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La Festa Major és 
del poble
La Festa Major 2009 ha marcat un cop més la distàn-
cia entre el poble i la Comissió de Festes. Cada cop 
més, les propostes auto-organitzades estan esdevenint 
la columna vertebral de la Festa Major, adpotant un 
paper rellevant en la programació festiva.

“La lluita tot just acaba de 
començar”

Pugen els preus del transport 
tot i la retallada de serveis

Aquest 2009 s’ha posta en funcionament el CEIP i ja s’està ini-
ciant el projecte de les Fabriques de creació a l’antiga Fabra i 
Coats. Malgrat això, encara no s’han posat les bases de l’esperat 
Ateneu Popular que reivindica des de fa tres anys l’Harmonia.  
En parlem amb l’Ivan, un dels membres de la Plataforma.

Les tarifes dels bitllets de rodalies de 
Renfe pugen un 6%

Els preus de l’autobus i el metro, una 
mitjana d’un 2%

Les obres d’infraestructures 
més importants de Barcelona 
s’estan desenvolupant al Dis-
tricte de Sant Andreu. Més de 
6500 milions d’euros s’han in-
vertit únicament en la L9 del 
Metro, que arribarà al barri 
de Bon Pastor, Sant Andreu 
i Sagrera entre la primavera i 
l’estiu de 2010. 
Una parada de metro, al Bon 
Pastor, reclamada des de fa 
molts anys i que arribarà, jus-
tament, en un moment d’una 
clara aposta de renovació total 
del barri, segons l’Ajuntament, 
o de destrucció d’una idio-
sicràcia especial, per part de 
part del veïnat.
Mentrestant, en un context 
d’alts índex d’atur i precarietat 
laboral, les tarifes del trans-
port metropolità pujaran una 
mitjana d’un 2%, enmig de 
les fortes crítiques del veïnat. 
Per si no fos prou, les tarifes 
de rodalies de Renfe pujaran 
fi ns a un 6%.
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Les obres d’infra-
estructures més 
importants de Bar-
celona s’estan desen-

volupant al Districte de Sant 
Andreu

Més de 6500 milions d’euros 
s’han invertit únicament en 
la L9 del Metro, que arrib-
arà al barri de Bon Pastor, 
Sant Andreu i Sagrera entre 
la primavera i l’estiu de 2010. 
Ja s’han obert les estacions de 
Santa Coloma (Can Zam, 
Singuerlín, Església Major, 
Fondo i Can Peixauet) i molt 
aviat ho faran les correspo-
nents de Badalona: Gorg, La 
Salut i Llefi à.

Al Bon Pastor, la L9 hi 
arribarà per Setmana Santa, 
després de més de 30 anys 
de reivindicacions veïnals per 
tal que hi arribés el metro. 
Transport que hi arribarà, fi -
nalment, en un moment de 
màxim canvi urbanístic amb 
l’enderrocament de ja dues 
fases de la remodelació de les 
Cases Barates. I el TAV cada 
vegada més aprop.

I és que, tal com s’ha fet 
evident els últims anys, les 
requalifi cacions urbanístiques   
que suposa l’arribada del TAV 
a la Sagrera són una prioritat 
del consistori. 

La Línia 9 del Metro 
consta de 52 estacions, de les 
quals 20 seran intercanviadors 
connectats als altres transports 
ferroviaris de Barcelona, és a 
dir: TAV, Renfe, Ferrocarrils 

Sant Andreu concentra gran part 
de les obres de transports
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de la Generalitat, TRAM i 
Metro. El gran distribuidor de 
la Sagrera s’estrenarà a la pri-
mavera del present any, com 
l’estació d’Onze de Setembre 
de Sant Andreu de Palomar. 
Des del Centre de Comanda-
ment de la Sagrera, a més, es 
controlarà la conducció de tots 
els trens de l’L9. L’entrada en 
funcionament de la darrera lí-
nia del Metro va començar la 
passada tardor i es preveu que 
es completarà l’any 2014.

Esquerdes als edifi cis

Amb les obres de la nova lí-
nia, tal i com ha passat també 
en nombrosos edifi cis propers 
a les obres del TAV, alguns 
veïns van haver de demanar 
l’assistència dels pèrits mu-
nicipals davant les esquerdes 
aparegudes a les seves cases. 
Malgrat això, sembla que ja 
s’ha arribat a un pacte amb 
l’Ajuntament.

L’ATM puja fi ns a un 2% el 
preu dels bitllets

Precisament és aquesta am-
pliació del servei de metro 
que l’Associació de Trans-
port Metropolità ha posat 

IGNACIO  PÉREZ

VOTAR A DIARI

aamb ulls propis

d’excusa per tal d’incrementar 
les tarifes. Malgrat això, no ha 
tingut en compte la retallada 
de serveis que, des del 2007, 
s’està efectuant als serveis 
d’autobusos de la ciutat. De 
fet, amb el nou horari està 
previst aplicar a partir de l’11 
de gener de 2010, els serveis 
s’hauran reduït un 7%. 

A més del fet que, en els 
darrers 3 anys, l’empresa ha 
reduït serveis fi ns al punt 
que s’han eliminat 100 llocs 
de feina i que, a TMB, hi 
ha 1 directiu per cada 4 bu-
sos. Directius als que se’ls ha 
augmentat el sou una mitjana 

d’un 12%, mentre que el dels 
treballadors només s’ha pujat 
un 3%. De fet, hi ha 50 direc-
tius que cobren entre 70.000 i 
100.000€ anuals

42.000 persones al Facebook 
contra la pujada de preus 

Milers de persones s’han unit 
al grup de la xarxa social Fa-
cebook per tal de mostrar el 
seu rebuig a la pujada de preus 
i adherir-se a la manifestació 
convocada pels mateixos in-
ternautes el 30 de gener a les 
sis de la tarda a la Plaça Uni-
versitat de Barcelona. 

El diumenge 13 de desembre, quasi 
200.000 persones de 166 municipis del 
Principat de Catalunya van anar a votar 
sobre la independència d’aquest territori, 
i ho van fer favorablement en prop d’un 
95%. Cal destacar, però, que a Berga, 
la pregunta es referia a la totalitat dels 
Països Catalans. Més enllà dels resultats 
i les felicitacions, però, cal que la gent del 
carrer (la que va anar a votar, la que es-
tava treballant àrduament per organitzar 
tot això), porti endavant la seva crítica 
amb una refl exió més profunda: quina 
independència? I de qui?
La nació catalana són els Països Cata-
lans, de Fraga a Maó i de Salses a Guar-
damar; i quin context millor que una 
consulta simbòlica per referenciar i fer 
visible quin és el nostre país? Berga va 
deixar clar que parlar de Països Cata-
lans era possible; és més, van superar la 
mitjana.
I tornant a la primera pregunta, quina 
independència volem? Perquè quasi totes 
les preguntes incloïen que un hipotètic 
Estat català sobirà s’inscrigués dins la 
Unió Europea. Potser cal recordar que la 
UE és aquell ens que defensa aferrissada-
ment els Estats ja existents (ens impedir-
ia qualsevol independència dels estats es-
panyol i francès). Però encara pitjor: és la 
mateixa que empara les tortures a l’Estat 
espanyol; que aplaudeix la retallada de 
drets que suposa la Llei de partits; que 
col·labora militarment i econòmica amb 
l’ocupació de països sobirans arreu del 
món; que segueix fomentant les desigual-
tats econòmiques arreu del planeta; que 
és incapaç d’impulsar mesures per frenar 
el canvi climàtic perquè n’és responsa-
ble directe; que no és res més que una 
maquinària econòmica al servei de les 
grans empreses. Un cop fóssim lliure, 
voldríem ser còmplices d’això?
Que la gent hagi pogut votar sobre la in-
dependència del Principat és, sens dubte, 
quelcom que s’ha de celebrar. Ara bé, un 
cop deixats portar per l’eufòria inicial, cal 
fer les coses amb més cap, i entendre que 
una fl or no fa estiu: per poder canviar 
l’ordre de les coses, cal lluitar a diari, cal 
trencar-se les banyes cada dia, i fer-ho a 
nivell local, de base. La construcció d’un 
país, l’autodeterminació, no és un vot 
individual en una urna, sinó una pràctica 
col·lectiva constant. I és per això que 
sobren els que se’n volen posar medalles, 
treure’n rèdits electorals i/o manegar les 
coses des de dalt per al seu propi interès. 
Avisats queden.

El Palau de la Música Catalana va 
ser construït, fa més de cent anys, 
per ser la seu de l’Orfeó Català i 
donar un impuls a la música del 

nostre país. Des que la seva gestió va ser 
confi ada a Fèlix Millet, aquesta institució 
ha sofert una transformació subtil però pro-
funda. Ha passat de ser una seu cultural a 
un gran negoci, encarat a extreure el màxim 
benefi ci per al profi t d’uns pocs.

VA SER EL MATEIX FÈLIX MILLET 
qui va crear la Fundació Orfeó Català-Palau 
de la Música. Aquesta fundació rebia mil-
ions d’euros per part d’empreses privades; 
fi ns i tot l’Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat hi col·laboraven econòmica-
ment. Però Millet feia amb aquells diners el 
que li venia de gust, sense que a ningú se li 
acudís demanar-li’n comptes, protegit com 
estava per l’aura de puresa del Palau.

UN DELS OBJECTIUS DE LA FUNDACIÓ és, ironies de la vida, “cercar 
recursos materials per al desenvolupament dels col·lectius de la institució (Orfeó 
Català i Escola Coral de l’Orfeó Català)”. Aquests suposats recursos no van 
arribar mai a les mans que pertocaven: des de fa molts anys l’Orfeó Català i els 
seus cors vivíem en un estat de precarietat econòmica que, per la seva durada, 
havíem acceptat com a estat natural. Sense que ningú se n’adonés, l’Orfeó havia 
passat de ser el perquè de tot plegat a ser tan sols una peça més.

SEGONS EL MEU PARER, el més aberrant ha sigut la manera en què l’antic 
president ha deixat de banda la música prioritzant els interessos econòmics. Això 
s’ha fet palès de moltes maneres, però per posar un exemple, llogava la sala per 
fer convencions d’empreses privades mentre que els cors gairebé no hi posàvem 
els peus.

ELS MEMBRES DELS CORS som amants de la música, i com a tals estem 
orgullosos de formar part d’una institució com el Palau. El nostre error va ser 
pensar que tots els que estaven implicats en la direcció tenien el mateix senti-
ment que nosaltres, és a dir, que estimaven el Palau i la música per sobre d’altres 
interessos.

ARA QUE S’HA DESTAPAT EL PASTÍS, els que realment formem part 
del Palau no volem mirar el passat i consumir-nos en la ràbia de no haver 
escapat abans de les urpes de la corrupció. Preferim obrir una nova etapa plena 
d’optimisme i il·lusió, perquè realment les coses han començat a canviar, i espe-
rem que a partir d’ara la música pugui ser la nostra única preocupació.

Per una nova etapa
Al carrer es diu...

Júlia Jareño, andreuenca i membre del Cor de Noies de l’Orfeó Català

Edita: Col·lectiu Andreuenc d’Informació Crítica (CAIC)
Correu-e: eixida.stap@gmail.com / Bloc: http://eixida.wordpress.com
Llicència BY-NC-SA: No es permet un ús comercial de l’obra original ni de les 
possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència 
igual a la que regula l’obra original. // La responsabilitat dels articles d’opinió 
recau exclusivament en els seus autors i autores.

La L9 arribarà per 
Setmana Santa al 
Bon Pastor després 
de més de trenta 
anys de reclamar-la
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El CSO la Gordíssima ha 
fet aquest desembre el seu 
primer aniversari. Des de 
la seva okupació el novem-
bre de 2008 s’han actes de 
tot tipus, com són diverses 
xerrades sobre gènere, an-
tirrepresives i els dinars 
vegans.
També s’han fet activitats 
de caire cultural com les 
jornades per la llengua, 
teatre, presentacions de lli-
bres, recitals de poesia, tall-
ers, cabarets, exposicions, 
projeccions o concerts. O 
lúdics, com la festa de car-
nestoltes o la de Sant Joan, 
i d´autogestió, com són les 
cafetes dels dijous, diven-
dres o dissabtes.
El CSO la Gordíssima 
s’ha convertit també en un 
lloc de distribució de ma-
terial i de premsa alterna-
tiva o de contrainformació, 
en un lloc obert o poder 
fer assemblees i actes de 
tot tipus, on poder fer un 
beure a un preu. 
Els col·lectius sense lo-
cal han pogut guardar-
hi el seu material i han 
pogut fer servir el material 
d’altres col·lectius o del 
CSO. Cal esmentar també 
el projecte de vivenda que 
hi ha a sobre del CSO, on 
des del principi hi ha vis-
cut gent.
Ara estan preparant la cel-
ebració d’aquest primer 
aniversari. El dissabte 9 de 
gener hi haurà una matinal 
infantil, un dinar popular i 
després una carajillada de 
sobretaula. A la tarda hi ha 
prevista una jam session 
rumbera i a la nit es farà 
un concert.

CSO La Gordíssima; 
un any d´ocupació

Ferran Julian, exregidor de 
Seguretat a l’Ajuntament de 
Barcelona i alcalde de dis-
tricte de Sant Andreu durant 
el període de 1999 a 2003 ha 
estat citat a declarar pel jutge 
de l’Audiència Nacional es-
panyola, Baltasar Garzón, 
en càrrec de testimoni en 
l’operació Pretòria. L’actual 

conseller delegat, i anterior-
ment exgerent de Regesa, 
empresa pública urbanística 
del Consell Comarcal del 
Barcelonès, ha estat citat 
per la ronda de declaracions 
prevista pel 12 de gener per 
tal d’esclarir responsabilitats 
en la trama de corrupció ur-
banística que està sacsejant 

tot el barcelonès nord en 
els últims mesos. Ha estat 
citat juntament amb 10 tes-
timonis més, entre els que 
destaca Maite Arqué, també 
militant del PSC i exalcald-
essa de Badalona. La resta de 
declarants tenen vinculació 
amb constructores públiques 
o privades. 

Ferran Julian citat a declarar pel cas Pretòria

L’edifi ci situat al barri del Congrés 
està enllestint les obres per a obrir 
l’equipament artístic amb la mostra 
Canòdrom 00:00:00.

L’any 2005 l’Ajuntament de Barcelona va 
comprar l’edifi ci per tal d’obtenir espai públic a 
un barri que l’Associació de Veïns del Congrés 
descriu com el més necessitat d’equipaments i 
amb menys espai públic de tota la ciutat. De 
fet, l’emplaçament que ocupa el canòdrom és 
l’únic qualifi cat com a equipament públic de 
tot el barri pel Pla General Metropolità de 
1977.

El caràcter de patrimoni arquitectònic de la 
ciutat fan que l’estructura metàl·lica que cara-
cteritza l’edifi ci s’hagi de conservar, pel que 
una actuació rehabilitadora té un cost molt 
gran. Després d’una negativa inicial, gracies a 
l’ajuda dels fons especials d’inversió local de 
l’Estat espanyol, la Conselleria de Cultura de 
la Generalitat ha acceptat ubicar al canòdrom 
el nou centre d’art contemporani per a artistes 
emergents, que abans es trobava al Centre 
d’Art Santa Mònica.

A més, a principis de desembre el CoNCA 
(Consell Nacional de la Cultura i de les Arts) 
ha fet públic que el nou director del centre 
serà el suïs Moritz Küng, afí a la línia interna-
cional de producció artística que té el centre. 

Per a la presentació en societat del nou centre, 
el CoNCA ha presentat uns ajuts per a artistes 
audiovisuals per valor de 300.000€ que han 
despertat cert recel entre el col·lectiu d’artistes 
degut al ínfi m plaç que s’ha donat per presen-
tar els projectes, hipotecant així el nivell de la 
producció resultant.

El Canòdrom reobre les portes com a 
nou Centre d’Art Contemporani

Les obres del Canòdrom a 31 de desembre.
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La Festa Major 2009 
ha marcat un cop 
més la distància entre 
el poble i la Comissió 

de Festes. Cada cop més, les 
propostes auto-organitzades, 
així com la col·laboració mú-
tua entre aquestes, esdevenen 
columna vertebral de la Fes-
ta Major, i adopten un paper 
rellevant en la programació 
festiva.

Per fer aquesta crònica, po-
dríem tranquil·lament copiar 
la de l’any passat, i ningú se 
n’adonaria. I és que, si no fos 
per les propostes que les enti-
tats i col·lectius organitzen pel 
seu compte (i que tenen la seva 
màxima expressió en les Festes 
Alternatives i la Festa Major 
Reivindicativa), la notícia re-
sultant seria la mateixa. 

Tot i que enguany les al-
tes temperatures han afavorit 
que la gent sortís molt més al 
carrer i la percepció de festa 
major fos molt superior a anys 
enrere, el 2009 ha vist com la 

Comissió feia un programa 
sense novetats, i eren les enti-
tats, col·lectius, les FFAA i la 
FMR qui agafaven el relleu. 
Eren les seves activitats les que 
reunien més gent i feien més 
caliu, les que donaven varietat 
i frescor a un programa an-
quilosat. Per posar només un 
exemple, el dia 5 mentre les 
FFAA portaven els AtVersaris 
en concert i la FMR feia una 
forta aposta amb Rauxa, el 
cartell de l’envelat era, un cop 

més, la Salseta del Poble Sec. 
Resultat: l’envelat mig buit, i 
els altres dos concerts, plens 
de gent. I així podríem seguir 
amb d’altres activitats (com al-
guns concerts organitzats per 
caus i esplais) que han agluti-
nat gran part del públic jove (i 
no tant jove), demostrant un 
fort arrelament al poble.

Potser aquesta és la ten-
dència a Sant Andreu. La 
gent, farta d’esperar que algú 
els munti la festa, aposta per 

donar suport a aquell que s’hi 
esforça i fa una proposta al-
ternativa. En canvi, la Comis-
sió passa a ser algú cada cop 
més distant. Algú escollit pel 
clientelista teixit associatiu de 
Sant Andreu que fa i desfà al 
seu gust... i al del Districte. I 
és que enguany, la Comissió 
ha tornat als seus moments 
més foscos, tot aplicant cen-
sura política en un acte de la 
FMR. Per quart any conse-
cutiu celebraven el torneig de 
futbol sala “Fes-li un gol a la 
constitució”, que té lloc sem-
pre el 6 de desembre; enguany, 
amb rècord de participació: 8 
equips d’adults i 1 d’infantil. 
Al llibret de festes, però, l’acte 
hi va sortir com a “Fes un gol”, 
sense que la FMR no sabés res, 
tot i que havia parlat amb la 
Comissió per altres canvis en 
el programa.

En defi nitiva, tot un cúmul 
de circumstàncies que haurien 
de convidar la Comissió a re-
fl exionar sobre la seva gestió, 
composició, manera de fer i re-
lació amb la gent de Sant An-
dreu i el Districte. Que siguin 
les activitats dels col·lectius les 
que recullin més gent, amb 
més arrelament i cada cop més 
consolidades haurien de ser 
arguments més que sufi cients 
perquè, d’una vegada, entones-
sin un mea culpa.

La Festa Major és del poble
redacció 

Moment del muntatge de la carpa de les Festes Alternatives.

Perill de desnonament al Bon Pastor

Les condicions de reallotja-
ment pactades per l’AVV del 
Bon Pastor amb l’Ajuntament 
de Barcelona i el Patronat 
Municipal de l’Habitatge 
comencen a tenir les seves 
conseqüències. Una de les an-
tigues veïnes de les Cases Ba-
rates, reallotjada en la primera 
fase de remodelació és a punt 
de ser desnonada. 

Una situació en la què es 
troben actualment gairebé 
una desena de famílies. En 
la majoria de casos per la 
impossibilitat de pagar les 

hipoteques que van haver de 
contractar per tal de comprar 
el pis.

El cas més extrem és el 
de la Maria Rosa i la seva 
família, que ja van patir una 
primera ordre de desallot-
jament el passat 18 de no-
vembre. En aquest cas, però, 
gràcies a la pressió veïnal 
varen aconseguir ajornar-la 
per  aquestes dates, després 
de Nadal. 

La Maria Rosa té 26 
anys i tres criatures i, després 
que el seu germà s’hagi que-
dat a l’atur i la seva mare i 
ella sense poder treballar, li és 
impossible fer front als cos-

tos que suposa la hipoteca i 
les despeses bàsiques del pis, 
el doble de cares que a les 
Cases Barates.

D’aquesta manera, tan 
sols tres anys després del re-
allotjament, ha perdut el seu 
pis, ara propietat del Banc 
Sabadell. Segons denuncia la 
Maria Rosa, ni l’Ajuntament, 
ni el Patronat ni Serveis So-
cials li han donat l’ajuda per 
quedar-se al barri.

L’Associació Avis del 
Barri ja fa temps que advertia 
la situació i denunciava que 
les condicions que imposava 
el patronat no són gens favo-
rables al veïnat.

redacció 
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L a FAVB, Federació 
d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de 
Barcelona, ha orga-

nitzat l’exposició “Barcelona, 
40 anys d’acció veïnal”. Amb 
voluntat de recuperar la me-
mòria de la lluita veïnal en el 
tardo Franquisme i la Transició 
fi ns al dia d’avui, s’han recollit 
les principals victòries veïnals 
als barris i pobles de la ciutat. 

La mostra presenta un llistat 
de les “100 accions veïnals que 
han canviat Barcelona”, dividi-
des per districtes. En l’apartat 
de Sant Andreu hi podrem 
trobar el parc de la Pegaso, la 
Fabra i Coats, la Rambla, les 
Casernes, el metro del Bon 
Pastor, la presó de la Trinitat, la 
Torre del Fang, la plaça Miró, i 
la plaça Hispano-Suiza.

Així mateix, compta amb 

dos vídeos de lluites i reivin-
dicacions veïnals de Barcelona 
i Madrid, uns quants panells 
temàtics dels eixos de la lluita 
veïnal i les principals portades 
de la revista de la FAVB, La 
Veu del Carrer. La publicació 
celebra el seu 15é aniversa-
ri i ha presentat un número 
especial amb l’explicació de 
moltes d’aquestes accions veï-
nals, alguns articles de refl exió 
històrica i present i quaranta 
entrevistes a membres del mo-
viment veïnal, entre elles dues 
referides a Sant Andreu.

L’exposició explica l’aparició 
de les actuals associacions de 
veïns com a Asociaciones de 
Cabezas de Familia, un apa-
rell de control social a nivell 
local que la legislació feixista 
havia creat de la mà de Ma-
nuel Fraga. En els casos en que 
s’aconseguí salvar la censura, 
aquests llocs de trobada es van 
usar com a nodes d’activitat 
política dissident, en paral·lel 

a la tasca d’urbanisme i reivin-
dicació d’equipaments. Partint 
d’aquest punt la mostra per-
met refl exionar sobre el camí 
que han recorregut les asso-
ciacions així com repassar de 
manera global les considerades 
victòries veïnals. Moltes de les 
accions veïnals enumerades, 
malgrat ser un benefi ci pels i 
les veïnes, han estat principal-
ment un negoci per a les grans 
immobiliàries, com el Consor-
cio de la Zona Franca, que es 
dediquen a especular a costa 
del treball aliè i que la força 
del veïnat no ha fet més que 
truncar la totalitat de les seves 
aspiracions, el principal modus 
operandi de l’Ajuntament de 
Barcelona per recuperar els es-
pais públics.

Fins l’1 de febrer es pot 
visitar al Museu d’Història 
de Barcelona. Més tard circu-
larà pels districtes. També es 
pot visitar integrament al web 
www.memoriaveinal.org. 

La lluita veïnal fa memòria 
aBarcelona

Culturetes...

Una exposició organitzada per la FAVB recull les lluites veïnals dels últims 
40 anys a Barcelona. 

Avui podem menjar...

Ingredients per a 
4 persones

- 4 lloms de bacallà  
dessalat (190 gr./peça)

Puré  de moniato
- Oli d’oliva, 1 ceba, 
½ porro, 2 moniatos, 
brou suau de verdures 
o aigua

Estofat de sèpia i 
bolets
- 1 sèpia, 2 dents 
d’all, 2 cebes, 100 gr. 
de rovellons, 40 gr. 
de ceps secs, 2 patates, 
mantega, oli d’oliva, 
vi blanc, llorer 

Bacallà torrat
Torrem el bacallà  per la pell a la planxa. Passats 6’ li donem la volta i l’acabem de fer 3’ més.

Puré  de boniato: Tallem la ceba i el porro a bocins i els sofregim a una cassola amb 3 cullerades 
soperes d’oli. Quan ja s’hagin daurat les verdures, hi afegim els moniatos pelats i tallats a quadrats 

grossos. Li donem un parell de voltes al contingut i ho cobrim amb el brou. Salpebrem. Ho deixem 
coure 20’. Retirem del foc i ho triturem amb el braç elèctric.

Estofat de sèpia i bolets: Tallem la sèpia (potes incloses) a bocins. La saltegem 1’ a una cassola amb 
dues cullerades d’oli. La traiem del recipient i hi afegim a la cassola l’all, després la ceba i el llorer, i ho 

deixem confi tar a foc lent. Passats 20’ li tirem un gotet de vi blanc i ho deixem reduir, que s’evapori 
l’alcohol. Després li tornem a introduir la sèpia a la cassola i ho deixem coure 20’ més o fi ns 

que la sèpia estigui tendra.
Paral·lelament saltegem a una paella amb una cullerada d’oli la patata tallada a quadradets regulars. 

Quan aquests estiguin daurats, hi aboquem els ceps picats (hidratats durant tota una nit) i els 
rovellons tallats a bocins també. 2’ de cocció i ho ajuntem tot a la cassola amb la sèpia. 

Ho deixem coure 5’ tot plegat.
Decoració i muntatge: Tallem el bròquil a brots petits i el saltegem, juntament amb els alls tendres, 

a una paella 3’ amb 1 cullerada d’oli i a foc una mica viu. Fem una pinzellada a la base del plat amb el 
puré de moniato. A sobre del puré hi col·loquem una cullerada de l’estofat de sèpia i bolets i a sobre 

d’aquest el llom de bacallà. Decorem amb el bròquil i l’all tendre saltejat i una branqueta de farigola. 

redacció 

El passat 17 de des-
embre, el ple del 
Congrés dels Di-
putats espanyol, 

ha donat via lliure al projec-
te de Llei Orgànica de Salut 
Sexual i reproductiva i de 
la interrupció voluntària de 
l’embaràs. El text s’ha apro-
vat amb 184 vots a favor, 158 
en contra i 1 abstenció. El 
projecte de llei ha comptat 
amb el suport del PSOE, el 
PNB, ERC, IU-ICV, BNG, 
NaBai, i ha estat rebutjat pel 
PP, UPyD, UPN i CC. Els 
diputat de CiU han gaudit de 
llibertat de vot, 7 dels 10 de la 
coalició han votat en contra.

Actualment, l’avortament està 
tipifi cat com a delicte i castigat 
amb penes de presó o multa 
segons el Codi Penal espanyol, 
i sols es contemplen 3 supòsits 
d’excepció, recollits a la Llei 
orgànica 9/1985 de despenalit-
zació de l’avortament: abans de 
les 12 setmanes d’embaràs, si la 
gestació es conseqüència d’una 
violació denunciada; abans de 
les 22 setmanes en cas de mal-
formació greu del fetus; i sense 
límit temporal en cas de perill 
psíquic o físic per la mare.

Sota aquest darrer supòsit, 
i particularment basant-se en la 
salut psíquica de la mare, que-
dava una escletxa per permetre 
l’avortament de forma legal. 
Tot i així, la necessitat d’un dic-
tamen mèdic que certifi qués 
el risc per la salut de la mare 
no permetia que fos la pròpia 
dona qui prengués aquesta de-
cisió, sinó que havia d’atorgar a 
altri aquesta facultat.

Amb l’aprovació de la 
nova llei de l’avortament, es vol 
donar resposta a una demanda 
recurrent del moviment femi-
nista, el dret a les dones a deci-

El congrés espanyol aprova la 
nova llei d’avortament

dir sobre el seu propi cos. Tot i 
així el nou text, no respon a les 
expectatives generades, doncs 
no despenalitza totalment la 
interrupció de l’embaràs ni 
dóna total autonomia a la dona 

per decidir per si mateixa temes 
relacionats amb salut sexual i 
reproductiva.

La proposta de la nova 
llei permet una interrupció de 
l’embaràs lliure fi ns la setmana 
14 de gestació i aquest termini 
s’amplia a les 22 setmanes en 
cas de risc de salut per la mare 
o malformacions del fetus, no 
hi ha límit en cas de malfor-
mació greu del fetus incom-
patibles amb la vida; es tracta 

doncs, d’una llei de terminis 
que no contempla la possibili-
tat d’interrompre un embaràs a 
partir de la setmana 22 en cas 
de perill de la salut de la mare 
o altres motius.

Per altra banda, un cop la 
dona ha decidit interrompre el 
seu embaràs, la llei preveu que 
hauran de passar 3 dies per dur 
a terme l’avortament. Aquesta 
mesura posa en dubte la ca-
pacitat de la dona per prendre 
una decisió ferma, doncs pres-
suposa que tot i haver pres una 
decisió li calen 3 dies més de 
refl exió.

El punt que ha generat més 
debat al parlament i al carrer ha 
estat que en una primera ver-
sió la proposta de llei permetia 
que les joves entre 16 i 17 anys 
poguessin decidir avortar sense 
el consentiment patern. Aquest 
punt s’ha desencallat a través 
d’una fórmula senzilla facilitant 
el sí del PNB, inicialment con-
trari a donar suport a la llei: no 
serà obligatori el consentiment, 
però sí informar als progenitors, 

excepte en el cas que si la noia 
ho comunica li suposi un perill 
de violència familiar. El que no 
diu la llei és què es considera 
perill i com s’al·lega.

Seguint el tràmit parla-
mentari, i després de superar la 
votació al Congrés dels Dipu-
tats, el text serà remès al Senat 
per a la seva aprovació. Es trac-
ta de l’últim escull, doncs el Se-
nat sols té dues opcions: apro-
var el text o bé, si no l’aprova, 
el text serà retornat al Congrés 
dels Diputats perquè aquest 
l’aprovi. Així doncs, passi el que 
passi al Senat, l’Estat espanyol, 
passarà de tenir una llei sobre 
l’avortament basat en supòsits 
per tenir una llei de terminis.

Neus Diana i Mir

Actualment 
l’avortament està 
tipifi cat com a 
delicte i castigat 
amb penes de presó

Ens hi fixem |
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Aquest 2009 s’ha 
posta en funcion-
ament el CEIP 
Can Fabra, en 

barracons, i ja s’està iniciant 
el projecte de les Fabriques de 
creació a l’antiga Fabra i Coats. 
Malgrat això, encara no s’han 
posat les bases de l’esperat At-
eneu Popular que reivindica 
des de fa tres anys l’Harmonia 
per solucionar part del dèfi cit 
d’espais que pateixen des de fa 
anys les entitats de Sant An-
dreu.  En parlem amb l’Ivan, 
un dels membres de la Plata-
forma.

- La Fabra i Coats apareix a 
l’exposició sobre els 40 anys de 
lluita veïnal de la FAVB com 
una victòria veïnal. Ho és?
Penso que una petita part sí, 
però no hem aconseguit tot el 
que podia arribar a ser. Algunes 
coses han estat fetes per decret 
i no han comptat amb la opinió 
veïnal: els pisos, les escoles, la 
nau central... Però encara s’han 
de jugar moltes partides i queda 
per veure el funcionament que 
tindrà i si tindrà èxit o no. La 
victòria és que s’hagi comprat i 
que no es tiri a terra gràcies a la 
pressió veïnal.

- A la nau central de la Fabra 
i Coats hi anirà el projecte de 
les Fàbriques de creació, molt 
diferent a un projecte autoges-
tionat per les entitats. Quin 
posicionament preneu al re-
specte.
El projecte de la nau central 
no resta importància al nostre, 
que és per obrir-se i gestionar 
per part de les entitats del po-
ble i dur a terme activitats a 
nivell cultural i educatiu. Tot i 
que l’Harmonia estarà oberta 
a la ciutat, ha d’estar portada 
pel poble. La nau central rep-
resenta la professionalització 
artística, però es poden retro-
alimentar. Però també s’ha de 

“La lluita tot just acaba de 
començar”

parlem amb | IVAN ALTIMIRA, FEDERACIÓ D’ENTITATS L’HARMONIA

veure com es gestiona, i que no 
es torni a encallar com a passat 
amb la tercera planta de Can 
Fabra. Fins que no comenci no 
es pot veure si és benefi ciós, si 
hi ha els mitjans, etc. 

- En quin estat es troben les ne-
gociacions amb el Districte?
Després de tres anys de creació 
de l’Harmonia seguim tenint 
converses amb el Districte per 
arribar a un acord. Estem duent 
a terme una taula de treball i ja 
tenen els plànols dels nostres 
arquitectes de com volem les 
sales, etc.  ja que ningú millor 
que les pròpies entitats sabem 
les nostres necessitats. Hi ha 
el compromís de posar-s’hi 
a treballar amb arquitectes i 
ajuntament. A partir d’aquí es 
començarà la negociació sobre 
com s’ha de gestionar. Per això 
s’ha d’estar atents als movi-
ments i acords, perquè l’Ateneu 
no es converteixi en una altra 
cosa. La lluita, possiblement, 
ara tot just acaba de començar.

- Des de fora, del carrer, no 
es visualitzen ni la lluita ni les 
reivindicacions de l’Harmonia. 
Així com tampoc en quin estat 
es troba el projecte d’Ateneu 
Popular.
Tothom que es mogui en les 
entitats de Sant Andreu ens 
coneix, però per l’acumulació de 
feina i la difi cultat d’anar por-
tant qüestions més tècniques i 
burocràtiques ens ha limitat i 
portat a no sortir al carrer tant 
com voldríem. Però aquest any 
farem la tercera calçotada i les 
terceres Festes de Primavera, 
que cada cop són més grans i 
més fortes. 
 
- Sembla que L’Harmonia s’ha 
convertit més en una coor-
dinadora d’entitats del poble 
que no pas en una plataforma 
reivindicativa. És així?
Possiblement sí. És una feina 

molt densa de guanyar-nos 
la credibilitat de les instituci-
ons. Estem a totes les trobades 
de participació ciutadana, 
que poden ser més efectives 
o menys, i que segurament 
queden a l’ombra, però és una 
feina dura que s’ha de fer. A 
més, la coordinació també 
és una part molt important 
de l’Harmonia: l’intercanvi 
d’idees, infraestructures, etc. 
La gent potser no ho veu, però 
les entitats sí que ho noten. Ac-
tualment si ajuntem tota la gent 
que participa d’entitats que es-
tan federades sumem fi ns a 
unes 1.500 persones. I cada cop 
som més entitats de tot tipus, i 
fi ns i tot que no són només de 
Sant Andreu, com el CEPA, 
que treballa temes ambientals.

- Sant Andreu necessitava, 
doncs, un espai de cohesió 
com aquest?
Sí. L’Harmonia està desfent el 
típic tòpic que s’ha dit de Sant 
Andreu de les capelletes i està 
ajudant a aprendre a treballar 
conjuntament. Fa un temps era 
impensable i ara poc a poc s’està 
fent. 

- Un cop s’hagi aconseguit 
l’Ateneu Popular a la Fabra i 
Coats, l’Harmonia continuarà 
reivindicant els espais neces-
saris per al poble?
L’Harmonia té un objectiu 
molt clar d’aconseguir aquest 
equipament. És la última opor-
tunitat per aconseguir física-
ment un espai al nucli del po-
ble. A partir d’aquí començarà 
la feina educativa i cultural. 
Però s’ha de tenir en compte 
que la població nouvinguda 
s’ha multiplicat a Sant Andreu 
i molts espais s’han quedat 
obsolets. Per això treballarem 
per potenciar noves entitats 
i la relació entre elles per ac-
onseguir-ne de nous. És molt 
important que l’Ateneu es con-
verteixi en un espai de trobada 
i que signifi qui la recuperació 
d’un espai públic, que sigui 
nostre. I la millor manera és 
ser-ne part activa Ha de ser 
un punt d’inici de recuperació 
d’aquests espais i que la gent 
nouvinguda també se’ls senti 
seus i es converteixin en mem-
bres actius i pensants de la 
realitat del seu poble i del que 
s’ha de canviar.


