 
i col•lectius locals estan pre-
parant activitats per a mitjans 
de maig, quan es confi a en el 
bon temps per contrarrestar 
el fred de la Festa Major. Les 
assemblees preparatòries són 
els diumenges a les 20h, al 
CSO La Gordíssima, amb el 
tret de sortida aquest mes de 
març.

CENTENARI ALTER-
NATIU
Enguany, la Unió Esportiva 
Sant Andreu compleix 100 
anys. Descontents per no 
voler una celebració institu-
cional que inclou sopars amb 
l’Hereu i el Montilla, o xerra-
des amb un Mosso de ponent, 
un grup de seguidors de l’equip 
està engegant una proposta de 
“centernari alternatiu”, per fer-
lo més proper a l’afi ció, ja que 
pensen en algun dinar popu-
lar, entre altres, i estan oberts 
a noves propostes. Els podeu 
trobar els dimecres al CSO 
La Gordíssima.

CARNESTOLTES AN-
DREUENC
El passat divendres 20 de fe-
brer va ser el dia. Poc més de 2 
mesos després de la seva inau-
guració, el CSO La Gordíssi-
ma acollia per primer cop una 
festivitat marcada al calenda-
ri, el Carnestoltes. A les 17h, 
una xocolatada per menuts/es 
obria les portes a la disbauxa 
terrenal que tindria lloc a par-
tir de les 23h i fi ns les 4h, en el 
que va ser un gran èxit de fes-
ta i personatges de tot tipus. 
De fet, força gent es va quedar 
amb les ganes de més estona i 
d’un concurs de disfresses.

PER L’HABITATGE DIGNE
El dissabte 7 de febrer, la 
Trobada Alternativa de Nou 
Barris va organitzar una àgo-
ra per tal que la gent pogués 
expressar les seves inquietuds 
sobre el tema de l’habitatge. 
Les ganes de lluita i festa i un 
poc de sol van permetre una 
Jornada que va cobrir sobra-
dament totes les expectatives, 
amb centenars de persones 
participant de festa, concerts, 
informació ciutadana, tallers, 
batucada, paradetes d’entitats, 
circ, assemblea al carrer i ma-
nifestació fi ns a les portes de 
l’Ajuntament de Districte.

PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA

 ras i curt

Manifestació per l’educació pública.
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Entrevistem en Xavi, 
membre dels Diables de 
Sant Andreu, que recent-

ment han participat d’una mani-
festació en defensa de la cultura 
popular a Berga.

- El passat 7 de febrer, milers 
de persones es van manifestar 
contra la Directiva europea so-
bre l’ús de materials pirotècnics 
a Berga. Valtros també hi éreu, 
per què?
Era una cita obligada per a totes 
les colles! La directiva europea té 
3 punts confl ictius: en primer lloc, 
l’edat per poder “cremar”; en segon 
lloc, l’ús de la pirotècnia es canvia i 
queda com a professional. Elimina 
l’espectacle així com la possibilitat 
de contractar-lo, perquè s’encareix 
molt. I en tercer lloc, obliga a 
una distància de 15 metres entre 
l’article pirotècnic i el públic. Això 
fa desaparèixer qualsevol correfoc.

- Com està la situació legal ara?
La directiva té l’article 8 que diu 
que els governs estatals poden 
modifi car-la, es podria adaptar 
per motius de cultura popular o 
motius religiosos. Ara això s’ha de 
treballar des d’aquí. El problema, 
però, és que la gent s’ha despertat 
tard, tots en som culpables, perquè 
aquesta directiva és del 2007. Però 
clar, hi ha algunes coordinadores 
i federacions que estan infi ltrades 
políticament. Al congrés de l’Estat 
espanyol s’hi ha entrat una propos-
ta no de llei perquè es reguli segons 
el tret diferencial, i des del Parla-
ment del Principat també s’hi està 
treballant. Segurament al maig hi 
haurà un esborrany.

- Hi ha previstes altres mesures 

de pressió després de la mani-
festació de Berga?
Hi ha algunes coses preparades a 
l’abril i al maig, però abans, aquí 
Sant Andreu, es vol ja fer una ac-
ció. Serà el dissabte 21 de març, i 
ens hem citat les 5 colles del Dis-
tricte de Sant Andreu (Diables de 
Sant Andreu, Diables de la Sagrera, 
Trinifoc, Diables del Bon Pastor i la 
Satànica), juntament amb moltes 
colles infantils de diables de Barce-
lona. Serà a partir de les 17h, a la Pl. 
Orfi la, i hi ha previst tot un recor-
regut fi ns acabar a Can Fabra.

- Fa 2 anys, quan us entre-
vistàvem, la situació del local es-
tava a l’aire, com està ara?
Doncs la situació és més o menys 
la mateixa. Continuem treballant 
i mantenint el local, però no ten-
im cap resposta de l’Ajuntament. 
Per part nostra no movem fi txa 
perquè ho canalitzem a través de 
l’Harmonia.

- De fet, no només no vau anar 
a Can Galtacremada sinó que 
sembla que encara dinamitzeu 
més el local que abans.

Sí, ara mateix, acollim un taller de 
trapezi, un de xanques, els assajos 
de la Bastonera de Sant Andreu, un 
grup de pallassos que estan creant 
aquí un nou espectacle arrel d’un 
taller que havien fet abans aquí, i 
també hi ha els grups de música 
que assagen al buc del local.

- Com veus la cultura popular a 
Sant Andreu?
Cal dir que el naixement de la Bas-
tonera ha estat important, perquè 
era una mancança a Sant Andreu. 
I no és fàcil que surti de cop i volta, i 
menys amb molta gent que ja estava 

implicada en d’altres mogudes.

- I com esteu a Diables?
Francament bé, perquè estem em-
brancats/es en projectes socials 
amb molta gent. També estem con-
tents/es perquè ha entrat gent nova 
i això sempre és una alegria.
Ara estem treballant en un especta-
cle nou per presentar fi ns el “Fica’t al 
SAT!”, el mes de maig. I hem pintat 
el local i la porta de fora!

- Què n’opines de la vida cultural 
de Can Galtacremada?

Com a local per a entitats està 
molt bé, però de la idea inicial 
al que és, ha canviat molt. És un 
centre d’entitats culturals, però no 
un centre de cultura popular, que 
generi cultura. És estàtic, no hi ha 
vida.

- D’aquí a 10 dies està or-
ganitzada la 3a calçotada per 
l’Harmonia, com està el pati?
La calçotada molt bé, amb molta 
il•lusió i ganes. Ara, la situació 
de l’Ateneu està “que trina”. Es-
tem a expenses que es creï l’últim 
compromís que vam arrancar: la 
creació d’una taula estable per al 
Casal de barri, com li diuen ells, és 
a dir, l’Ateneu. Les comissions de 
seguiment, fi ns ara, eren informa-
tives, no participatives.
De fet, fi ns a dia d’avui [25 febrer] 
no teníem cadires ni taules, com 
l’any passat, que les vam haver de 
llogar. Al fi nal han cedit i posaran 
la infraestructura, que és el que els 
toca.

- Per l’Harmonia, quin futur hem 
d’esperar? I quant de temps?
Ni ells ho tenen clar. A la pregunta 
de per què havien desaparegut par-
tides pel Casal de barri del PAD, 
van contestar amb evasives, i al 
fi nal, sense comprometre-s’hi, de-
ien que ho volien veure acabat en 
aquesta legislatura, això vol dir cap 
al 2010. I és que no es poden de-
morar massa més.

- Vols afegir alguna cosa més?
No a la directiva europea sobre 
material pirotècnic! Els correfocs 
es seguiran fent, però com?! Que 
controlin més Sant Joan...! Però 
com que darrera hi ha un negoci, 
no ho fan.

“No a la directiva europea sobre 
material pirotècnic!” 
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