
Les joves de Gramenet somiem amb 
un educació pública, de qualitat, par·
ticipativa, lliure; una educació no mer·
cantilitzada ni retallada. Perseguim 
una educació que ens acompanyi en el 
nostre procés de creixement, que ens 
formi com a éssers lliures i crítics. Una 
educació que ens ajudi a conèixer la 
nostra posició i que ens doni les eines 
necessàries per viure tant individual·
ment com col·lectiva.

Però no es això el que ens tenen prepa·
rat, el sistema educatiu actual potencia 
la competència en contra de la coope·
ració i ens lliga a una activitat passiva i 

submisa on no som partícips del nos·
tre aprenentatge, on hem d’acomplir 
uns objectius determinats per algú des 
d’un despatx llunyà, un sistema que 
ens prepara per a ser bons precaris i 
precàries en un mercat de treball on 
els treballadors i treballadores perden 
dia a dia drets i condicions en benefici 
de les rendes del capital. 

Les retallades imposades pels Governs 
del PP i de CiU no les entenem com un 
fet aïllat, sinó com una estratègia ben 
delimitada per devaluar l’educació pú·
blica per tal de fer créixer progressiva·
ment l’oferta privada.

D’aquesta manera, va ser en el context 
de les Jornades per l’Educació Pública 
i Popular organitzades per l’Assemblea 
de Joves que un company nostre, en 
Jordi, va ser denunciat. Cal recordar 
que les Jornades van coincidir amb 
la primavera valenciana i la repressió 
als estudiants, fet que va comportar 
que a Gramenet convoquéssim una 
concentració per defensar l’educació i 
mostrar el suport als companys i com·
panyes valencianes. La manifestació 
no va durar més de 20 minuts tallant 
la circulació d’un únic carrer sense cap 
mena d’incidents.

Uns mesos més tard, en Jordi va re·
bre una notificació per part del depar·
tament d’interior on s’exposava que 
havia estat denunciat per un mosso 
d’esquadra i on se’l responsabilitzava 
d’organitzador i promotor d’una ma·
nifestació no notificada. En Jordi mai 
va ser identificat i així ho diuen les 
actes de la denúncia, però “va dur el 
megàfon i va tenir una actitud activa 
a la concentració”. La multa imposa·
da serà de 300 a 30.000€, deixant clar 
que no serà el mínim per la gravetat 
dels fets. Es desconeixen els mecanis·
mes emprats per a identificar-lo ja que 
els fitxers policials de caire polític són 
il·legals.

Aquest acte repressiu es un clar intent 
de desmobilitzar les joves organitza·
des de Gramenet i es tracta d’un atac 
al dret fonamental de manifestació.P

Escena quotidiana
per Irina

M’apropo lentament. Intento il·
luminar tant com puc. Avui no 
puc tornar a fracassar. Les fulles 

dels arbres entre les que m’esmunyo se·
gueixen tan verdes com sempre. M’agra·
da tan topar·me amb elles. Reconec que 
avui m’acosto amb por.

La gent camina amb monotonia. Tothom 
al mateix ritme. Primer el peu dret, des·
prés l’esquerre. Una acció mecànica. Avui 
em toca fer el sopar. Ostres, he deixat la 
roba a la rentadora. Hauria d’estudiar, he 
d’aconseguir el títol com sigui. Corre, cor·
re que aquest perdré el bus i hauré de fer 
aquell transbord tan insuportable. Quina 
merda, un altre cop cap a la feina. Potser 
m’hauria de plantejar un canvi de vida. Tu 
calla, que vols replantejar·te? Necessi·
tem els diners. No arribaré a temps per 
fitxar. Quina nit que m’espera, el tdt no 
funciona. Una altra tarda a recuperar ho·
res. Tan és. Tampoc tenia res millor a fer. 

Un altre cop no. Les cares apagades de 
sempre. Començo a creure que la meva 
feina no és agraïda per ningú. De cop veig 
una noia que s’acosta a poc a poc. Els 
seus peus toquen amb suavitat el terra de 
Barcelona. Un rere l’altre es van alternant 
per no deixar mai sola a la bonica ciutat. 
Sembla que camina sense presses. Pot·
ser la meva sort ha canviat. Decideixo 
apropar·m’hi a poc a poc. L’enlluerno un 
segon i un somriure ho inunda tot. 

Per sort m’ha acariciat la cara. Ha sigut 
un petit moment. Clac. Però el suficient 
per haver-lo pogut fotografiar. Paro un 
instant. Els braços de Barcelona m’abra·
cen amb delicadesa i deixen que els 
meus peus reposin per un moment. Noto 
com m’escalfa la cara. Ha arribat en el 
moment clau per fer·me creure que les 
coses poden canviar. Portava uns dies 
rumiant sobre la condició humana. Dia 
rere dia, m’he anat fixant en la gent que 
camina en direcció contrària a la meva, i 
quines cares! M’agradaria parar·los, aga·
far·los per les espatlles, sacsejar·los un 
moment i cridar que s’aturin. Que respirin. 
Que mirin. Que gaudeixin del paisatge. 
Que gaudeixin del sol, dels arbres. Que 
siguin capaços d’assaborir els petits mo·
ments de cada dia. No m’agrada massa 
generalitzar, però crec que molta gent ha 
agafat com a costum idear projectes llu·
nyans, a llarg termini, perdent així  el dia 
a dia. Sent incapaços de somriure perquè 
un arbre et saluda mentre passes pel seu 
costat en el precís instant en que un raig 
de llum t’acaricia la cara.P

L’esberla, la publicació de l’Assemblea de Joves 

de Gramenet, és un projecte de revista mensual 

autogestionada.

L’Assemblea de Joves de Gramenet és un col·lectiu de joves 

de la ciutat que s’organitzen per canviar les coses, és una 

eina de transformació de i per a joves inquietes i compro-

meses en l’autoorganització contra els poders establerts.

L’Assemblea no comparteix necessàriament el contingut 

dels articles signats que apareguin en aquesta publicació.

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, escriu-nos a 

ajgb@ara-santacoloma.com, busca’ns a facebook o visita’ns 

a jovesgramenet.blogspot.com, 

Físicament, ens pots trobar a l’Ateneu Popular Júlia Romera  

(c/Sant Ramon, 51) o al Local Social Krida (c/Beethoven, 7)

la columna

De 300 a 30.000€ de multa per haver assistit a 
una manifestació d’estudiants organitzada per 
l’Assemblea de Joves de Gramenet de Besòs

>> El jove denunciat no 
va ser identificat durant la 
concentració, es desconeix com 
els mossos van saber qui era

>> No es tracta d’un cas 
aïllat, les multes ofeguen 
econòmicament molts 
moviments socials

@Jovesgramenet
jovesgramenet.blogspot.com

La repressió no frenarà la nostra 
humil decisió de lluitar 



El capitalisme ja no s’amaga darrere el rostre de la cobdícia i l’abundància, ara 
mostra sense vergonya el seu rostre, el d’un sistema que fabrica pobresa, pati·
ment i frustració per a la majora de la població, mentre que concentra el poder 

i la riquesa en cada cop menys mans. Un sistema que desnona famílies, que fa patir 
gana, que explota laboralment i que ens vol mantenir en silenci emprant la por, la 
por de ser acomiadats si no acceptem les seves condicions, la por a ser multades si 
sortim al carrer a manifestar·nos...

Però nosaltres diem que ara és el moment, ara es el moment de estar juntes, perdre 
la por i ser més que ells. Per això, diferents col·lectius de la ciutat després d’un llarg 
procés de debat, reflexió, proposició... engeguem una xarxa de coordinació que al·
guns i algunes de nosaltres ja vam crear entre el 2003 i el 2007, i que ara re·formulem 
sota el nom d’ARA! Assemblea Popular. 

ARA · Assemblea Popular vol ser un moviment social format per persones i col·
lectius de la ciutat que sumen esforços per recórrer plegades el difícil però necessari 
camí per aconseguir una Santa Coloma, una Catalunya i un món que sigui just, lliure, 
solidari i sostenible. Volem i lluitarem per una societat que no capitalista, radicalment 
democràtica, on les persones puguem decidir sobre tot allò que afecta les nostres 
vides i no com fins ara, en què especuladors, banquers i grans empresaris, camuflats 
sota el nom de “mercats”, o bé els polítics corruptes que els fan de capatassos, de·
cideixen per nosaltres mentre ens condemnen al silenci i a la misèria.

L’Assemblea de Joves de Gramenet de Besòs, com un més dels col·lectius que 
participem activament en el teixit social de la ciutat pensem que és fonamental do·
tar·nos d’eines de coordinació i organització col·lectiva, cal sumar perquè juntes ho 
podem tot! 

Ara és el moment!

Gramenet, pam a pam

El barri del Bon Pastor co·
mençà a néixer al voltant 
de la primera fàbrica que 

s’instal·là al Besòs, Can Sala 
(1905). Un barri d’habitatges 
de protecció oficial que es 
construïren el 1929 en un ter·
ritori que llavors pertanyia a 
Santa Coloma per instal·lar·hi 
els obrers de la fàbrica que no 
vivien a la ciutat així com bar·
raquistes desallotjats de Mont·
juïc. Era el polígon de cases 
barates més gran, després del 
d’Horta, Zona Franca i Baró de 
Viver. Ara és un dels set bar·
ris que integren el districte de 
Sant Andreu.

Després d’haver vist l’inici, 
l’auge i la decadència del teixit 
industrial a les lleres del Be·
sòs, se signa al 2003, amb po·
lèmiques entre alguns veïns i 

Ajuntament, la remodelació de 
les Cases Barates, que ja ha 
començat, tot esborrant la me·
mòria d’un barri: l’arquitectura 
popular de principis del XX, el 
seu valor històric i patrimoni·
al –pel fet que la remodelació 
que es vol fer no preveu res·
pectar la integritat urbanística 
del barri, sinó enderrocar les 
cases i construir·hi pisos–, les 
històries dels obrers i obreres, 
s’amagarà entre les runes i els 
nous blocs de pisos. Tant de 
bo el seu testimoni no caigui 
en l’oblit, com el de tants bar·
raquistes, perquè han format 
part de la història viva de la 
ciutat.

Podeu ampliar informació amb 
el llibre de Josep Capsir Can 
Sala: l’origen industrial del Bon 
Pastor.P 

De fàbrica a barri: 
el passat del 
Bon Pastor

Fa molts anys, quan les parets de la 
nostra ciutat parlaven, anaven plenes 
de murals amb missatges socials i po·
lítics, ja fos un taxatiu “feta la llei, feta 
la trampa”, un lúcid “cap persona és il·
legal” o un imperatiu “okupa y resiste”. 

La promulgació d’una ordenança “de 
neteja” comportà la desaparició de 
molts d’aquests murals, alguns d’ells 
amb un notable valor històric. Així, sota 
la pretesa voluntat de fer de la ciutat un 
lloc més cívic, es limitava els espais de 
dissidència, de crítica de l’ordre esta·
blert, d’expressió col·lectiva dels que 
no tenen veu als mass media.

Com deia el dramaturg Bertolt Brecht, 
l’art no és un mirall per reflectir la re·
alitat, sinó un martell per donar·li for·
ma. I aquest art, el del poble, el que 
mostra les seves inquietuds i neces·
sitats, el que no ocupa les parets dels 
museus sinó els carrers –l’agitprop 
segons la terminologia de Plekhánov–  
és una pedra a la sabata del sistema 
i per aquest motiu és perseguit o es·
trictament regulat i limitat.P

Les parets
tornen a parlar

Editorial

Assemblea de Joves de Gramenet de Besòs

>> Històric mural de Can Franquesa repintat aquest 
any per la gent de l’Ateneu Llibertari i veïns

>> Mural realitzat al Numància a finals del curs passat 
pels companys de l’Assemblea d’Estudiants de l’institut



a fons

Era el mes de juny quan el 
Govern municipal compareixia 
en roda de premsa per anunciar 
l’imminent arribada de la Línia 
de Molt Alta Tensió (MAT) a 
Santa Coloma. 

Explicaven per primer cop als 
veïns i veïnes de Gramenet que 
Red Eléctrica Española (REE) 
vol construir una línia de Molt 
Alta Tensió (400kV) aprofitant 
el filat ja existent d’Alta Ten·

sió (220kV), que travessa la 
muntanya de Santa Coloma i 
d’altres municipis. En aquest 
article expliquem  els aspectes 
claus del projecte i del conflicte 
generat.

No a la MAT
>> El projecte de línia elèctrica provoca 
una gran mobilització popular de rebuig

Segons dades publicades 
al Butlletí Oficial de l’Estat 
(BOE), el projecte elabo·

rat per REE es va presentar el 
novembre de 2005 i se’n va fer 
l’anunci públic el 24 de maig de 
2006. Dos anys més tard, el 30 
de maig de 2008, el consell de 
ministres espanyol –govern del 
PSOE– va acordar l’ampliació 
de la instal·lació al docu·
ment Planificació dels Sectors 
d’Electricitat i Gas 2008·2016. A 
partir d’aquest moment, segons 
va afirmar l’Ajuntament a la roda 
de premsa, es van anar present·
ant diferents al·legacions. Ja el 
2011, el 27 de juliol, es va au·
toritzar REE a modificar les línies. 
Però el moment clau va arribar el 
18 de novembre de 2011, quan 
el darrer consell de ministres del 
govern de Zapatero va acordar 
la utilitat pública del projecte i en 
va autoritzar l’execució. L’acord 
es va publicar al BOE el 15 de 
febrer i les notificacions van ar·
ribar a l’Ajuntament gairebé dos 
mesos després, els dies 4 i 5 
d’abril, la primera per l’execució 
de la modificació de les línies i la 
segona per la subestació. 

El 4 de juny, un dia abans que 
s’acabessin els dos mesos de 
termini, l’Ajuntament va presen·
tar un recurs al Tribunal Suprem 
espanyol.

La línia MAT projectada passa a 
menys de 150 metres del barri 
de Les Oliveres i a 75 metres 
de Can Franquesa. Aquesta es 
vol estendre pel traçat actual de 
les torres de 220kV que traves·
sen el Parc Natural de la Serra 
de Marina i afecta directament la 
zona d’habitatges de tot el dis·
tricte III de Santa Coloma (barris 
de Les Oliveres, Can Franquesa, 
Singuerlín i Guinardera). A més, 
el traçat de REE trinxa la zona 
més frondosa del Torrent de les 
Bruixes (el bosc de ribera cen·
tral). Aquest projecte suposa 
impactes substancials a nivell 
paisatgístic per la seva alçada 
– les línies modificades afecta·
ran el Parc de la Serra de Ma·
rina–, no respecta la distància 
recomanada de precaució pel 
que fa als edificis i habitatges 
(400 metres mínim), suposa un 
impacte pel que fa a la contami·
nació acústica i produeix efectes 
negatius sobre la vegetació, per 
desforestacions totals i incre·
ment de l’erosió de les zones 
tractades, suposa un model en·
ergètic basat en la sobreexplo·
tació d’uns recursos limitats, així 
com també té greus conseqüèn·
cies sobre la salut. 

Malgrat aquest projecte ha es·
tat declarat d’utilitat pública 
mai s’ha obert un debat a la 

participació ciutadana que in·
diqui la necessitat i/o accep·
tació de la MAT enlloc. 

L’equip de govern de 
l’Ajuntament de Santa Coloma 
inicià al mes de juliol una cam·
panya demanant el soterrament 
de la MAT amb la pretensió que 
el projecte canviés i se soter·
rés la línia per les lleres del Riu 
Besòs. D’altra banda la Plata·
forma en Defensa de la Serra de 
Marina i Can Zam, que aglutina 
a diverses organitzacions de 
Santa Coloma, rebutjà frontal·
ment la totalitat del projecte i 
forçà l’Ajuntament a canviar la 
seva campanya pel soterrament 
i des d’aquest moment s’inicià la 
campanya “ATUREM LA MAT”. 
Es dugueren a terme algunes 
accions coordinades entre 
l’Ajuntament i la Plataforma com 
la presentació i aprovació d’una 
moció que recollia el rebuig al 
projecte de REE i que van apro·
var tots els grups municipals, la 
recollida de firmes per aturar la 
MAT, així com assemblees in·
formatives als barris... 

La nit del deu a l’onze de juliol la 
Plataforma convocà una acam·
pada a la plaça de la Vila. Al matí 
següent REE i Fecsa·Endesa hav·
ien de firmar l’expropiació dels 
terrenys en els quals s’hauria de 

construir la subestació elèctrica 
de la MAT, l’aparcament del ce·
mentiri, però gràcies a la pressió 
veïnal així com també per l’atenció 
a les al·legacions presentades per 
l’Ajuntament, s’aconseguí suspen·
dre l’acta d’ocupació per expropiar 
els terrenys i així Ajuntament i enti·
tats veïnals guanyaren temps fins 
al setembre, moment en que REE i 
Fecsa·Endesa reprengueren l’acta 
d’ocupació. Aquest cop un cente·
nar de persones es concentraren de 
nou davant l’Ajuntament mentre els 
representants de Red Eléctrica Es·
pañola (REE), Endesa i la Delegació 
del Govern espanyol es trobaven a 
la sala de Govern del consistori pro·
cedint a la signatura de l’acta. Tot 
seguit, diversos representants de la 
comissió unitària formada per Ajun·
tament i entitats es varen dirigir a la 
seu de REE a l’Avinguda Paral·lel de 
Barcelona per fer entrega de 6.636 
signatures recollides fins al moment 
demanant l’aturada del projecte.

El 26 de Setembre el Tribu·
nal Suprem va desestimar la 
petició de suspensió cautelar 
dels acords del Consell de Min·
istres per executar la MAT fins 
a Santa Coloma de Gramenet, 
suspensió que havia sol·licitat 
l’Ajuntament. Havia suspès, set·
manes abans, també la caute·
laríssima, al·legant que cap de 
les dues “han lugar”. Això sig·
nifica que, en aquest moment, 
la construcció de la subestació 
elèctrica i el desenvolupament 
del projecte de molt alta tensió 
es pot iniciar per sorpresa. De 
fet, van aparèixer grans conte·
nidors de fusta en uns terrenys 
propers al cementiri, just on 
s’hauria de fer la polèmica sub·
estació; als laterals de les caps·
es s’hi podia llegir “REE”.

Des de la via institucional s’han 

presentat mocions davant la co·
missió d’Indústria i Energia, al 
Senat i la Comissió Europea en 
què es demana la paralització 
del projecte en no existir el de·
bat social ni estudis d’impacte 
ambiental. CiU i PP han tombat 
aquestes mocions contradient 
la posició dels grups municipals 
d’aquests partits. 

L’última notícia respecte la 
qüestió és que fa poques set·
manes ha sortit a la llum un 
conveni de col·laboració entre 
les parts: Carmen Moraira, regi·
dora d’Urbanisme aleshores, en 
representació de l’Ajuntament 
(PSC, ICV·EUiA i CiU) i Red Eléc·
trica Española signat el 2006, en 
el qual s’acordava el traçat de 
la MAT previ informe d’estudi 
ambiental. L’equip de govern 
actual no ha donat explicacions 
sobre aquest fet. Aquests dar·
rers esdeveniments han posat en 
qüestió la voluntat real d’aturar la 
MAT de gran part del consistori. 

La lluita contra la MAT, però, no 
s’atura. La Plataforma en Defen·
sa de la Serra de Marina i Can 
Zam segueix a peu de carrer: el 
proper 8 de Novembre convo·
quen una Assemblea General 
a les 20h al Centre d’Art Con·
temporani Can Sisteré de cara a 
aglutinar forces i plantar cara a la 
MAT. Es convoquen també unes 
jornades reivindicatives contra la 
línia de Molt Alta Tensió el prop·
er 11 de Novembre. La situació 
no és fàcil però cal no rendir·se 
i no deixar·se trepitjar. El poble 
de Gramenet ha deixat molt clar 
que no vol la MAT i que s’ha de 
seguir lluitant per impedir el que 
suposa un greu atac al territori 
i la imposició d’un model en·
ergètic injust i insostenible.P

>> La línia de MAT 
projectada passa a menys 
de 150 metres del barri de 
Les Oliveres i a 75 de Can 
Franquesa, la distància 
recomanada és de 400 
metres mínim
>> No hi ha hagut cap de-
bat obert a la participació 
ciutadana sobre la 
necessitat i/o acceptació 
d’aquest model energètic, 
basat en la sobreexplotació 
d’uns recursos limitats

Podeu ampliar la informació i documentació sobre el projecte 
a la ciutat i sobre futures convocatòries a l’adreça:
www.noalamat.wordpress.com.

*



aquesta idea de consum només 
arriba a una minoria sensibilit·
zada que ja incorpora habitual·
ment en la seva forma de vida 
aquest tipus d’habilitats? 

Fins quan aquestes paradisos 
artificials basats en els consu·
misme en la seva màxima es·
sència, seguiran donant la fal·
sa imatge de solució a tots els 
malestars? 

I es que com en qualsevol síndro·
me d’abstinència, quan alguna 
cosa és summament desitjable, 
és igual que no es cobreixin d’al·
tres necessitats més bàsiques, 
allò primer és el plaer immediat i 
fugir de la realitat més propera.P

En més o menys grau tots vivim 
en societats addictes. 

Tal com explica el psicòleg Jau·
me Funes en el seu llibre “L’uni·
vers de les drogues”, al sí de les 
nostres societats hi ha les neces·
sitats insatisfetes i les incitacions 
als consums , de la mateixa ma·
nera que d’ella sorgeixen les cu·
riositats per explorar nous mons 
i obtenir noves experiències. 

Les societats tenen en cada 
moment històric diversos graus 
“d’addicció”, és a dir en cada 
moment estableixen, faciliten, 
estimulen, generen o frenen con·
ductes i impulsos vers el con·
sum. Si passegem per qualse·
vol centre comercial i observem 
atentament, ens adonarem de la 
gran quantitat de missatges· di·
rectes i/o indirectes· que se’ns 
estan adreçant amb un únic 
fi: consumir un producte. Així 
doncs, veurem multitud d’apa·
radors detalladament dissenyats 
per aquest fi, cartells que ens 
anuncien una oferta que no ens 
podem perdre, descomptes que 
ens faran feliços, etc.

Les drogues ·legals i il·legals· 

no escapen tampoc a l’entramat 
dels sistemes de consums en els 
quals ens trobem immersos, ni a 
les regles d’una societat de mer·
cat. Això ho veiem clarament, en 
el cas de l’alcohol, en el màrque·
ting que s’aplica a la promoció 
de “les noves maneres de viure 
bevent”. Així doncs, en la publi·
citat de begudes alcohòliques,  
se’ns presenta el seu consum 
des de la seva cara més festiva, 

divertida, amistosa, atractiva... 
essent  tots els anuncis una fo·
tografia en moviment manipu·
lada per mostrar forma de vida 
alegre i  despreocupada on tots/
es som guapos/es i feliços. 

I què passa amb tot això en l’ac·
tual època de crisi? 

Segueixen vigents aquests mo·
dels de consum? Es creen no·
ves formes d’oci? Noves formes 
de consum? No sembla que 
sigui així si fem una visita a un 
centre comercial qualsevol dis·
sabte a la tarda. Famílies sence·
res entenen que l’activitat d’oci 
ideal pels seus fills passa per la 
recompensa immediata obtingu·
da a base de comprar. Quin mo·
del s’està donant? Els missat·
ges són altament contradictoris, 
per una banda els mitjans de 
comunicació ens bombardegen 
amb la idea d’austeritat, reflecti·
da sobretot per la justificació de 
les retallades socials, i per altra 
el model de felicitat es segueix 
trobant en unes rebaixes, un 
dos per un i una oferta de la set·
mana, com una manera a la de·
sesperada de mantenir aquest 
model de consum agressiu i 
poc sostenible. Quanta gent que 
no arriba als vuit·cents euros al 
mes disposa però, d’un telèfon 
smartphone? Quants d’ells se·
gueix sense renunciar a la pro·
pietat d’un cotxe? Què més ha 
de passar per poder plantejar·se 
col·lectivament, un consum res·
ponsable i sostenible? Per què 

“Com en qualsevol 
síndrome d’abstinència, 
allà primordial és el plaer 
immediat i fugir de la 
realitat més propera, 
encara que no es cobreixin 
d’altres necessitats més 
bàsiques”

“Les drogues -legals i 
il·legals- no escapen 
tampoc a l’entramat dels 
sistemes de consums 
en els quals ens trobem 
immersos, ni a les regles 
d’una societat de mercat”

Agenda

espai de formació

DIJOUS 25 D’OCTUBRE
Xerrada “Com lluitem i defensem 
l’escola pública”
Hora: 18.30h
Lloc: Centre Cívic Fondo
Organitza: Casal del Mestre

Passi documental “Operació 
Garzón contra l’independentisme 
català”
Hora: 20h
Lloc: ACP Aramateix
Organitza: Arran

DIVENDRES 26 D’OCTUBRE
Assemblea de l’Ateneu
Hora: 19.30h
Lloc: Ateneu Julia Romera

Assemblea del Krida
Hora: 19.30h
Lloc: LS KRida

Castanyada al Krida
Hora: 21h
Organitza: AJGB
Lloc: LS KRida

DISSABTE 27 D’OCTUBRE
Visita guiada a la masia de Can 
Zam i recital poètic
Hora: 11h
Lloc: Masia de Can Zam
Organitza: CEP i ACOLITE

Manifestació “Per l’Educació 
Pública, cap retallada!”
Hora: 18h
Lloc: Plaça Urquinaona
Convoca: ACE

DIUMENGE 28 D’OCTUBRE
Acte Central del Correllengua 
2012
Cercavila, actuacions i dinar 
popular
Hora: 11h a 16h
Lloc: Jardins Can Sisteré
Organitza: Correllengua

DIMARTS 30 D’OCTUBRE
Desnonament a Santa Rosa
Hora: 12h
Lloc: c/Pau Claris, 52

DIMECRES 31 D’OCTUBRE
Jornada de Lluita Anticapitalista

Castanyada al Centre 
d’Acolliment
Hora: 21h
Lloc: Centre d’Acolliment

DIMECRES 7 DE NOVEMBRE
Conferència-debat “Immigració, 
racisme i xenofòbia”
Hora: 20h
Lloc: Biblioteca Central
Organitza: Santa Coloma Conviu

DIJOUS 8 DE NOVEMBRE
Assemblea General de la 
Plataforma Serra de Marina 
Hora: 20h
Lloc: Can Sisteré

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE
FLASHMOB: Mou-te pels teus 
drets!
Hora: 11h
Lloc: cruïlla de Rambla Sant 
Sebastià amb Irlanda
Convoca: ARA · Assemblea 
Popular de Gramenet

DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE
Jornada manteniment camins de 
muntanya (Font del Drapet)
Hora: 9h
Organitza: CEP

DIUMENGE 14 DE NOVEMBRE
Vaga General Europea

DISSABTE 1 DE DESEMBRE
Homenatge a Ovidi Montllor
Hora: 18h
Lloc: Auditori de Can Roig i Torres
Organitza: ACP Aramateix

Paradisos artificials 
als centres comercials

Dissabte 10 de novembre
11.00 h
Cruïlla de la Rambla de Sant Sebastià
amb el carrer Irlanda

Convoca: 
ARA - Assemblea Popular de Gramenet

www.ara-santacoloma.com

#FLASHMOB#  mou-te pels teus drets!

Aquest article és obra de 
l’associacio d’intervenció 
comunitària en drogues
ASAUPAM
ong@asaupam.info
www.asaupam.info
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