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El Cabanyal, un 
exemple de lluita
Des de fa més d’una dècada, el barri del Cabanyal de 
Ciutat de València es veu amenaçat pel projecte ur-
banístic de l’Ajuntament, que preveu la demolició de 
1651 habitatges i la destrucció de l’estructura urbana i 
social del barri. 

“La recaptació va íntegrament als 
projectes amb què col·laborem”

Sant Andreu també 
s’organitza per fer consulta

Entrevistem Jotero i Juan, llibreters del mercat de Sant Andreu  
i l’Odeón, que juntament amb l’Anselmo, s’encarreguen de gestio-
nar aquestes parades solidàries de venda de llibres de segona mà 
ideal en aquests temps de crisis que vivim.  

Es constitueix ofi cialment Sant 
Andreu decideix al Centre Cívic

Una trentena d’entitats i 125 persones 
a la primera trobada general

Calçotada per 
l’Harmonia
Com cada any la Fe-
dercaió d’Entitats An-
dreuenques l’Harmonia ha 
celebrat la seva cuarta calço-
tada popular i reivindicativa. 
L’esdeveniment va congregar 
més de 400 persones que a 
part de degustar el tiberi van 
gaudir de diverses activitats 
culturals. Per la seva ban-
da, la Fàbrica Cultural, un 
dels equipaments que haurà 
d’acompanyar les demandes 
de l’Harmonia ja s’ha posat 
en funcionament d’esquenes 
al poble. Mentres una fede-
ració d´entitats de Sant An-
dreu demana un espai a la 
Fabra i Coats per poder dur 
a terme les seves activitats, 
l´ajuntament prioritza cedir 
els espais públics a un grup 
d´artistes que no ténen cap 
relació amb la vida cultural 
del poble andreuec.





La Fabra i Coats es posa en 
funcionament

redacció 
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L’EIXIDA

EL PEATGE DE LA MORT

aamb ulls propis

Enguany ha entrat en funcionament la nova 
formulació de l’Impost de successions i dona-
cions. Aquest impost de caràcter exclusiva-
ment autonòmic taxava el patrimoni de les 
herències de forma més o menys intensa en 
funció de ser un hereu directe o no i del patri-
moni de qui hereta. La fl exibilitat de l’impost 
era tan gran com la seva capacitat redistributi-
va, doncs el 75% de les herències pagaven una 
suma que representa només el 4% del total 
recaptat per l’impost, mentre que menys de 
l’1% de les herències (les més grans fortunes) 
pagaven el 35% del total de l’impost.
La intensa campanya mediàtica i política que 
ha acompanyat la polèmica fi ns a l’anunci de 
reforma té un origen incert apadrinat com a 
“iniciativa popular”. Un iniciativa amb una 
capacitat adquisitiva curiosa, que permet 
posar anuncis als autobusos municipals i a 
la premsa escrita. Encara és hora que veiem 
com les campanyes sindicals o d’alliberació 
femenina passegen pels carrers de la ciutat 
amb lemes i panells publicitaris normal-
ment reservats a les grans empreses. És tot 
un exemple de com ha de ser una “iniciativa 
popular”: web, cartes al director (publicades 
per tots els directors), tertulians als mitjans 
defensant les postures i via lliure per a la 
demagògia inqüestionada. A més, els partits 
polítics acceptant el debat amb impaciència, 
defi nint postures aparentment diferents i 
fi nalment pactant percentatges de població 
“alliberada” de l’impost. Tant ben fet que 
fi ns i tot el foment i complicitat mediàtica 
en favor de la ignorància ha provocat en 
els treballadors una visió positiva d’aquesta 
dràstica reducció impositiva.
No hem d’oblidar que els impostos són l’eina 
que es retorna als ciutadans en forma de 
serveis i despesa pública en general (a part 
de l’expoli polític, sempre present). L’equació 
de caire neoliberal és trivial: com menys 
ingressem, menys invertim en allò necessari 
per a tots i totes. No es poden exigir serveis 
públics si som condescendents amb el capital 
a l’hora de reduir impostos. Per aquest im-
post i per tots. Però per aquest més, ja que és 
un impost dur només amb els rics que grava 
per els béns que hom guanya pel treball d’un 
altre, encara que aquest altre tingui un vincle 
de parentiu.
Aquesta mateixa setmana es feia públic el 
patrimoni del president del País Valencià, 
Francisco Camps, que no passava de poc 
més de 2000€, un pis i un cotxe de més d’una 
dècada. Aquí hi ha el rovell de l’ou, el frau 
fi scal és i ha de ser l’objectiu. Perpetrat per 
aquells que més tenen i habilitat per aquells 
qui tenen el poder polític, que fet i fet, és el 
mateix.

VET AQUÍ QUE UNA VEGADA 
a hi havia un poblet molt bonic, 
diguem-li per dir un nom Sant An-
dreu de Palomar, que vivia bàsica-
ment de l’agricultura i la indústria. 
Però el temps passà i passà i els 
pagesos varen anar desapareixent a 
mesura que els camps eren ocupats 
per cases i vies ràpides. Més tard de-
sapareixeren també els obrers quan 
els solars que ocupaven les fàbriques 
adquiriren més valor pels burgesos 
que no pas els productes que ells 
fabricaven.

DUES GRANS ZONES IN-
DUSTRIALS s’han convertit 
darrerament en espais construïts: la 
Maquinista i la zona de la fàbrica de 
Colorants, ambdues a les ribes de les 
vies del tren.

PERÒ, AI LAS! Quan es van fer les requalifi cacions dels terrenys i es donaren les 
llicències d’obres per construir l’enorme quantitat de pisos que s’hi han fet, algú es 
va oblidar d’un petit detall. Aquells pisos eren per a què hi visqués gent i ja sabem 
com són: els agrada tenir canalla. Ningú no va preveure que al mateix ritme a 
què s’habitaven els pisos caldria tenir preparats els mínims servis per atendre als 
habitants, per exemple: escoles.

L’ANY PASSAT JA ENS HI VAM TROBAR: no hi havia escoles per als nens 
que havien d’iniciar l’escolaritat a Sant Andreu. Aleshores, correm-hi tots, es van 
arrenglerar quatre containers i, au, ja tenim, escola en barracons!

ENGUANY HA TORNAT A PASSAR: hi ha 123 nens de P3 que no tenen 
escola de proximitat. Vol dir que, en el cas que es compleixin les optimistes previ-
sions de l’ajuntament, els nens i les nens de 3 anys hauran d’anar d’una punta a 
l’altra del poble.

NO M’ESTRANYA GENS que en la darrera reunió d’afectats hi fi guressin: 
pares, mares i avis de Sant Andreu. Són els avis els que hauran de dur els petitons 
a cole. 

 

123 nens de P3 sense escola de proximitat

Al carrer es diu...

Joan Queralt, veí de Sant Andreu i professor de formació de persones adultes
http://bitacolajqueralt.blogspot.com
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El dissabte 20 de fe-
brer es va celebrar 
la calçotada per 
l’Ateneu Popular i 

Cultural l’Harmonia. Engua-
ny ha estat la quarta edició, 
i s’hi han servit uns cinc mil 
calçots. Un any més, es va fer 
als jardinets de Can Fabra.

La jornada va començar de 
bon matí amb el transport de 
la llenya, els calçots i la resta 
de material que es necesitava 
per muntar la calçotada. Cap 
a les deu del matí les tres 
fogueres començaven a cre-
mar, però no amb la força que 
calia, doncs la llenya estava 
humida i verda. Poc després 
es va solucionar tot: va arribar 
llenya mes eixuta, van arribar 
els matalassos que fan de 
graelles i els primers calçots 
començaven a coure’s.

Al mateix temps, un grup 
de cuiners i cuineres estaven 
preparant l’empedrat que 
s’havia de servir amb els calçots. 
Mentrestant, s’anvaven posant 
les taules i cadires, així com 
les estovalles. També hi havia 
gent preparant l´equip de so 
pel concert de la tarda.

I així va passar el matí, 
tot preparant el dinar i veient 
com els nens i nenes pujaven 
al rocòdrom o jugaven amb el 
grup d´animació infantil que 
corria pels jardinets. Cap a 
dos quarts de dues ben tocats 
va aparèixer la Bastonera de 
Sant Andreu  per fer la seva 

exhibició. I després, tots i totes 
a fer cua per recollir el dinar. 
Feia goig veure quatre-centes 
persones menjant calçots amb 
romesco. El dinar va transcór-
rer amb calma, tranquil·litat i 
bon humor, de forma festiva i 
reivindicativa.

Després de dinar es va pro-
cedir a fer el joc del Quinto. 
Qui guanyava s´enduia una 
panera carregada de productes 
de les entitats que conformen 
l’Harmonia. Dues persones 
van cantar “bingo” alhora i es 
van repartir la panera.

Finalment, va arribar la 
música amb dos concerts 
en directe. Primer, va ser el 
grup Ràdio Pica-Soques i 
fi nalment, com acostuma a 
ser habitual a les calçotades 

de l’Harmonia, va arribar el 
torn del grup Salsa de Pastor, 
vinguts expressament de les 
Guilleries, per fer ballar a la 
gent que restava al jardinets. 

La Fabra i Coats en ús

Mentre se celebrava la quarta 
calçotada per l´Ateneu Popu-
lar i Cultural l´Harmonia, 
havia començat a funcionar la 
fàbrica de producció cultural 
de la Fabra i Coats.

L’equipament que ha ubicat 
a Sant Andreu l’Ajuntament 
de Barcelona està destinat a 
la producció cultural d’artistes 
audiovisuals emergents. 
Aquest equipament forma 
part de l’estratègia descentral-
itzadora dels centres d’interés 

turístic i cultural al llarg de 
la ciutat. Així com la Vila de 
Gràcia allotja el centre de 
Joves de Barcelona, Sant An-
dreu té la Fàbrica Cultural. El 
seu inici ha estat del tot aliè 
al veïnat andreuenc, per no 
participar de la vida cultural 
local.

Els primers tres grups 
ocupants disposen de sen-
gles espais a un dels prin-
cipals mòduls de l’entramat 
fabril. S’hi estaran fi ns que 
acabi l’any a un cost de 60€ 
mensuals i havent aconseg-
uit el privilegi d’ús de l’espai 
en un concurs organitzat per 
l’Ajuntament sense cap tipus 
de fi ltre territorial. Disposen 
de tallers de treball, una sala 
d’exposicions i un auditori.
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Tot i que l’alarma gen-
erada entorn la Grip A i 
el bombardeig mediàtic ja 
s’han aturat, l’Assemblea 
Social de Sant Andreu va 
voler analitzar el rerefons 
de tota aquesta campanya. 
De la mà d’Antoni Bar-
berà, metge i membre de 
la plataforma Dempeus 
per la Salut Pública, les 
assistents van veure com 
la situació donada amb 
la Grip A és la repetició 
d’altres “estratègies per-
fectament defi nides” per 
tal d’enriquir les indústries 
farmacèutiques. Un enga-
ny cap a la ciutadania que 
Barberà considera que es 
repeteix amb la vacuna del 
papil·loma que s’està sub-
ministrant a les nenes d’11 
a 13 anys.
A la xerrada, a més, el metge 
va insistir també en el pa-
per dels mitjans de comu-
nicació i la campanya de 
bombardeig d’informació 
que van orquestrar; alhora 
va remarcar, però, que la in-
formació que transmetien 
era molt difusa.
L’OMS tampoc es va sal-
var de les crítiques. Segons 
Barberà, “les empreses far-
macèutiques són la forma 
més mafi osa de manipular 
el món”, i el més greu és 
que es recolzen en l’OMS. 
I és que va ser precisament 
l’OMS qui va canviar la de-
claració de pandèmia que 
va permetre als laboratoris 
aparcar els condicionants 
de garanties per la “situació 
d’alarma” que es vivia. 

“Les empreses farma-
cèutiques són la forma 
més mafi osa de ma-
nipular lar el món” 

L’Associació de Veïns i 
Veïnes Sant Andreu Nord 
Tramuntana  va mantenir 
una reunió amb la regi-
dora del districte el passat 
26 de febrer. A la trobada, 
que va tenir lloc a la seu de 
l’Associació, membres de 
la junta van fer arribar a la 
regidora les seves denún-
cies sobre la manca d’un 
pla real d’equipaments per 

l’espai que el TAV generarà 
a l’àrea de “Vallehermoso”. 
Per aquest emplaçament,  i 
donada l’ajustada despesa 
que l’Ajuntament practica, 
s’ha previst la construcció 
d’uns camps de petanca, 
que els veïns jutgen insu-
fi cients davant el dèfi cit 
d’equipaments de primer 
ordre existent. D’altra ban-
da, la tercera fase dels pi-

sos de protecció ofi cial de 
lloguer per gent jove i gent 
gran s’ha aturat per falta de 
pressupost. Com ja ocor-
regué amb l’ambulatori, 
l’Ajuntament aplaça les 
demandes veïnals amb pro-
jectes sense fi nançament 
que a l’hora de la construc-
ció no es duen a terme. No 
hi ha data per a reprendre 
les obres del pla previst.

Retallada de despesa pública al barri de Tramuntana

Per primer cop, la Bastonera de Sant 
Andreu ha actuat fora del país. Fins 
ara, allà on més lluny havia anat era 
Lleida o Perpinyà, però a principis de 

febrer va estrenar-se a nivell internacional. Va 
ser Belfast (Irlanda del Nord, sota ocupació 
britànica), en el marc del Catalan Day.

El Catalan Day van ser unes jornades organit-
zades per catalans i catalanes residents de la ciu-
tat nord-irlandesa per tal de donar a conèixer la 
lluita i la cultura catalanes. Així, si bé l’actuació 
de la Bastonera no era fi ns dissabte, divendres a 
la tarda la colla va poder assistir a una xerrada, 

a càrrec d’Endavant i la CUP, sobre l’anàlisi i 
els principals eixos de lluita de l’esquerra inde-
pendentista als Països Catalans. Posteriorment, 
va tenir lloc un sopar de germanor, i tot seguit, 
un concert amb artistes locals i els catalans At 
Versaris.

Dissabte al matí, la colla va assistir a un tour 
polític que durant més de 4 hores va recórrer 
Belfast, tot coneixent els punts més calents o 
emblemàtics del confl icte polític que s’hi viu. 
I a la tarda va arribar el gran moment de la 
colla, que va actuar junt amb la colla bastonera 
d’Igualada “Garrotades”. Va ser una actuació 
vibrant, amb molta força, on la il·lusió de ballar 
per primer cop a fora del país es va transmetre 
al públic assistent, que va gaudir d’allò més amb 
una exhibició de la Bastonera de Sant Andreu.

La Bastonera de Sant Andreu 
al Catalan Day de Belfast

coordinadora
obrera
sindical

sindicatcos.cat · info@sindicatcos.cat
C/ Tordera 34, BCN (La Barraqueta)

coordinadora
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sindical

SINDICAT DE CLASSE
DELS PAÏSOS CATALANS
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Seguint l’onada de mu-
nicipis que el 13 de 
desembre van votar 
sobre el dret a la inde-

pendència, la capital del país 
es va posar les piles poc temps 
després. Primerament va te-
nir un inici desafortunat, lid-
erat per alguns partits i líders 
polítics que no van avisar la 
societat civil però, en canvi, no 
van dubtar a fer-se la foto tot 
creant l’espai “Barcelona De-
cideix” en una roda de premsa. 
A mitjans de desembre tenia 
lloc una reunió a Barcelona on 
sí que hi participà la societat 
civil, i es va decidir engegar un 
procés constituent que arribés 
a tothom. D’aquí en sortia la 
convocatòria per al dissabte 
23 de gener.

No obstant, a Sant Andreu es 
repetia un procés similar al de 
Barcelona, amb irregularitat, 
poca transparència i molta 
celeritat. El 21 de desembre 

es reunien algunes entitats 
(convocades o assabentades a 
última hora i de casualitat) per 
crear “Sant Andreu Decideix”. 
Les formes, però, no van con-
vèncer, i la cosa va quedar atu-
rada fi ns després de la reunió 
del 23 de gener.

Aquell dissabte es va con-
stituir Barcelona Decideix, 
amb l’objectiu d’impulsar 
una consulta sobre la inde-
pendència a la ciutat. També 
s’impulsaven les comissions 
de districte, i fou així com a 
partir d’aquell dia, una comis-
sió organitzadora va treballar 
per crear, ara sí, des de la base 
i amb la màxima participació 
possible, un espai real com a 
“Sant Andreu Decideix”.

L’Assemblea Constituent 
va tenir lloc el passat 22 de fe-
brer, a la sala d’actes del Centre 
Cívic de Sant Andreu. Prop de 
125 persones, en representació 
d’una trentena d’entitats o a 
títol individual, s’hi van aple-
gar per votar per unanimitat la 
creació d’aquest espai polític.

Sobre la taula hi ha, ara, 

encara, alguns temes. A la 
propera reunió de Sant An-
dreu Decideix, el dissabte 6 
de març a la Lira, s’hi debatrà 
sobre l’estructura organitzava 
del districte. I a la següent as-
semblea de Barcelona Deci-
deix, que tindrà lloc el dissabte 

13, caldrà defi nir el manifest 
i la pregunta concreta que es 
formularà. En aquest sentit, hi 
ha discrepàncies entre parlar de 
“Catalunya”, “nació catalana” 
(les dues fórmules més utilit-
zades) i “Països Catalans” (que 
es féu servir a Berga amb un 
èxit rotund). Així mateix, tam-
bé la incomoditat que suposa 
per a alguns sectors la presèn-
cia del terme “Unió Europea”, 
per tot el que suposa (atacs 
contra la llengua i la cultura 
catalanes, contra les persones 
immigrades o les treballadores 
en general, la fèrria defensa 
dels Estats, l’essència com a 
potència militar, etc.), serà un 
tema a discutir, ja que hi ha 
propostes que defensen que es 
parli només d’”Europa”.

En qualsevol cas, el que 
sí que va quedar clar és que 
aquest ha de ser un procés 
liderat pel poble, des de baix, 
per les entitats, sense protago-
nisme dels partits polítics. La 
proximitat de les eleccions au-
tonòmiques al Principat, però, 
ha de ser un element a tenir 
molt en compte. I és que sobre 
la data per fer la consulta, en-
cara no hi ha res parlat.

Sant Andreu també vol decidir
redacció 

Assemblea del passat 22 de febrer.

La Biblio, amenaçada pel Districte

La Biblio, renom amb el que 
es coneix l´Ateneo Libertario 
Libre Pensamiento té 20 anys 
d´història. Es troba al Parc 
de les Aigües sense número. 
El 1990 va ser okupat per un 
grup de joves del barri de la 
Trinitat Vella per fer-lo ser-
vir com a local d´assaig. El 
1993 bona part dels grups de 
música van marxar a l´actual 
Rock´N&Trini però un 
parell de grups van roman-
dre al primer local.

A principis de febrer va 
haver-hi una reunió a tres 

bandes: la Biblio (Ateneu 
Llibertari), la Plataforma 
Vecinal de la Trinitat Vella 
i la regidora del Districte 
Gemma Mumbrú, qui els 
va informar que volien con-
vertir l’espai ocupat en un 
punt d’informació de la ruta 
dels museus que s’estendrà 
per Barcelona, a més de 
cedir part d’aquest espai per 
a l’Ateneu Llibertari.

El dijous 4 de març ha 
tingut lloc la segona re-
unió amb la regidora, i els 
membres de la Biblio ja han 
entregat la documentació 
necessària que demanava el 
Districte, així com diverses 

propostes tant pel que fa a 
l’espai com pel que fa al lloc 
on podrien ubicar-se mentre 
duressin les obres de rehabil-
itació.

Poc abans de la prime-
ra reunió, els membres de 
l’Ateneu van rebre una carta 
que fi xava la data del desal-
lotjament el mateix dia que 
tenien la reunió amb el dis-
tricte. Més tard, van rebre 
una multa per valor de 300€ 
per un dinar popular que 
van fer al Parc de les Aigües. 
Així, semblen quedar ben 
clares quines són les negoci-
acions que es poden esperar 
de l’Ajuntament.

redacció 
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El passat divendres 
12 de febrer es va 
celebrar un caba-
ret molt especial al 

local de Diables; un grup de 
persones que promouen la 
creació d’un Ateneu Lliberta-
ri a Sant Andreu van muntar 
un sopar-cabaret per treure 
diners per la creació d’aquest 
futur Ateneu. Se suma a la 
resta d’actes (xerrades, sor-
tejos,...) que s’han anat fent 
per poder aconseguir en un 
futur proper aquest ateneu.

El dia no es va triar a 
l’atzar: era el cap de setma-
na de Carnestoltes i alhora 
un parell de dies més tard se 
celebrava la festa consumis-
ta de Sant Valentí. El menú 
tampoc: es tractava d’un so-
par vegà que mostrava com 
alimentar-se sense menjar 
carn.

El públic assistent  va 
superar àmpliament les ex-
pectatives de les organitza-
dores de l’esdeveniment. El 
local de Diables estava ple 
de gent; gent asseguda per 
sopar i gent de peu perquè 
s´havia quedat sense tiquet 
però volia veure de totes to-
tes l’espectacle.

Els números del cabaret 
s’anaven succeint de la mà de 
dues presentadores que ana-
ven teixint el fi l conductor 
de la vetllada. Entre actuació 
i actuació s´anaven servint 
els plats i les postres: crema 
de verdures, estofat de seitan 
amb llet de coco i fruita amb 
xocolata.

Hi va haver bastantes ac-
tuacions, algunes dividides 
en diverses parts, de forma 
que l’espectacle es va allar-
gar ben bé tres hores i escaig. 
El fi l argumental que mo-
via l’espectacle ja havia estat 
anunciat al cartell de l’acte: 
ni Déu ni amo, ni marit ni 

cupido!: es tractava de criticar 
i satiritzar la fi gura de Sant 
Valentí i tot allò de sexista 
i consumista que representa 
aquesta festa.

Hi va haver l’actuació 
d’una fanfàrria, un número 
de clown, la parella “assajar 
és de covards”, un número 
conjunt d´acrobàcia i clown, 
unes titelles del grup Titiri-
dança, unes dances àrabs, les 
cançons de la Carmen Dorá, 
un “playback”de la cançó 
“dos homes i un destí”, un 
monòleg a dues veus, una 
videoprojecció d´anuncis per 
Sant Valentí que van provo-
car les rialles del públic as-
sistent per ser excessivament 
tòpico-típics i de mal gust. 
Tot això, presentat pel grup 
“Etas Cumplen”, que actua-
ven com si no existís el públic 
i feien veure que s´estaven 
preparant per presentar un 
cabaret.

Cabaret per l’Ateneu Llibertari
Culturetes...

Un local de Diables ple a vessar gaudeix d’un espectacle de fi ns a tres hores 
amb crítica al consumisme i sexisme de Sant Valentí.

Avui podem menjar...

Ingredients per a 
4 persones

- 800 gr. de Perca
- 3 alls tendres
- 4 cebes tendres
- ½ pebrot vermell
- ½ bròquil
- 3 carxofes
- 100 gr. xampinyons
- 1 botifarró
- 50 gr. pinyons 
torrats
- 50 gr. panses
- 2 u. prunes seques
- ½ manat d’espinacs 

Perca a la “mallorquina”

Comencem a fer el sofregit amb els alls tendres i la ceba tendra, ambdós tallats a rodanxetes fi nes, en 
una paella amb una mica d’oli. Passats 5’ hi introduïm el pebrot vermell tallat a trossets. 
Al cap de 10’ hi afegim els brots de bròquil i el cor de la carxofa tallat a trossos regulars. 

Després de 10’ més de cocció, hi aboquem els xampinyons tallats a làmines gruixudes. 
Quan els xampinyons hagin suat una mica l’aigua que tenen, introduïm a la paella el botifarró tallat a 

bocinets, els pinyons torrats, les panses, i les prunes laminades. 
Ho deixarem coure 5’ abans d’introduir els espinacs. Tapem la paella i ho deixem coure 3’.

Salpebrem el peix i el marquem a una altra paella. Volta i volta. 
L’acabem de coure juntament amb la preparació anterior durant 5’.

Bon profi t! 

* Allium Cepa
www.alliumcepa.wordpress.com

redacció El barri del Caban-
yal-Canyamelar, 
anomenat fou mu-
nicipi independent 

fi ns 1897, anomenat Poble-
nou de la Mar. Fou poble de 
pescadors, i aquest esperit  
popular encara roman als seus 
carrers i places. La peculiar 
trama en retícula es heretada 
de l’orientació llevant-ponent 
de les antigues barraques, edi-
fi cacions típiques a València, 
A fi nals del s XIX i principis 
del XX s’hi desenvolupà l’estil 
arquitectònic del modernisme 
popular, que ha donat una 
personalitat pròpia al Caban-
yal. L’any 1993, a raó de la seva 
singularitat, fou declarat Bé 
d’Interès Cultural (BIC) pel 
Govern Valencià, fi gura legal 
que en garanteix (o si més no 
intenta garantir) la seva con-
servació.  

Des de fa més d’una dècada, 
el barri del Cabanyal de Ciu-
tat de València es veu ame-
naçat pel projecte urbanístic 
de l’Ajuntament, que preveu la 
demolició de 1651 habitatges 
i la destrucció de l’estructura 
urbana i social del barri. Sota 
el paraigües del Pla especial 
de Protecció i reforma In-
terior (PEPRI), aprovat el 
2001, es concreta el projecte, 
preveient la prolongació de 
l’avinguda Blasco Ibáñez fi ns 
el mar, partint en dos el barri, 
així com també es preveu 
l’enderrocament d’edifi cis que 
confi guren el patrimoni arqui-
tectònic del Cabanyal. 

El PEPRI del Caban-
yal no és més que una peça 
de l’entramat especulatiu de 
l’alcaldessa Rita Barberà i de 
la Generalitat Valenciana, ba-
sat en un model urbà al servei 
d’interessos econòmics, que a 
través de creacions de grans in-
frastructures i de la promoció 

Al Cabanyal la lluita continua

del turisme de grans esdeveni-
ments (tipus Copa Amèrica 
o Circuit Urbà de Fórmula 1) 
pretén l’enriquiment d’alguns 
sense remetre els benefi cis en 
favor de la ciutadania. El pro-
cediment de l’Ajuntament per 

aconseguir el deteriorament 
del barri ha estat senzill, s’han 
denegat permisos d’obres, s’han 
enderrocant edifi cis, s’han 
reduït els serveis a la població, 
facilitant la degradació del 
Cabanyal per després justifi car 
la necessitat d’una interven-
ció a través del PEPRI amb 
l’excusa de millorar la zona. 

Però  els veïns i veïnes del 

Cabanyal estan organitzats, 
així va néixer el 1998 la Plata-
forma Salvem el Cabanyal, per 
fer una lluita comuna defen-
sant la rehabilitació integral del 
barri respectant-ne les cara-
cterístiques socials, històriques 
i arquitectòniques, oposant-se 
al PEPRI. La lluita s’està duent 
de tantes maneres com es pos-
sible. La través de processos 
administratius i judicials s’ha 
aconseguit que el ministeri de 
cultura espanyol anunciï, el 4 
de gener d’enguany, la supressió 
del PEPRI, considerant que el 
Pla representa un expoli al pat-
rimoni artístic. A la vegada, el 
tribunal Constitucional ha ad-
mès a tràmit el recurs del Gov-
ern Espanyol contra el projecte 
de llei que la Generalitat de 
Camps ha tramitat d’urgència 
per poder continuar les obres. 

Tot i així, l’àmbit judicial 
no és la única opció de lluita, 
doncs la Plataforma ha con-
siderant necessari fer sortir 
les seves demandes al carrera 
a través de jornades de portes 

obertes, xerrades, i manifesta-
cions diverses. El 31 de ge-
ner d’enguany, sota el lema “El 
Cabanyal és nostre i el volem 
sencer i viu” ha transcorregut 
una manifestació amb fi nal 
al mercat del barri, convo-
cada per la Plataforma i amb 
l’assistència d’entre 15.000 i 
30.000 persones. 

La lluita de les veïnes i veïns 
del Cabanyal no és més que 
un exemple de perseverància, 
evidenciant l’autoorganització 
veïnal com a via efi caç per a fer 
front a l’amenaça de destruc-
ció d’un poble i oposant-se a 
unes polítiques administra-
tives al servei del capital i no 
de les persones. 

Neus Diana Mir

Ens hi fixem |

FAVB

INTERNET

Fa més d’una dèca-
da que aquest barri 
de València està 
amenaçat per un 
projecte urbanístic

PLATAFORMA SALVEM EL CABANYAL



Els i les afi cionades 
a la lectura tenim 
visita obligatoria 
als dos mercats 

andreuencs. Tant al Mercat 
de Sant Andreu com al Mer-
cat Odeón podem gaudir de 
dues paradetes ben especials. 
Hem tingut el plaer de parlar 
amb en Jotero i en Juan, que 
juntament amb l’Anselmo, 
s’encarreguen de gestionar 
aquestes parades solidàries 
de venda de llibres de segona 
mà ideal en aquests temps 
de crisis que vivim.  Fan el 
mateix horari que fa el mer-
cat, és a dir,  els podeu trobar 
tots el matins de dilluns a 
dissabte i el divendres per la 
tarda.

“La recaptació va íntegrament als 
projectes amb què col·laborem”

parlem amb | JOTERO I JUAN, LLIBRETERS DEL MERCAT DE SANT ANDREU I L’ODEÓN

- Com va sorgir 
aquesta idea? 
Som un grup d’unes 
vuit persones que en-
globa gent de la Par-
ròquia de Sant Pacià 
i de l’Escola Jesús 
Maria que fa aproxi-
madament cinc anys 
vam buscar la manera 
d’aconseguir diners 
per fi nançar un pro-
jecte solidari al Sàhara. 
Tot i que aquest pro-
jecte no va funcionar 
com ens hagués agra-
dat, vam veure que 
amb aquesta iniciativa 
podíem col·laborar 
amb altres projectes 
d’aquest estil. 

- Amb quins pro-
jectes col·laboreu 
econòmicament a 
l’actualitat? 
Actualment tenim 
tres projectes en 
marxa: un a El Sal-
vador i dos a Guinea 
Equatorial. A El 

Salvador ajudem al Pare Án-
gel Arnaiz amb el seu projecte 
de beques destinades al trans-
port escolar d’infants. Per altra 
banda a Guinea Equatorial, a la 
zona de Malabo  col·laborem en 
primer lloc amb un taller des-
tinat a la promoció de la dona 
. En segon lloc, treballem en el 
projecte de construcció d’una 
escola destinada als infants més 
pobres de la zona.  

- I ara, parlem una mica de 
la gestió d’aquestes dues pa-
rades. 
Bàsicament els que estem de 
cara al públic, som nosaltres tres, 
tot i que la resta del  col·lectiu 
ajuda quan pot. La raó per la 
qual hi dediquem més hores és 
perquè com que estem jubilats, 
disposem de més temps lliure 
per gestionar les parades. 

- D’on treieu els llibres? Quin 
col·lectiu de persones és el que 
dóna un major número de lli-
bres? 
Tots els llibres són donacions 
de particulars. Hi ha perfi ls 
de donadors de tot tipus. O 
les persones que els donen ja 
els han llegit, o fa anys que els 
tenen a casa i no se’ls miren o 
fa poc que acaba de morir un 
familiar i no saben què fer-ne 
dels seus llibres... Hi ha també  
la modalitat de compra-lectu-
ra-donació. Aquest últim grup 
de gent és aquella que no en té  
prou amb els terminis marcats 
per les biblioteques municipals.  

- Quants llibres veneu al mes? 
Quin tipus de llibres són els 
més venuts? 
Depèn de la parada. Entre 
les dues parades podem ven-
dre al mes uns 1500 llibres. 
Se’n vénen més a la parada del 
Mercat de Sant Andreu per-
què desgraciadament el Mer-
cat Odeón no està passant els 
seus millors moments. Com es 
pot comprovar, fem públics el 
resultats mensuals de vendes. 
Amb això busquem la com-
pleta transparència del nostre 
projecte  Els llibres més venuts 
són les novel·les, tant en català 
com en castellà; més en castellà  
perquè n’hi ha més a la venda. 
Es ven molta novel·la romànti-
ca, policíaca o negra. A part de 
llibres , també  venem revistes, 
jocs, música en cassets i en ad´s 
pel·lícules en VHS i en DVD. 

- Quin és el perfi l de compra-
dor/a?
El comprador més habitual 
acostuma a ser una persona 
adulta. Dissortadament no 
venen gaires joves, la competèn-
cia de la televisió, l’ordinador i 
les consoles és massa gran. 

- Quins costos té  gestionar 
aquestes parades? Per què en 

un mercat?
La raó  d’estar en mercats és pre-
cisament per estalviar costos. Els 
que portem a terme aquest pro-
jecte som voluntaris i tenim la 
gran sort de que les parades del 
mercat estan cedides pels seus 
propietaris que  no les fan servir.
Amb els impostos o qualsevol 
cost derivat de l’activitat, de 
moment no hem tingut cap 
problema ni amb ĺ ajuntament 
ni amb les autoritats… La idea 
es tenir un cost zero, per poder 
destinar la recaptació íntegra-
ment als projectes amb el que 
col·laborem. 

- Quin dia ve més gent? Hi ha 
hagut més afl uència de gent 
amb el pas del temps? 
Normalment ve més gent els 
dissabtes. Com que estem situ-
ats al mercat, tenim la sort que 
hi ha molta afl uència de gent. A 
més, tenim un sistema de “prop-
aganda” boca-orella que resulta 
bastant efectiu. Els i les clientes 
habituals ens recomanen a les 
seves amistats, no només pel 
preu molt assequible dels llibres, 
sinó perquè ens agrada ajudar 
en la mesura del possible: mirem 
de recordar les temàtiques que 
més els interessen,  apuntem els 
títols dels llibres que busquem,  
reservem els llibres que ens de-
manen  fi ns que els poden com-
prar...

- Com afecta la crisi a la venda 
de llibres de segona mà? 
De cap manera en concret. Com 
que  tenim els llibres al simbòlic 
preu d’un euro, la gent acudeix a 
nosaltres i compra amb o sense 
crisis. No hem notat una pujada 
de vendes amb l’actual crisis. De 
fet ho podeu observar en la fac-
turació mensual que pengem a 
la parada. 

* Ha col·laborat en la realització 
de  l’entrevista Dani Naveiro.

redacció *

SAÜL G.F.


