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Centre Cívic (CC) Pati Llimona. Regomir, 3
Informació Cultural. Rambles, 118
La Rosa de Foc. Rec, 69
CC.OO. Via Laietana, 16
El Cafetí. Hospital, 99
El Glaciar. Plaça Reial
Taller de Músics. Requesens, 5
Llibreria Les Punxes. Rosselló, 260
Forn de pa Aubet. Sicilia, 205
Forn de pa Molí Vell. Padilla, 275
Forn d'en Pere. Dos de Maig, 281
Confeccions El Rellotge. Comte Borrell, 89
Autoservei Navarro. Av Mistral, 6
Celler de l'Estevet.Calàbria, 57
Gelateria-Pastisseria Bonastre. Tamarit, 136
Cafeteria Anem Al Gra. Còrsega, 382
Centre Social de Sants. Olzinelles, 30
CC Cotxeres de Sants. Sants, 79
Poliesportiu M.Esp. Industrial. Parc Esp. Indus., s/n
Centre Tomás Tortajada. Fonthonrada,8-10
CC El Rellotge. Pg. Zona Franca, 116
CC Can Cadena. Mare de Déu del Port,397
CC La Bàscula. Foc, 128
C. S. Personals Corts. Masferrer, 33
CC Can Deu. Pl. Concordia, 13
Forn de la Vila. Consell de la Vila, 9
Quiosc. Plaça de Sarrià
Llibreria La Kktua. Pl. de Vallvidrera, 3
Lluïsos de Gràcia. Plaça Nord, 7
Hotel d'Entitats de Gràcia. Providència, 42
CC Coll. Aldea, 15-17
CC La Sedeta. Sicília, 321
C. A. Tradicionàrius. Trav. Sant Antoni, 6-8
Centre Moral Gràcia. Ros de Olano, 7-9
Polisportiu Perill. Perill, 16-22
Polisportiu Claror. Sardenya, 333
CC El Carmel. Santuari, 27
Casal de Joves El Carmel. Tolrà, 40
CC Matas i Ramis. Feliu i Codina, 20
C. S. Personals Horta. Pl. Santas Creus, 8
Cooperativa Cultural Rocaguinarda. Xipré, 13
Ateneu Polpular Nou Barris. Port Lligat, s/n
C. Barri Prosperitat. Pl. Ángel Pestaña, s/n
Centre Sóller. Plaça Sóller s/n
Can Basté. Pg. Fabra i Puig, 274-276
CC Ciutat Nord. Rasos de Pegera, 19-25
CC Trinitat Vella. Foradada, 36-38
CC Sant Andreu. Gran de Sant Andreu, 111
Can Guardiola. Cuba, 2
Biblioteca Ignasi Iglesias. Segadors, s/n
Districte Sant Andreu. Pl. Orfila, s/n
CC La Sagrera. Martí Molins, 29
C. Barri Congrés. Acàcies, 26
Farmàcia. Bolívia, 19
Llibreria Etcètera. Llull, 203
El Tio Che. Rambla Poblenou, 44-46
CC Sant Martí. Selva de Mar, 215
Complex Esportiu Verneda. Binèfar, 10-14
Casal Alternatiu. La Verneda, 18
C.Joan Casanelles. Pl. Joan Casanelles,s/n
Foment Martinenc. Provença, 595
SESE. Joan Alcober, 6

El proper Carrer el podreu recollir als punts de distribució el
proper mes de desembre.

Mai més

Les persones que fem La Veu del Carrer desitgem
als nostres lectors, anunciants, col·laboradors i a
tots els veïns i veïnes de Barcelona que el pròxim
any 2003 sigui per a tothom un bon any en el que la
Barcelona dels barris sigui un espai de convivència
i sense exclusions.

Aquests dies, veient la catàstrofe provocada pel
petrolier Prestige a les costes gallegues sembla que
la societat desperti i descobreixi una altra de les
nefastes conseqüències amagades del nostre model
energètic i econòmic.

Descobrim que les grans companyies petrolieres
multinacionals transporten els combustibles en
ferralles flotants amb banderes de paraïsos fiscals -
mètodes més aviat propis de la pirateria.
Descobrim també que després d’un accident, les
responsabilitats d’aquestes empreses i dels governs
s’esvaeixen mentre les famílies de pescadors i
mariscadors reben les pitjors conseqüències.

Descobrim que milers d’aquests vaixells viatgen
diàriament posant en un perill constant els nostres
mars sense cap control sever per part de les
administracions. Avui li ha tocat a les Rias Baixas,
un dels paratges amb més riquesa natural d’Europa,
però on serà la propera? Recordem que diàriament
més de vuit-cents vaixells que transporten fuel
viatgen pel Mediterrani i que no és tan estrany que
vaixells de transport de mercaderies netegin les
bodegues a alta mar fent arribar les taques de
contaminació a les nostres platges.

Davant d’aquesta marea negra hem exclamat
“mai més” a aquest tipus de catàstrofe. Però perquè
aquest crit fos útil hauria de servir per posar de
manifest no només la necessitat d’endurir els
controls sobre els responsables del desastre
ecològic. Sobretot hauria de ser un crit a la
necessitat de substituir les fonts d’energia més
contaminants, com el petroli, per d’altres més
netes. Més encara si tenim en compte un altre gran
problema causat pels combustibles fòssils que
consumim cada dia, un problema que no és tan
espectacular però que sense cap dubte és de molta
major envergadura: el canvi climàtic.

Bon any nou

Forges

¿Antenas necesarias?
En la campaña publicitaria que lle-
van a cabo las operadoras de tele-
fonía móvil, nos venden la necesi-
dad de las antenas para el funcio-
namiento del móvil.

Los afectados nos preguntamos
si esa necesidad pasa por:

1) Instalarlas a 10 metros de las
viviendas

2) Soportar radiaciones legales
que son 9.000 veces más altas que
los niveles que afectan a la salud
según numerosos estudios de
científicos honestos e
independientes.

3) ¿Es necesario que cada
compañía tenga sus propias
antenas? ¿Por qué no se les obliga
a compartirlas?

4) Aguantar que las quejas ante
las administraciones por problemas
sanitarios se archiven porque te
digan que no está demostrado, sin
investigar cada caso en concreto.

5) Que los medios de
comunicación contratados por las

operadoras no hayan publicado el
fraude sanitario de la investigación
sobre lo ocurrido en el colegio
García Quintana de Valladolid en
portada.

Manolo Anguita

Al Parlament
Coneixent que s'ha creat una
Comissió d'Estudi sobre les
antenes de telefonia, els  suggerim
que escoltin la veu dels afectats.
Per reduir les radiacions bastaria
amb:

1) Obligar les operadores a que
comparteixin infrastructures

2) Col·locar les antenes lluny
d'habitatges, escoles, etc.

3) Per evitar que els mòbils
treballin a elevada potència,
col·locar les antenes receptores,
que no tenen emissions, pròximes
als usuaris i aquestes,
comunicades per cable amb les
emissores.

Mercedes Franco i set firmes més.
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Els barris critiquen l'actual model de ciutat

CIUTAT
�Normes de participació insufi-
cients
�No elecció dels consellers de
districte
�Privatització de la Sanitat
�Venda de sòl públic
�Diners públics per a l'ensenya-
ment privat
�Habitatges per a joves en lloc
d'equipaments
�Dèficit d'equipaments per a la
gent gran
�Dèficit d'escoles bressol

CIUTAT VELLA
1. Forat de la Vergonya: zona verda
2. No a l'especulació al carrer
Carabassa
3. No al tancament de les piscines
Folch i Torres
4. SEPU per a la ciutat

L'EIXAMPLE
5. Trasllat de la presó Model
6. Pla d'Equipaments del barri de
Sant Antoni

Memoràndum de conflictes urbans○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

El II Fòrum Veïnal Barcelonès denuncia l'especulació urbanística i demana a
les administracions major participació ciutadana i un pla d'equipaments

●

Un manifest amb
275 signatures

El manifest del segon
Fòrum Veïnal Barcelonès
(publicat íntegrament a la
pàgina 11) va ser signat per
un total de 245 entitats i una
trentena de professionals
relacionats amb el moviment
veïnal.

Entre les entitats figuren
50 associacions de veïns de
Barcelona, la Federació
d’Associacions de Veïns de
l ’Hospitalet i  di ferents
coordinadores d’entitats i
plataformes ciutadanes:
Fòrum Urbanístic d’Horta-
Guinardó, Plataforma de
Veïns i Entitats de la Mina,
Plataforma contra el Túnel
d’Horta, Coordinadora
d’Enti tats de les Corts,
Coordinadora de Nou Barris,
Comissió Ciutat Judicial i
Col· lect iu Forat de la
Vergonya, entre d’altres.

De les entitats ciutadanes
que han donat suport al
manifest destaquen Justícia i
Pau, SOS Monuments,
Associació d’exPresos
Polítics, Comitè d’Empresa de
Parcs i Jardins, Fòrum Cívic
Barcelona Sostenible,
Associació Cultural Helios
Gómez, Barnamil, Plataforma
en Defensa dels Menors
Immigrants Desamparats i
Grup d’Estudis Ambientals.

D’entre els professionals
vinculats al moviment veïnal
destaquen les signatures de
l’urbanista Jordi Borja; els
arquitectes Ferran Navarro,
Toni Ramon, Lluís Brau,
Rafael Encinas i Mariano
Messeguer ;  l ’ eng inyer
Mique l  Muntaner ;  e ls
geògrafs Joan Roca i Mercè
Tatjer; els sociòlegs Anna
Alabar t ,  Josep Mar t í  i
Elisabet Tejero; els advocats
Eduard  Moreno,  Pepe
Mol ina  i  Mar ia  Teresa
Huidobro; els economistes
A lber t  Rec io  i  A l fons
Barceló;  e ls  per iod is tes
Josep M. Huertas Claveria,
Ernest Alòs i Rosa Maria
Palencia;  e ls  d ibuixants
Car les  Azagra  i  A l fons
López;  i  e ls  d i r igen ts
associatius Gabriela Serra,
Albert Ferris, Pep Miró, Pep
Garcia i Pau Vinyes, a més
a més de la junta de la Favb.
Es van adherir al manifest el
Partit dels Comunistes de
Catalunya, Els Verds i Els
Verds-Esquerra Ecologista.

IGNASI R. RENOM

Un centenar de representants d'entitats van omplir el Centre Tomàs Tortajada del Poble Sec

ELIA HERRANZ

El moviment veïnal de Barcelona
va reunir-se en assemblea l’11 de
desembre al Centre Tomàs
Tortajada del Poble Sec per posar
en comú les reflexions sobre les
necessitats, problemes i conflictes
dels barris. Participació,
especulació i pla d’equipaments
van ser els eixos principals del
segon Fòrum Veïnal Barcelonès,
que va aprovar un manifest signat
per unes 275 entitats i
professionals. El fons del debat va
girar sobre la idea que els veïns i
veïnes que habiten el barris també
tenen coses a dir sobre la
transformació de la ciutat. I és que
les actuacions concretes que
afecten directament les persones
que viuen als barris tenen també
una dimensió més ampla i responen
a una manera d’entendre la gestió
dels recursos públics.

L’assemblea va ser un
recordatori dels conflictes de cada
barri però també un esforç de
coordinació del moviment veïnal
per concretar els eixos comuns de
les reivindicacions. El president de
la Favb, Manel Andreu, va advertir
que el Fòrum Veïnal Barcelonès
no volia erosionar l’equip de govern
municipal (PSC, ERC-EV i ICV) i
va estendre la responsabilitat
política a tots els partits i
administracions, denunciant la
demagògia d’una oposició
municipal (CiU i PP) que se suma a
les crítiques veïnals però en les
institucions que governa té els
mateixos o més dèficits.

A l’assemblea, moderada pel
director de Carrer Andrés Naya,
van assitir més d’un centenar de
representants d’entitats, la quarta
tinent d’alcalde Imma Mayol i
representants polítics de ICV, CIU
i PP. Des de la taula es van
exemplificar casos concrets
relacionats amb tres qüestions que
preocupen profundament a les
persones que treballen als barris:
especulació, manca d’equipaments
i participació ciutadana. Sobre

l’especulació van intervenir Lluís
González, president de l’AV de Sant
Andreu, i Albert Martínez, membre
de l’Assemblea d’Okupes. Ambdós
van manifestar la seva preocupació
per la tendència actual de les
administracions de desfer-se de
sòl públic i deixar intervenir cada
cop més la iniciativa privada en els
projectes urbanístics per abaratir
costos. Els veïns creuen que
aquesta política del cost zero
l’acaben pagant, literalment, els
propis veïns. També es va
denunciar la quantitat d’espai
propietat de l’Ajuntament que no té
cap ús, mentre es continua
privilegiant el dret a la propietat per
sobre del dret a l’habitatge.

Pel que fa als equipaments, van
intervenir el vicepresident de l’AV de
Poblenou, Joan Maria Soler, i Josep
Maria Masferrer, de la Plataforma

d’Entitats de La Mina. La seva crítica
principal va anar dirigida a l’actual
desvirtuació del concepte
d’equipament, i per posar-hi remei
van demanar l’elaboració d’un pla
que recordi totes les necessitats dels
barris per defensar la seva
importància i denunciar que les
administracions en donin altres usos.
Respecte a La Mina, es va denunciar
la falta d’un projecte social global
que unifiqui totes les actuacions.

La necessitat de major participació
ciutadana va ser exemplificada per
Mercè Teruel, de l’AV de Vallbona, i
Toni Ramon, de la Plataforma de la
plaça Lesseps. Tots dos van
suspendre les administracions en
aquest punt, ja que van manifestar la
sensació de que la participació
existeix només als discursos. Es van
demanar canals eficaços de
participació ciutadana i una

descentralització real de la gestió i
les decisions cap als districtes, els
consellers dels quals encara no es
poden escollir directament malgrat
que tots els grups polítics s’hi van
comprometre en aquest mandat que
ara acaba.

Quan es va obrir el torn de paraula
a l’assemblea, veïns i veïnes de 13
barris diferents van poder explicar
breument les seves experiències en
el dia a dia en relació als temes
exposats a la taula. En general, es
va destacar la importància d’unificar
criteris per fer eficaces les diferents
demandes veïnals. La Comissió de
la Ciutat Judicial de la Gran Via sud
va intervenir explicant in situ el seu
problema amb ajuda d’una maqueta
elaborada per ells mateixos. Després
de dues hores i mitja, l’assemblea va
acabar amb la lectura del manifest
per part de Gabriela Serra.

SANTS-MONTJUÏC
7. Equipament a l'antiga estació de
la Magòria
8. Construcció d'un hotel de luxe a
Montjuïc
9. Construcció d'habitatges a la
Gran Via - Centre
10. Venda de Can Tunis
11. Soterrament de les vies de
Sants

LES CORTS
12. Pla Director de Les Corts:
especulació i falta de participació
13. Barça 2000 amenaça de nou
14. Can Rigalt - Parc Metropolità
15.Remodelació de la Colònia Castells
16. Equipaments a Les Corts -
Centre
17. Especulació al Frenopàtic

SARRIÀ-SANT GERVASI
18. Actuació il·legal a Can Galopa
19. Recuperació de l'Escola de
Puericultura
20. No a l'enderrocament a l'Hort
de la Vila

GRÀCIA
21. Remodelació Plaça Lesseps
22. Protestes al carrer Maigmon
23. Especulació a Can Fuster

HORTA-GUINARDÓ
24. Pla Director del districte
25. Encants a la Taxonera
26. Salvem la Vall Par
27. No al Túnel d'Horta
28. Defensa de Can Fargas
29. Reivindicacions Penitents -
Taxonera

NOU BARRIS
30. Venda de sòl a RENFE -
Meridiana
31. Pla d'Equipaments per al
districte
32. Especulació a Can Masdeu
33. Cotxeres de Borbó per al
barri
34. Vallbona i Torre Baró:
equipaments
35. Arboricidi al Passeig Maragall
36. Porta - Prosperitat, defensa
dels solars

SANT ANDREU
37. No al PERI Madriguera de
Trinitat Vella
38. Sagrera - Sant Andreu:
cobriment de vies de l'AVE i pla
d'equipaments
39. Casernes de Sant Andreu - No
a l'especulació

SANT MARTÍ
40. Equipaments al Clot
41. Rectificació de l'Eix Llacuna
42. No a l'Especulació al Fòrum
2004
43. Privatització del Parc Diagonal
- Mar
44. Especulació en el Triangle:
Diagonal - Llull - Selva de Mar
45. Pla d'Equipaments al
Poblenou
46. Plaça de les Glòries:
l'Ajuntament trenca l'acord
47. Remodelació integral de La
Mina
48. No al trasllat de la presó de
Wad-Ras

Text íntegre
del manifest

a la pàgina 11
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Sant Andreu apoya a sus nuevos vecinos
Los habitantes de los cuarteles de Sant Andreu se enfentan, además

de a los rigores del invierno, a la orden de desalojo dictada por el
Ministerio de Defensa, efectiva desde el viernes 8 de noviembre

�����

JORDI GOL

Actualmente hay viviendo en los
cuarteles más de 200 okupas e
inmigrantes de los cinco
continentes, organizados por áreas
geográficas. Disponen de espacios
comunes mantenidos a partir de la
ayuda espontánea de la gente del
barrio. Han convertido, por ejemplo,
la biblioteca del cuartel en un ropero
ordenado por tallas, donde los
ocupantes pueden escoger lo que
necesiten. También han habilitado
aseos y duchas.

La Asociación de Vecinos de
Sant Andreu Nord se encarga de
canalizar toda la ayuda humanitaria
de los vecinos. Se ha puesto en
contacto con las instituciones para
conseguir ayudas sociales y está
llevando a cabo una importante
labor para informar a los
inmigrantes de cuáles son sus
derechos y a qué recursos tienen
acceso. También están tratando
de hacer un censo de inmigrantes
para poder dar ayuda
personalizada a cada uno de ellos.

Se ha presentado
un recurso que
intenta frenar
la amenaza
de desalojo
inminente

 Carlos  Lorenzo, presidente de
la Asociación, cree que los más
difícil es ganarse la confianza del
barrio, por lo que han trazado una
estrategia de sensibilización,
invitando a “todos los vecinos” a
compartir espacios comunes para
que se conozcan. “Se ha pensado
en un cine fórum, y quizá más tarde
se intente algo dentro de los
cuarteles”. Y continúa: “Sobre todo,
lo más importante es que no haya
roces entre los grupos del cuartel y
los vecinos, porque gente con muy
mala leche espera la más mínima
oportunidad para difundir mentiras”.
De momento, la ayuda institucional
no ha llegado “porque los
inmigrantes no votan”.

La Asociación de Vecinos ha
controlado el status quo, pero el
anuncio del desalojo inminente ha
desequilibrado la situación y ha
obligado a buscar apoyos para
elaborar un plan de choque que evite
que se deje a los inmigrantes en la
calle. El abogado Jaume Asens
presentó un Recurso de Alzada
contra el requerimiento de Defensa
y, a través de la FAVB, se mantuvo

Entre la desesperación y la esperanza

el 6 de noviembre una reunión con la
Subdelegada del Gobierno, que se
mostró contraria a desalojar sin
contar con una orden judicial, aunque
no llegó a compromisos concretos.

En las asambleas del 7 y 10 de
noviembre, en la que han participado
los ocupantes y una decena de
asociaciones (con el desmarque
significativo de Cáritas y Cruz Roja),
se ha hecho una valoración negativa
del desalojo, ya que sería perjudicial
para los ocupantes, por tener que
soportar el invierno en la calle, y para
la convivencia, “por la alarma social
que supone dejar a 200 personas en
la calle”. También se ha apostado
por la coordinación con las
administraciones públicas y la
elaboración de un plan de trabajo
cuyos objetivos principales son la
información a los inmigrantes, la
enseñanza del idioma y el
nombramiento de interlocutores
válidos para cada grupo del cuartel.
Otra de las iniciativas ha sido la
organización de una brigada de
limpieza.

Ocupantes y
vecinos trabajan
juntos para
mejorar la
situación

La situación legal permite un cierto
respiro para los ocupantes. Aunque
la Ley de Patrimonio del Estado
permite a la Administración recuperar
los espacios ocupados sin
autorización judicial, el Recurso de
Alzada interpuesto, que considera el
cuartel domicilio particular de los
ocupantes por llevar más de un año
viviendo en él, interrumpe la
ejecución del requerimiento al menos
hasta que se agote la vía
administrativa, es decir, hasta que
se dicte sentencia firme sin
posibilidad de recurso. Además, se
ha presentado un Recurso de
Amparo por vulneración de dos
derechos fundamentales: la
inviolabilidad del domicilio y la tutela
judicial efectiva. De esta manera se
pide al juez que actúe y se ilegaliza
un posible desalojo por la vía de
hecho. No obstante, Jaume Asens,
cree que, pese a ser ilegal, se
efectuará un desalojo “en dos o tres
meses, a lo sumo”.

En cuanto la de los cuarteles, los
vecinos querrían poder participar en
el proceso de decisión sobre su
utilización futura, pero dan por seguro
que se derribarán para edificar pisos.

Denia Malievich, ex teniente coronel del ejercito
ruso, fue el primero en llegar a las casernas hace
dos años. Su antigüedad y autoridad le ha hecho
ganarse el respeto de todos, por lo que ejerce de
coordinador del cuartel y de conciliador entre los
grupos. Denia desertó del frente checheno por
razones que no quiere contar y asegura que los
militares rusos lo buscan, por lo que no puede
regresar a su país.

Él me guía por las habitaciones y por los
espacios comunes, sorprendentemente limpios,
teniendo en cuenta que la Administración les ha
negado los containers que han pedido. Se han
organ izado serv ic ios  como a lmacenes,
comedores y duchas. De una de ellas sale un
georg iano que me comenta  en  per fec to
castellano: “No hay agua caliente, pero no me
importa”. En cada habitación viven varias
personas, habitualmente del mismo país, para
facilitar la comunicación. La mayoría son eslavos
y magrebís; aunque también hay mucha gente
venida de los países del este y subsaharianos.

Sorprende la presencia de cuatro familias
viviendo dentro del cuartel. La primera a la que
visito es una familia del este cuyos cinco miembros
viven en una habitación de unos nueve metros
cuadrados. El padre, de 31 años, es ingeniero y
domina seis lenguas, pero no puede ejercer porque
no le convalidan el título. Su mujer es profesora de

Geografía e Historia, y su suegra de Matemáticas.
María, la niña de 5 años, está escolarizada y me
enseña un libro en catalán que le regaló un
compañero periodista, El sol triste, y a través del
cual está intentando aprender el idioma. El pequeño
tiene 3 meses y ha nacido ya en España. Están
preocupados por el futuro, ya que el desalojo los
pondría en “una situación desesperada”.

La acuciante falta de espacio se pone de
manifiesto cuando visito la familia de Mehidi, que
era camionero en Orán (Argelia),y, tras trabajar
en Cuenca, vive ahora en una habitación del
cuartel con otros cinco miembros de su familia y
con un compatriota. Sus hijos están escolarizados,
pero no entiende que tengan que ir a escuelas
separadas.

Durante el resto de la visita conozco a artistas,
titulados (aproximadamente el 60 % de los
inmigrantes tiene estudios universitarios), albañiles,
etc. que se buscan la vida como pueden y “sin
robar”, como asegura un georgiano mostrando los
tikets de compra que guarda dentro de un reloj.
Pese a lo que cabía esperar y aunque la amenaza
del desalojo les ha inquietado considerablemente,
los ánimos no decaen, la esperanza se mantiene y
el clima dentro del cuartel es bueno. Tan bueno que
María me enseña con una sonrisa pícara - las
manos blancas - un pasillo entero decorado con
alegres soles de tiza.

JORDI TARRÉS

Una de las cuatro familias que están habitando los cuarteles de Sant Andreu
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La Favb qüestiona el Fòrum 2004
La desvinculació del moviment veïnal d'un esdeveniment que considera

"pretext per impulsar unes reformes urbanístiques molt discutibles"
desferma el debat sobre la credibilitat d'institucions i patrocinadors a

l'hora d'impulsar la diversitat cultural, la pau i la sostenibilitat
�����

Contradiccions de fons
Més enllà de l’urbanisme, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Govern espanyol

insisteixen a justificar el Fòrum com a espai de debat sobre la diversitat cultural, la pau i la sostenibilitat. Les
tres administracions, però, cauen en contradiccions que semblen incompatibles amb aquests objectius.

PAU
És poc creïble que al Fòrum

es parli de pau quan un dels
seus patrons, el govern del PP,
dóna suport a la guerra contra
l’Iraq. A un nivell més concret,
tampoc és un senyal de pau que
l’Ajuntament de Barcelona envii
els antidisturbis de la Guàrdia
Urbana contra els veïns de Ciutat
Vella que reivindiquen una zona
verda al Forat de la Vergonya o
que, amb la Generalitat i
l’Arquebisbat, s’entestés a
enviar els geos per fer fora els
okupes de Can Masdeu.

DIVERSITAT
La llei d’estrangeria del PP i les

manifestacions essencialistes
dels nacionalismes espanyol i
català no afavoreixen la diversitat
cultural. Tampoc té gaire pedigrí
multicultural un Ajuntament que
l’estiu del 2001 va expulsar
immigrants de les places de
Catalunya i André Malraux o una
ciutat que no destina els recursos
socials i d’habitatge necessaris
per afavorir la convivència als
barris mentre pateix tancades
d’immigrants en esglésies o
casernes abandonades.

SOSTENIBILITAT
El suport de la Generalitat i

de CiU al Pla Hidrològic Nacional
i al trasvassament del Roïne
expressa la falta de sensibilitat
d’aquest altre patró del Fòrum
per la sostenibilitat
mediambiental. Tampoc sembla
gaire sostenible guanyar
terrenys al mar per fer el zoo
marí, construir una illa artificial
davant de la desembocadura del
Besòs, un nou port esportiu a
Sant Adrià i privatitzar part del
litoral per fer platges de
talassoteràpia de pagament.

MARC ANDREU

Les “discutibles” reformes
urbanístiques impulsades per valor
de 1.740 milions d’euros amb
l’excusa del Fòrum 2004 imposen
un model de ciutat que les
associacions de veïns no poden
compartir ni avalar. L’única
excepció és la renovació de La
Mina, sempre i quan aquesta
actuació contribueixi a dignificar
aquest barri de Sant Adrià de
Besòs. Paral·lelament, l’espai de
debat sobre diversitat cultural, pau
i sostenibilitat al que l’Estat, la
Generalitat i l’Ajuntament de
Barcelona destinen 319 milions
d’euros (un terç, provinent de
promotors privats com Endesa i
Telefònica) difícilment s’orientarà
de manera que els seus continguts
“qüestionin o facin perillar els
interessos o actuacions” de les
administracions i empreses
implicades.

Aquests són els arguments
exposats per la Favb a principis de
novembre en anunciar la seva
desvinculació dels preparatius del
Fòrum 2004. L’entitat veïnal no
dubta que el Fòrum pot ser “un èxit
d’espectacle i propaganda”, però
adverteix que “els espais de diàleg,
reflexió, diversitat, intercanvi i
solidaritat poden ser  instrumen-
talitzats pels qui precisament no
creuen en ells” i fa notar la
“desproporció de mitjans eco-
nòmics destinats al Fòrum” en
comparació “als recursos emprats
per solucionar els problemes
d’habitatge, equipaments,  educa-
ció i convivència” que té la ciutat.

● Sorpresa política

La decisió de la Favb, madurada
per la junta i en converses amb
diversos sectors del moviment
associatiu (el debat el va obrir el
número 69 de CARRER el
setembre del 2001), va agafar per
sopresa els responsables del
Fòrum i dels grups polítics. Més
enllà de la picabaralla desfermada
en clau pre-electoral entre
socialistes, convergents i populars,
i de la indefinició, silenci o el fora de
joc de republicans i ecosocialistes,
el posicionament veïnal ha remogut
el fràgil equilibri institucional. “La
postura de la Favb sobre el 2004
ha sacsejat les estructures de
govern muncipals i de gestió del
Fòrum, però obre una nova
oportunitat”, admet en positiu la
quarta tinent d’alcalde Imma Mayol.

 El cas és que s’ha trencat
l’agenda de treball que el Fòrum
tenia planificada: arribar a les
eleccions de maig del 2003 amb
un consens públic sobre les obres
d’infrastructura  i limitar el debat
de continguts a la recollida virtual
d’uns 600 correus electrònics  i a
publicitar alguns dels artistes i
famosos que podrien passar per
Barcelona.

La posició de la Favb no ha fet
més que reforçar una crisi de fons
i de conseqüències encara
incalculables oberta ja pel Congrés
d’Antropòlegs –que al setembre ja
va qüestionar els continguts del
Fòrum— i per les manifestacions
de destacats intel·lectuals com el

responsable del CCCB Josep
Ramoneda –la seva renúncia, a
l’octubre, com a membre del Comitè
de Savis del Fòrum va forçar la
seva dissolució- i els periodistes
Joan de Sagarra i Sergi Pàmies.
De Sagarra ha escrit que “això del
Fòrum és un tinglado muntat per
avalar unes determinades i
importantíssimes obres”. I Pàmies
es pregunta quin sentit té un pollo
que serà “una suma de Grec, festes
de la Mercè, Sónar, Festa de la
Diversitat i carrussel de la Guàrdia
Urbana, tot culminat amb el
piromusical de rigor” i afirma: “El
problema d ’aquests esde-
veniments apareix quan et
preguntes si ens els podem
permetre".

“Èticament, l’actitud dels veïns
és irreprotxable; el que passa és
que no és habitual un
posicionament tan clar”, afirma el
secretari general de la UGT, Josep
M. Álvarez. “La decisió de la Favb
no és incoherent perquè ja en el
seu dia va demanar que part del
pressupost del 2004 es destinés
als barris”, recorda el president
de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres.

Per la seva banda, el portaveu de
SOS Racisme, David Cárceles,
assegura que la postura veïnal
“no desentona” amb la posició
d ’entitats com la seva, que
critiquen que no se’ls ha deixat
“participar en la definició dels
eixos del 2004”.

El Fòrum Social
Mediterrani del
2003 pot
desbordar els
objectius del 2004

Els congressos mundials de
sindicats, religions, joventut,
voluntariat i immigració programats
a Barcelona coincidint amb el
Fòrum comprometen verticalment
amb indissimulada incomoditat part
del teixit associatiu barceloní.
Algunes entitats veuen condicio-
nats els seus posicionaments per
la dependència orgànica o
econòmica d’institucions públiques.

Altres associacions i ONG admeten
indignades, però en veu baixa, que
s’ha mig comprat la seva complicitat
amb promeses vagues i recursos
per posar “un xiringuito” a
l’esplanada del Fòrum.

Respectant “l’opció que altres
entitats prenguin de cara al Fòrum
2004”  i  sense cap altre
maximalisme que el de seguir
treballant en el dia a dia “per
millorar la convivència als barris i
per un model de ciutat on les
persones estiguin per sobre dels
interessos privats” ,  la Favb
denuncia pressions i intents de
tergiversar el seu clar posicio-
nament. Des d’alguns estaments
s’ha volgut fer creure que la
reacció de la Favb responia a
divisions internes, a maniobres
polítiques del PP o de ICV-EUiA,
i a interessors materials. La
pluralitat del moviment veïnal i la
trajectòria històrica de la Favb
desmenteixen les pr imeres
interpretacions; fins i tot algun
alcalde socialista metropolità ha
admès en privat que el problema
és que sovint els polítics estan
tan allunyats de la realitat que

veuen fantasmes on no n’hi ha.
La crítica de la Favb tampoc es

pot explicar en clau de rabieta
perquè el Fòrum no hagi acceptat
la seva proposta de recursos per
art icular una part ic ipació
ciutadana real i un debat previ al
2004 per barris (que, en canvi, sí
que sembla que el Fòrum vol ara
fer pel pintoresc sistema d’enviar
enquestadors porta a porta i
d ’organitzar reunions
tupperware). De fet, i lluny de
qualsevol interès material, la
decisió de la Favb ha posat en
perill l’ampliació del local que
l’entitat veïnal negociava amb
l’Ajuntament. Fins al punt que alts
responsables municipals van
arribar a insinuar la denegació
d’aquest equipament, xantatge
que al final no es va concretar.

● Nerviosisme institucional

Tant les pressions com els
intents indirectes de l’alcalde Joan
Clos i del conseller delegat del
Fòrum Jaume Pagès per mantenir
oberts ponts de diàleg amb la
Favb proven el nerviosisme que
hi ha entre els responsables del
2004 i la seva pròpia inseguretat
pel que fa a la implicació de la
ciutadania en l’esdeveniment i al
seu dèficit de continguts. La fugida
endavant de l’alcalde en anunciar
deu milions de visitants al Fòrum
enl loc dels cinc inicialment
previstos, l’apel·lació al turisme
d’alguns polítics per salvar el 2004
del “desastre” i les advertències
públiques de Jordi Pujol i Josep
Piqué en contra del protagonisme
que pugui reclamar el moviment
ant iglobal i tzació  posen de
manifest que l’èxit de façana del
Fòrum pot ser el seu fracàs de
fons.

El cas és que, fins ara, del
2004 només s’han concretat plans
urbanístics (hotels, oficines,
centre de convencions, vivendes,
una plaça monumental, platges
privades, un port esportiu, una illa
artificial i un hospital geriàtric, un
pla de seguretat policial, algunes
milionàries exposicions i festivals
encara poc def ini ts i  certs
congressos institucionals (com el
d’immigració impulsat per l’Institut
Català de la Mediterrània, que
preveu portar “1.500 experts”).

Barcelona, en canvi, ja va
demostrar a la contracimera del
Banc Mundial del juny de 2001 i a
la cimera europea del març de
2002, que vol fòrums oberts,
participatius i sense censures ni
barreres. És el mateix que van
demostrar els centenars de milers
de persones reunides aquest
novembre a Florència en el Fòrum
Social Europeu.

Les administracions han
d’entendre que no poden controlar
ni teledirigir un debat social plantejat
en termes de pau, sostenibilitat i
diversitat cultural. Si s’entesten a
descafeinar-lo o a manipular-lo en
funció d’interessos especulatius i
d’equilibris electoralistes, corren el
risc que el Fòrum Social Mediterrani
convocat a Barcelona la tardor del
2003 robi la cartera al Fòrum 2004
i desbordi els seus plantejaments.
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Barri
a barri            Operación Ribera

Confirmado: La Ribera está de moda. Restaurantes y terrazas
florecen sin cesar, la vanguardia y el diseño toman el barrio, y un

aire a glamour lo invade todo. La prensa ya lo conoce como el "Soho
barcelonés". ¿Es oro todo lo que reluce? O en lenguaje televisivo,

¿estamos ante una auténtica Operación Ribera?
●

JORDI TARRÉS

El barrio de La Ribera se encuentra en plena expansión comercial

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LUIS CALDEIRO

Lo de La Ribera ya no es sólo un
boom comercial, sino también
sociológico y mediático. Y no cesa:
o bien es el centro de la polémica
por el culebrón del Born, o bien es
el barrio de moda, un referente por
su dinamismo vital y comercial, en
el que todos ponen la mirada.

A simple vista, La Ribera podría
ser el barrio guapo por excelencia:
un lugar vitalista, en plena
expansión comercial por la oleada
de establecimientos selectos (ocio,
moda y diseño) que se ha instalado
en él, convirtiéndolo en una suerte
de meca de la posmodernidad. Una
posmodernidad que se adhiere a
la piedra gótica de sus edificios
como una segunda piel, en una
simbiosis bastante estimulante.

Los locales están mimados con
detalles de buen gusto y todo lo
envuelve ese aroma, entre
irresistible y decadente, de la
bohemia. De hecho, el barrio
parece haber sido tomado por ese
diverso grupo humano que
podríamos llamar Los Modernos.
Un sector de población
relativamente joven (de los veinte
a los treinta y muchos) que abarca
desde un estudiante de Arte
neohippy a un pijo embutido en
vaporoso lino. Eso sí: les une su
amor por Lo Último -están al tanto
de lo más reciente en moda, arte o
diseño- y por la buena vida  -aman
los productos y locales con
encanto-. Muchos de ellos gozan
de un alto poder adquisitivo.

Esta primera buena impresión
adquiere sin embargo, en boca de
Damià Montes, miembro del Fòrum
Veïnal de La Ribera, un tinte negativo:
“Gueto Lúdico”. El calificativo,
frecuente en multitud de carteles
colgados en La Ribera engloba,
aparte de a la tradicional protesta
contra el ruido de terrazas y locales
nocturnos, “que nuestros hijos no
pueden jugar porque el 70% de las
plazas está ocupado por las terrazas;
que la vida se ha encarecido
terriblemente: los pisos sobrepasan
los 40 millones, y en mi escalera
conozco el caso de uno alquilado
por 350.000 ptas.” Los productos
básicos también han aumentado y
ya no hay donde comprarlos: la

pequeña tienda y el supermercado
han sido barridos por los locales de
ocio. “Ahora hay que ir a hacer la
compra fuera del barrio”, apostilla.

● Cambio sociológico

Damià es un hombre vehemente e
idealista. Se le nota cuando desgrana,
uno a uno, los problemas del barrio. Es
profesor de Instituto pero además es
artista, y tiene su taller en La Ribera.
No solamente constata un
empeoramiento de la calidad de vida
en general, sino de la cultural en
particular:  “desde hace seis años no
paran de cerrarse librerías, talleres de
artistas y galerías” Su lugar lo ocupan
ahora los nuevos locales. Pero además
hay un dato aún más alarmante: en La

Ribera se está produciendo un
verdadero cambio sociológico, de
población. Los primeros en marcharse
fueron los inmigrantes –“antes aún era
posible ver magrebíes y gente de color
en el Paseo del Born”- debido,
seguramente, a la carestía de vida. Y
Ángel, vecino de Santa Caterina –el
barrio que linda con La Ribera por
encima de la calle Princesa- apunta:
“Si salen de los límites de nuestro
barrio, ya está la policía pidiendo los
papeles. Todo es empujar y empujar a
la gente hacia el interior”. Tal vez sea
por eso que durante nuestra visita no
vimos a ninguno, pese a hallarse La
Ribera a escasos metros de una nutrida
colonia de dominicanos y marroquíes.
Sea como fuere, la inmigración parece
haberse desplazado a otras zonas,

entre ellas la mencionada  Santa
Caterina, más barata pero también
mucho más degradada.

Ahora parece que le toca el turno
a la Gent del Barri, al vecino de toda
la vida, en un efecto dominó
imparable: el menos pudiente es
lanzado a la periferia. Quienes
ocupan el lugar dejado por los que
se van son Los Modernos, a quienes
Damià describe como los “ estética
Custo” o “estética Fashion”.

¿Culpables? La polít ica
municipal, lógicamente, que
favorece los intereses inmobiliarios
y empresariales. Pero esta política
no está sola: tiene en cierta Prensa
y en alguna asociación vecinal –La
Plataforma d’Entitats de La Ribera-
a dos poderosos valedores, señala

Montes. A este respecto, Damià
considera el artículo firmado por
Patricia Castán en El Periódico (14
de septiembre) como paradig-
mático: aunque en él se mencionen
los abusivos precios de pisos y
locales, se ofrece una visión
pactista del conflicto –“ Veïns i
empresaris de l ’oci nocturn
enterren la destral de guerra”-, sólo
enturbiada por el Fòrum que, sin
ser mencionado, es retratado con
estas palabras: “una part de les
pancartes ja han estat retirades.
Altres protestes, que alguns
vinculen a “interessos electorals”,
segueixen onejant (...)” , “molts
empresaris lamenten que els que
es queixen siguin “els que menys
temps fa que són aquí” . Y en
cuanto a la Plataforma d’Entitats,
Damià Montes es contundente: “no
representan a los vecinos, sólo a
intereses económicos».

● Versión contrapuesta

Emili Cota es la otra cara de la
moneda. Presidente de la Plataforma,
es un jubilado saludable, con ese aire
enérgico del self-made-man, del
hombre que se ha hecho a sí mismo.
Hombre de negocios, vendió su
pastelería a la que hoy es tienda Custo.
Cuando se le habla del Fòrum, menea
la cabeza y sonríe con resignación:
“¿Que no representamos a los
vecinos? Nosotros somos quinientos,
mientras que ellos son escasamente
tres. Sólo tienen una página web
(www.laribera.org) y ni siquiera están
legalizados: no tienen ni estatutos”. La
cuestión de la legalidad le parece
importante, puesto que no pierde
ocasión en recordarla. Otro argumento
que esgrime a menudo contra ellos es
su condición de nouvinguts, de
forasteros: “No son naturales del barrio;
se han establecido aquí hace
relativamente poco”. Cosa que, al
parecer, los deslegitima por completo
a la hora de hacer críticas.

En cuanto a las terrazas, afirma
que la Plataforma también está en
contra de su proliferación excesiva,
aunque advierte que “siempre han
defendido el establecimiento de
negocios en el barrio, sean de día o
sean nocturnos”. Porque prefiere
este tipo de locales a que “haya
veinte almacenes cerrados y con
ratas”, como ocurrió cuando
quebraron, hace unos años, muchos
negocios vinculados al Mercado del
Born. Tras el cierre de éste, en 1979,
“el barrio quedó muerto, no quedó
nada; yo mismo tenía que comprarlo
todo afuera”. No hay que culpar,
pues, a quienes vienen a invertir, a
poner un negocio porque, además,
“no se puede hacer nada contra el
capital privado; el que viene aquí
pone el comercio que cree que tiene
que poner».

¿Y los precios de los pisos? “Esos
que se quejan –y que pocos son nativos
del barrio- vinieron aquí cuando su
vivienda valía veinte millones, y ahora
han doblado su capital.  Entonces,
cuidado, yo creo que el barrio más bien
ha ido a más que a menos”.

Tras la carga policial del pasado 18 de noviembre -
protagonizada por los antidisturbios de la Policía Municipal y
condenada en su día por la Favb-, se repite la historia.
Agentes vigilan la construcción de un muro para aislar el
"Forat de la Vergonya", solar en disputa entre el Ajuntament
-empeñado en construir un parking- y una parte de los vecinos,
que reivindican una zona verde en el lugar, tal como señala
el PERI.

A los incidentes siguió una asamblea vecinal, que resolvió
continuar con la lucha en defensa de estas reivindicaciones,
así como convocar una manifestación. Tras la caída del de
Berlín, el Mur de la Vergonya de Barcelona fue derribado por
los vecinos el pasado 29 de noviembre.

El mur de la Vergonya

JORDI TARRÉS
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L'Eixample reanima els seus cors
Des que es va inaugurar la Torre de les Aigües, el 1985, Barcelona
ha recuperat una vintena d'interiors d'illa segons l'esperit original de
Cerdà. Ara n'hi ha 15 més en procés de recuperació per a l'ús públic

�����

FRANCISCO J. MANZANO

Després d’anys i anys de parada
cardiorrespiratòria, els cors dels
edificis de l’Eixample tornen de
mica en mica a bategar de nou.
Són els interiors d’illa, uns espais
que l’Ajuntament de Barcelona, a
través de la societat mixta
ProEixample, està recuperant des
de l’any 1996 quan només n’hi
havia sis d’ús públic a tota la ciutat.
Ara per ara ja són uns 20 els
interiors recuperats, que
representen en teoria una
superfície d’uns 45.000 metres
quadrats, i ja n’hi ha uns 15 més en
procés.

El que està fent l’Ajuntament
no és res més que reprendre en
part la idea original del Pla
d’Ildefons Cerdà. L’enginyer va
imaginar de fet un Eixample sense
edificis tancats per les quatre
bandes, sinó només amb dues
façanes exteriors, de tal manera
que formant així grups de quatre
edificis quedés al centre un
enorme espai que es destinés
per a jardins col·lectius. Però com
de costum, els interessos privats
van imposar-se a les idees i els
propietaris van pressionar per
obtenir millors condicions.

● Degradació i oblit

Des d’aleshores fins el 1985,
els interiors van restar tancats al
públic i en la majoria de casos
van caure en un estat de
degradació i oblit. Aquell any,
però, el 1985, es va reobrir el
pr imer inter ior arran de la
inauguració de la Torre de les
Aigües, a l ’ i l la que formen
Diputació, Bruc, Consell de Cent
i Roger de Llúria, pel número 56
de la qual s’hi accedeix.

L'esquerra de
l'Eixample
concentra els
problemes de
manteniment

A la base de la torre s’hi va
construir una petita piscina que va
fer les delícies dels veïns, que
podien remullar-se a més sota
l’ombra d’un esplèndid arbrat amb
palmeres i tot.

 Això va ser durant un temps,
perquè ara per ara aquella joia que
va ser l’interior d’illa de la Torre de
les Aigües s’ha convertit en
representativa dels problemes que
afecten alguns dels interiors ja
recuperats: manca de neteja i de
manteniment del mobiliari, retards
en el tancament al vespre i actes
vandàlics per part de grups de joves
que en fan de l’espai el seu feu.

Aquests problemes es donen
més habitualment a l’Esquerra de
l’Eixample, com apunta Trini
Capdevila, la presidenta de
l’Associació de Veïns del barri.
Reconeix que de la recuperació
dels interiors d’illa en fan, “en
principi”, una valoració “positiva”,

perquè supleix en certa mesura
l’escassetat de zones verdes que
hi ha al barri i alleuja una mica la
greu contaminació acústica que
pateixen. “Una altra cosa és el
seguiment després”, puntualitza
Capdevila. Els veïns demanen
“algun tipus de vigilància” per evitar
sobretot el vandalisme i que l’espai
el puguin gaudir tots els veïns i
veïnes i no només “uns pocs” (grups
de joves que hi entren amb les
seves motos i tot). És el cas dels
jardins de les Germanetes dels
Pobres, al carrer Comte Borrell,
159.

Els veïns
demanen "algun
tipus de
vigilància" per
evitar sobretot el
vandalisme

L’institut municipal de Parcs i
Jardins, responsable del
manteniment, reconeix els
problemes i diu que estudia la
manera  de posar-los fi. Una de
les mesures que hauria d’adoptar
és el reforç del personal que tanca
els espais, ja que actualment
només dos vehicles fan la ronda
per tots els parcs i interiors d’illa
de Barcelona (uns 60 jardins en
total) i el tancament d’alguns es
retarda de vegades més del
compte. Això significa en molts
casos la porta oberta, i mai més
ben dit, pels qui cometen els actes
vandàlics.

● Zones verdes?

Una altra qüestió dels interiors
d’illa és el dubtós disseny d’alguns
d’ells. Reben la qualificació de zona
verda, però el cert és que en general,
exceptuant les àrees de sorra dels
jocs infantils, la seva construcció ha
seguit la política de places dures que

DANI CODINA

Interior d'illa de la casa Elizalde

DANI CODINA

Amb l’objectiu de dinamitzar i donar a conèixer els interiors
d’illa, ProEixample i Parcs i Jardins, en col·laboració amb el
districte, han iniciat el projecte de difusió “Els tresors de les
illes”. La intenció és difondre el coneixement d’aquests
interiors i proposar-los com a espais per a nous projectes
col·lectius.

Les entitats culturals i de lleure del districte, així com
escoles, associacions, centres cívics o casals, entre d’altres,
són convidats a proposar activitats pròpies i accions de
difusió d’ampli abast que facin dels interiors el seu escenari,
promovent així un ús cívic d’aquests espais. A més, a la
primavera se celebra un cicle de concerts anomenat “Interiors
amb ritme” i els diumenges del mes d’octubre es programa
també el cicle “Dansa a les illes”.

                                    Activitats per difondre els interiors

van adoptar ja fa temps els
responsables urbanístics de
l’Ajuntament. A més, tenint en compte
que aquests espais han de ser tant o
més utilitzats que els parcs per una
simple raó de proximitat, les petites
dimensions de molts d’ells no
semblen respondre a les necessitats.
Per exemple, el de l’Escola Carlit
(Roger de Flor, 162) és un punt de
trobada de tres generacions: els nens
que van a l’escola, els seus pares

que van a recollir-los i els avis que
són al casal d’avis de just al costat.
Aquests veïns i veïnes han acollit
tant bé la recuperació de l’espai i
l’han fet tant seu que moltes tardes
els pocs bancs que hi caben són
totalment ocupats. Se’ls ha quedat
petit.

A més, a això se’ls afegeix, en
d’altres casos, uns accessos molt
poc visibles des del carrer, com
els jardins Manuel de Pedrolo

(Diputació, 549). La recuperació
dels interiors d’illa com a espai de
trobada dels veïns seria rodona si
s’habilitessin accessos interiors
des dels propis edificis que
l’envolten, cosa que ara per ara
sembla bastant utòpica. D’altres
interiors no són tan amagats i
aprofiten que hi són en illes
parcialment obertes per oferir-se
al carrer, des d’on es poden veure
les sempre ocultes façanes
interiors dels habitatges, a més
d’una zona infantil, palmeres i fins
i tot una petit camp de bàsquet.
És el cas del carrer Marina, a
l’alçada del número 197.

Els interiors
d'illa reben la
qualificació de
zona verda però,
en general, la
seva construcció
ha seguit la
política de les
places dures

La diversitat impera en l’estil i
els usos dels interiors d’illa. La
majoria s’ha convertit en un espai
ideal perquè mares i pares portin
els seus fills a jugar als gronxadors
sense haver de desplaçar-se a
cap gran parc. D’altres són un
bon espai de lectura, una
terrasseta per fullejar a l’aire lliure
un llibre agafat de la biblioteca del
costat (Girona, 64-66). Alguns
conserven un aire més antic, de
pati burgès, molt tranquil, decorat
i ben equipat amb marquesines i
tot, com el de la Casa Elizalde
(València, 302).

L’objectiu de ProEixample és
que 45 interiors d’illa com aquests
siguin a disposició de tothom qui
vulgui l’any 2008. És a dir, que
una de cada nou i l les de
l’Eixample tingui un espai interior
obert al públic, de manera que els
veïns disposin d’un a menys de
200 metres de casa seva.

La devaluació d’aquestes bones
intencions dependrà de l’esforç que
es faci per mantenir aquests espais
en un bon estat.
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La medalla olímpica rovellada
Des dels Jocs, el Velòdrom d'Horta no ha viscut cap més acte

multitudinari com ha passat a d'altres instal·lacions olímpiques més
grans. L'equipament ha sobreviscut a dures penes amb activitats no

ralcionades amb el ciclisme

�����

FRANCISCO J. MANZANO

L’agulla del rellotge passava de
les nou de la nit. El cronòmetre
digital de la pista no marcava
encara ni un minut. Sobre l’anell
de fusta s’esmunyia a tota
velocitat, donant pedalades a un
ri tme frenètic,  un gadità
desconegut per tothom, anomenat
José Manuel Moreno. El públic
semblava empènyer-lo, com si
tinguessin un bon pressentiment.
En creuar la línia de meta, el crono
es va aturar: 1 minut 3 segons i
342 mil·lèsimes. Nou rècord
olímpic i medalla d’or, un metall
que obria el camí cap a un altre
rècord històric: les 22 medalles
per l’esport espanyol que van fer
d’aquel ls Jocs els més
“inoblidables i gloriosos”. El
Velòdrom d’Horta es va revelar
com el primer talismà. Avui, deu
anys més tard, la corcadura es
menja a poc a poc la glòria d’una
instal·lació en franc declivi.

En el seu camí,
el Velòdrom s'ha
trobat amb un
gran pal a la
roda: la manca
d'afició al
ciclisme en pista

Igual que ningú va tornar a
saber-ne res més d’aquell noi
gadità, també el Velòdrom ha patit
tots aquests anys l’oblit - com ha
passat amb el Palau dels Esports -
enfront dels seus germans grans,
instal·lacions com l’Estadi Olímpic
o el Palau Sant Jordi. En el seu
camí, el Velòdrom s’ha trobat amb
un gran pal a la roda: la manca
d’afició al ciclisme en pista. També
les característiques de
l’equipament dificulten la seva
versatilitat i, per tant, la utilització
per a altres activitats que resultin
rendibles. Per exemple, de concerts
com els que s’organitzaven abans
dels Jocs ja no se’n fan perquè és
massa car cobrir tota la pista i
muntar l’escenari. Al 2001 només
se’n va fer un espectacle musical
amb una assistència de 1.300
persones.

● El futbol, sobre rodes

El que més es veu ara mateix
al Velòdrom és gent practicant
esport, però sense bicicleta:
juguen a futbol. Ho fan als camps
de gespa artificial de futbol sala i
futbol-7 que hi ha instal·lats al
centre de la pista de ciclisme. Són
gestionats per l’empresa privada
BCN Organización Deportiva, que
també explota com a pista de
bàsquet una carpa col·locada a la
terrassa d’una de les graderies.
No és estrany passar per la Ronda
de Dalt a altes hores de la nit i
veure a un costat encara els llums
encesos del Velòdrom. I és que
BCN té les instal · lacions a
disposició dels seus usuaris fins
a dos quarts de dues de la

matinada els dies laborables. Per
aquesta empresa privada,
l’equipament sí que sembla més
rendible. No en va, gairebé 70.000
persones van apropar-se al
Velòdrom el 2001 per jugar a futbol
i a bàsquet.

● Activitats diverses

De ciclistes n’hi ha moltíssims
menys. Funciona de forma
permanent l’Escola Catalana de
Ciclisme en Pista, organitzada per
la Federació Catalana. Els 190
ciclistes de diverses edats que hi
participen roden a la pista quatre
hores a la tarda de dimarts a
divendres. A més, uns 100 usuaris
més, individuals o membres de
clubs, utilitzen el Velòdrom per a
entrenaments lliures. També s’hi
entrenen dos equips de la ONCE
i d’Acec@Roda d’esportistes amb
discapacitats sensorials, físiques
i psíquiques. Aquesta és tota
l’activitat ciclista, que no inclou
cap competició. A part d’això,
l’activitat esportiva es limita a
l’entrenament d’un grup d’atletes
de triatló i a cursos de preparació
física per a aspirants a Mossos
d’Esquadra i Bombers de la
General i tat,  impart i ts per
l’empresa Job&Jocs.

Des de desembre de 2001,
l’església evangèlica Betània lloga
la mateixa carpa on es juga a
bàsquet per celebrar els
diumenges al matí la seva
cerimònia religiosa. I l’últim ús
extraesportiu que va tenir el
Velòdrom va ser l’estiu passat,
quan un grup de venedors de

cotxes de segona mà va llogar la
terrassa que dóna accés a la
graderia per fer el seu negoci...
sense llicència.

Si bé és cert que el Velòdrom
d’Horta és una de les poques
instal·lacions olímpiques on - tot i
que no s’hi celebren competicions
d’alt nivell - cada dia s’hi pot veure
gent practicant esport, tampoc s’hi
escau l’adjectiu d’”excepcional”
amb el que la societat municipal
Barcelona Promoció, gestora de
l’equipament, qualifica l’activitat del
Velòdrom. Si tan “excepcional” fos,
tindria previst millorar l’estat de la
pista - que ja té 20 anys i els pegats
en són testimoni - almenys amb un
pessic del milió d’euros de beneficis
que la societat va obtenir l’any
passat i que l’Ajuntament s’estima
més de dirigir cap a d’altres
empreses.

El que més es veu
ara mateix és gent
practicant esport,
però sense
bicicleta: juguen
a futbol

La idea de la reconversió ronda
des de ja fa temps pels caps dels
responsables de Barcelona
Promoció. Es nota en l’èmfasi que
hi posen en recordar els usos que
han tingut els velòdroms d’altres
ciutats olímpiques. Els d’Atlanta i
Sidney es van instal · lar

expressament pels Jocs i es van
desmuntar un cop acabats. A
Roma i Munic tenen els velòdroms
tancats i inactius, i el de Montreal
es va reconvertir en museu. A
més, la pròpia Barcelona
Promoció s’encarrega de
sentenciar a mort el ciclisme en
pista qualificant-lo de “pràctica
esportiva residual en quant a
mitjans i reconeixement social”.
“Encara que forma part del
calendari  de les proves
olímpiques, és una activitat en
franc retrocés pel que fa al seu
nombre de practicants”, afegeixen
des de l’empresa municipal.

El darrer esforç per ressuscitar
l’esport i l’equipament pot procedir
de les negociacions entre
l ’Ajuntament i  la Federació
Catalana de Ciclisme per a què
aquesta traslladi la seva seu oficial
a les dependències del Velòdrom.
La voluntat és que es creï així un
ambient propici  per a la
potenciació de l’especialitat en
pista. La realitat és, però, que les
negociacions fa dos anys que van
començar i encara no hi ha
resultats.

Sembla, doncs, que la cursa cap
a la reconversió es dirigeix a un
ritme ferm cap a l’arribada, si no ho
evita cap obstacle imprevist.
Mentrestant, l’obra realitzada per
l’arquitecte Esteve Borrull el 1984 i
que va merèixer el premi
internacional d’arquitectura FAD va
perdent la roda del pilot de grans
equipaments olímpics. El rovell s’ha
instal·lat a la cadena del Velòdrom
i a les medalles que un dia va
merèixer.

DANI CODINA

La imatge més habitual del Velòdrom és la pràctica del futbol

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

En 5paraules

●

En defensa
de la Sanitat pública
El passat 28 de novembre, 500
veïns i veïnes es van concentrar a
la Plaça de Sant Jaume, davant
la Generalitat. La convocatòria la
signaven la Favb y la
Platataforma en Defensa de la
Sanitat Pública. Es denunciaba
la privatització de la Sanitat a
través de la gestió privada dels
centres i serveis mitjançant
múltiples fòrmules empresarials.
En concret es rebutjava la
privatizació de 6 ambulatoris als
barris de Sarrià, Sant Gervasi,
Dreta de l’Eixample i Gràcia.
●

El Barça desvia
el tramvia
Àngel Merino, alcalde de Sant
Feliu, ha denunciat que forts
poders fàctics són al darrere
de la decisió de modificar el
traçat del Trambaix.
Curiosament, el desviament
apropa el tramvia a uns
terrenys propietat del F.C.
Barcelona, en concret a Sant
Joan Despí, on es construirà la
ciutat esportiva del citat club.
●

Maremàgnum
a la baixa
El polèmic centre lúdic està en
crisi. Ha perdut un terç dels
seus visitants (de 18 milions ha
passat a 12), i el model es
considera esgotat. La reforma
implicarà potenciar el comerç
front les activitats lúdiques. El
complex està en mans de Credit
Suisse, propietat del fons
d’inversions nord-americà DIJ.
Intentar recuperar-lo  costarà
23 milions d’euros (3.826
milions de pessetes).
●

Enderroc de Miramar
La piqueta va tirar per terra
l’edifici que va albergar els
estudis de TVE a Montjuïc i que,
després de 25 anys d’incertesa,
donarà pas a un hotel de
superluxe. Si amb el Pla d’Hotels
algú ens va voler fer creure que
un hotel és un equipament, per
què dubtar que un hotel de luxe
sigui un equipament... això sí,
una mica elitista? Els promotors
The Stein Group pretenen
començar a construir abans de
final d’any. Una vegada més,
l’especulació s’imposa sobre
l’interès col·lectiu.
●

Solars per
a geriàtrics
L’Ajuntament de Barcelona ha
ofert deu nous solars a la
Generalitat. La cessió pretén
que es construeixen les
residències corresponents entre
els anys 2003 a 2007. Les 840
places a crear són importants si
tenim en compte que l’actual
dèficit a la nostra ciutat és de
2.600 places. Esperem que
l’enteniment institucional les
faci realitat.
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Els periodistes Gerard
Maristany i Albert Musons -i
especialment aquest darrer,
des de la secretaria tècnica del
Col·legi de Periodistes- fa
temps que fan una bona tasca
de recopilació i difusió de la
realitat de la premsa de barris
de Barcelona. Sense anar més
lluny, aquest any han publicat
l ’ interessant l l ibre «Del
desencant a la contra-
informació. La premsa de barris
a Barcelona 1976-2001».
L’obra és un bon cens de la
premsa local (batejada el 1974
com a premsa pobra per la
periodista Maria Favà) que,
malgrat tot, distorsiona la
importància d’algunes publi-
cacions en comparació amb
d’altres.

És el cas de La Veu del
Carrer, que surt reflectida en el
treball però que, potser per la
seva vocació de ciutat, perquè
és bimestral i gratuïta, o perquè
l’edita una entitat com la Favb,
ha quedat obl idada
(censurada?) en alguns
reportatges de resum del llibre
publ icats per Maristany i
Musons a la revista Capçalera,
del Col·legi de Periodistes, i al
número 59 de Barcelona
Metròpolis Mediterrània, de
l’Ajuntament.

Els ‘censors’
de la premsa pobra

La del 22@ és una batalla que,
menystenint la intel·ligència dels
ciutadans, alguns resopnsables
polítics volen guanyar a base
de propaganda i electoralisme,
quan el que cal segurament és
més informació i diàleg amb els
ve ïns.  S i  C iU i  e l  PP no
d iss imu len  les  seves  con-
nex ions  amb l ’Asso-c iac ió
d’Afectats 22@ amb vistes a
erosionar l’alcalde, el PSC de
Sant Martí ha donat la volta a
l’enginyós eslògan veïnal «El
22@ ens roba» fent enganxines
amb la divisa «El 22@ ens roba
el cor».
El que clama al cel, però, és
l ’exposició  que l ’empresa
22@BCN ha organitzat al centre
comercial Glòries per, teòrica-
ment, informar dels projectes
urbanístics en marxa. D’entrada,
el tríptic de l’exposició és confús,
poc clar i té una greu falta
d’ortografia en un dels seus títols:
«La ciutat del coneixament».

La batalla pel
«coneixament» del 22@

Rafael González Tormo, gerent
del 22@, admet que el tríptic es
va fer cuita-corrents i diu que se’n
faran de nous per esmenar l’error.
El que no sabem és si també es
refarà la gran maqueta estrella de
la mostra, que conté alguns errors
d’alçades i una indefinició general
que fa impossible saber quins
edificis nous seran empreses
tecnològiques, quins pisos
protegits, quins equipaments i
quins hotels.
Tot plegat, enlloc de tranquilitzar
els ànims del ve ïnat amb
informació transparent, genera
més interrogants i ansietat entre
els visi tants de l ’exposició ,
apadrinada per cert per un munt
d’empreses amb logotip corpo-
ratiu i que menciona la inconcreta
«participació» de les associacions
de veïns del districte, darrera de
les quals es parapeta l’Ajuntament
per evitar un desgast major.
Desgast que, amb exposicions
com aquesta, es guanya a pols.

Fer i ts  en e l  nost re  ego,
convidem Musons i Maristany a
visitar el quarto fosc perquè en
propers treballs puguin explicar
mil lor les interioritats d ’una
publicació que, amb vocació de
c iu ta t ,  re iv ind ica  la  seva
pertinença a la premsa pobra, a
la premsa de barri.

 Ha ressuscitat!

Al número 74 de Carrer
lamentàvem la desaparició, des
del 1999, de la revista semestral
Barcelona Societat. I ho
lamentàvem, perquè era una
publicació municipal que no era
propaganda pura i dura i ajudava
a apropar-nos a la realitat de la
nostra ciutat.

Acabem de rebre el número
11. El miracle s’ha produït.
Després de tres anys de silenci,
el seu nou director Jordi Plana i
Arrasa ens remet una carta en la
qual anuncia la continuïtat del
projecte.

Ens alegra la informació.
Esperem que continuï la línia de
la seva etapa anterior. Al número
que hem rebut es dediquen
articles a la gent gran,
l’absentisme escolar i a la
capacitat econòmica familiar a la
ciutat dels anys 1998 a 1996.

L’enhorabona.
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El primer Fòrum Veïnal Barcelonès es va convocar el
maig de l’any 2000 com a espai de reflexió ciutadana i
associativa amb els següents objectius: donar suport
mutu a les diverses actuacions locals; conscienciar la
ciutadania de la necessitat de participació; coordinar i
articular un front comú d’acció, i debatre de forma
permanent sobre diferents problemàtiques urbanes amb
vistes a la recerca d’alternatives.

Malgrat haver-se assolit alguns dels objectius
plantejats aleshores, el Fòrum Veïnal Barcelonès es
torna a reunir aquest desembre de 2002 perquè pensem
que la ciutat de Barcelona no està donant una resposta
adequada a temes com la convivència, la marginalitat,
la immigració, la conservació del patrimoni, el medi
ambient i la sostenibilitat, la mobilitat, l’accessibilitat,
l’habitatge... La llista és llarga, però aquest segon
Fòrum Veïnal Barcelonès vol centrar-se en tres aspectes:
la participació, l’especulació i els equipaments.

L’horitzó del 2004 i l’arribada de l’AVE estan
transformant la ciutat de Barcelona i la seva àrea
metropolitana sense que s’hagin atenuat les tensions
urbanes i socials que ja es van apuntar fa dos anys i mig
en el primer Fòrum Veïnal. Moltes problemàtiques i
reivindicacions segueixen sense resoldre’s, però també
n’apareixen de noves: el mapa dels conflictes urbans
actuals es indicatiu d’aquesta situació. Aquestes
transformacions, més que respondre a les necessitats
de la ciutadania i ajudar a equilibrar les desigualtats
entre els diferents barris, consoliden un model de
fragmentació de la ciutat que desvertebra els grups
socials i desorienta la ciutadania.

S'està consolidant un model de
fragmentació de la ciutat que
desvertebra els grups socials

Constatem amb preocupació que la iniciativa pública
de les administracions ha perdut pes i protagonisme
davant dels interessos privats i l’acció de les grans
multinacionals. En conseqüència, veiem com
darrerament la ciutat està perdent patrimoni històric,
cultural i social, cosa que provoca la pèrdua de
referències sobre la pròpia realitat i la pèrdua també de
mecanismes d’acollida de la immigració.

A favor d’una participació real
Reclamem una participació real en la política de la

ciutat, amb capacitat de debat, de decisions i de
seguiment sobre les seves concrecions. Més enllà del
que diuen els reglaments de participació, reclamem
una voluntat política que garanteixi la informació i els
recursos que la facin possible.

Constatem que, en molts casos, l’origen dels conflictes
que avui hi ha oberts a la ciutat rau en la manca d’una
informació prèvia i d’una participació real dels veïns i
ciutadans afectats.

Denunciem la demagògia davant de les properes
eleccions, quan alguns partits polítics  prometen coses
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Manifest del segon Fòrum Veïnal Barcelonès

Una nota de Transportes Metropolitanos de Barcelona informaba la pasada
semana de que Emilio López Bailón, consejero delegado de la empresa desde
1991, dejaba su cargo “por motivos personales y nuevos proyectos profesionales”.
Lo primero, la salida del directivo, es cierto, pero las causas citadas son, al
parecer, un eufemismo que edulcora la realidad del despido pactado por
divergencias con el presidente de TMB, el primer teniente de alcalde Xavier
Casas. Es de justicia que se sepa quién es López Bailón que durante 11 años ha
sido el máximo gestor del servicio más usado por los barceloneses: metro y
buses. En 1991, el hombre que ahora se va encontró TMB en bancarrota: una
deuda de 120.000 millones de pesetas (721 millones de euros), créditos a corto
plazo —una media de 12 meses—, pago de interés de 13.000 millones de
pesetas/año (78 millones de euros) y una flota de buses vieja e insuficiente.
Once años después, la presión ciudadana y la buena gestión han salvado el

El despido de Emilio López Bailón

MARIA EUGENIA IBÁNEZ
caos. La flota de buses está renovada, el plan financiero está fijado a largo plazo
—15 años de media—, los contratos programas garantizan los compromisos
económicos de las Administraciones y los sueldos de la plantilla ya no dependen
del crédito bancario de última hora. Cuesta creer que el presidente de una
empresa deje marchar a un consejero delegado que presenta semejantes logros
y resulta incomprensible si la marcha es por la vía del despido. Es más fácil de
entender si se conoce la forma de trabajar de Casas, político al que gusta hacer
de gestor y cuya desconfianza con el entorno le ha llevado a crear en TMB una
superestructura de asesores sin funciones claras y paralela al equipo directivo.
TMB no es una excepción porque Casas suele reproducir esa forma de trabajo en
sus muchos cargos: responsable de Urbanismo y de las infraestructuras del
2004, presidente del Instituto Municipal de Urbanismo, vicepresidente de la
ATM y presidente de TMB, entre otros.

El Periódico, 16 de novembre de 2002

Kiosk

que en els àmbits on estan governant no compleixen pas.
Davant la complexitat dels processos de decisió a la

ciutat, veiem la necessitat de replantejar-nos la nostra
pròpia estratègia i els mecanismes de participació. Cal
que aprofundim en la capacitat de diàleg dels ciutadans,
les associacions, les entitats i les plataformes.

Ens proposem promoure el diàleg entre la ciutadania
activa i les administracions. Per aconseguir-ho,
reclamem un canvi en l’estructura administrativa de la
ciutat que faciliti una descentralització cap als districtes,
possibilitant, entre d’altres mesures, l’elecció directa
dels seus consellers (a la que es van comprometre tots
els grups polítics el 1999 per l’actual mandat). Cal
també una major capacitat d’intervenció dels
ajuntaments en temes supramunicipals i metropolitans.

Contra tot tipus d'especulació
L’urbanisme de sargidora iniciat als anys 80, que

intentava reordenar la ciutat i reteixir els barris, s’ha
tergiversat fins a donar com a resultat un model urbà
oposat al que es va plantejar inicialment. El fet
especulatiu perverteix el bé social i fa de la necessitat
col·lectiva una màquina de fer diners. Així, els serveis
i les infrastructures queden en segon terme perquè no
generen un benefici econòmic i el dret a un habitatge

digne i assequible es vulnera contínuament i d’una
forma clamorosa.

Als barris i al teixit associatiu de Barcelona hi ha una
gran preocupació i descontentament per les actuacions de
les administracions que permeten els promotors privats
actuar amb total impunitat, subordinant els interessos
públics a la satisfacció d’interessos especulatius. Exigim
acabar amb aquesta indefensió i demanem un canvi
d’actitud per part dels poders públics.

No volem que projectes com els de Diagonal Mar i
Can Masdeu, per citar alguns dels exemples més recents
i clars d’especulació, es puguin repetir a Sant Andreu-
Sagrera i a Sants, fruit de les repercussions dels
projectes al voltant de les vies i estacions de l’AVE; ni
al districte de Les Corts, fruit del projecte del Portal del
Coneixement (antic Barça-2000); ni a l’àrea del Besòs,
fruit de les obres del Fòrum 2004.

Denunciem la pèrdua de sòl públic a partir, entre
altres mecanismes, de la seva venda, afavorint
l’especulació privada. Per tot això exigim l’aclariment i
el seguiment de les diferents actuacions que es perfilen
com a perillosament especulatives i privatitzadores de
l’espai públic de la nostra ciutat.

A favor de la planificació d’equipaments
Els equipaments són un termòmetre que ens indica la

qualitat de vida de la ciutadania. La sanitat,
l’ensenyament, les residències per a la gent gran, els
espais verds, els llocs d’esbarjo... han de cobrir les
necessitats de tota la població i tenir competència i gestió
públiques. En aquest sentit, critiquem la gran inversió en
els equipaments del Fòrum 2004 i qüestionem la seva
utilitat posterior, així com la seva sostenibilitat.

No podem permetre que sigui l’oci o els grans espais
comercials els que determinin la urbanització, l’habitatge
i la mobilitat dels barris de Barcelona. Tampoc podem
permetre que es destrueixin els valors del patrimoni
arquitectònic i el teixit històric, bàsics per a la memòria
col·lectiva i per a la nostra identificació com a ciutadans.

Insistim a dir que els barris segueixen necessitant
diversos serveis públics i que la ciutat segueix essent
deficitària en equipaments socials per als barris. És per
això que no acceptem la qualificació d’equipament per als
habitatges de lloguer per a joves (10hj). En molts casos,
aquests pisos ocupen espais que els barris han reclamat
per equipaments, contraposant-se dues necessitats
igualment importants per culpa d’una estratègia municipal
que no podem compartir.

Amb l’objectiu d’afrontar d’una manera decidida la
falta d’equipaments, proposem l’elaboració d’un mapa de
la ciutat, per districtes, amb els equipaments existents,
els previstos i les zones definides com reserva per a futurs
equipaments. Proposem també l’elaboració d’un mapa
amb les necessitats de cada barri, de cada districte, de la
ciutat i de l’àrea metropolitana. Volem fer arribar així a
les administracions les nostres reivindicacions, tot exigint
l’aprovació i posada en marxa del necessari pla
d’equipaments, que requerirà d’un seguiment continuat
en la seva execució i concreció.

Barcelona, desembre de 2002
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Resar a Barcelona

Vivim en una societat laica?

Ernest Alós

●U
n 26,9% dels catalans es
consideren ateus o no creients,
segons l’últim baròmetre del

Centro de Investigacions Sociológicas
(CIS). El 60% no acudeixen mai a cap
servei religiós. I, entre els joves de 15 a 29
anys, són ja un 51% els que no se senten
identificats amb cap confesió (hi ha un 16%
d’ateus, un 25% d’indiferents i un 10%
d’agnòstics, segons l’Enquesta a la Joventut
de Catalunya, 1998, de la Secretaria
General de Joventut de la Generalitat).
Les xifres, si es disposés de dades
específiques per a la ciutat de Barcelona,
no serien pas més petites. Dels casaments
sí que n’hi ha: un terç són civils, dos terços,
canònics. Així doncs, no es pot parlar de
religiositat i creences a la ciutat sense
parlar dels no creients. Un col·lectiu que,
en tot cas, supera àmpliament al conjunt
de seguidors de totes les confesions
diferents de l’Església catòlica.

Barcelona, una ciutat que ha cremat o
enderrocat amb afició les seves esglésies,
més o menys una vegada cada 30 anys des
de començaments del segle XIX –ara se les
ven el bisbe per tapar forats—, ha estat
històricament una pionera del procés de
secularització de la societat espanyola.
Però, ¿aquesta secularització té
correspondència en la laïcitat de les
administracions?

¿Com podem qualificar un Ajuntament
que instal·la un pessebre per Nadal però
no obre el Saló de Cent per convidar a
pastetes quan acaba el ramadà, que
bescanvia solars per construir nous temples
catòlics als nous barris de Poblenou però
regateja l’espai per a mesquites (ampliar
uns baixos al Raval sí, una gran mesquita
no: recordem Premià), que irrita el senyor
bisbe quan edita cartells de la Mercè sense
referències marianes, que va temptejar la
idea de fer batejos laics (¿per què no
comunions pel civil, ja que ens hi posem?)
o que no pot reunir a una mateixa taula a
bisbes, rabins, pastors i imams perquè el
cardenal Carles reclama un estatus de
preferència?

I és que cal anar en compte a l’hora de
parlar de laïcitat. No som a França. La
Constitució fixa un model no confessional,
però en absolut laic: imposa als poders

públics la responsabilitat de “tenir en
compte” les creences religioses i mantenir
“relacions de cooperació” amb totes les
confessions (article 16), així com garantir la
llibertat de culte i que els infants rebin la
“formació religiosa i moral” que desitgin els
pares (article 27). Només cal, per tenir accés
a un tracte, en teoria, equivalent al que rep
l’Església católica, disposar d’un “notorio
arraigo”, condició que l’Estat ha reconegut
a protestants, jueus i musulmans. Així,
seria només qüestió de temps que es
normalitzés el fet de tenir un ‘plan de
mezquitas’ al costat del ‘plan de catedrales’,

o que hi hagués imams castrenses o donant
classe de religió a l’escola pública. Pagats
per tots i que poguessin ser acomiadats
sense indemnització per beure’s un
carajillo com passa amb els professors
catòlics divorciats i recasats, per exemple.
O que poguessin emular certes escoles
catòliques (subvencionades) que separen
rígidaments nens i nenes o posen en dubte
la teoria de l’evolució a la classe de ciències.

I és que, no ens enganyem, més que la
por a la confessionalitat del Govern del
PP han estat les reticències a l’aplicació
del model d’Estat no confessional a la

recent estrenada pluralitat religiosa del
país l’espurna d’una incipient revifada
laicista, que a Barcelona ja té un embrió
d’organització amb el Moviment Laic i
Progressista (www.laic.org) i l’Associació
d’Ateus de Catalunya (www.ateus.org). El
21 de juliol de 2002, els assistents a la
Segona Trobada per la Laicitat a Espanya
signaven el Manifest de Barcelona, en què
es defensava la constitució d’una xarxa
d’entitats a tot Espanya per “la defensa de
la laicitat com eix de sustentació d’una
democràcia autènticament ciutadana”, es
denunciaven els acords Església-Estat que
“permeten a una confesió religiosa
determinada, la católica, exercir una funció
de preeminència sobre la lliure consciència
dels ciutadans que s’expresa mitjançant
els seus privilegis en matèria d’en-
senyament, fiscalitat, presència mediàtica
i ocupació simbòlica de llocs d’especial
significació per a l’espai públic”, i es
refusava la possibilitat que aquests
privilegis s’extenguin a d’altres confessions.

No es pot parlar de
religiositat i creences a
la ciutat sense parlar
dels no creients

Començaven parlant d’increença. Però
caldria recordar unes paraules del sociòleg
de la religió Joan Estruch: “La credulitat,
i no la increença, constituiria en tot cas el
tret més destacat de la nostra situació; una
credulitat sens dubte politeista més que
monoteista, però credulitat al cap i a la fi,
capaç de convertir en deus –o ídols— les
realitats més diverses”. Així, el panorama
dels creients i no creients no quedaria
complert sense els venedors (i compradors)
de ciris ritualitzats, els convençuts de la
capacitat curativa de les abraçades d’una
tal Amma o els clients de la pitonisa Lola.
Millor no parlar-ne: semblariem el teletext
o els espais de publicitat nocturna de les
nostres televisions públiques no
confessionals.

ARXIU

El 26,9% dels catalans es consideren ateus o no creients

Les institucions religioses, com a part del teixit
associatiu de la ciutat, són fonamentals per
entendre una part de les relacions socials.
Malgrat viure en una societat formalment no
confessional, la religió és un fenomen encara
molt significatiu a l’hora d’explicar Barcelona.
És per això que en aquest dossier intentem
esbossar, amb dades, opinions i reportatges, el

mapa religiós de la ciutat. Ernest Alós
s’interroga sobre el laïcisme a partir de
realitats palpables i la redacció de CARRER
traça un cens dels equipaments religiosos i la
petja, passada i actual, de diferents confessions
a Barcelona: Elia Herranz analitza el Consell
Municipal Interreligiós, Andrés Naya repassa
el nomenclàtor de carrers des de la perspectiva

de sants i religions, Jordi Gol, Albert González
i Alícia Tudela ens aproximen a algunes de les
pràctiques religioses no majoritàries, i Josep M.
Huertas apunta el record històric del temple del
Tibidabo, així com Gol ho fa amb el barri del
Call. Una entrevista de Rosa María Palencia
amb l’antropòloga Dolores Juliano
completa el dossier.
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Mapa socioreligiós de Barcelona

Redacció

●E
l present treball fa referència a
totes les entitats i equipaments
vinculats al fet religiós.

Ens basem en les dades d’un informe
elaborat per Investigacions en Sociologia
de la Religió de la Universitat Autònoma
de Barcelona i en un treball que ha
realitzat l'investigador Joan Hernández.
Les dades corresponen a l’any 1999.

Després d’algunes dècades en que els
experts analitzaven el fet religiós a Europa
com un procés decadent, amb tendència a
la privatització i a perdre força com a
element cohesionador, hem pogut
constatar que no ha estat així.

La creixent arribada de persones que
procedeixen de contextos culturals i
religiosos molt diferents als que
històricament han existit a la ciutat és un
element dinamitzador de la realitat
religiosa de Barcelona.

Durant les últimes dècades han arribat
o incrementat la seva presència budistes,
sikhs i bahai’s, degut, entre altres raons, a
l’increment de l’intercanvi intercultural.
Hem de resaltar l’espectacular creixement
dels musulmans com a conseqüència de
l’arribada d’immigrants. Als últims anys
també s’ha notat un increment de
ciutadans dels països de l’est, la qual cosa
augmenta el número de fidels de les
religions ortodoxes.

Equipaments i entitats
El quadre número 1 dóna un total de 1.147

entitats o equipaments existents, als quals el
citat estudi afegeix 25 no específicament
religiosos i 115 que no s’han trobat en
funcionament, oferint un total de 1.287.

Es consideren equipaments aquelles
infraestructures que, regentades per un
col·lectiu religiós, realitzen activitats no només
religioses, sinò també relacionades amb
l’assistència social, ensenyament, sanitat,
residències, cursos d’adoctrinament, cultura,
esports, natura, edició de publicacions etc.

Qui gestiona
El quadre distribueix la gestió

d’equipaments segons les respectives
tradicions religioses. Correspon a la
cristiana la gestió del 90% dels
equipaments. El 10% restant correspon a
les no cristianes.

Confesions no cristianes que gestionen
la resta d’equipaments: Musulmans: 29%,
Budistes: 25%, Altres: 23%, Hinduistes: 9%.
Interreligiosos: 8%, Jueus: 3%, Sikhs: 3%

Equipaments interreligiosos
Són equipaments interreligiosos aquells

centres que tenen com a objectiu
l’intercanvi, el diàleg, entre les diferents
religions. Comparteixen els diferents
coneixements, les experiències, les seves
celebracions o simplement l’espai.

Resar per districtes
El quadre número 2 es refereix només

als centres de culte, és a dir, esglésies,
temples i oratoris, i dónen un total de 311.
A Ciutat Vella i l’Eixample s’ubiquen més
del 35% dels mateixos.

Catòlics, evangèlics i testimonis de
Jehovà són pràcticament presents a tota
la ciutat. Ortodoxos i jueus tenen només 2
centres cadascú. Els budistes estan
presents a  cinc districtes.

Esglèsia catòlica
Barcelona pertany a la Demarcació

Episcopal 1. La seva organització és piramidal.
La ciutat està dividida en 18 arxiprestats, que
coordinen les 139 parròquies. El 62% de les
parròquies tenen assitència social o delegació
de Càritas. Els Intituts Religiosos masculins i
femenins gestionen 468 equipaments.

Des de la dècada dels 40 fins els anys 70,
l’esglèsia catòlica tenia el monopoli. La seva
potent posició pot entendre’s tant pel
protagonisme que ha exercit la institució a la
pròpia història de la ciutat com pel paper,
donat per descomptat, que li otorga bona part
de la ciutadania, deslligada majoritàriment
de qualsevol militància religiosa. L'’estudi
assenyala que: «L’existència d’associacions
catòliques amb un perfil dels seus membres
d’edat avançada o la pèrdua de la vinculació
religiosa d’algunes entitats pot menguar
l’actual hegemonia catòlica a la ciutat».

El culte religiós bizantí es celebra en dues
capelles cada mes.

Església evangelista
És el grup més nombrós després de l’esglèsia

catòlica. Té una gran tradició a Catalunya, ja
que alguns centres existents a la nostra ciutat
daten del 1870. Les esglésies protestants són
independents unes d’altres tot i que existeix
un Consell Evangèlic de Catalunya. A la nostra
ciutat són presents 22 esglésies, i els 148 locals
que hi havia al 1999 han augmentat fins a 206.

Algunes religions presents a la ciutat

Budisme
Existeixen diferents maneres de

concebre’l i practicar-lo. Els estudiosos
opten per parlar de «budismes». Les
diferents escoles estan molt influides pels
diferents països on s’han desenvolupat. De
les escoles existents a Barcelona, tres
procedeixen del Japó i Tíbet, dos de la Xina
i una de Corea.

Les dues visites realitzades pel Dalai
Lama a la nostra ciutat han provocat
creixements espectaculars. Els locals de
culte permeten que es reuneixen entre 80
i 100 persones (budisme tibetà) i unes
trenta persones la resta d’escoles. Els locals
poden ser habitatges.

La presència social del budisme als
barris de la ciutat és inexistent.

Sikhisme
Aquesta comunitat religiosa fundada

al segle XVI intenta fer una síntesi
entre  re l ig ions  hinduistes  i
musulmanes.

La major part dels sikhs de Barcelona
provenen de la regió de Penjavi, al nord de
la India (un 90%) i Pakistan (un 10%). A la
nostra ciutat existeixen, des del 1990, dos
centres que es mantenen amb l’aportació
dels seus membres.

En reportatges a part es tracta la
situació de les religions musulmana,
baha’i i jueva.

Testimonis de Jehovà
La seva organització és molt senzilla. Es

reuneixen en congregacions que agrupen
fins a un centenar de persones. A cada
agrupació correspon un territori més petit
que un barri. Dos o tres congregacions
compten amb un Saló del Regne.

Cada circuit coordina una dotzena de
congregacions que cada cap de setmana es
reuneixen en Assemblea del Circuit (de
l’octubre a l’abril). Aquestes assemblees es
celebren en una sala amb capacitat per a
1.300 persones, ubicada a Horta.

La seva revista Atalaya s’edita en 132
idiomes. També editen ¡Despertad!

Mormons
Els membres de l’Esglèsia de Jesucrist

dels Sants dels Últims Dies disposen d’una
capella, situada a l’Eixample, amb capacitat
per a 300 persones. A Sarrià disposen d’un
edifici amb oficines administratives i la
residència del bisbe i els misioners. Realitzen
moltes activitats socials.

Hinduisme
Amb l’excepció de la comunitat Hara

Krishna (veure reportatge a part) i
d’algú petit col·lectiu, l’hinduisme a
Barcelona es manifesta d’una manera
totalment  anònima.  Al  Registre
d’Entitats Religioses no està inscrit cap
centre de culte.

2. RELACIÓ DELS CENTRES DE CULTE
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1. ENTITATS RELIGIOSES

Cristianisme
Catolicisme
Esglèsies Evangèliques
Esglèsies Orientals
Testimonis de Jehovà
Mormons
Ecumenisme
Altres

Judaisme

Islam
Sunnita
Sufí
Altres

Hinduisme
Hare Krishna
Altres

Budisme

Altres
Fracmaçoneria
Taoisme
Pseudorientalisme
Fe Baha'i
Sikhisme
Varis

Entitats interreligioses

TOTAL

EQUIPAMENTSRELIGIÓ

1.092
896
148

3
23

1
6

15

2

13
10

1
2

3
1
2

15

16
1
2
2
1
2
8

6

.
1.147 TOTAL

Font: Centre Interreligiós de Barcelona
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Ser judío en Barcelona

Jordi Gol

●E
l judaísmo es una de las
religiones más antiguas. Su
origen se remonta a miles de

años antes de Cristo. Se puede afirmar que es
la primera religión monoteísta conocida, con
un Dios, creador del Universo, que pasa de ser
el Dios del pueblo judío a ser el de toda la
humanidad, y que otorga al hombre el libre
albedrío para que establezca en la tierra el
reino de la justicia. Esta libertad significa que
no hay dogmas cuya profesión permita adquirir
el rango de miembro de la comunidad.

Su libro sagrado es el Tenakh (Antiguo
Testamento). Y más concretamente la Torá,
que contiene la ley mosaica y reúne los
mandamientos de Dios a los hombres (613
preceptos). La interpretación de la Torá,
que son los cinco libros del Pentateuco
cristiano, se divide en la Torá escrita y en la
oral. Esta última corresponde al conjunto de
interpretaciones de la Ley de Moisés
formuladas por los doctores de la Ley, que se
dividen en la Michná, del patriarca Judá, y
en la Guemará de Palestina y Babilonia.
Juntas forman el Talmud, que se transmite
oralmente en las escuelas talmúdicas.

El Talmud rige las acciones de la vida
diaria de los fieles, ya que no existe una
organización jerárquica religiosa a la que
someterse. En su lugar está el rabino,
estudioso de la cábala, que es el guía
espiritual de una comunidad y el
representante del hombre ante Dios.

En el mundo hay quince millones de
judíos. La mayor parte viven en EEUU,
unos seis millones, y en Israel, más de
cuatro millones, seguidos de lejos por

L'islam a la ciutat

Alícia Tudela

DANI CODINA

Ceremonias y fiestas
En la vida personal del judío hay tres ceremonias fundamentales. La primera es la

circuncisión, realizada a los ocho días del nacimiento del bebé y que lo identifica como
miembro de la comunidad. El paso a la edad adulta es el segundo paso importante, porque
el alma y el instinto positivo recuperan su lugar en el cuerpo. La ceremonia que lo rige, el
Bar Mitzvah, se realiza a los trece años y consiste en una reunión en la que el muchacho
se pone el tefillin (caja de oraciones) o el tallit, si es sefardí, y recita un capítulo de la Torá.

La importancia de la muerte se refleja en un riguroso ritual. En Barcelona existen cuatro
cementerios con espacio para los entierros judíos: Les Corts, Montjuïc, Sant Andreu y
Collserola. Hasta el entierro siempre debe haber alguien velando al muerto y los deudos
expresan su duelo rasgándose las vestiduras. Las ropas rotas han de llevarse siete días
y el luto total dura un año.

Las fiestas más importantes de comunidad son el Yom Kippur o día del perdón, la Januká
o fiesta de las luces, y el Pésaj, que conmemora el día de la liberación de la esclavitud en Egipto.

Dins de la comunitat àrabo-musulmana,
el teixit associatiu és important. Si als sis
oratoris existents els sumem cinc centres
islàmics i d'estudi i dos associacions
religioses-culturals, a la nostra ciutat hi ha
un total de 13 centres. En ells  es
desenvolupen diferents activitats
relacionades amb la cultura musulmana, les
ceremònies religioses, el suport i transmissió
d'informació, l'estudi de llengües i els temes
relacionats amb la immigració. Els centres
islàmics, a diferència dels oratoris i les
associacions religioses, prenen un paper
més polític.

Els idiomes uti l i tzats als centres
musulmans de Barcelona són; naturalment,
l'àrab, en un 100%, compartit amb l'urdú
(20%) i el castellà (20%).

Les comunitats islàmiques existents
s'agrupen en dues grans federacions: la
Federac ió  d 'En t i ta ts  Re l ig ioses
d'Espanya (FEERI), que és la que té
més centres federats a Barcelona, i la
Unión de Comunidades Islámicas de
España (CIE).

Centres musulmans

●A
mb presència majoritària al barri
del Raval, la comunitat
musulmana de Barcelona és el

col·lectiu d’immigrants més nombrós de
la ciutat.

En general, els musulmans que arriben a
la nostra ciutat tenen clar que volen
continuar practicant i, al mateix temps,
inculcant la religió als seus fills de la mateixa
manera que ho fan al seu país. La
infraestructura de què disposen a Barcelona
per fer-ho és, gairebé, inexistent.

De mesquites oficials, no n’hi ha cap,
tot i que sí que existeixen els anomenats
“pisos-mesquita”, localitzats, bàsicament,
al Raval i als voltants del carrer Princesa,
que no són més que habitatges, llogats a
títol individual, generalment per grups
de musulmans, i que serveixen com a
centre religiós.

De tota manera, tot i que, en general, la
comunitat musulmana afirma que els
agradaria disposar de més
infraestructures per resar, també admet
que no els suposa un problema ja que
l’islam permet fer les oracions a casa. En
principi, han de resar cinc cops al dia: un
al matí, un altre abans de dinar, un a la
tarda (cap a les 16.00 o les 17.00),  un
quan es comença a fer fosc i l’últim abans
d’anar a dormir. Hi ha qui, si li coincideix
en horari laboral, fa una pausa a la feina
i després continua, tot i que algunes
persones concentren les cinc oracions en
un moment del dia, per exemple, és molt
freqüent a la nit. Per saber on és la Meca,
la majoria es porta del seu país una catifa
amb una brúixola incorporada que indica
la direcció correcta cap on han de resar.

Si a la religió catòlica el dia més
important és el diumenge, als països àrabs
és el  divendres (ja que per a ells la setmana
comença diumenge),  el dia que,
generalment, tothom va a la mesquita. El
nombre de vegades és una qüestió personal
i de tradició que depèn, en gran part, dels
costums familiars. És per això, que a
Barcelona és també el divendres el dia
que més s ’omplen aquests “pisos-
mesquita” pels col·lectius pakistanesos,

JORDI TARRÉS

marroquins i ,  en menor mida, el
procedents de l 'Índia. Palestins i
libanesos realitzen pregàries més
personals.

Pel que fa al grau de seguiment de la
religió, aquest pot variar segons les
generacions. Els pares tenen clar que
volen continuar fent aquí exactament les
mateixes pràctiques religioses que als
seus països i així ho inculquen als seus
fills.

Pel que fa a la gent jove, la gran
majoria té clar que vol seguir els pasos
dels seus pares, tot i que hi ha alguns que
quan entren en contacte amb la cultura
occidental comencen a canviar certes
idees i costums.

Tal i com reconeix Nàdia, professora
d’àrab de l’associació Bayt Alkaza (Casa
de la Cultura) d’ajuda als immigrants,
els nens no li donen gaire importància al
fet religiós, potser perquè encara no se
n’adonen, i van a l’escola i s’integren
sense gaires problemes.

Però en el cas dels adolescents la
situació és una mica diferent: “Els nois
tenen més llibertats, sobretot a l’hora de
vestir, però gairebé tots continuen
practicant la religió igual que els seus
pares. Pel que fa a les noies, la majoria
fan el mateix que les seves mares i amb
una certa edat es vesteixen igual que
elles, però també n’hi ha algunes que
comencen a canviar idees i es plantegen,
per exemple, vestir d’una altra manera”,
afirma Nàdia.

Precisament, aquesta associació on
treballa Nàdia, amb tres centres a
Barcelona, es dedica a proporcionar ajuda
per afavorir la integració de les persones
provinents de països de religió islàmica.
Per exemple, fa classes d’àrab tradicional,
per tal que els nens no perdin les seves
arrels, ja que la majoria parla el dialecte
de l’àrab propi del seu país, i també
classes de castellà, cuina i manualitats
per les mares: “Moltes noies amb 16 anys
ja no van a l’escola, per això els interessa
aprendre coses per quedar-se a casa”,
afirma la Nàdia.

Francia, el Reino Unido, Brasil, Argentina
y Canadá. En Barcelona hay unos 2.000
judíos, aunque no existe un censo oficial
que permita precisar el dato. Para sus
servicios religiosos cuentan con dos
sinagogas, en la calle Avenir y en la calle
Castanyers. Estas sinagogas son para los
fieles mucho más que un templo, ya que
sus funciones se amplían a casa de reunión
(Bet Knesset), casa de oración (Ben
Tefillah) y casa de estudio (Ben Midrash).
En ella, el Shabat (sábado), día sagrado,
la comunidad se reúne para rezar el
Kaddish (la oración).

La religión judía tiene un gran
pluralismo de tendencias en las que cabe
destacar: el judaísmo ortodoxo, que cree
en la interpretación literal de la Biblia; el
judaísmo conservador, que cree en la Biblia
tal como la interpreta la tradición; y los
judíos reformistas, que creen en una
comunidad religiosa y no política, con un
claro compromiso de justicia social. En
Barcelona existen dos comunidades que
representan estas dos últimas tendencias:
la Comunidad Israelita de Barcelona,
creada en 1947, tiene la representatividad
legal del judaísmo ante las instituciones
públicas. Cuenta con una escuela propia y
dos salas de culto con capacidad para 100
y 200 personas; y la Comunidad Judía de
Catalunya, fundada en 1997 por personas
de origen argentino por desacuerdos con
la primera, que incorpora cambios en el
rito y se autodefine como progresista.
Cuenta con una sala de culto con capacidad
para 150 personas.
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nou de la rambla, 15 tel.: 93 302 42 36
sant pau, 2 tel.: 93 302 23 95
tallers, 3 (clàssica) tel.: 93 318 20 41
tallers, 7 tel.: 93 302 59 46

*Les teves botigues de música

*De la A a la Z *100 x 100 música
tallers, 79 tel.: 93 301 35 75
barnasud, (gavà) tel.: 93 638 29 18
tallers, (overstoks) tel.: 93 412 72 85
creu coberta, 73 tel.: 93 424 57 96

NATIVOS DE AMÉRICANATIVOS DE AMÉRICANATIVOS DE AMÉRICANATIVOS DE AMÉRICANATIVOS DE AMÉRICA
Artesania y música de los pueblos indígenas

ARTE-SANO

INCAS

C/. Boqueria, 21 ●  Tel. 93 301 97 34 ●  Fax 93 304 02 39
C/. Bxda. Llibreteria, 9 ●  Tel./Fax 93 268 34 73

08002 BARCELONA
e-mail: incas@logiccontrol.es
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●U
na sociedad unida, en la que todo
el mundo viva en paz, armonía y
felicidad, sin ningún

tipo de discriminación ni diferencias
económicas o sociales. En definitiva, el
paraíso terrenal. ¿Una utopía? No para los
bahaí’s. Según Elisabeth Leure, miembro
de la comunidad en Barcelona, “también
hay muchas cosas que hace 150 años eran
completa utopía y hoy son una realidad”.

La fe bahá’í, la más reciente de las
religiones del mundo, nació en Irán a
mediados del siglo XIX. Sus seguidores
consideran a su fundador, Bahá’u’lláh,
como el más reciente en la cadena de
mensajeros de Dios, que incluye otros
nombres como los de Abraham, Moisés,
Buda, Zoroastro, Cristo o Mahoma. El
propósito común de estos enviados –creen
que el próximo “vendrá dentro de 1.000
años”- es el de conducir a la raza humana
a la madurez espiritual y moral.

Las enseñanzas de Bahá’u’lláh
(recogidas en los libros kitab-i-aQdas y
el Kitab-i-iQan, entre otros) confirman
los principios espirituales y morales de
las grandes religiones que le han
precedido, al tiempo que aportan leyes
adaptadas a las necesidades de la
sociedad contemporánea. Su visión de

una humanidad unida hace que
Bahá’u’lláh denuncie toda forma de
discriminación y desigualdad entre los
pueblos, entre las religiones, entre los
hombres y las mujeres. Los bahaí’s
piensan que ha llegado la hora de que los
hombres tengan una sola religión y
formen una sola nación, sin distinción
de razas, culturas y lenguas.

Con la finalidad de preservar la
dignidad del ser humano, sus escritos
reafirman prescripciones éticas o
espirituales tradicionales, como la
prohibición del asesinato, del robo, del
adulterio o de la mentira. Predican,
además, la abstinencia del alcohol y
de las drogas, la prohibición de los
juegos de azar y también cualquier
práctica de corrupción. Subrayan la
necesidad de una conducta impregnada
de fidelidad, generosidad y espíritu de
servicio. Los bahaí’s trabajan por la
instauración de un orden mundial
justo,  y recomiendan el desarme
general  y  una repart ic ión  más
equitativa de las riquezas. Una de las
claves para alcanzar ese estado de
bienestar general es “aprender a
conocernos y respetarnos los unos a
los otros”. Y tras ese paraíso terrenal

La novedosa y minoritaria fe bahá'í

Albert González

GUAJA
Artesania ètnica dels cinc continents
Peces de col.lecció, regal i decoració

Des de 1985

VENIU A CONÈIXER LES
DARRERES ADQUISICIONS

C/Carme, 25 (cantonada Jerusalem)
Tel: 317.61.87 - Fax: 331.75.84

●C
abezas rapadas, túnicas
orientales blancas (si están
solteros) o color azafrán (si ya se

 han casado) y un canto entonado al son de
tambores, cítaras y cimbales: Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare. Son los Hare Krishna, y el cántico en
cuestión es el llamado mantra, una manera
de buscar al Supremo cuya vibración sonora
–según profesan-  limpia la mente,
liberándola de la ansiedad y la ilusión. Lo
repiten 1.728 veces al día, dando 16 vueltas
a una especie de rosario de 108 granos.

El movimiento fue fundado por A. C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada,
descendiente de maestros espirituales de
la India. Su doctrina llegó a Occidente en
1965. Para sus miembros, Krishna, una de
las principales reencarnaciones del Dios
Vishnu, es el Dios creador, omnipotente y
omnipresente. Confiesan que tras la
muerte el alma toma nacimiento en otro
cuerpo.
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Una rama del hinduísmo en Occidente

Albert González

Desde finales de 1999 el centro Hare
Krishna en Barcelona se encuentra en la
Plaza Real, donde viven entre ocho y diez
personas, que serían equivalentes a los
monjes de la religión cristiana. Uno de
ellos, Gundicha das, que es el nombre que
adoptó tras su rito de iniciación, explica
que además “hay toda una congregación
de entre 50 y 100 personas que asisten
asiduamente al templo y, finalmente, un
gran número de simpatizantes”.

En su comunidad el día comienza muy
temprano: A las cuatro y media de la
mañana, “la hora más propicia para la
oración”, tiene lugar su primera ceremonia,
donde cantan y meditan individualmente.
A diferencia de lo que ocurre en la Iglesia
Católica, también las mujeres pueden dirigir
estas celebraciones, ya que “a la hora de
otorgar un servicio lo que importa es la
cualificación, no el género”. Y si no es posible
desplazarse al templo, el mismo rito puede
realizarse desde el hogar de cada uno, con
un pequeño altar y, tal vez, una dinámica

simplificada.
Cuando una

persona decide
seguir esta filosofía
más seriamente se
realiza un rito de
iniciación mediante
el cual se
compromete a seguir
unos principios
regulativos: No
practicar juegos de
azar, porque alejan
la mente del
propósito verdadero
de la vida; no tomar
drogas, alcohol, café,
té o cigarrillos, ya
que todos esos tipos de intoxicación son
inútiles para la realización espiritual y
perturban el sistema nervioso; no comer
carne, “porque la dieta vegetariana es más
saludable y evita la violencia”; y no practicar
sexo ilícito, es decir, fuera del matrimonio y

sin la finalidad de procrear.
 Jurídicamente están registrados como una

religión, pero todavía se alzan voces tachándolos
de secta. Para Gundicha, que alguna persona
haya hecho alguna tontería no justifica una
descalificación del grupo. Además, asegura
que últimamente se percibe un mayor grado de
aceptación. “La mejor propaganda la hacen los
demás, cuando uno se comporta como Dios
manda, es legal y demuestra que su filosofía y
su forma de vida no es perjudicial, sino todo lo
contrario, beneficiosa para la sociedad”. Una
filosofía que define define como “clara y muy
transparente”. “Nuestro templo está abierto a
cualquier persona que quiera venir a orar un
rato, independientemente de la creencia que
sea, y sin ningún tipo de coacción. Igualmente,
asegura que salir del grupo es tan sencillo como
no volver a aparecer. Aunque poco, Gundicha
duerme bien tranquilo, porque “el tiempo dará
la razón”.

aseguran que hay
un más allá, otra
vida para la que
nos vamos prepa-
rando espir i tu-
almente durante
nuestra existencia
mortal.

La comunidad
bahá’í  alcanza
actualmente unos
cinco millones de
m i e m b r o s ,
residentes en más
de 189 países
independientes y
46 territorios
dependientes.

Hace 54 años que llegaron a Barcelona y
hoy son un grupo de unos 70 adultos. Sólo se
contabilizan los mayores de 21 años, que
son los que tienen derecho a elegir y ser
elegidos dentro de su organización
administrativa interna. Son ellos mismos
los que conducen sus celebraciones u
oraciones, que se inscriben en un
calendario propio de 19 meses, con 19 días
cada uno. Al igual que carecen de clero,
tampoco cuentan con ningún tipo de
ceremonia de iniciación y sus ritos se

limitan al momento del matrimonio y de
la muerte, enterrando a los fallecidos en
cementerios propios.

Echando un vistazo al mundo actual,
quizás cueste creer en un futuro tan
alentador como el que prevén. Y ellos son
conscientes. Pero Elisabeth Leure
asegura que “todos los partos son
dolorosos”.  Y, tras este parto de
desgracias y penurias en el que vivimos,
“la paz vendrá, queramos o no queramos.
Porque la paz es inevitable”.
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c/ Rauric, 6

(barri Gòtic)

T. 93 317 71 38

Parking gratuït

ARTICLES PER A
FESTES, TEATRE I

MALABARISME

Taller de
Cartró-
pedra
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Franquismo
La calle del Bisbe, que durante la guerra llevó el nombre de Federico García Lorca, pasó
a ser del Obispo Irurita, muerto a manos de los anarquistas. La inauguración de la placa
constituyó una más de los actos patrióticos tan frecuentes en aquellos días. El nuevo
nombre ha sido respetado, aunque todo el mundo la siga llamando carrer del Bisbe.

Transición
Socias Humbert colocó placas bilingües en toda la Barcelona antigua. Se limitó a
acceder a las peticiones de los vecinos para que la calla  de Sant Andreu volviera a
llamarse Carrer Gran y para que l'Avinguda de Icària recuperase el nombre con la
que había sido conocida popularmente desde siempre, arrinconando el nombre
oficial de López Varela.  Anteriormente, el Congreso de Cultura Catalana reivindicó
los nombres históricos que cambió  o modificó parcialmente el régimen franquista.
La foto que publicamos  cambia el de Pl. de San Vicente de España  por el de plaza
de Sant Vicenç de Sarriá.
En pleno conflicto de Els Joglars, el PSC de Poblenou reivindicó en julio de 1978  que
la plaza San Bernardo Calvó se denominara de la Llibertat d'Expressió, propuesta que
no ha sido recogida todavía por ningún ayuntamiento democrático.

Las agregaciones
Al sumarse los pueblos de Sants, Sant Andreu, Sant Martí,Les Corts,Sant Gervasi
y Horta  a Barcelona, se  dio lugar a la repetición de nombres. En 1907  se acordó
el cambio de nombre de 400 calles. Aunque 386  correspondían a santos,  la medida
no respondía a criterios políticos. Los nombres de santos más repetidos eran: Sant
Josep, 9 veces; Sant Joan, 8 veces; y Sant Antoni, 7 veces.

Plaza de Sant Jaume
Corazón de la ciudad y lugar de numerosas demostraciones ciudadanas, en ella están
las sedes de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de la ciudad. Su primera
denominación  recogía el nombre de la Iglesia de Sant Jaume pero durante el Trienio
Liberal (1820-1823) pasó a llamarse Plaza de la Soberanía Nacional... En 1840 ,tras
derribarse la iglesia, se rebautizó con el nombre de la Constitución. Posteriomente
tomó también el nombre de la República, para volver a la Constitución y terminar con
el actual, que deja constancia de la iglesia que un día existió.

Porciolismo
Porcioles, alcalde franquista (1957-1973). Dejó una “profunda huella”. Más que
cambiar, dio el nombre a nuevas calles, pues fue época  migratoria  que hizo
crecer los barrios existentes y nacer otros nuevos. Junto a nombres de falangistas
introdujo cambios que tenían un claro sentido religioso: la Plaza de California
pasó a llamarse de Fray Junipero Serra, que murió en dicho país; la calle
Torrente dio paso a San Vicente de Paul y denominó del padre Lluis Artigas a
la Plaza del Verdum, actualmente en remodelación y que recuperó su nombre en
democracia. En la foto, Porcioles inaugura el monumento a Joan Maragall.

Los datos para
confeccionar este
reportaje han sido
sacados del libro
“Calles de
Barcelona”, de
Josep Maria
Huertas Claveria
y Jaume Fabre.
Las fotografías
son de Pepe
Encinas y Pere
Monés     Editorial
Edhasa, 1982
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Calles uniconfesionales

Andrés Naya

●D
e las 4.197 calles que contiene  el
dicionario- nomenclator de las
vías públicas de Barcelona

editado en 1996, salvo error u omisión, 521
tienen su nombre relacionado
directamente con el hecho religioso.
Aclararemos que las cifras que damos son
fruto de una primera lectura y puede haber
alguna imprecisión.

Del medio millar de vías públicas
citadas, casi todos los paseos, pasajes,
avenidas, calles, arcos, portales, caminos,
carreteras, plazas, se refieren a la Iglesia
Católica, Apostólica y Romana. Las
únicas excepciones corresponden a las
calles de los Albigesos, secta religiosa
del siglo XII condenada por el Concilio
de Letrán; Àngel Turmeda , franciscano
que se pasa a la religión Mahometana;
Ali Bei, nombre árabe seudónimo del
escritor Doménech Badia i Leblich; Call,
a la calle principal del barrio judío.
También constan los dioses griegos
Minerva y Neptuno y el rabino Rubén,
enterrado en el cementerio judío de
Montjuïc. En el sentido contrario,
abundan los nombres referidos a
conversos, como Recaredo, que abjuró
del arrianismo  abrazando la fe católica,
o el príncipe visigodo Hermenegildo, hijo
de Leovigildo, salvaje perseguidor de
cristianos que, al no conseguir disuadirle
de sus ideas, mandó decapitarlo
convirtiéndolo en mártir. O la calle de
Marlet, nombre de una valiente familia
cristiana que se atrevió a vivir en pleno
barrio judío del Call.

El nombre de las calles
tiene una carga
ideológica
incuestionable

Veamos con un cierto detalle  a qué se
refieren el resto de vías relacionadas con
la religión católica. Empezaremos con la
Virgen María, la madre de Dios, que en
sus diferentes  acepciones está invocada
en 35 vías públicas. Desde la que
simplemente se denomina María a las que
hacen referencia a su Inmaculada
Concepción.

En lo que respecta a las personas, se han
dedicado 15 de ellas a papas, cardenales,
obispos y canónigos. 58 corresponden a
abades, abadesas, eclesiásticos, misioneros,
frailes, capellanes, rectores, monjas,
congregaciones religiosas  y  algunos de sus
fundadores. A pesar de dar a una calle  el
nombre de “Todos los Santos”, 216 de ellas
llevan nombre de santos, beatos,
evangelistas, mártires  y apóstoles. De ellas,
50 corresponden a santas y sobre un tercio
de las mismas, el nomenclátor  añade  aquello
de “vírgenes y mártires”. A modo de
curiosidad recogemos del libro de Huertas
Clavería y Fabre las primeras  calles que
fueron bautizadas con nombres de santos.
Corresponden todas al Raval y son: Sant
Pacià (1797), Sant Ramon (1797), Sant
Josep Oriol (1797),.Sant Sadurní (1797),
Sant Rafael (1798), Santa Elena (1804),

Sant Jeroni (1807), Sant Antoni (1807),
Sant Marti (1807) y Sant Climent 1814).

Casi 65 se refieren al nombre o cercanía
de templos, capillas, iglesias, monasterios,
ermitas u otros equipamientos dedicados
al culto. Cinco de ellas se refieren a la
existencia , ayer u hoy, de cruces  o al rezo
del rosario.

En el Valle Hebrón,
una docena de calles
toma el nombre de
pueblos y lugares
de la Tierra Santa

Curiosamente,  en el Valle Hebrón
una docena de calles dan nombre  a
pueblos y lugares de la Tierra Santa:
Belén, Emmaus, Getsemaní, Gólgota,
Indumea, Jericó, Jerusalén, Mont
Tabor, Nazaret, Palestina, Samari y
Sinaí. Otras se refieren a la Sagrada
Familia y la vida de Jesús. Respecto al
ejército de ángeles y querubines, a
seis calles dan nombre estos seres

DANI CODINA

En el Barri Gòtic, una imagen santa marca el límite entre la calle Sant Sever y la bajada de Santa Eulàlia

celestiales. A destacar  la avenida del
Portal del Ángel, antigua puerta a la
ciudad. Se cuenta que cuando en 1419
visitaba Barcelona San Vicente Ferrer,
un ángel se le apareció  en este lugar
manifestándole que estaba allí para
velar por la ciudad. Desde aquella fecha
el ángel no ha dado pruebas de su
permanencia; por el contrario, el nombre
de la avenida levanta acta de lo sucedido.

Otras muchas vías públicas toman el
nombre de personas para dejar constancia
de su vida y milagros. Personas que al dar
nombre  a una calle se erigen en ejemplos  a
seguir, pasando a formar parte de su ciudad.
No podemos olvidar que las ciudades, entre
otros elementos, las conforman sus calles.

Personajes dispares como Agustí i Milà,
que reconstruyó la Iglesia de Sant Andreu
tras ser quemada en la Semana Trágica, o
Alfonso Carlos Comín, abanderado del
diálogo cristiano-marxista, o Ferrer de
Blanes, cura y cosmógrafo  al que los Reyes
Católicos consultaron lo de Colón, tienen
calles por méritos no estrictamente
religiosos.  El resto, la gran mayoría tenían
únicamente como méritos los que les
reconocía su Iglesia.

En torno al 12 % de las vías públicas de
Barcelona están relacionadas
directamente con la religión católica,
cantidad que no refleja la pluralidad

religiosa existente en nuestra ciudad
pero que deja constancia del abuso y
alarde de poder de la Iglesia Católica
que, cómo no, ha dejado sus huellas en
la ciudad desde los primeros tiempos.

Una de cada doce
calles lleva un nombre
directamente
relacionado con la
religión católica

Realidad que tiene una enorme carga
ideológica y que, en términos actuales,
implica una importante operación
publicitaria que divulga la historia, los
actores, la doctrina , los lugares de culto
religioso. Suele ocurrir que el nombre de
una calle se repite una y mil veces a lo
largo del día, al buscar una dirección
para realizar una y mil cosas o al enviar
un mensaje  al vecino, amigo o familiar.

Añadamos que el nombre de la calle en
más de una ocasión da nombre a comercios
y establecimientos diversos. Una
operación redonda.
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Els dotze cavallers i el Sagrat Cor duplicat

Josep M. Huertas *

●D
otze cavallers van comprar el 1876 una finca
agrícola situada al cim del Tibidabo a Cristòfol
Obiols que media 26.930 metres quadrats, i on
havia plantades vinyes. Els dotze

cavallers formaven part de la Junta de Caballeros
Católicos, tenien una estreta relació amb Sarrià i volien
evitar que s’hi aixequés a la muntanya algun edifici
inconvenient, com un temple protestant o un casino de joc.
Sembla que corrien veus que una cosa o l’altra podien ser
certes.

Dorotea de Chopitea, dona d’un dels dotze cavallers, el
banquer Josep Maria Serra, era una devota de Dom Bosco,
el fundador de l’orde salesiana , i ja havia convençut el
sacerdot per crear unes escoles professionals a Sarrià
semblants a les que el futur sant havia impulsat a Itàlia.
Els amos dels terrenys del Tibidabo van demanar a Dom
Bosco que tingués cura d’una ermita que anaven a aixecar
al cim i li van cedir els terrenys. L’ermita, que encara
subsisteix, té nou metres d’altura només i va ser
inaugurada el 3 de juliol de 1886.

Era l’època que triomfava en l’Església la idea,
impulsada pel papa Pius IX, d’aixecar temples expiatoris
dedicats al Sagrat Cor, com havia passat amb el Sacré
Coeur de Montmartre, a París. I entre els salesians es
va pensar passar de l’ermita a un gran temple on es
venerés el Sagrat Cor.

El 1900, quan ja havia estat creada la Societat Anònima
Tibidabo que presidia el doctor i terratinent Salvador
Andreu, els salesians van retornar 20.000 dels 26.930
metres quadrats que havien rebut dels dotze cavallers per
a que, finalment, es fes un centre de lleure al cim que
atragués els barcelonins. En la resta s’aixecaria en el
futur el temple expiatori.

El 28 de desembre de 1902 l’arquitecte Enric Sagnier
posava la primera pedra de la futura esglèsia, que
trigaria un munt d’anys en ser acabada. Seria el fill de

ARXIU

Temple del Sagrat Cor el dia que va ser beneït

Sagnier, Josep Maria Sagnier, qui proseguiria l’obra
iniciada pel seu pare. Tanmateix, la cripta o part inferior
del temple es va inaugurar molt abans, el 18 de juny de
1911. Hi havia ja, però, la idea de posar a la terrassa
exterior del temple una gran escultura del Sagrat Cor.

Una estàtua amb problemes
L’estàtua monumental del Sagrat Cor va ser realitzada

per Frederic Marès el 1935 i media vuit metres d’alçada,
essent la més alta d’Espanya. (Colón, per exemple, en fa 7,20).
Li va portar un any de treball al seu autor i era de bronze. Va
ser inaugurada el 3 de febrer de 1935, però va ser-hi poc
temps. Una setmana desrés d’esclatar la guerra civil, el 25 de
juliol de 1936, era enderrocada per aprofitar-ne el bronze fent
municions. Després de la guerra van passar anys abans no
se’n fes una altra, que va realitzar en pedra Josep Miret. El
1950 ja estava acabada, però no va ser instal.lada en la
terrassa del temple fins el 10 d’octubre de 1961. Fa mig metre
menys i pesa prop de cinc tones, quan la primera en pesava
dotze. Miret ja havia estat l’escultor de catorze de les escultures
que hi ha als murs exteriors de l’esglèsia, mentre que altres
quatre són d’Eusebi Arnau.

Enguany dos escaladors han ajudat a restaurar el
Sagrat Cor per celebrar el centenari del temple. De pas
li donaran un toc daurat a l’estàtua de Miret, que tan
servirà per a que es vegi millor com per resistir millor les
inclemències del temps.

El temple del Tibidabo és una de les obres més
conegudes de Sagnier pel lloc on es troba situat, visible
des de molts llocs de Barcelona, però ni molt menys és
una de les seves millors obres. L’escriptor Josep Pla el
bescantava tot dient que semblava una mona de Pasqua
i la veritat és que, arquitectònicament, no és cap obra
d’art. Cal reconèixer, però, que forma part ja de l’horitzó
de Barcelona.
                                                                 * periodista

La herencia judía de Barcelona

Jordi Gol

●S
ituada en el cuadrante noroeste de la antigua ciudad
romana, junto a la Plaza de Sant Jaume, el Call de
Barcelona es un dédalo de callejuelas sombrías que poco

o nada recuerdan de su antiguo esplendor medieval, cuando
la aljama (comunidad judía) de Barcelona era la más
importante de Cataluña y una de las más importantes de
España. Entre los siglos XI y XIV, el Call albergó una
elevada población judía dedicada a la artesanía y al comercio,
pero también a las artes y actividades liberales en las que
destacaron como médicos, traductores y jurisconsultos.

Su cultivo de las letras y el pensamiento, con figuras como
el poeta Rubén ben Isaac, el filósofo Abraham ben Hasdai o el
astrónomo Abraham bar Hiya, llevo a los judíos a ocupar
puestos preeminentes en la corte. Pero, pese al apoyo
monárquico, en 1391 una revuelta popular, incitada por el
Arcediano de Écija, que los acusa de blasfemia y de envenenar
el agua, expulsó para siempre del Call de Barcelona a una
comunidad judía próspera y poderosa, que llegó a poseer un
tercio de los bienes económicos de la ciudad.

Salvo algunos callejones que se han perdido, la topografía
del Call, es prácticamente igual que la medieval, situada
entre las calles Banys Nous, San Sever, del Bisbe y Ferrán.
También está documentada la existencia de un Call menor,
extramuros, que albergó a judíos de la Provenza, y que
ocuparía el espacio entre la calle Avinyó, Ferrán y Rauric
hasta la altura de la Baixada de Sant Miquel.

El barrio, que no tenía más salida al exterior que los
portales de las dos calles principales que lo cruzaban - Sant
Honorat y Sant Domènec del Call, llamada así porque la
invasión de 1391 se produjo el 5 de agosto, día de Sant
Domènec – aún conserva vestigios del pasado. La fachada
lateral del Palau de la Generalitat (Sant Honorat 10) fue
parte de una casa judía, propiedad del poeta Mossé Natan;
y en el Pati dels Tarongers, unas excavaciones descubrieron,
en 1910, restos de las murallas que cerraban la aljama.

También bajo el edificio de la calle Marlet, 1, se encuentran,
como recuerda la placa de la pared, los restos de la fundación
pía, creada por Samuel ha-Sardí a mediados del siglo XIV.
Otros restos destacables son los que se encuentran bajo el
edificio Banys Nous, 1, testigos de lo que en su día fueron los
baños que dan nombre a la calle, construidos por Abraham
Bonastruc en 1160, y que eran utilizados tanto por cristianos
como por judíos. En la calle del Call, 5, el edificio, que se apoya
en la muralla romana, conserva diversos estratos, una puerta
y restos de la fachada de una importante casa judía.

Por último, hay que destacar el edificio situado en la
Calle Arc de Sant Ramon del Call, 8, conocido también como
la casa del Rabino, que, como rasgos de su pasado judío,
conserva su estructura original, las ventanas, las molduras
y las dovelas de la puerta. Este edificio ha sido recientemente
adquirido por el Ayuntamiento de la ciudad para albergar
el futuro Centro de Estudios Judíos de Barcelona. DANI CODINA

Casa jueva del segle XIV
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Diàleg interreligiós: estat de la qüestió

Elia Herranz

●E
l Centre Interreligiós de
Barcelona, entitat depenent de
la Regidoria de Drets Civils, està

a punt d’estrenar nou local a la Gran Via,
958. El centre, que funciona des del 1998,
ofereix informació personalitzada sobre la
realitat religiosa de la ciutat. Vol ser un
referent de la ciutadania interessada en
temes religiosos, però també una aportació
de l’Ajuntament, una entitat laica, al
foment del diàleg interreligiós. “La realitat
religiosa de Barcelona havia canviat.” -
explica Roser Veciana, regidora de Drets
Civils - “Hi ha altres religions força
presents a la ciutat a part de la cristiana
en general  i de l’Església catòlica en
particular, i es veu la necessitat
d’assegurar unes llibertats religioses i
oferir un pont de diàleg entre les diferents
comunitats”.

No és l’única notícia relacionada amb
les institucions de la ciutat i el fet religiós.
Barcelona va optar a la candidatura per
ser la seu del Parlament de les Religions
del Món, i la va guanyar el passat 11 de
juny. Del 7 al 13 de juliol del 2004, dins del
marc del Fòrum de les Cultures, s’espera
que entre 6.000 i 10.000 persones de totes
les religions s’apleguin i participin en més
de 600 activitats orientades a la cooperació
i al diàleg entre les diferents tradicions
religioses.

L'Arquebisbat de
Barcelona ha vetat
la constitució del
Consell Municipal de
Participació per al
Diàleg Interreligiós

El possible èxit d’aquestes jornades
concretes i l’existència del Centre
Interreligiós, així com d’una Comissió
Assessora permanent per al Diàleg
Interreligiós a l’Ajuntament, no poden
amagar una sèrie de temptatives
avortades i de problemes amb els que
s’han trobat les propostes encaminades

a promoure el diàleg interreligiós.
El  passat  14 de novembre,  la

parròquia del Patriarca Abraham, a la
Vila Olímpica, festejava els 10 anys
d’existència convocant, entre d’altres
activitats, una taula rodona sobre el
tema “Les religions i la pau”. Hi havia
membres de sis religions presents a la
ciutat i la presentació va córrer a càrrec
d’un representant de la UNESCO. Va
ser un acte que recordava que la -ara-
parròquia catòlica va néixer com a
centre ecumènic al 1992, és a dir, com
a lloc pensat per ser utilitzat per

IGNASI R. RENOM

Acte interreligiós a la parròquia catòlica de la Vila Olímpica, fallit centre ecumènic

cre ients  de  d i ferents  tradic ions
re l ig ioses .  Però  e l  conveni  entre
l ’Ajuntament  i  l ’Arquebisbat  de
Barcelona (l’un posava els terrenys,
l ’a l tre  construïa  e l  temple ,
respectivament), preveia que després
del 92 el local quedés com a temple
catòlic. Tant el representant de la
UNESCO com el ponent Joan Botam -
membre, per cert, de l’Església catòlica-
van lamentar aquest canvi de criteri,
l’últim considerant literalment el fet
com un “fracàs”.

Però potser el més gran pal a la roda de
les temptatives de l’Ajuntament de crear
un marc d’intercanvi entre totes les
religions ha estat la “congelació” del
Consell Municipal de Participació per al
Diàleg Interreligiós. Aquest Consell
hauria de ser un òrgan de consulta i una
plataforma de participació, depenent de
la regidoria de Drets Civils, similar a
altres consells de participació que
existeixen a la ciutat. Aprovats els seus
estatuts per la Comissió de Govern i el Ple
de l’Ajuntament, es va vetar a l’últim
moment per l’Arquebisbat de Barcelona.
Sembla que va ser definitiva la pressió
exercida per l'ex -regidor de CIU i promotor
de l’associació conservadora E-cristians
Josep Miró i Ardèvol. L’entitat més forta
no veia clara la participació en una
comissió on es trobaria amb les altres
d’igual a igual. En cercles de la Conselleria
de Drets Civils es valora necessària la
constitució d’aquest consell municipal
abans que finalitzi el mandat.

Els inconvenients no provenen només

d’unes altes jerarquies escèptiques
davant la participació en els òrgans
democràtics ciutadans.

No totes les religions tenen una
mateixa organització interna. Roser
Veciana, referint-se en aquest cas als
musulmans, explica que “l’Islam no
segueix un esquema piramidal, per tant,
té menys capacitat reivindicativa. És per
això que es va crear el Consell Islàmic de
Catalunya, com un intent d’organitzar-
se per poder defendre millor els seus
interessos”.

Aquesta nova conjuntura en què la
creixent  diversitat cultural dels ciutadans
de Barcelona també comporta més
pluralitat religiosa, com a mínim a nivell
no institucional, ha fet que entrin en joc
diferents punts de vista, interessos i
necessitats dels grups religiosos.

A banda de considerar el fet religiós com
una opció estrictament personal, tothom
té al cap que en nom de la religió s’ha
justificat i es justifica el conflicte social, fet
que d’una manera o una altra van
reconèixer tots els representants religiosos
que van seure a la taula rodona de la
parròquia de la Vila Olímpica.

Des de la regidoria de Drets Civils s’és
optimista respecte els mitjans que la ciutat
està proposant per facilitar el diàleg
religiós. La prepotència d’algunes
institucions religioses, la diversitat
organitzativa dels creients o el debat sobre
l’espai que s’ha de donar al fenomen religiós
en un context laic són qüestions que
s’hauran de superar si es vol avançar en
aquest sentit.
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ANUNCIA'T A La Veu del CARRER !
93 412 76 00

FORN DE PA D'AVINYÓ

PA I BOLLERIA ARTESÀ
ESPECIALITAT EN COQUES

ESCUDELLERS, 59
Tel. 93 301 57 43

REPARTIMENT DIARI
A RESTAURANTS I COL.LECTIUS

PASTISSERIA GRANJA

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AMPLE, 15 (Plaça de la Mercè)
Tel. 93 302 24 41

RESIDENCIA CLARARESIDENCIA CLARA

 Santa Otilia, 13-15

EN BARCELONA (HORTA-CARMEL)
LO QUE VD. BUSCA PARA SUS MAYORES

Pregunte por Sra. CLARA
T. 93 420 95 62

Casa-torre a cuatro vientos, sol y mucha luz
con ascensor, calefacción, terrazas y jardín.

24 plazas, habitaciones individuales y dobles,
todas ventana exter. Lavandería y aseo personal.

Cocina propia, médico, animación y gimnasia.
Trato esmerado y familiar por personal cualificado.

Atención las 24 horas: todos los días del año.
Véala: le gustará

SI NECESSITES UN
TAXI, TRUCA'NS

BARNA
TAXI

93 357 77 55

CASA
BEETHOVEN
RAMBLA DE SANT JOSEP, 97

08002 BARCELONA
TEL. i FAX (93) 301 48 26

http://www.casabeethoven.com-actiu.es

ludwingvb@com-actiu.es

C R I S T A L E R Í A  -  C A R P I N T E R Í A  D E  A L U M I N I O  Y  P V CC R I S T A L E R Í A  -  C A R P I N T E R Í A  D E  A L U M I N I O  Y  P V CC R I S T A L E R Í A  -  C A R P I N T E R Í A  D E  A L U M I N I O  Y  P V C

C/. Enrique Granados, 26 - Tel. 93 453 87 16
Exposición: Major de Gràcia, 244 - Tel. 93 415 57 26
Fàbrica: Polígon industrial Can Buscarons de baix, s/n, Nau 3- Tel. 93 568 21 51

Hnos. JURADO
10 % de descuentos en cualquier instalación de aluminio, mamparas de baño, rejas de seguridad, cortinas plegables

DIVISIONES DE ALUMINIO
REJAS DE SEGURIDAD

PERSIANAS - MAMPARAS DE BAÑO
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Parkings
Consell de Cent, Plaça de les Glòries,

Independència,
Avda. Meridiana, Gran Via

Metro
Glòries, Clot
Autobusos

18, 33, 34, 43, 44, 48, 51, 54, 56, 62, 92

UNA CIUTAT DINS UNA CIUTAT!!

Des d'un botó fins un canó!!

OBERT DE SOL A SOL
ELS DILLUNS, DIMECRES,
DIVENDRES I DISSABTES

ASSOCIACIÓ DE VENEDORS
Mercat Municipal
Fira de Bellcaire

LA NOSTRA OFERTA: Conjuguem el nou i el vell.
SUBHASTES: Dilluns, dimecres i divendres a les 7 del matí de

MOBLES I TRASTOS VELLS:
Els més diversos objectes que vostè pugui imaginar i adquirir. On
tal vegada trobi els més inesperats.
OFERTES PERMANENTS:
Tot el que es fabrica i confecciona de qualsevol tipus, que s'ofereix
al públic a preus veritablement satisfactoris.

AGRAÏM LA SEVA COMPRA.
REPARTIM A RESTAURANTS, HOSPITALS,

HOTELS, BARS, COL·LEGIS, ETC.

RESTAURANTE PERU

Psg. Joan de Borbó, 10  08003 Barcelona
Tel. 93 310 37 09   Fax 93 310 53 27

Especialidades:
Pescados Variados,
Carnes Selectas

Rambla Poble Nou, 44-46
Tel. 93 309 18 72 - Barcelona
Pàg. web: www.eltioche.com
E-mail: eltioche@retemail.es

GRAN ASSORTIMENT DE
TORRONS, ESPECIALITZATS

EN ELS DE XOCOLATA
FABRICACIÓ PRÒPIA I ARTESANA

SUÏSSOS, ENTREPANS,
ORXATES I GRANITZATS…

Casa fundada l'any 1912
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Rosa María Palencia

Dolores Juliano
Doctora en Antropologia

"El racisme es disfressa
d'incompatibilitat religiosa"

Retrat
Contra les idees

fixes

Dolores Juliano va
néixer a la província de
Buenos Aires fa 70
anys. Des del 1976 viu
a Barcelona i se sent
orgullosament
barcelonesa. És doctora
en Antropologia i
professora titular de la
Universitat de
Barcelona. La seva
jubilació, ja fa un any,
no l’impedeix continuar
amb les seves
recerques com
antropòloga. Juliano
ha investigat sobre
temes com ara les
minories ètniques,
l’antropologia de
l’educació o l’emigració.
Fa anys  que el seu
treball és força
reconegut pel que fa a
la defensa dels drets
humans i de les dones
en particular. Dirigeix
el grup de treball
LICIT (Línia
d’Investigació i
Cooperació amb
Immigrants i
Treballadores sexuals)
resultat del qual
recomana el respecte a
la dignitat, al treball i
als drets de les
prostitutes. Entre
d’altres, ha escrit i
publicat “La causa
saharahui i les dones”
(Editorial Icària).

La mirada sense prejudicis de
l'antropòloga Dolores Juliano sovint
posa el dit a la nafra a l’hora de
desmuntar idees fixes. Avui
reflexiona sobre ser creient a
Barcelona.

Quin paper juga la religió a la
vida humana?

En societats amb escassa
complexitat d’organització social,
la religió pot ser un element
macroorganitzador, com va ser a
l’Edat Mitjana. A les nostres
societats la religió perd importància
a l’àmbit públic i es retira a l'àmbit
individual. Però això és relatiu,
perquè durant el franquisme la
religió era un element legitimador
de la política de l’Estat.

Això significa que ser creient és
patir una mena d’endarreriment?

És clar que no.

Com pot un estat laic com el
nostre respectar el dret a
pràctiques religioses diverses?

No només pot sinó que ha de
fer-ho. L’Estat laic ha de garantir
el dret de les distintes persones i
col·lectius a viure i a portar a
terme els seus projectes religiosos.
Una cosa és que l’Estat no sigui
confessional i una altra que limiti
les diferents manifestacions
religioses que són drets de les
persones i, per tant, han de ser
respectats.

En el dia a dia, on és el límit
que ha de posar l’Estat per a ser
democràtic i laic i garantir aquest
dret? Penso ara en el debat
sobre el xador fa anys a França.

El límit és clar. Tenim una
legislació, i el que no està prohibit,
està permés. Tan absurd és oposar-
se a pràctiques no delictives com el
vel, com oposar-se a determinat
color en la vestimenta.El problema
pot plantejar-se quan hi ha
pràctiques que són legals en un lloc
i il·legals en un altre.

Com la mutilació genital?
És clar. Aleshores estem

parlant d’una actitvitat que en el
context d’origen no es considera
delictiva i aquí sí, i per consegüent,
l’Estat té l’obligació de prohibir-
la i sancionar-la en tant que
delicte, no com a pràctica religiosa.

Què pensa del dret dels diversos
col.lectius religiosos a tenir un lloc on
resar i on reunir-se?

És un dret bàsic garantit per la
llei. El problema seria que sota

l’emparament d’un rètol religiós
es fessin pràctiques il·legals. No
és el cas de les mesquites on, a
més a més de resar, resulten un
lloc de trobada. L’Estat ha d’evitar
que en els llocs de culte es
produeixi discriminació. Si es
prohibís l’entrada a les dones en
una mesquita, l’Estat hauria de
condicionar el funcionament
d’aquesta mesquita al compliment
de la norma de la no discriminació
per gènere. Una altra cosa és que,
de fet, no es garanteix aquesta no
discriminació en tots els casos.
L’església catòlica, per exemple,
practica àmpliament la
discriminació prohibint el
sacerdoci femení i això no es veu
com un obstacle per a què
existeixin esglésies catòliques.

Sembla que hi ha una mena de
proselitisme agnòstic que en la
teoria accepta aquest dret, però
que, en termes reals, menysprea
els creients de qualsevol religió.

Això és veritat. La diferència
bàsica es produeix entre creients
i no creients, més que entre les
distintes religions. A nivell teòric,
les distintes religions tenen més
elements en comú que
diferenciadors: catolicisme,
judaisme, islam, vénen del mateix
tronc. En aquest sentit dos
creients de dues religions tenen
més coses en comú que amb un
agnòstic. El que passa és que
vivim en un món creixentment

laic i entre les classes mitges
urbanes és molt freqüent ser no
practicant de la religió en la qual
s’ha nascut i crescut. Això passa
en totes les religions. Però en
situacions especials, com la
immigració, les persones que no
se sentien especialment
identificades amb la religió
d’origen poden tornar a recolzar-
se en els seus arrels religiosos
quan perceben una societat
estranya que els rep amb certa
hostilitat. La mesquita, per
exemple, es transforma en una
manera d’estar junts, de donar-se
suport, de comentar experiències
i això no és una funció
estrictament religiosa, però fa que
els qui en els seus llocs d’origen
no eren practicants, tornen a ser-
ho a l’exili o l’emigració.

Com una forma d’afirmar la
pertinença?

Clar, ja que en cas contrari es
trobarien massa aïllats, massa
fràgils.

Encara que dos creients
tinguin més coses en comú que
un creient i un agnòstic, per què
sembla que hi ha més distancia
real entre un creient autòcton,
catòlic per exemple, i un creient
musulmà immigrant?

Per desconeixement. La gent
tendeix a assignar als altres
pràctiques i conductes estranyes.

Els dirigents religiosos fan
freqüents accions conjuntes com
un intent d’assenyalar els punts en
comú. Per a les persones que estan
realment assabentades en matèria
religiosa, les semblances són tan
evidents que hi ha una gran
quantitat de treball conjunt. Ara,
la gent a nivell popular manté a
vegades un racisme que ho disfressa
d’incompatibilitat religiosa. Totes
les religions tracten d’ajudar als
éssers humans a viure una mica
millor, a solucionar determinats
problemes, a enfrontar-se millor a
la desgràcia i a la mort i aquests
són elements comuns a les distintes
religions. Per altra banda, posen
l’accent en les pràctiques solidàries,
en les recomanacions de caritat i
hospitalitat. Cada religió demana
explícitament aquestes pràctiques
de convivència. Per això
transformar aquestes pràctiques
de convivència en barreres entre
les persones, és absurd, no té sentit.

Per què succeeix aquest
absurd?

Crec que les nostres societats
occidentals estan fent un abús del
poder considerant com a legítimes
només les tradicions pròpies i
rebutjant les altres. I aquest abús
a vegades a la gent li resulta
satisfactori dient “bé, jo puc ser
pobre, però en tant que pertanyo
a la societat global, sóc més que
els altres”… És una manera de
bolcar en els més febles, com ara
els immigrants, les pròpies
frustracions. El problema és de
discriminació global, considerem
als immigrants com de segona
categoria i no els volem tenir prop.

Com veu la convivència
interreligiosa a la nostra ciutat?

Dissortadament, en lloc
d’avançar en el camí de la tolerància
estem cada vegada més tancats. Hi
ha una criminalització de la
immigració, les notícies són dels
immigrants que delinqueixen, se’ns
diu que estem envaïts. El missatge
és que l'immigrant és un perill i la
gent vol tenir-los lluny.  El discurs
dels polítics i la cobertura dels
mitjans ha de canviar perquè la
gent comenci a veure als altres com
semblants a ells mateixos: fer servir
o no un mocador; resar una o cinc
vegades cada dia, menjar porc o no,
no són elements diferenciadors.

Perquè hi ha religions amb
“millor premsa” entre la població
autòctona? Sembla que sigui
més ben vist ser budista que ser
musulmà.

Hi ha una fòbia envers l’Islam
que s’ha incentivat des del 11 de
setembre i que prova de relacionar-
lo amb l’obscurantisme i pràctiques
discriminatòries. Això senzillament
no és veritat. L’Islam és el nostre
veí més pròxim, té molts milions de
practicants dels quals molts tenen
un pensament progressista. Per a
molts d’ells l’Islam és només un
element per a sustentar la seva
bona conducta. Quan parlem de
l’Islam com discriminador de les
dones, que caldria discutir-ho,
tenim en compte, per exemple, que
l’Islam prohibeix el consum
d’alcohol i que és justament l’alcohol
el que està darrere de molts
maltractaments a les dones? Un
precepte estrictament religiós va a
favor i ens ho callem sempre. No és
una manera honesta d’apropar-nos.
Cal reconèixer que sabem molt poc.

IGNASI R. RENOM

Dolores Juliano.
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Ciutat Vella va acollir durant l'octubre el tercer
Festival Barcelona Art Contemporani (BAC!), un
entramat de propostes populars, contemporànies
i radicals molt allunyades de la cultura oficial.Gemma Aguilera

L'avantguarda artística s'instal·la a Barcelona

Plura l i ta t ,  d i ferència i  mul t i -
culturalitat. Són conceptes que,
en un món globalitzat, permeten
encara  la  re iv ind icac ió
d’identitats descentralitzades. I
l ’ar t  és una e ina vehicular
excepcional  per t ransmetre
aspectes universals des de
visions particulars. Les Arts
Urbanes de Carrer, activitats
artístiques pensades per ser
exhibides al carrer i allunyades
dels circuits i esquemes creats
per la cultura oficial, són l’opció
que han triat els 220 artistes
vanguard is tes  p rocedents
d ’a r reu  de l  món que han
par t i c ipa t  a l  I I I  Fes t iva l
Barcelona Art Contemporani,
que organitza l’entitat La Santa
Proyectos Culturales amb el
suport del Districte de Ciutat
Vella, l’Institut de Cultura de
Barcelona i la Generalitat.

Una de les comissàries del BAC!
2002, Gigi Riveros, defineix aquest
festival com “el resultat de la fusió
de la crítica, la ironia, la creativitat,
la ciutat i l’espectador, que produeix
una línia artística agosarada, fresca
i sovint controvertida”. Es tracta de
moviments artístics generats
fonamentalment per gent jove als
barris, que utilitzen espais tan
insòlits com façanes, aparadors de
botigues, cafeteries, discoteques i
el carrer com un vehicle d’expressió
i barreja de cultures, sempre amb
un toc d’inconformisme i de
creativitat. Gran part de l’atractiu
d’aquestes creacions és que mai
no es trobaran als museus i les
galeries convencionals. Això no vol
dir que perdin valor, precisament el
BAC! es considera ja una
plataforma internacional per a
artistes contemporanis. I és que
segons l’organització, “la
participació de diversos països
emfatitza el caràcter obert de
l’esdeveniment i reflecteix
l’aspiració profunda de reunir
artistes de qualsevol geografia des
de la singularitat, apropant-se així
a una realitat plàstica diferent que
permet conèixer altres punts de

ARXIU

Obra de l'artista Hiroshi Shimamura

L’art jove i urbà aterra al CCCB
L’exposició Aterrizaje Forzoso va ser

l’encarregada de donar el tret de sortida al BAC!
2002. Les obres de 47 artistes de països tan diferents
com França, el Japó, Veneçuela, Suïssa o Grècia,
entre molts altres, van crear un espai d’anàlisi de la
societat contemporània des de la crítica social. Una
crítica que es llegia implícita en les diferents
expressions artístiques presentades, que permeten
a l’artista vehicular reflexions estètiques, formals,
polítiques, econòmiques, socials, històriques, locals
o globals. L’espectador s’endinsa així en un viatge a
través de diversos territoris, ciutats, països i
continents, i en aquest viatge pot apreciar i interactuar
amb les propostes artístiques que té al davant. Una

de les obres exposades mostra molt clarament
aquesta filosofia. Màrtirs urbans contraposa les
diferents visions artístiques de dues ciutats
cosmopolites com Barcelona i Berlín, i a partir de la
individualitat de cadascuna d’elles crea un espai
comú, on la fotografia, la pintura i les imatges de
videoart es fusionen en una mateixa representació
de conjunt de les dues ciutats, que acaben sent una
sola.

Però si Mèxic era el país convidat d’aquesta edició
del BAC!, no hi podia faltar una exposició dedicada a
l’avantguarda mexicana. El Centre d’Art Santa Mònica
va acostar la realitat plàstica d’aquest país amb les
obres d’una trentena de creadors d’aquest país.

vista artístics”. A jutjar per les
propostes, parlem d’un festival
contemporani, radical i sobretot
popular.

● Espectador contemporani
Us heu trobat mai visitant una

exposició i de sobte veure-us en un
espai completament fosc, acom-

panyat d’una il·luminació tènue i
centralitzada? Aquesta escenificació
forma part de l’obra pictòrica de
l’artista grec Dimitris Pikrós i és una
petita mostra de la infinitat de formes
d’expressió que permet l’art. Recórrer
en pocs segons la nostra vida
passada, les experiències i les
emocions forma part de l’aposta pel

diàleg entre l’espectador i el fet
artístic que fan els artistes de la
nova avantguarda internacional.

El ritme de vida a les grans
ciutats sovint impedeix que ens
fixem en aquelles accions diàries,
que es fan invisibles per la seva
quotidianitat però que conformen
el nostre univers personal. Només

parem atenció als fets que impacten
la nostra consciència social. Aturar-
nos uns moments mentre
passegem pels carrers de
Barcelona i pensar en cada una
d’aquestes petites accions és
també una proposta constant en
moltes de les obres que recull el
BAC!. Res més proper al carrer, la
cafeteria o la discoteca que s’han
vist envaïts per les creacions
artístiques d’aquest art jove i urbà.
Són només dos exemples de les
moltes circulen que funcionen arreu
per trencar els motlles tradicionals
i ampliar l’horitzó de l’art.

Entre tantes exposicions i
actuacions també hi va haver un lloc
per a la reflexió més teòrica en el
marc d’unes jornades artístiques amb
seminaris, tertúlies i taules rodones.

L’intercanvi de punts de vista
entre els artistes locals i els
creadors de la resta del món
permeten que el festival contribueixi
a dignificar i difondre les arts
populars i innovadores que
representen l’expressió artística
que ja s’ha batejat com a Arts
Urbanes de Carrer, i obrir nous
camins cap a una democràcia
cultural més justa, que accepti que
no només hi ha una via d’expressió
oficial i coherent.

● Des de tots els angles
Una trentena d’exposicions al

MACBA, al Convent de Sant Agustí,
al CCCB, al Centre d’Art Santa
Mònica i a l’Institut Francès,
performances, desfilades de moda
amb una visió molt especial,
videoart, escultura al carrer,
fotografia, pintura o música.

Composicions de la mà de
creadors de Xile, Portugal, Itàlia,
França, Alemanya, Rússia,
Grècia, Argentina, Espanya,
Brasil, Mèxic, el Japó, Holanda,
Su ïssa, Veneçuela, Gran
Bretanya, Guatemala i Dina-
marca. Ingredients suficients
perquè  el  Barcelona Art
Contemporani s’hagi convertit ja
en un punt de mestissatge a tots
els nivells.

Carrer del Vidre, 1
(entre c. Ferran i pl. Reial)

Tlf. 93 318 05 12 - 08002 Barcelona

Fundada el 1823

Exclusives en llana 100% - Seda artificial i natural
Popelin Cotton 100%

Fundada l'any 1820

CAMISERIA
ESPECIALITAT EN CONFECCIÓ A MIDA

XANCÓ

Les Rambles, 78-80 Tel. 318 09 89    Fax 412 54 56
Ronda General Mitre, 181 Tel. 211 54 45    BARCELONA
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Les fortes pluges d'aquest estiu no són una
excepcionalitat meteorològica. El record dels
aiguats del Vallès i la nevada de Barcelona
de fa 40 anys ho provenMarta Milà

Les intermitències del clima mediterrani

Un llibre, un jersei, llaminadures...
Aquests són alguns dels regals que
trobem actualment al costat de
l’arbre de Nadal. Però fa quaranta
anys, el 25 de desembre del 1962,
el clima mediterrani va desitjar unes
bones festes als barcelonins —
almenys així ho van veure els
nens— cobrint la ciutat amb un
extens mantell blanc de gairebé
mig metre de gruix. Un aire de fred
siberià va entrar sobre el litoral
català i es va desplomar sobre
Barcelona i les ciutats limítrofes.
Les temperatures havien baixat
entre 8 i 10ºC en només vint-i-
quatre hores.

Aquell any, els infants van sortir
al carrer per fer ninots de neu i
improvisar unes divertides lluites
amb boles de neu. Els més atrevits
van aprofitar els esquís —o altres
elements lliscants de caire casolà—
per practicar el seu esport preferit.
Les vies barcelonines, com el carrer
Balmes o el Passeig de Gràcia, es
van omplir d’esquiadors que
repetien el descens ajudant-se d’un
remuntador força curiós —el
ferrocarril— que els portava fins a
l’avinguda del Tibidabo.

Aquestes notes alegres, però,
contrastaven amb el col·lapse
produït a la ciutat: els serveis de
tramvies i autobusos restaren
paralitzats durant gairebé dos dies,
la recollida d’escombraries —que
encara funcionava amb carros—
va quedar inoperant i el cos de
bombers tan sols podia dedicar-se
al trasllat fins als hospitals d’un
centenar de dones que estaven a
punt de donar a llum i a transportar
els difunts fins als cementiris.

Aquest marc força caòtic es veia
agreujat per un precedent molt
proper. Feia tot just tres mesos —
25 de setembre del 1962— que un
temporal de pluges i el
desbordament dels rius que baixen
per la Mola havien causat la mort o
la desaparició de gairebé 1.000
persones a la comarca veïna del

Vallès Occidental. Aquesta
tragèdia, un dels pitjors desastres
en nombre de morts provocat per
causes meteorològiques a la
Península Ibèrica, era un anguniós
record encara latent en la memòria
dels catalans.

Les sorpreses
climàtiques es
deuen a que el

clima mediterrani
és irregular

Fenòmens meteorològics com
els esmentats, tot i que puguin
semblar del tot excepcionals a la
nostra ciutat, formen part del clima
mediterrani. O és que potser hem
oblidat les pluges torrencials que
han caigut amb vehemència aquest
estiu?

● Tocar de peus a terra
Les temperatures a què els

ciutadans de Barcelona estem
acostumats van dels 8 fins als 23ºC
amb uns hiverns bastant suaus i uns
estius calorosos. Però el clima
mediterrani mostra fenòmens puntuals
que poden ser de força intensitat.

En el cas concret del Nadal de
1962, la neu va arribar a

conseqüència d’una situació
meteorològica que es produïa al
nord-est europeu. El dia 22 els
pronòstics assenyalaven
l’arribada fortuïta d’aire siberià
causada per l’augment d’intensitat
d’un anticicló de Dinamarca —el
seu centre enregistrava 1032 mb
de pressió. Els dos dies següents
van ser decisius. Mentre l’anticicló
de Dinamarca es reforçava en la
vertical, es formava una depressió
de 1012 mb entre Sardenya,
Còrsega i el nord d’Àfrica. Les
temperatures van caure de
manera sobtada; no tan sols a
Barcelona —que baixà dels 6 als
2ºC negatius—, sinó també a la
resta d’Europa. A la nostra ciutat,
al voltant de la mitjanit, coincidint
amb la Missa del Gall, s’inicià la
precipitació. Barcelona
començava a vestir-se de blanc.

Però tot i que una nevada com
l’esmentada té un cicle de retorn
d’uns 40 anys, la precipitació de
neu a Barcelona no és inèdita,
com tampoc ho són les
precipitacions que han turmentat
els banyistes de la ciutat comtal
durant la temporada estiuenca.

“El temps s’ha tornat boig!”;
segurament és l’expressió que més
han dit els catalans aquest estiu. I
és que una tercera part dels dies de
juliol i agost han estat de pluja. El
dia més plujós de tot l’estiu a
Barcelona va ser la matinada de l’1
d’agost, quan van caure 120 litres
d’aigua per metre quadrat, és a dir,
el 15% del que cau normalment al
llarg de tot l’any.

Però Montserrat Busto, tècnica
de l’Àrea de Clima del Servei
Meteorològic de Catalunya, ens
assegura que no es tracta d’una
situació tan anòmala com
percebem els no entesos en
meteorologia. Així, ens recorda
que a Catalunya hi ha hagut altres
aiguats de la mateixa o superior
intensitat que els d’aquest estiu.

Qui no recorda les inundacions

Paràmetres que determinen una situació
meteorològica de risc

El risc es calcula segons la vulnerabilitat d’un territori per la seva
perillositat (R=V·P). Un terreny és vulnerable depenent del nucli de
població que hi visqui, del desenvolupament industrial, si s’han construït
edificacions segures, si es duu a terme una educació per a situacions de
risc, etc. Per altra banda, la perillositat es calcula en funció dels
pronòstics meteorològics, la hidrologia de la zona, l’orografia, etc.

Així, com apunta Busto, “les institucions han de tenir en compte
aquests paràmetres a l’hora de fer els Plans d’Ordenació Territorial”, ja
que les grans desgràcies causades per fenòmens meteorològics han
succeït perquè hi havia superfície construïda on abans hi passaven rius.
Un clar exemple fou la tragèdia del 1962 al Vallès.

de Montserrat del 10 de juny del 2000?
Aquell dia l’aigua va arribar als 130
litres per metre quadrat en només una
hora. Així mateix, el 8 d’octubre de
1985 es van recollir 153 litres per
metre quadrat a Barcelona, del 6 al 8
de novembre del 1982 van ser 556 a
la Molina, i un llarg etcètera.

● Els camins de l'aigua
Si bé és veritat que actualment la

pluja causa més inundacions, Busto
afirma que es deu al fet que cada
cop hi ha més superfície construïda
i això provoca una menor infiltració
de l’aigua. Però aquesta no és l’única
causa, també cal tenir en compte la
natura: “L’aigua sempre torna al seu
camí original”.

Barcelona és una ciutat
mediterrània amb un clima força

benigne, però quins són els factors
que contribueixen a formar aquestes
pluges que no ens han deixat gaudir
completament del sol durant l’estiu?

Els núvols de tempesta a la zona
mediterrània es poden formar, com
explica Busto, per diverses causes.
La primera consisteix en una
entrada d’aire calent provinent del
sud que topa amb aire fred del
nord; l’aire calent, en pesar menys,
s’eleva i es converteix en núvols.

La segona és la formació baixa,
es tracta d’aire que pesa poc i, com
en el cas anterior, s’eleva per
constituir núvols tempestuosos.

També cal tenir en compte
l’orografia mediterrània, que situa
Barcelona enmig de les serralades
que envolten el Mediterrani —
l’anomenada “olla mediterrània”—
contra les quals topa l’aire que ha
quedat tancat a dins i es desvia cap
amunt per formar núvols. Finalment,
cal considerar la convexió local, per
la qual es concentra humitat marítima
sobre el buit que deixen les diverses
planes de la geografia mediterrània
i es converteix en núvols de tempesta.

El fet que hi hagi hagut un estiu
molt plujós o que algun hivern hagi
portat una gran nevada no és
símptoma de canvi climàtic. Això
seria cert si aquests fenòmens,
succeïts un any, es repetissin
almenys durant un període de 20
anys. Aquest fet respon només a la
irregularitat del clima mediterrani. Un
any pot predominar la sequera i el
següent pot ser extremadament
plujós i, fins i tot, pot nevar. Qui sap,
potser aquest hivern els barcelonins
aficionats a l’esquí no caldrà que
facin un llarg recorregut per baixar
una muntanya!

JOAN GUERRERO

Rambla de Sant Andreu al desembre de 1964

ARXIU

La Plaça Catalunya a la nevada de 1962

JOAN GUERRERO

Bogatell, setembre de 1953
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Barcelona és una gran ciutat i un complex
musical. Un conglomerat de sons amb
multiplicitat de registres que ocupen els
diferents escenaris i aparadors musicals.Joan Antoni Guerrero

Barcelona sona, cada cop més

Des de festivals més que
especialitzats, que congreguen
adeptes i fans d’estils musicals ben
concrets, fins a les mostres
musicals oficials i les que ho són
menys, passant per l’exhibició dels
virtuosos que ocupen les places i
els carrers de la ciutat, els
anomenats músics de carrer que,
recentment, van protagonitzar una
manifestació de protesta per
denunciar les condicions de la seva
presència a l’espai públic de la
ciutat. Però, té Barcelona un mapa
definit de sons i estils, té una barreja
estilística, és un garbuix de sons
sense ordre?

No és el camp de la música un
terreny en el qual les fronteres
estiguin matemàticament
delimitades, perquè sovint en
aquesta àrea artística la barreja, la
influència i confluència dels
creadors es fa més manifesta que
en d’altres activitats creatives.
Barcelona, capital amb marca de
cosmopolitisme, és també el punt
de trobada i encreuament d’una
multiplicitat de músiques del món,
músiques ètniques que viatgen
amb els emigrats, els que estan
aquí de passada i els que han
escollit la ciutat per establir-s’hi,
sense renunciar a desenvolupar el
seu art, conservant-ne tota la
puresa i l’essència.

Més enllà però de la presència
d’estils musicals arribats per les
onades migratòries, Barcelona
també té els seus propis creadors,
els músics locals, que produeixen i
mostren el producte del seu treball
en els espais i les infraestructures
culturals amb les quals la ciutat
compta. A més, també tenen
l’oportunitat d’aproximar-se al seu
públic a través de festivals i
esdeveniments concrets que se
celebren durant l’any a la ciutat. Fer-
ne una llista detallada podria resultar
un exercici monòton i avorrit. No per
això deixarem de comentar alguns

dels festivals que, ara per ara, han
assolit un renom més destacat i, en
conseqüència, han obtingut una
atenció més especial en els mitjans
de comunicació, tan locals com
exteriors.

En els últ ims anys s’han
consolidat a Barcelona algunes
propostes innovadores en el camp
musical, que han estat el punt de
sortida i el punt de trobada, al
mateix temps, de grups i bandes
de nova creació. Així, el Barcelona
Acció Musical (BAM), que se
celebra anualment durant les
Festes de la Mercè, és ja una
plataforma de reunió de moltes
formacions de l ’anomenada
escena alternativa que veuen més
assegurat el seu futur en el mercat
dins aquesta òrbita. Aquest és el

cas de grups com Los Planetas,
que aquest any han tornat als
escenaris del BAM encimbellats
en l’èxit, mentre fa deu anys en el
mateix espai on actuaven per
primera vegada ningú en sabia
res d’ells.

La ciutat és una
olla musical en

permanent
ebullició

Dins també de l’esfera de les
propostes alternatives és cada
vegada més important el festival de
música avançada, el Sònar, que
reuneix els amants de la música
electrònica. Tot i així, tampoc és
estrany detectar aquell sector de
públic en l’ambient electrònic que
balla més al ritme marcat per la
filosofia de les “noves tendències”,
que no pas per l’interès musical i les
innovacions que aporta la proposta.
És a dir, que sota l’etiqueta de Sònar
també s’hi reuneixen persones que
estan imitant un estil de vida, una
forma de vestir-se (llegeixi’s
“fashion”) i que han anat teixint un
codi de conducta particular i
exclusiu. En aquest sentit, el festival
va més enllà de la música i es
converteix en tot un ritual propi d’una
tribu concreta.

En el marc d’aquesta escena,
també es pot parlar de l’anomenada
cultura de club, que a Barcelona ha

creat un esdeveniment anual que
va d’any en any en creixement. Es
tracta del B-Parade, gran carnaval
organitzat per Night Sun Group,
empresa propietària de clubs
barcelonins com La Terrazza o
Discothèque, dos noms de
referència en el món de
l’electrònica i dels adeptes de la
“fashion”. Creat a imatge i
semblança de la desfilada mare
dels carnavals electrònics, el Love
Parade, la proposta popularitza
les noves tendències i, al mateix
temps, serveix per a molts dels
seus patrocinadors i esponsors
per treure’n un bon benefici.

A banda, dels moviments en
l’escena dels dj, a Barcelona també
s’està popularitzant el so mestís,
la música de bandes i formacions
que van prenent forma sota una
nova etiqueta de “so Barcelona”,
més popular en castellà, “sonido
Barcelona” i més habitual ja, també
amb un to més comercial,
“Barcelona sound”. El passat mes
d’octubre el grup Ojos de Brujo va
publicar el seu segon disc “Barí”
(La Fabrica de Colores/
K_Industria Cultural) que va
presentar el Mercat de Música de
Vic. Aquesta edició va coincidir
amb la de l’últim treball de Manu
Chao, «Radio Bemba sound
system» (Virgin), gravat en directe
a París. Els dos discos surten al
mercat quan arriba també l’edició
de “Barcelona zona bastarda”
(Organic_Satélite K), un CD doble

Una Festa de la Música modèlica
La ciutat de Barcelona es va afegir a la xarxa europea de capitals

organitzadores de la Festa de la Música al 1996. El projecte presentat per
Barcelona situava en el centre de la iniciativa les entitats, institucions i
consorcis musicals de la ciutat. Això ha fet que la Festa de la Música
tingui actualment presència a tots els barris de la ciutat.

El model de Barcelona ha estat exportat en d’altres ciutats mentre que
la Festa de la Música a més ha esdevingut el pòrtic de la temporada
cultural i artística de l’estiu. El Festival Grec, a més, amb el seu programa
musical ha revitalitzat la vida musical durant els mesos de vacances.

Així, durant el mes de juliol les propostes musicals que s’inclouen en
el seu cartell han atret a milers de persones a concerts que combinen
grans estrelles internacionals, així com també vocalistes de reconeixement
mundial i bandes i solistes nacionals, la presència dels quals a la ciutat
fa que aviat s’exhaureixin les entrades per als seus concerts com va ser
el cas aquest estiu del recital que Caetano Veloso va oferir a L’Auditori.

que mostra la diversitat musical
que conviu a la capital catalana.

Un grup de formacions i grups
que participen d’aquesta etiqueta
també van ser seleccionats el
passat mes de setembre per
participar a Colònia en festival
PopKom. La Societat General
d’Autors i Editors (SGAE) va ser la
responsable de la selecció que,
segons els principals mitjans,
respon ja una nova bandera del
mestissatge que es va consolidant
com una marca pròpia de la ciutat
de Barcelona que traspassa
fronteres.

La institució de noves etiquetes
i noves tendències, que intenten
posar un nom a fenòmens o a
l’activitat amb trets similars en el
camp musical, no sempre desperta
simpaties. De fet, posar ordre en el
bosc de les tendències musicals
és una feina ben complicada que,
evidentment, no pot deixar content
a tothom. Des de les pàgines de ‘El
País’, l’escriptor Sergi Pàmies, va
dedicar un article a l’edició del disc
“Barcelona zona bastarda” i en va
criticar l’etiqueta. Per l’autor,
etiquetes com aquesta poden
provocar l’oblit dels creadors
tradicionals de la ciutat, dels músics
que ja tocaven i componien molt
abans que Manu Chao s’instal·lés
a Barcelona per oferir concerts
clandestins.

Sigui com sigui, el que està
clar és que Barcelona no només
és escenari de tot t ipus de
propostes musicals sinó que, a
més a més, serveix com a camp
d’experimentació per aquells que
es prenen la música com un fet en
evolució. A banda d’aquest fet, la
ciutat compta amb els espais
suficients on els públics de la
música clàssica, els espectacles
musicals tradicionals i  les
propostes folklòriques puguin
disfrutar d’aquests est i ls.
Barcelona es confirma així com
alguna cosa més que una zona
“bastarda” i, més enllà d’etiquetes,
la ciutat es consolida com una
ol la musical en permanent
ebullició.

Disc col·lectiu barceloní

ALFONS LÓPEZ
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DANI CODINA

El Pont del Petroli, memòria històrica industrial a la platja de Badalona

La ciudad, con 230.000 habitantes censados, intenta aprovechar su
enorme potencial para recuperarse de la crisis industrial y seguir un

desarrollo socialmente coherente
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Badalona, a la búsqueda
de una nueva identidad

LUIS F.ZAURÍN

Igual que otras ciudades situadas
en la periferia de Barcelona,
Badalona comparte un pasado
reciente marcado por un
extraordinario crecimiento
demográfico que la llevó a
multiplicar por once su población
entre principios del siglo pasado y
1982 y a alcanzar los 230.000
habitantes censados. Las razones
de esa explosión son idénticas a
las de otras urbes: una inmigración
propiciada por el crecimiento
industrial.

Además del enorme caos
urbanístico que supuso acoger a
tanta población en tan poco tiempo y
de que la ciudad no contara con
servicios ni infraestructuras
adecuadas para ello, algo que en la
actualidad se ha ido paliando, los
cambios incidieron negativamente
en su identidad. Una personalidad
basada hasta entonces en una fuerte
tradición agrícola y pesquera que
desapareció y que tuvo que integrar
nuevos elementos. Entre ellos
destacan, además de la inmigración,
una rápida y próspera
industrialización que se vio
drásticamente frenada por la crisis
de mitad de los 70 y la aparición de
nuevos factores de cohesión, como
una fuerte conciencia obrera, un
tejido social dinámico y también el
deporte.

Los servicios,
el turismo y los
nuevos proyectos
urbanísticos
son las apuestas
económicas
de futuro

Ahora, a principios del siglo XXI,
esta ciudad gobernada por una
coalición de izquierdas en la que el
PSC tiene una cómoda mayoría con
el apoyo de ICV y ERC está tratando
de encontrar su lugar en el mundo.
Algo que en el plano de la realidad
está suponiendo el retroceso de la
industria a favor de los servicios, la
voluntad de potenciar el turismo y,
por otro lado, en llevar a cabo
proyectos urbanísticos y financieros.
Unas iniciativas entre las que
destacan la remodelación de la zona
industrial de la playa, la creación de
la zona residencial del puerto
olímpico y del propio puerto,
proyectos que han encontrado una
inesperada contestación ciudadana.

Julià de Jòdar considera que
buena parte de esos proyectos
están vinculados principalmente al
ocio y a la especulación. Señala
que uno de sus miedos es la falta
de perviviencia de la memoria
obrera e industrial, algo que
caracteriza a Badalona y que al
mismo tiempo amenaza a esta zona
del arco mediterráneo. "La
uniformidad es un peligro y el Foro

Entre el Romea i el Josep Maria de Sagarra

Algo que ha facilitado las comunicaciones Badalona-
Barcelona y viceversa ha sido la integración tarifaria y
la mejora del transporte. Sin embargo, el hecho de que
muchos ciudadanos de Badalona se desplacen con
normalidad a la metrópoli (sobretodo por cuestiones
relacionadas con el ocio; afortunadamente el esfuerzo
de los comerciantes ha hecho que, salvo para productos
muy concretos, nadie necesite viajar a Barcelona para
adquirirlos), no tiene una equivalencia con el  número
de barceloneses que se acercan a Badalona. Es
normal que los grandes focos culturales –teatros,

auditorios, etcétera- tiendan a estar ubicados en el
centro y que el intercambio sea desigual; sin embargo,
la reflexión de Dolors Sabaté de que “tan normal
debería ser que la gente de Badalona vaya al teatro
Romea de Barcelona como que los de la capital vinieran
al Josep Maria de Sagarra”, hace pensar que lo ideal y
lo deseable sería eso. Aunque de momento parece
francamente difícil, ya que esa omnipresencia de
Barcelona en la periferia, por otro lado sin grandes
contrapartidas, descubriría que la periferia tiene un
capital humano joven, creativo, ilusionado. Necesario.

de las Culturas del 2004 puede
contribuir a ello de forma decisiva".

El escritor no es el único que
cree que la memoria debe tener un
papel determinante en la identidad
de Badalona. “Antes, cuando ésta
era una ciudad sobretodo industrial,
su personalidad estaba bien
definida a pesar del desarrollismo
devastador que la asoló en los años
60 y 70”, señala a este respecto
Dolors Sabaté, miembro de la
Asociación de Vecinos del Centro.

Y no saber hacia dónde se
camina hace que una impresión
muy extendida sea que su potencial
no se aproveche. Un conjunto al
que, en el plano humano (gracias a
una energía y creatividad plasmada
en proyectos culturales y sociales
que no recogen suficientemente
los medios de comunicación), y
también por su situación
privilegiada, podría dar frutos
beneficiosos para todos. “La culpa
es posible que no sea sólo de las
instituciones, sino también de
nosotros mismos y de nuestro

grado de autoestima”, explica
Sabaté.

Por encima de las cuestiones
relacionadas con la identidad,
situaciones más concretas que
tienen que ver no con la inmigración,
sino en cómo afrontan las
instituciones ese hecho, requieren
soluciones urgentes. La población
foránea, que se ha desplazado a
Badalona en los últimos años y que
en la actualidad se sitúa en un 0,7%
del total, con tendencia a subir, se ha
ubicado en los barrios más
degradados, algo que está
favoreciendo que los precios de las
viviendas bajen más en esos lugares.
Ello abre el camino para que la
población con menos recursos vaya
a vivir de forma casi exclusiva a esos
barrios (La Salud Alta, La Pau, la
parte alta de Llefià, algunas zonas
de Montigalà), lo que puede acabar
convirtiéndolos en guetos.

“No es que no se esté haciendo
nada”–explica el secretario de la
asociación de vecinos de La Pau,
Julio Molina-. “Lo que sucede es que

las cosas avanzan a un ritmo muy
lento y estos barrios han de
dignificarse y para ello han de contar
con servicios adecuados y vigilar
para que la economía sumergida no
siga creciendo”. Para Molina, que se
siente decepcionado porque
considera que de un gobierno de
izquierdas debería esperarse más,
“hay que apostar por una ciudad de
todos y no sólo de algunos”.

Sabaté considera que la idea de
que en esta ciudad se llega tarde a
todo también puede hacerse
extensible a la inmigración: “El
consistorio todavía no tiene
elaborado un plan global. Es cierto
que se están dando pequeñas
actuaciones puntuales, pero falta
una visión de conjunto”.

A la hora de buscar soluciones,
aprovechar los recursos humanos
y profundizar y delimitar la identidad
de una ciudad es algo crucial para
Sabaté. Y en ello deben estar
implicados, además de los
ciudadanos, el consistorio y el resto
de instituciones: “Los proyectos son

faraónicos y los habitantes de
Badalona no están lo
suficientemente ilusionados”.

Para ello pide a los responsables
municipales una mayor
planificación, tener claras las
prioridades y no desperdiciar los
recursos, sobre todo los humanos.
Pero no le duelen prendas a la hora
de señalar que los propios
ciudadanos tienen un papel clave
en todo ello y que han de asumir su
parte de culpa. “Badalona ha
demostrado tener capacidad
suficiente para ponerse de acuerdo
y luchar por lo que considera justo,
como sucedió en el caso del Pont
del Petroli. Lo que sucede es que
cuando el primer objetivo se ha
cumplido parece que el desencanto
hace mella en la gente. Porque, sí,
logramos salvar el puente, pero
hay muchas personas que desean
poder pasear por él y que sea un
lugar de ocio para todos. ¿Por qué
no seguimos luchando por eso?

En lo que coinciden otras
personas que conocen bien la ciudad
–también Molina y Sabaté- es que la
solución a la mayor parte de los
problemas de Badalona  requiere
una mayor autonomía y poder de
decisión de una red social
suficientemente madura. Algo que –
en el caso de los barrios donde la
inmigración se está agrupando- ya
está sucediendo ante lo que se
considera una falta de decisión del
consistorio. En el barrio de La Pau,
diversas entidades entre las que se
encuentra la agrupación de
comerciantes, el casal de jóvenes y
la propia asociación de vecinos, están
impulsando la creación de un “plan
de choque”. “Los movimientos
sociales no sólo reclamamos que se
nos escuche; también pedimos tomar
parte en las decisiones. Que los
ciudadanos decidan es básico para
que sientan que forman parte de una
ciudad, para que se comprometan
con ella y para que la democracia
alcance su verdadero significado y
no se traduzca solamente en
depositar un papel en una urna cada
cuatro años”.

Esta idea, junto a la de recuperar
la memoria, parecen básicas para
Badalona, una ciudad con mucho
futuro si no se pierden de vista sus
raíces.Unas raíces de las que
hablaba Jòdar al que se hacía
mención unas líneas más arriba:
“La periferia, ¿debiera no tener
pasado? Si lo tuviere, tal vez no le
convenga airearlo. Quizá el alcalde
Sito pueda contemplarse en el
maestro de fundición que trabajó
en la tierra de nadie que devino en
la Mina. Quizá haya que reivindicar,
con el alcalde Muñoz, al último
alcalde franquista de Santa
Coloma. Quizá se tenga que
olvidar, con la alcaldesa Arqué, la
ola de la postrera avidez
metropolitana. que, luego de
arrasar Artigues, recuperó fuerzas
lamiendo mugre en los puentes
hipóstilo sde Sant Roc y se repone,
bostezando sobre la arena, en la
Marina badalonesa".
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Entitat
del mes

Tothom ensenya, tothom aprèn
La Xarxa d’Intercanvi de Coneixements de Nou Barris fa possible que, de forma recíproca, el saber
estigui a l’abast de tots

GERARD MELGAR

Davant l’atenta mirada d’una
vintena de persones, la Vicky talla
les puntes d’una barra de pa i,
després d’extreure la molla, l’omple
amb una barreja de formatge,
mantega, embotit, tomàquets i ous.
El pa farcit, senzill nom atorgat a
aquesta no menys simple recepta,
és el tema que avui dijous la Vicky
imparteix als seus alumnes, molts
d’ells familiars, amics i veïns de
Roquetes.

La classe mensual de cuina és
una de les moltes que es duen a
terme a la Xarxa d’Intercanvi de
Coneixements de Nou Barris, una
entitat que funciona des de l’any
1993.

Als intercanvis hi
ha cabuda per a
tots els tipus
de coneixements
i habilitats

Per trobar les arrels d’aquesta
iniciativa ens hem de remuntar a
finals de la dècada dels 60, quan a
una mestra francesa se li va ocórrer
que els nens també podien
ensenyar-se coses entre ells. Amb

el temps, sorgiren grups de
persones que, seguint l’exemple,
s’intercanviaven coneixements i
constituïen una forma alternativa
d’instruir-se i relacionar-se al marge
de matrícules i títols oficials. El
fenomen es va difondre amb
rapidesa i, actualment, podem
trobar més de 160 xarxes d’aquest
tipus arreu d’Europa. A Catalunya,
per exemple, tot i que va començar
fa poc més de 12 anys, hi ha grups
d’intercanvi a L’Escala, Manlleu,
Santa Coloma de Farners,
Cornellà, Sant Feliu de Llobregat o
Ciutat Vella (Barcelona).

Sense prejudicis
Tot i la manca de recursos i

atenció per part de l’Ajuntament i la
Generalitat, el centre Ton i Guida,
una antiga escola de Nou Baris, es
transforma cada tarda en una
atmosfera per la qual circula tot
tipus saber a través d’un conducte
comunicatiu de tu a tu, com ho
demostra el fet que una estudiant
de doctorat de Filosofia assisteixi a
la classe de cosir.

El Rafael Juncadella és un dels
impulsors de la Xarxa. Quan exercia
de professor a l’Escola d’Adults
Paulo Freire va rebre l’empenta
inicial des de la fundació Serveis
de Cultura Popular. El
començament fou dur, però poc a

poc es va formar un equip
d’animació que ha fet possible
assolir la consolidació actual.
Sense anar més lluny, el curs
passat va obrir-se amb set
intercanvis, però durant la resta de
l’any es van arribar a programar 31
més, d’entre els quals destacaren
Marqueteria, Pintura, Tall i
Confecció, Fotografia, Cultura
General, Autoestima o Mate-
màtiques.

A Europa ja hi ha
més de 160 xarxes
en funcionament

Transcendència equivocada
Un dels problemes més

freqüents amb què es troben és
que hi ha gent que vol aprendre
però assegura no poder ensenyar
res. “Això succeeix perquè de
seguida pensen en matemàtiques
o idiomes en lloc d’en altres coses
més pràctiques, com pot ser una
recepta”, argumenta el Rafa. A la
Xarxa es pretén reivindicar la
importància de qualsevol tipus de
coneixement i superar les
consideracions que fan els estudis
oficials: “Per què es valora més

l’anglès o l’àlgebra que aprendre a
cuinar o a cosir? Hi ha un munt de
coses necessàries per a la
realització personal i la vida
quotidiana que són obviades a
l’oficialitat”.

Les classes, al mateix temps,
són com una mena d’excusa per
fer xarxa ciutadana: “El que volem
és que la gent es conegui, que es
relacioni i que això desemboqui en
un sentir-se part del Ton i Guida i,
al mateix temps, de la Plataforma
d’Entitats de Roquetes amb vistes
a lluitar per les millores socials que
el barri necessita”, explica.

L’escriptor Julio Cortázar
assegurava que només les coses
barates poden ser comprades amb
diners (cotxes, pisos, vaixells,
joies...), però que en canvi hi ha
moltes altres, com l’amor o la
felicitat, que mai podran ser
bescanviades per bitl lets.
Precisament, la no monetarització
de l’ensenyament és un dels valors
de les xarxes. “Es tracta de trencar
amb la incorrecta associació
d’idees que fa molta gent quan
pensa que no deu valer la pena
anar a una classe per la qual no es
cobra res”, afirma Rafael.

Inspirats en Freire
Gran part de les idees i filosofia

de la Xarxa estan basades en el

pedagog brasiler Paulo Freire, el
qual solia dir que moltes vegades
els alumnes no posen interès
perquè el mestre respon a
preguntes que ells no s’han fet. “La
metodologia que seguim”, diu
Juncadella, “és molt diferent a la
dels conferenciants, polítics o
predicadors d’església, que ho
saben quasi tot i als altres només
els toca escoltar i pagar”.

Es tracta d'una
forma alternativa
d'instruir-se
al marge
de matrícules
i títols oficials

D’entre els membres de la Xarxa
alguns han estat expulsats d’escoles
d’alfabetització per “no avançar”, un
concepte que el Rafa entén d’una
forma ben distinta: “Avançar no és
tan sols saber escriure i llegir, sinó
també fomentar la relació i la
comunicació. Més que a llegir,
s’hauria d’ensenyar a llegir la realitat.
De què serveix explicar el significat
de la paraula ‘salut’ en un país on no
hi ha aigua ni llum?”
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LLIBRES LLIBRES EXPOSICIONS

La rebel·lió
de les ventafocs

VANESSA PEDROSA

Actualment, a Espanya, un milió i mig de
dones pateix maltractaments per part de
la seva parella. El pitjor és que, des de fa
tres anys, cada setmana ha mort una dona
per qui és, o havia estat, el seu company
sentimental. Per explicar a les dones que
pateixen maltractaments com sortir
d’aquesta situació, el Districte d’Horta-
Guinardó ha editat el conte El malson de
la Ventafocs.

La conta-contes Nunila ha el·laborat
una història on el príncep blau és un
maltractador que insulta i menysprea la
Ventafocs. La nostra protagonista
reflexionarà sobre la seva vida per,
finalment, poder fer front a la seva
situació i pendre la decisió més
adequada per aconseguir la seva
felicitat.

La nova versió del conte de la
Ventafocs és el fil conductor d’una
història més àmplia on s’expliquen
les experiències de dones reals que
han passat per aquesta situació.
També hi ha descrits els símptomes
de les persones que pateixen
maltractaments físics i psicològics en
el seu entorn. La història explica
amb senzillesa com reconèixer el
problema i com actuar davant
d’aquests tipus de situacions.

El llibre pretén reflectir la realitat
de la dona maltractada, que no entén
el que li està passant, i el procés que
comença per sortir de la seva
situació. La dona començarà
reconeixent de mica en mica els
abusos que ha sofert per arribar al
final del seu malson.

Al final de la narració es troben les
adreces dels centres d’atenció social i
psicològica que tracten específicament els
maltractaments (Equip d’Atenció a la
Dona, Tamaia, Associació de Dones Contra
la Violència Domèstica, Associació de
Dones Agredides Sexualment...) i d’alguns
centres d’informació per a la dona (Institut
Català de la Dona, Centre Municipal
d’Informació i Recursos per a Dones...)  La
cantant Luz Casal ha cedit la lletra de la
seva cançó “Sentir” per a la publicació
d’aquest llibre.
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EXPOSICIONS

REDACCIÓ

Amb motiu dels 10 anys de la mort de
l’escriptora, pedagoga i regidora
socialista de l’Ajuntament de
Barcelona Maria Aurèlia Capmany
(1918-1991), el Palau de la Virreina
(Rambla, 99) acull fins el 5 de gener
l’exposició Ciutadana Maria Aurèlia
Capmany: escriptora i dona d’acció. La
mostra vol ser un homenatge que doni
a conèixer la seva història personal,
lligada a les influències d’un passat
familiar, social i polític molt
important.

L’exposició recull tots els aspectes
que Capmany va tractar al llarg de la
seva vida creativa: l’obra literària, on
va destacar en la defensa de les dones
des dels seus personatges femenins, el
seu estimable treball per a la
recuperació de l’activitat teatral, la
seva contribució a la renovació
pedagògica, sense oblidar el seu
compromís polític per recobrar la
llibertat o l’etapa pública com a
regidora de Cultura a l’Ajuntament de
Barcelona.

La ciutadana
Maria Aurèlia
Capmany

REDACCIÓ

En el marc del cicle Les ciutats i els
seus escriptors, el Centre de
Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB. Montalegre, 5)
acull fins el proper 16 de febrer
l’exposició Cosmòpòlis. Borges i
Buenos Aires. La mostra analitza
l’evolució literària de l’escriptor
argentí a partir de la seva relació
amb la ciutat, un escenari precís
que li permet passar cap a una
ciutat universal. Amb
instal·lacions, fotografies, obres
audiovisuals i una banda sonora
original, Cosmòpolis pretén crear
una experiència estètica
diferenciada que permeti continuar
explorant els llenguatges i recursos
expressius del gènere expositiu.
Aquesta mostra s’integra en la
Festa Internacional de la
Literatura, que se celebrarà a
Barcelona entre l’11 i el 15 de
desembre.

Cosmòpolis:
Borges
i Buenos Aires
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Títol: El malson de la Ventafocs.
Apunts per despertar i sortir del conte
Autors: Julia Massip (psicòloga del
Centre de Serveis Socials del
Guinardó), Chus Martínez
(psicòloga)
Edita: Ajuntament de Barcelona.
Districte d’Horta-Guinardó

REDACCIÓ

Les Comissions de Solidaritat van sorgir com a resposta a la repressió franquista
des d'una consciència civil compromesa, que va donar lloc a una plataforma àmlia i
oberta de suport als represaliats i les seves famílies.

En aquesta plataformahi participaven diferents sectors: moviments veïnals,
estudiants, cristians i catòlics de base, capellans progressistes, advocats,
periodistes, cantants, actors, artistes plàstics... D'aquella època difícil, un grup de
persones que van participar a les Comissions de Solidaritat han recuperat el
testimoni dels artistes plàstics que es van comprometre plasmant aquella situació a
la seva obra. Com en aquelles èpoques, els guanys obtinguts de la venda de les
obres, es destinarà a solidaritat. Aquest cop, amb els immigrants.

La mostra es pot veure fins el 22 de desembre al Centre Cívic Pati Llimona
(Regomir, 3).

El testimoni de les
Comissions de Solidaritat

MARC ANDREU

La sociologia, la història i el
periodisme han dedicat ja moltes
pàgines al veterà moviment obrer i
als ja madurs nous moviments
socials, que inclouen el feminisme,
l’ecologisme i el pacifisme, a més a
més del moviment veïnal. Sense
deixar aquests precedents de banda,
ara sembla que és l’hora dels
novíssims moviments socials i, entre
les seves múltiples expressions
(sovint englobades sota l’etiqueta
antiglobalització o antisistema)
comença a tenir força literatura
especialitzada el moviment okupa.

El periodista Antoni Batista, amb
Okupes. La mobilització sorprenent
(Rosa dels Vents, 216 pàgines), i el
professor de sociologia de la
Universidade de Vigo Miguel
Martínez López, amb Okupaciones de
viviendas y de centros sociales (Virus,
324 pàgines), acaben de coincidir a les
llibreries amb dues obres de
referència i complementàries sobre el
fenòmen okupa. La seva lectura dóna
una idea de la força i la importància
que té el moviment okupa,
especialment a Barcelona, i també
revela el nivell de desinformació que
les administracions i els grans
mitjans de comunicació promouen de
cara a criminalitzar els joves crítics
amb el sistema.

L’obra de Martínez és un treball
exhaustiu i acadèmic, des de la
sociologia urbana i la història, que té
factura de tesis doctoral i que ofereix
una panoràmica del moviment okupa
de tot l’Estat espanyol. Martínez
defineix el moviment d’okupació com
a «actes de desobediència civil a la
distribució desigual de la riquesa»
que responen a «dominacions urbanes
específiques, com l’exclusió

Els okupes ja fan història

residencial i l’especulació immobiliària,
i que han agafat el relleu de moviments
socials anteriors, com el veïnal i el
contracultural». Lúcid, documentat i
amb rigor militant, el treball de
Martínez, que s’obre amb una
experiència vivencial de l’autor a
Barcelona, està en la línia dels estudis
que sociòlegs com Anna Alabart i
Manuel Castells, urbanistes com Jordi
Borja i periodistes com Josep M.
Huertas han fet sobre els moviments
socials urbans.

Batista, per la seva banda, en una
obra escrita des de l’atractiu del
periodisme, la vivència de les entrevistes
i la reflexió directa en primera persona,
repassa l’eclosió del moviment okupa
barceloní des de l’assalt del cine Princesa
fins a l’okupació de Can Masdéu. El
llibre, tant sorprenent com el seu
subtítol, inclou un resum de les actes del
judici per la okupació del cine Princesa,
una entrevista en profunditat amb els
joves de Can Masdéu, un resum de la
querella contra Julia García Valdecasas
per la manifestació de juny de 2001, una
entrevista amb els okupes que van
organitzar l’acte de protesta a l’Estadi
Olímpic el juliol del 2002, i una lúcida i
àcida reflexió sobre la relació de
l’esquerra amb els nous moviments
socials.
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Vis a vis entre La Mina i Jerez Sur
Separats per més de mil quilòmetres de distància, el dos barris constaten en unes jornades
cel·lebrades al CCCB que són part d'una mateixa realitat social

●
BARCELONA
GERARD MELGAR

Las Candas, Canillejas, Las
Tres Mil Viviendas, Zona Sur,
Dos Hermanas, La Mina i tantes
altres són tan sols diferents
formes d’anomenar una mateixa
realitat. Anys enrere, allà on les
grans ciutats abandonaren el
seu nom s’alçà la perifèria, la
qual ha servit per albergar tot
allò que a la metròpoli no hi
tenia cabuda o no interessava
que romangués per més temps.
La conseqüència d’aquesta
política de formigó irracional no
ha estat altra que la creació de
guetos amb problemes que a la
llarga s’han tornat impossibles
de solucionar.

El passat 26 d’octubre, el
Centre de Cultura Contemporània
de Barcelon va acollir una jornada
de debats que, sota el títol
Part ic ipació  Urbana /
Representació  Cultural,
mostraren l ’organització  de
sectors socials que impulsen
alternat ives basades en la
participació col·lectiva i generen
estratègies de representació. La
sessió de la tarda girà al voltant
d ’espais peri fèr ics en
transformació urbanística i social,
i, per tal de dur a terme aquest
propòsit, es van triar com a
exemples el barri de La Mina i la
Zona Sur de Jerez de la Frontera,
que agrupa unes quinze
barriades. L’acte, que estigué
organitzat per Idensitat, una
plataforma dedicada a difondre
projectes d’intervenció crítica i
interacció a l’espai públic, va
comptar amb diverses ponències
a càrrec de persones que, per
uns motius o altres, es troben
força vinculats a tots dos barris.

● Informe universitari

La idea del debat va sorgir arran
d’un estudi, publicat l’any 2000,
sobre la Zona Sur de Jerez, obra
del Grupo Universitario de
Investigación Social de l’Escuela
Superior de Estudios Sociales de
Jerez. Tal i com va explicar José
Rodríguez Carrión, el director de
l’equip, aquest treball pretenia
descriure la realitat de la Zona Sur
tal i com la perceben els mateixos
veïns.

Entre altres conclusions, el citat
estudi reflecteix que quasi deu mil
persones de la Zona Sur, el que
suposa un 33% del veïns, viuen
per sota del llindar de la pobresa i
un 18% declara trobar-se en
situació d’atur.

Una de les causes d’aquesta
s i tuac ió  es  t roba en  la
desaparició de llocs de treball a
les bodegues. Fa pràcticament
200 anys ,  la  v inya  es  va
convertir en el motor estrella de
l ’act iv i ta t  econòmica a  la
localitat gaditana. L’any 1991,
però, la reconversió industrial
p rovocà  que  de  12 .000
persones que hi havia treballant
a les bodegues es passés a

ARXIU

Imatge del barri de San Mateo, a la zona sud de Jerez

3.000, de les quals avui només
en romanen 1.800.

José Moreno Garrido, director
tècnic de l ’Oficina del Plan
Municipal de Zona Sur de Jerez, va
exposar les actuacions que
l’administració municipal porta a
terme des de fa dos anys amb
vistes a millorar la situació
d’aquests barris. Així, per exemple,
Moreno parlà sobre diversos
programes d’integració laboral que
van dirigits als joves de tota la
ciutat. A més dels objectius
explícits, el rerefons d’aquesta
iniciativa persegueix que gent
d’altres barris de Jerez de la
Frontera hagi d’anar a la Zona Sur.
Aquest objectiu té una gran similitud
amb alguns dels plans que afecten
La Mina, com ara la ubicació del
nou campus de la UPC (un projecte
que amb l’elecció de Josep Ferrer
com a nou rector de la universitat
s’ha trobat algunes traves), el pas
del tramvia per la nova rambla o la
construcció d’habitatges.

● Donar vida als barris

L’encarregat de traslladar el
parer dels veïns gaditans fou Juan
Andrés Ortega, portaveu de la
Coordinadora de la Zona Sur de
Jerez, “una entitat que nasqué amb
els objectius d’informar els veïns,
exigir responsabilitats a les
administracions i aglutinar les
propostes de tots els barris”, digué.

Tot i criticar la falta d’atenció del
govern municipal envers les
iniciatives de la Coordinadora, Ortega
considerà encertades algunes de les
decisions preses darrerament, com
ubicar a la Zona Sur l’Oficina tècnica
d’Hisenda, “ja que això augmentarà
el moviment de gent al barri”.

Un cop finalitzà el torn de Juan
Andrés Ortega, el debat girà la cara
180 graus per mirar cap al marge
dret del riu Besòs, concretament a
La Mina. En primer terme, el geògraf
Joan Roca, membre del Fòrum de la

Ribera del Besòs, va asseverar que
Sant Adrià és part de Barcelona, a la
qual definí com una “ciutat
plurimunicipal”. Així mateix, va afegir
que “La Mina serà la prova del cotó
fluix que demostri si Barcelona, d’una
vegada per totes, actua amb justícia
social vers Sant Adrià”.

El discurs de Roca va incidir en
alguns fets històrics de principis del
segle XX importants per a l’ulterior
desenvolupament de Sant Adrià,
com ho fou la decisió de canviar el
projecte de l’Exposició Universal de
1928, inicialment a Sant Adrià, per
traslladar-la a Montjuïc en considerar
que seria més fàcil transformar una
zona ja urbanitzada.

● Associació plural

Joan Roca va definir la
Plataforma d’Entitats de La Mina
com “una xarxa de xarxes”, ja que
aplega diversos col·lectius a més
del veïnal: la sanitat, la pedagogia,
l’esport, etc. Així, va proposar als
membres de la Coordinadora de la
Zona Sur que obrissin el seu debat
a altres punts de la ciutat.

Roca va afirmar, per últim, que La
Mina quedà disgregada en
aconseguir Sant Adrià la seva
autonomia. Per aquest motiu, va
apuntar “la conveniència d’un govern
metropolità o una unió de municipis”

L’última persona en prendre la
paraula fou Montserrat Pujol,
pedagoga de la Plataforma d’Entitats.
En el seu discurs, va recordar que la
constitució d’un consorci havia estat
de sempre “una de les pretensions
històriques dels veïns”.

Les ponències van precedir un
interessant col·loqui entre els
membres de la taula i els assistents
a l’acte, entre els quals es trobaven
l’alcalde de Sant Adrià de Besòs,
Jesús Canga, i el gerent del
Consorci de La Mina, Joan Batlle.

Precisament, Canga va
intervenir en primer lloc assegurant
que La Mina encara no té “suficient

força” a l’hora de pressionar les
administracions més poderoses.
Igualment, amb un to enigmàtic,
digué que podria escriure un llibre
“sobre com es va firmar l’acord per
constituir el Consorci”.

Per la seva part, l’enginyer i
professor d’Urbanisme Francesc
Magrinyà va expressar que,
sobretot, el que podia fer que La
Mina sortís de l’actual estatus de
gueto seria “el nou campus
universitari”, motiu pel qual lamentà
els dubtes plantejats per l’opinió
del nou rector de la Politècnica.

Quan la paraula tornà novament
a la taula, José Rodríguez Carrión
va afirmar que, “si La Mina tan sols
tingués 200 possibles vots en
comptes de 15.000, probablement
no es parlaria mai del barri”.

Finalment, l’antropòleg José
Francisco Marín, moderador del
debat, es va congratular d’haver
traslladat el tema de la Zona Sur
fora de Jerez i establí un
paral·lelisme amb “la perspectiva
diferent i més àmplia que el Fòrum
de la Ribera del Besòs ha aportat
als assumptes de La Mina”.

● Futur incert

La sessió va evidenciar que no
tan sols els principals problemes
que presenten ambdós barris són
els mateixos (droga, atur, manca
d ’equipaments, delinqüència,
escassa implicació  veïnal, etc.),
sinó que en els remeis que intenten
posar les administracions
corresponents es detecten
carències molt semblants per falta
d’una actuació global a llarg termini.

Els espais marginals i perifèrics de
les grans i mitjanes ciutats semblen
destinats a la perpetuació dels seus
problemes. El deteriorament progressiu
no ha pogut ser eradicat ni amb
actuacions urbanístiques i socials
ordinàries ni amb les posteriors
reformes d’aquestes. Donaran resultats
els actuals plans especials?

● Breus de barri

TORRE LLOBETA

Fora les Cotxeres!
Els veïns exigeixen que s’acompleixi
el compromís de tancar les Cotxeres
de Borbó. A la zona s’han celebrat
des de fa moltíssims anys
manifestacions i talls de trànsit. Els
incompliments ha estat nombrosos i,
si ningú no ho evita, els cent
autobusos que utilitzen un espai
reclamat pel barri no es traslladaran
fins que a finals de l’any 2003
s’inaugurin les noves cotxeres que
es construeixin a Horta.

CIUTAT VELLA

Degradació dels seus carrers
Des del mes d’octubre i encara a
mitjans de novembre, enormes
pancartes denuncien que la
brutícia s’ha apoderat dels carrers
de Rauric, N’Aglà, Escudellers,
Lleona, etc. Del barri de la Creu.
Una pancarta senyalava:
«Benvinguts a Tufilàndia».

CARMEL

Metro per al 2006
Al novembre han començat les
obres de la Línia 5 del Metro que
unirà Horta, el Carmel i Vall
d’Hebron, enllaçant amb la Línia 3.
Es construeixen tres parades que
està previst que donin servei a
65.000 usuaris. Les obres estan
pressupostades en 94 milions
d’euros (15.640 milions de
pessetes). L’estació de la Taxonera
estarà a 80 metres de profunditat.
Una llarga i antiga lluita veïnal
dona per fi els seus fruits.

LES CORTS

No a una clínica privada
Els veïns de Les Corts han recollit
2.000 signatures per denunciar un
Pla Urbanístic que implica la
construcció d’una nova clínica
Dexeus al Frenopàtic. Els veïns no
la consideren d’interès social i
opinen que l’edifici previst de vuit
plantes vulnera la legalitat
urbanística. També han denunciat
que, sense estar aprovat el Pla, ja
han començat la tala d’arbres. El
projecte està impulsat pel grup
hospitalari United Surgical
Partners, propietari de la cínica
Dexeus del Passeig de la
Bonanova.

POBLENOU

Rectificació municipal
El Pla Urbanístic de la Llacuna
tindrà només dos blocs de 40
metres i altres dos de 48 metres
d’alçada. Els habitatges afectats
s’han reduït se 63 a 32.
L’Associació de Veïns i Veïnes
del Poblenou valora positivament
el nou pla presentat, ja que
considera que defèn globalment
els drets i interessos del barri. La
lluita veïnal ha aconseguit
eliminar edificis de 72 metres
d’alçada.

TURÓ DE LA PEIRA

Nova línia d'autobús
Nova línia d’autobús a Nou
Barris, el 122. Surt cada mitja
hora de l’estació de Sant Andreu
Arenal i comunicarà amb dos
Centres de Dia, mercats
municipals i diferents centres
escolars, i amb les línies 1 i 4 de
metro. Podran utilitzar-la els
veïns de Congrés, Vila-Picina,
Turó de la Peira, Porta i
Canyelles.
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CATHERINA  AZON

PUYAL

Revistes de barri

La ciutat té noves normes de participació

La revista del barri arriba al seu
número 13 i a la seva portada fa
una denúncia de la privatització
de la sanitat pública. També
apareixen articles sobre el
servei d'ambulàncies 061, els
punts verds mòvils al barri i la
situació del Centre d'Atenció
Primària de Marina. A més a
més, s'informa del final de la
lluita de l'aigua i de la situació
actual de la Plaça de les
Glòries.

"Hoja informativa 9barris" és la
nova publicació de la
Coordinadora d'AAVV i Entitats.
El projecte pretén sortir tres
vegades a l'any i treballar
temes generals del Districte. El
primer número fa un balanç de
la lluita de l'aigua, a la qual van
participar 6.400 titulars de
comptadors de la barriada. Es
van realitzar infinitat
d'assemblees i accions
reivindicatives.

La Marina Fort-Pienc 9 Barris

"Especulen
construint
pàrquings i
oficines però
les plusvàlues
no soterren
les vies"

La Marina celebra els seus 100
números amb una edició
especial que és un homenatge
a les persones que han
participat d'una manera o una
altra fent possible la revista al
llarg dels seus 8 anys de vida,
des que va començar al 1994.
Encara queda espai per a la
informació del barri i del
districte i notícies de l'agenda
cultural i les activitats de les
entitats.

ANDRÉS NAYA

Aquest novembre van ser
aprovades les noves normes de
part ic ipació, subst i tuint les
normes del 1986. El seu contingut
ha experimentat importants canvis
respecte les presentades
inicialment. Les al·legacions de la
Favb han estat recollides en la
seva major part, excepte dues de
les més importants. Una és el dret
a veu als plens, que queda a
decisió de l'alcalde, que "si ho
creu convenient" podrà ordenar
que es llegeixi total o parcialment
l'escrit presentat. No es reconeix
aquest dret i, a més a més, es
confon el dret a veu amb llegir un
text sense poder incorporar
elements que el defensin.
Contràr iament a Barcelona,
moltes ciutats de l'Estat espanyol
reconeixen aquest dret que el
moviment veïnal ve platejant des
de la seva l lui ta per uns
ajuntaments democràt ics i
participatius. Així mateix, no s'ha
admès l 'al · legació que feia
referència a la composició del
Consell de Ciutat, òrgan de
participació que ja figurava en les
normes del 86 i  mai es va
constituir.

S'ha acceptat que al vice-
president l'elegeixen les entitats,
però s'ha configurat una
composició que fa difícil que pugui
ser representatiu d'una ciutat de
contrastos, di ferències i
desequilibris com la nostra. Avui,
dels 98 membres que el
composarien, 32 els escull d'una
manera o una altra l'alcalde; 31

els consel ls de distr icte i
sectorials; 15 les associacions i
altres 15 seran ciutadans elegits
aleatòriament. Excessiva
presència institucional en el
màxim òrgan de participació
ciutadana.

La novetat més important és
l'aprovació de la Memòria
Participativa, una proposta que la
Favb va plantejar fa molts anys,
l 'última a les al·legacions
presentades a la Carta Municipal,
que no les contemplava. La
Memòria Participativa serà
obligatòria per a "projectes
urbanístics de gran envergadura o
especial trascendència, aquells
plans sectorials o temàtics que
afectin al conjunt de la ciutadania".
Garantitzen una informació

suficient, moments de trobada i
debat i consideració de les
propostes finals per part de
l'Administració.

És positiu que es mantinguin les
audiències públiques en les seves
dimensions de ciutat, districte o barri
i que es reconegui la participació
col·lectiva, comptabilitzant els socis
a l'hora d'exercir els drets d'iniciativa
o de convocatòria de les audiències
públiques.

Menció a part mereix que el
dret de petició i el d'iniciativa
s'obrin a "totes les persones
físiques" i als "empadronats",
encara que siguin nous veïns
sense papers. Al contrari, es
parla de "ciutadans" per poder
participar a l'audiència pública
o  so l · l i c i ta r  una consu l ta
ciutadana. I molt ens temem que
des de la institució municipal,
"c iu tadans"  s igu in  només
aquells que tenen papers. A
pesar d'aquestes limitacions,
valorem com a important tot
avenç en aquest terreny.

Finalment, hem de reflexionar
que l'existència de normes no ho
garantitza tot. Als últims mesos, a
la nostra ciutat, diversos conflictes
ciutadans han tingut el seu punt de
partida en la falta d'informació i
participació. Fins i tot, davant
l'opinió i la queixa del veïnat al
Forat de la Vergonya, es va aplicar
el reglament de participació a cop
de porra. I és que la dimensió
participativa d'un Ajuntament es
constata més pels fets que per les
seves pròpies normes.

ARXIU

Cartell reivindicatiu dels anys 80

Maria Àngela Boix
Junyent
Portaveu de la Comissió pel
Soterrament de les Vies a
Sants

Viu a Barcelona des dels 9 anys. Des de fa 16, al carrer Antoni
Capmany, a la barriada de Sants. Les vies de l'estació ferroviària
formen part de la seva vida. Pertany a la comissió des de la seva
creació.

Els teus primers records?
De petits anàvem a veure els trens que circulaven per les dues

vies existents.Alguns atrevits creuaven les vies directament.

Les vies com a barreres?
Barrera que va augmentar als anys 60, quan es van afegir

quatre vies més, que si les sumem a les dues corresponents al
Metro, són vuit en total.

Com creueu?
Utilitzant obligatòriament tres passos subterranis que són

bruts i insegurs. El veïnat passa les seves pors, però no queda
més remei si volem anar al Metro o traslladar-nos de Sants a
la Bordeta.

Les cases es van apropar a les vies?
Sí, a poc a poc. Fins i tot alguns habitatges estan repenjats

en el mur de les vies. El soroll és molt fort. Pensa que cada dia
circulen 1.430 trens i, a més a més, a la nit, els treballs de
manteniment de les vies són molt sorollosos.

Els costos socials són alts...
Afegeix-li les vibracions que es produeixen. I quan arriba

l’estiu, prohibit obrir les finestres.

Així quants anys?
 A l’any 99, els veïns vam remetre escrits de protesta a totes

les administracions.

Com sorgeix la comissió?
Uns quants veïns i veïnes vam decidir passar a l’acció i vam

acudir al Centre Social de Sants. Va començar la lluita.

Vau anar a Madrid?
La comissió es va presentar al Ministeri. No tenien ni idea

de la nostra situació; uns deien que les vies estaven cobertes
o que travessaven per camps agrícoles.

Déu n’hi do, amb Madrid!
Sí. Posteriorment, en una visita a Barcelona, ens van

proposar una espècie de bombona de cristall de dinou metres
d’alçada -tres o quatre pisos- i la negativa a soterrar les vies
per ser tècnicament impossible. No vam acceptar.

Era veritat?
No. L’Ajuntament ens va animar a presentar al·legacions

i va dir que ells presentarien un estudi que demostrava que
tècnicament era possible.

Van contestar?
Silenci administratiu i manifestacions veïnals.  Ajuntament,

Generalitat i Ministeri de Foment van signar un acord d’amagat
nostre. Mentre van especular construint pàrquings i oficines, les
plusvàlues no les han dedicat a soterrar totes les vies.

Què proposen?
Soterrar les dues vies de l’AVE i cobrir les sis restants. Ens

han promès una maqueta i estem a l’espera. Si bé els sorolls
poden quedar silenciats, ens preocupa l’aïllament.
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QUI ÉS QUI

BEHJAT HAMRA
Dirigent de RAWA (Associació Revolucionària de Dones
d'Afganistan)

ROSA MARÍA PALENCIA
Periodista

DANI CODINA
Fotògraf

“Res no ha canviat
per a les dones
afganeses’’

Mentre els mitjans de comunicació
occidentals insisteixen en mostrar-
nos el “nou Afganistan” on,
subratllen complaguts, tothom pot
escoltar música i les dones poden tornara
l’escola i al treball sense la vergonyosa
burka, Behjat Hamra, dirigent de RAWA
(Associació Revolucionària de Dones de
l’Afganistan) ha tornat a Barcelona per a
recordar-nos que el dolor, la penúria,
l’ignominiós tracte a les dones i, per tant,
el terror, segueixen presents a la seva
terra. Convidada per Dones x Dones,
aquesta jove de no més de 25 anys,
d’aparença fràgil però discurs implacable i
gran lucidesa, ha tornat a casa nostra per
dir la seva veritat.

Vestida com qualsevol veïna (pantalons
foscos, camisa a ratlles i botins) si la
trobéssim al metro o passejant per les
Rambles, pensaríem que es tracta d’una
universitària camí de casa, si no fos
perquè la seva vida ha estat una
universitat més contundent que li permet
saber de què parla quan denuncia

l’opressió
i tirania que pateix

el seu poble des de molt
abans que ella naixés: “La tragèdia de

les dones afganeses no va començar amb
els talibàn i la burka. Primer vam patir
l’ocupació soviètica, després als senyors de
la guerra lluitant pel poder. El 1996 la
tirania dels talibàn no va fer més que
oficialitzar la destrucció. Contra les
nostres esperances, gens ha canviat a
l’Afganistan després del 11 de setembre.
Els mateixos criminals d’aleshores són ara
al poder, però beneïts per Occident. Els de
l’Aliança del Nord, que ara té el poder real,
vesteixen de manera occidental i parlen
anglès per a simular un canvi, però són els
mateixos que han aterroritzat al nostre
poble durant dècades. Són pitjor que
Franco i que Hitler, però en lloc de ser
jutjats pels seus crims, se’ls atorga el
poder com un premi”.

Malgrat que la televisió insisteixi en
que la situació de les dones ha canviat,
Behjat ha vingut a explicar la situació

real de primera mà: “En la mesura que
no hi ha democràcia, ni seguretat, ni
recursos, gens ha canviat. Per terror les
dones segueixen practicant les
restriccions imposades pels talibàn,
sobretot a les zones rurals. Teòricament
poden anar a l’escola i a treballar, però
no hi ha escoles ni treballs. Encara a
Kabul, les dones van al que queda
d’universitat amb la burka, l’hi treuen
dintre, però al carrer la por encara és
present i amb raó: ningú garanteix la
seguretat, els mateixos fonamentalistes
disfressats són ara al poder”.

Oficialment, la situació jurídica de les
dones segueix com fa anys. A Afganistan
les dones valen la meitat que un home:
la paraula d’una dona enfront d’un
tribunal, ha de ser avalada per una altra
persona; manquen del dret a la
propietat; segueixen practicant-se els
matrimonis forçosos per a les menors i
l’analfabetisme entre les dones arriba a
més del noranta per cent.

Per raons de seguretat Behjat Hamra,
el nom de la qual imaginem suposat,

prefereix no ser fotografiada.
L’organització a la qual representa,
RAWA, va néixer en 1976 per a lluitar
pels drets de les dones i per la llibertat i
la democràcia a l’Afganistan.
L’assassinat de la seva fundadora, la
treballadora sanitària Meena, juntament
amb dos familiars al febrer de 1987 a
casa seva, pressumptament per
membres de Hezb-i-Islami, mai ha
estat aclarit. Les sòcies de RAWA
(unes dues mil en l’actualitat)
segueixen sent objectiu prioritari
dels fonamentalistes, el que explica
que RAWA emprengui les seves
activitats, tant assistencials com
polítiques, des de la clandestinitat
dels seus membres.

A més de RAWA, no existeix a
Afganistan cap oposició política
organitzada al regimen imposat

pel govern americà. La seva tasca
es centra principalment en els camps de
refugiats a Pakistan, on encara romanen
més de milió i mig d’afganesos vivint en
situació molt precària. Amb el suport
solidari d’organitzacions humanitàries
occidentals, RAWA manté programes
d’educació i atenció sanitària destinats
principalment a les dones, els drets de
les quals en ambdues matèries van ser
totalment suprimits pels talibàn. Les
militants de RAWA són també
perseguides pels fonamentalistes
pakistanesos que no deixen de
calumniar-les i boicotejar la seva tasca.
Les escoles laiques per a nens i nenes
impulsades per RAWA eduquen en els
valors de la democràcia a futurs
ciutadans. D’escoles com aquestes han
sorgit joves d’ambdós sexes, com Behjat,
disposats a construir un país que encara
sembla molt llunyà. Paradoxalment, la
major ajuda la reben  d’entitats i
simpatitzants nord-americans, els
governants dels quals, amb Bush al cap,
han tornat a imposar a l’Afganistan un
govern antidemocràtic, com en el seu
moment van alimentar i armar als
fanàtics talibàn.

Més informació a: www.rawa.org .
Compte corrent a favor de RAWA: Dones
x Dones ( Dones per la Solidaritat) 2100-
1103-51-0200042574 (La Caixa).

Ordre i   grés

En una enquesta de l’Institut de la Joventut, el 48% dels joves entre
12 i 18 anys creuen que és el mateix viure en dictadura que en
democràcia, sempre que hi hagi ordre i progrés. Una generació dels
anys democràtics. Ordre i progrés, en general, ho és tot i no és res.

Ningú els ha ensenyat que al franquisme l’ordre es va assegurar
amb una brutal repressió. Ningú els ha explicat que el dictador va
negar els drets humans més elementals a milers de persones sense
haver de rendir comptes amb ningú, doncs ningú l’havia elegit.

Progrés va haver en especial per a una minoria. La història
de la nostra ciutat als anys franquistes és l’arribada de mils i
mils d’homes i dones que buscaven feina i van malviure
durant dècades en barraques horitzontals i verticals.

Ordre i progrés. Amb llibertat o sense llibertat. És secundari. És
el preu d’ocultar la història. És el resultat de perdre uns referents
que creen identitat.

Zeta
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