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PUNTS

El pròxim número de Carrer el podreu 
trobar als punts de distribució el 
proper mes de març

El ninot...
Un dibuix de Editorial

Cartes dels lectors

Mal començament
Lʼany nou ens ha dut lʼordenança del civisme i 
des de la seva implementació ja sʼhan produït un 
cúmul de despropòsits. Hem vist com es perseguia 
de forma selectiva les persones en situació més 
vulnerable, com lʼempaitada i multes indiscriminades 
a treballadores del sexe, o escenes kafkianes com 
la de comminar persones sense sostre perquè 
abandonin el carrer, o bé que un perceptor de pensió 
no contributiva (es a dir dʼuna pensió de 301,55 
euros) que no disposa -com és obvi- dels diners 
sufi cients per pagar un lloc on dormir (i fer totes les 
activitats que habitualment fem en la intimitat), vegi 
el seu compte embargat per pixar al carrer!
Quins recursos sʼhan posat en marxa per tal 
dʼafavorir lʼaccés a un habitatge en condicions 
dignes per a les persones que dormen al carrer 
perquè no tenen materialment més opcions?

El desplegament dels Mossos i les Mosses a la 
ciutat ha estat un altre dels regals que ens ha dut 
el nou any i... malauradament, amb la cara menys 
amable dʼaquest cos. Lamentem no sentir-nos 
ni segures ni segurs quan reivindiquem des del 
moviment veïnal, perquè ara sabem que rebre les 
batacades en català no ens consola. Si no, que els 
preguntin a les i els veterans i condecorats líders 
veïnals del Casc Antic.

Males notícies; no sʼestà actuant amb 
contundència contra els especuladors immobiliaris 
ni contra aquells que privatitzen lʼespai públic, ni 
contra qui discrimina en lʼaccés a lʼhabitatge, ni 
contra qui criminalitza els moviments socials... 
males notícies que no són pas novetats.

Finalment, com a teló de fons o més aviat com a 
enorme cortina de fum, polítics i polítiques (menys), 
barallant-se per un Estatut que arriba més lent que 
els papers de Catalunya i una ciutadania que sʼho 
mira convençuda que els vots es posen sempre per 
davant dels drets i del benestar de les persones. 

El Roto

Amics i amigues, potser ja us heu ado-
nat (alguns ens heu trucat per avisar-
nos), potser no. Però aquest calendari 
del 2006 té una pífi a, i de les grosses. 
El mes dʼabril acaba en diumenge i lʼ1 
de maig comença dijous. Ves per on! 
Abans que demaneu aquell dia de 
lliure disposició per fer pont, encer-
cleu la data de lʼexàmen o feu plans 
per al mes de maig, atenció! Poseu 
lʼenganxina  que hem preparat a sobre 
del citat mes (el maig és lʼúnic que és 
incorrecte, la versió bona és la que re-

produïm). La teniu a dintre del sobre de 
la revista si us arriba per via de correu 
tradicional o als punts de distribució. 
També podeu passar a recollir-les per 
la Favb. Esperem que ens disculpeu i 
penseu en positiu: aquest any teniu un 
calendari de col·lecionistes! 

Qui té boca 
s’equivoca

Bibliotecas de barrio
Soy una vecina del Guinardó alto, muy 
amiga de los libros, y me dirijo a Vd. 
para quejarme de lo mal repartidas que 
están las bibliotecas en nuestra ciudad. 
Así, en Nou Barris, tienen una, diríase 
que pequeña, mientras que, en mi ba-
rrio, en una extensión no muy grande, 
tenemos varias, y cuando hagan las 
de las cocheras, una más. La de Zona 
Franca tampoco es una maravilla. No 

es buen argumento decir que la gente 
no va, pues, si no se le ofrece cultura, 
seguirá sin tenerla. En realidad, yo creo 
que, con 1-2 buenas bibliotecas por ba-
rrio, habría sufi ciente. Debemos pensar 
también en la situación, en general no 
muy boyante, de las editoriales: ya han 
cerrado varias de las emblemáticas de 
mi generación (años 60).

Sara Sánchez
Vecina del Guinardó
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El Carmel, tancant esquerdes
El barri del Carmel comença a recuperar el pols dʼuna 
situació que va convulsionar tots els barcelonins el 27 
de gener de 2005. Sʼesfondrava el túnel de les obres 
del metro de la línia 5, afectant lʼestructura dels edificis 
del voltant i obligant al desallotjament de més dʼun miler 
de veïns. Un any després, el barri va recuperant la
normalitat, però per als veïns la ferida encara és oberta, 
i no cicatritzarà fins que el Carmel torni a bategar com 
ho feia abans del fatídic esvoranc.

GEMMA AGUILERA

Al bell mig del barri del Carmel, el 
rastre de les formigoneres i dels 
camions amb maquinària dʼobra 
ens condueixen a un immens 
forat, que obliga veïns i curiosos 
a retrocedir al passat. El 27 de ge-
ner de 2005, 1.276 veïns patien el 
malson de ser desallotjats de casa 
seva a corre-cuita, quan els traïa 
una reivindicació veïnal històrica, 
el metro. Sʼensorrava el túnel de 
maniobres que el 2006 havia de 
connectar aquest barri costerut 
amb la línia 5. De sobte, en un 
barri atapeït de blocs de pisos sʼhi 
obria un esvoranc de més de 18 
metres de diàmetre i 35 de profun-
ditat, que esquerdava 530 pisos 
situats a lʼilla que formen els car-
rers de Llobregós, Calafell, Conca 
de Tremp i Sigüenza, i obligava 
també a evacuar dues escoles i 
una parròquia. Dos dies abans 
però, la muntanya del Carmel 
havia donat un toc dʼalerta amb 
un despreniment, que va treure de 
casa una dotzena de famílies.

El barri dʼabans, encara lluny

Un any després, la recuperació de 
la normalitat és lenta. Pels voltants 
dels carrers afectats els protago-
nistes continuen sent els obrers 
de la construcció, que alerten del 
perill dʼacostar-se a tafanejar a 
lʼobra. LʼHugo Avan fa mesos que 
treballa a costat de lʼesvoranc, i 
cada dia, sense excepció, contes-
ta la pregunta dels veïns: “Quan 
acabareu? “Doncs el meu cap diu 
que en dos o tres mesos ho hem 
de tenir enllestit...”. Però més enllà 
de lʼevident prova visual que les 
esquerdes encara no estan tanca-
des del tot, hi ha el sentir dels ve-
ïns i veïnes. En Sergi Serrano, veí 
de Sigüenza 64-66, fa temps que 
va tornar a casa i reconeix: “No he 

tingut tants problemes com els ve-
ïns de la zona groga. Però fins que 
tothom no torni a casa i el barri no 
sigui com abans, no podrem donar 
per tancat aquest episodi”.

La Rosa, propietària del Bar 
Brasília, al carrer Llobregós, coneix 
bé el sentiment que respira el barri: 
“Ni molt menys es fa la vida de bar-
ri que es feia abans. Els veïns que 
vénen a esmorzar encara en parlen 
molt i estan preocupats. Alguns em 
diuen que pensen que tot plegat es 
pot repetir”. De fet, lʼÀrea Bàsica 
de Salut dʼHorta va atendre 800 
desallotjats que presentaven crisis 
dʼansietat, insomni i símptomes de-
pressius, i encara avui alguns dels 
veïns allotjats a hotels necessiten 
atenció psicològica.

El comerç, un termòmetre

La Carme Moreno, des de la seva 
parada de fruites i verdures del 
mercat, també ha escoltat moltes 
converses que corroboren que la 
incertesa i lʼangoixa no han des-

aparegut del tot: “Al principi era 
una drama, tota la clientela havia 
quedat afectada. Ara anem millor, 
però encara hi ha gent fora de 
casa, i altres que no tenen ni temps 
per venir a comprar perquè estan 
arreglant el pis per poder tornar-hi”. 
A més a més, encara hi ha una 
trentena de comerços que no han 
pogut obrir, i els que ja han tornat 
a lʼactivitat, denuncien que ha estat 
un any “nefast” en vendes. De fet, 

lʼAssociació de Comerciants del 
Carmel calcula una davallada de la 
facturació dʼentre el 30% i el 40%. 
Per altra banda, els comerciants 
consideren que en molts casos les 
indemnitzacions rebudes per part 
de la Generalitat no són suficients 
per mantenir el negoci.

Lʼescola i el patiment dels nens

El CEIP El Carmel va ser testimoni 
dʼunes víctimes més silencioses, 
els infants. Lʼescola va haver de 
ser desallotjada i no va obrir les 
seves portes fins al passat 9 de ge-
ner. Mentrestant, els seus alumnes 
agafaven cada dia un autocar per 
anar a altres escoles allunyades 
del barri. Ara els alumnes han 
deixat enrere els plors i lʼangoixa 
de separar-se dels seus amics i 
mestres. La Tània ho té molt clar: 
“Els primers dies vaig plorar molt 
perquè lʼescola era molt lluny i em 
van separar dʼalguns amics. Però 
ara tenim la millor escola”. La mare 
de la Tània, la Pepi Riveiro, està 
tranquila, i ja no pateix “de veure la 
nena pujada en un autocar plorant 
perquè no hi volia anar”. Diu que 
no té cap queixa respecte a com 
han actuat les administracions, 

però sospita que no sap tota la 
veritat: “Potser no sabrem mai què 
va passar, però per a mi el més im-
portant és que ara estem bé i que 
lʼescola de la meva filla ha millorat 
molt. Ara espero que tots els meus 
veïns estiguin tranquils”.

Des de lʼAssociació de Veïns del 
Carmel, el seu president, Fernando 
González, considera que la gent 

que ha pogut tornar a casa ho ha 
fet en condicions: “Sempre poden 
quedar petits detalls per arreglar, 
però en general, els pisos ja estan 
bé”. Pel que fa al paper de les ad-
ministracions, González assegura 
que “la gent està contenta per com 
sʼha gestionat la crisi, i ara el que 
cal és vetllar perquè compleixin els 
compromisos dʼinversió al barri”.  
No és de la mateixa opinió la Rossi, 
que viu al carrer Llobregós 162 i 

denuncia que “tot sʼha fet matusse-
rament”, i que hi ha moltes coses 
que ja no arreglaran. “Em sento en-
ganyada i tinc la sensació que els 
polítics es riuen de nosaltres. Per 
exemple, de lʼescola diuen que és 
tota nova, però no expliquen que hi 
han fet molts bunyols”, afegeix.

Encara no es coneixen a fons 
les causes dʼaquest sinistre, però 
els perits encarregats de la inves-
tigació han avançat que la mala 
qualitat del ciment que reforçava 
les parets del túnel, la falta de 
previsió i dʼestudis geològics i una 
possible negligència en el segui-
ment de les obres van desencade-
nar el desastre.

Volem el metro

La història del barri estarà mar-
cada per sempre més per lʼesfon-
drament del túnel del metro. Molts 
veïns diuen que quan pensen en la 
represa de les obres del metro, que 
hauran dʼestar enllestides el 2008, 
no poden evitar una certa angoixa i 
incertesa, però que no per això tira-
ran per terra les lluites històriques 
de tot un barri. La Carme Moreno 
confessa: “Jo pensava que posant 
més autobusos tindríem el pro-
blema del transport resolt, però la 
gent del barri vol el metro, malgrat 
que els faci por. I tenen raó, perquè 
ha fallat alguna cosa, i a nosaltres 
encara no ens ho han explicat”. El 
Sergi Serrano, veí afectat per lʼes-
fondrament, tampoc no renuncia al 
metro: “Com a veí vull que arribi el 
metro, és necessari, però les coses 
no es poden fer de qualsevol ma-
nera, perquè qui està en perill són 
els veïns i el barri, i amb això no 
sʼhi pot jugar”. 

Tot i que el Carmel aviat recu-
perarà la normalitat, la imatge de 
lʼesvoranc a la zona zero serà 
difícil dʼesborrar. Però potser la 
construcció dʼuna plaça i dʼun nou 
edifici amb pisos per a joves i ju-
bilats ajudarà els veïns a respirar 
més tranquils cada vegada que 
passin pel seu costat.

DANI CODINA
Un any després, els protagonistes continuen sent els obrers de la construcció. 

27 de gener de 2005
●	 1.276 veïns desallotjats de 
530 habitatges
●	Dues escoles i una parròquia 
desallotjades
●	236 comerços afectats
Any 2006
●	249 veïns van passar el cap 
dʼany fora de casa. 83 veïns 
han tornat a casa durant el 
mes de gener. Queden 41 ve-
ïns allotjans en hotels i 125 en 
pisos de lloguer
●	29 comerços tancats, i 3 han 

cessat lʼactivitat definitivament
●	 Indemnitzacions als veïns: 
36 milions dʼeuros
●	Indemnitzacions a comerços: 
3,7 milions dʼeuros
●	Hotels i lloguers de pisos: 14 
milions dʼeuros
●	 Previsió dʼinversions ex-
traordinàries per al barri: 235 
milions dʼeuros (Estat-Genera-
litat-Ajuntament)
●	 No tornaran als seus habi-
tatges 13 veïns que han mort 
aquest any

Xifres eloqüents

DANI CODINA
El passat 9 de gener es van reanudar les classes al CEIP del Carmel. 

Cada dia, sense 
excepció, els 
veïns pregunten 
als operaris quan 
acabaran les obres

Malgrat lʼangoixa i la 
incertesa, el veïnat 
no renuncia a la 
demanda històrica 
del metro
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Un piqueta al meu jardí
Sarrià-Sant Gervasi pateix des de fa 10 anys operaci-
ons especulatives consistents en infringir les normes 
urbanístiques mitjançant falses interpretacions de les 
mateixes. Els veïns ho han denunciat i els tribunals han 
sentenciat contra el promotors i lʼajuntament, però res 
sʼha mogut. Per què? 

MARIAN COLOMER

Tot sʼhi val a la selva de lʼespecula-
ció inmobiliària, i més encara a una 
ciutat com Barcelona on cada dia 
hi ha menys sòl edificable. Lʼinte-
rès dels promotors es multiplica a 
les zones de més valor, on el preu 
del metre quadrat sembla no tenir 
límit i les petites o grans trampes 
per fer més negoci es converteixen 
en pràctiques habituals. Fins aquí, 
res de nou sota el firmament.

El que fa més mal és constatar 
la impunitat de la que gaudeixen 
algunes dʼaquestes operacions, 
amparades per les administra-
cions locals fins el punt dʼobviar 
el compliment de sentències 
judicials. Sarrià-Sant Gervasi, el 
districte de la ciutat que concentra 
més irregularitats urbanístiques, 
nʼés un bon exemple. Tres de-
mandes veïnals presentades a la 
dècada de 1990 han derivat en 
sentències contra els promotors i 
lʼajuntament, pero encara no sʼha 
fet efectiu cap enderrocament.

Per ordre cronològic, la primera 
denúncia que va trascendir als 
mitjans de comunicació està da-
tada al 1994, quan lʼajuntament va 
concedir una llicència dʼobres per 
edificar dues finques als números 
18 i 20 del carrer Ginestera, al bar-
ri de Vallvidrera. LʼAssociació de 
Veïns Mont dʼOrsà va presentar un 
primer recurs al consistori al·legant 
que, entre dʼaltres irregularitats de 
pes, el projecte permetia doblar el 
sostre edificat autoritzat per la llei i 
també lʼalçada. Urbanisme va des-
estimar el recurs i els veïns van 
dur el tema als tribunals.

Sis anys després, amb les ca-
ses ja acabades i habitades, el 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) va fallar el 21 
de desembre del 2000 en favor de 
la demanda de Mont dʼOrsà, con-
demnant lʼajuntament a “procedir 
a lʼenderrocament dʼallò construït 
sota el seu vist-i-plau” per no 
respectar les normes urbanísti-
ques del Pla General Metropolità 
(PGM). El govern municipal no va 
presentar recurs i la sentència és 
ferma des del 2001, malgrat que 
encara és hora que sʼexecuti.

“Hem presentat noves de-
mandes per agilitzar lʼenderroc, 
però només rebem respostes 
inconcretes. Lʼajuntament, amb 
total impunitat, sembla decidit a no 
complir la sentència”, diu la Roser 
Argemí, portaveu veïnal. “Patim 
una situació dʼindefensió que pro-
voca un gran descrèdit dels poders 
públics. El consistori no reconeix 
les seves errades i obstaculitza el 
compliment de la llei, aprofitant-se 
de la lentitut de lʼadministració de 
justícia”, afegeix Ignasi Font, un 
altre dels afectats. El cas ha estat 
presentat ara al Síndic de Greuges 
de Catalunya, Rafael Ribó, que 

encara no sʼha pronunciat.
El segon cas pendent dʼexecu-

ció afecta a lʼanomenada Illa San-
doz, entre els carrers Osi, Vives i 
Tutó, Fontcoberta i Santa Amèlia. 
Lʼajuntament va autoritzar el 1998 
la construcció en aquest indret 
de Sarriá de 28.000 metres qua-
drats de sostre edificat. Un grup 
de veïns va denunciar lʼoperació i 
una sentència del TSJC del 2004 
-ferma des de desembre del 2005- 
els hi va donar la raó. El tribunal 
desestima una de les principals re-
ivindicacions dels veïns, que deien 
que, legalment, només sʼhi podien 
edificar 18.000 metres quadrats, 
però anula dos estudis de detall 
aprovats per lʼajuntament per auto-
ritzar la construcció de les finques, 
al·legant que incompleixen “les dis-
tàncies preceptives entre els edifi-
cis i els cossos sortints (balcons)”. 
Això suposa, segons els deman-
dants, lʼenderrocament parcial o 
total de 32 habitatges ja construïts 
(un 85% de la promoció).

Eduard Moreno, advocat dels 
veïns, demana al consistori que 
reconegui “públicament” la sentèn-
cia i “depuri responsabilitats pels 

danys causats”. Alhora, insisteix en 
“exigir” lʼexecució de lʼordre judicial 
dʼenderrocament. Moreno enmar-
ca el conflicte de lʼIlla Sandoz dins 
allò que ell anomena “operacions 
de rapinya”: els constructors inten-
ten “arrapar” una planta més dʼal-
çada o uns centenars de metres 

quadrats de superfície edificada, 
interpretant de forma deliberada-
ment incorrecta el PGM. Una de 
les fòrmules més emprades és la 
de de calcular la cota topogràfica, 
que determina lʼalçada de lʼedifici, 
de forma fraudulenta aprofitant la 
pendent del terreny.

Aquest va ser el mètode que 
es va fer servir per construir il-
legalment una finca al número 53 
del carrer de Collserola, al barri de 
Penitents. Els veïns van denunciar 
la llicència municipal el 1999, i fins 
el 2005 -amb 20 famílies residint- 
no va arribar la sentència del TSJC 
que, com en els dos casos ante-
riors, ordena la “demolició” de les 
plantes que fan que el projecte “su-
peri” el límit dʼedificabilitat permès.

Els demandants van presentar 
fins a 10 instàncies en 5 mesos 
per aturar les obres, però el dis-
tricte nos els hi va respondre. Tot 
i això, es va modificar la llicència 
inicial, dividint la façana -que amb 
els seus 60 metres recordava “una 
casa de lʼEixample”, segons expli-
ca un veí- en dos blocs diferents. 

Aquest canvi, però, no va soluci-
onar els problemes “dʼocupació 
excesiva del solar i dʼús erroni de 
les pendents per guanyar alçada” 
denunciats pels afectats.

La sentència judicial, que tam-
poc no sʼha complert encara, espe-
cifica que la pendent del terreny on 
es va aixecar la finca “és del 48% i 
no del 28%”, com va calcular Urba-
nisme. Aquesta diferència redueix 
lʼedificabilitat en un terç.  Un cop 
més, els veïns critiquen la “permisi-
vitat i lʼarrogància” de lʼajuntament 
durant tot el procès. “Es tractava 
de fer complir la llei, però només 
hi han posat impediments”, diuen 
sorpresos. A Sarrià-Sant Gervasi, 
les piquetes no entren als jardins.

El districte acumula un bon 
grapat dʼoperacions urbanístiques 
irregulars que no van ser ateses 
en el seu moment pels tribunals, 
però que formaran part per sem-
pre de lʼhistòria del districte. Una 
de les més recordades és la de la 
parcela de Can Caralleu, als peus 
de Collserola, on un grup de veïns 
va denunciar la construcció durant 

lʼany 2000 de 10 cases de luxe, 
seguint un càlcul incorrecte de la 
cota topogràfica que permetia el 
constructor guanyar il·legalment 
una planta dʼalçada. Per netejar el 
solar, la promotora (Herat S.L.) va 
tallar prèviament, sense llicència 
municipal, un total de 200 pins.

Lʼagost de 1998, lʼempresa 
Kandakom va fer el mateix amb un 
centenar dʼarbres a la finca limitada 
pels carrers de Sant Pere Claver i 
Camí de Vallvidrera. La mateixa 
companyia va enderrocar un edifici 
catalogat per facilitar la construcció 
de 13 habitatges de luxe. Tampoc 
no va tenir gaire sort la masia de 
Can Balasch, a lʼantic complexe de 
ʻPiscinas y Deportesʼ. La llicència 
dʼobres que es va concedir al 1997 
obligava a la seva rehabilitació, 
però va ser enderrocada a lʼestiu 
de 1998. I com a cirereta del pas-
tís, la polèmica requalificació dels 
terrenys on hi havia lʼestadi del 
RCD Espanyol. Diferents entitats, 
entre elles la Favb, van presentar 
fins a 6 recursos contra la cons-
trucció dʼhabitatges.

IGNASI R. RENOM
Finques al carrer Ginestera pendents dʼenderrocar des de lʼany 2001. 

Algunes operacions 
són amparades 
per lʼAjuntament 
fins el punt dʼobviar 
sentències judicials

M. EUGENIA IBÁÑEZ

Hasta los más lerdos en materia urbanís-
tica sabíamos en 1998 que si los vecinos 
de Sarriá que recurrieron la licencia de la 
Sandoz se mantenían firmes, cuando el 
farragoso y lento proceso judicial llegara a 
las últimas instancias, los tribunales fallarían 
contra el Ayuntamiento de Barcelona. Lo 
intuimos también en 1994, en Vallvidrera, y 
ocurrió lo mismo en el barrio de Penitents, 
en 1999. En los tres casos se da una idén-
tica y bochornosa circunstancia: exceso de 
edificación amparado por una licencia muni-
cipal concedida por quienes, se supone, no 
eran lerdos en materia urbanística. En otras 
palabras, en los tres casos -hay más, la lista 
puede ser larga-, el ayuntamiento aceptó los 

argumentos urbanísticos presentados por los 
constructores, ignoró la ley, manipuló el Plan 
General Metropolitano (PGM) y se plegó a 
los cantos de sirena de los promotores priva-
dos en perjuicio de interés público.

Demostrado que los vecinos tenían ra-
zón y que las licencias no se ajustaron a la 
normativa urbanística, quedan pendientes 
responsabilidades políticas de quienes fue-
ron máximos responsables del urbanismo 
barcelonés en los trámites de las licencias 
citadas y que, en definitiva, les dieron el vis-
to bueno sabiendo que autorizaban algo ile-
gal. Y en los tres casos, ese cargo político 
-si en un acto de generosidad optamos por 
dejar al alcalde al margen- coincide en una 
única persona, en el actual primer teniente 
de alcalde, Xavier Casas (PSC), responsa-

ble desde 1994 hasta hoy -mucho tiempo 
es ése- de cuantas gestiones urbanísticas 
se llevan a cabo en el suelo de Barcelona.

Si en esta ciudad el PGM no fuera poco 
menos que un texto adaptable a las necesi-
dades de los constructores, si en esta ciudad 
la política urbanística no fuera, en ocasiones, 
el camino más recto para llegar a fines que 
no son las necesidades del ciudadano, si no 
fuera por todo esto, digo, el alcalde ordena-
ría la inmediata apertura de un expediente 
informativo para saber por qué en Vallvidre-
ra, Sarriá y Penitents, contra toda razón, se 
autorizó más edificabilidad de la que corres-
pondía. Y sabríamos entonces, incluso los 
más lerdos, a quién beneficiaron aquellas 
decisiones y por qué el ayuntamiento se 
arriesgó a incumplir la ley. Su ley.

Xavier Casas autorizó tres licencias
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Una audiència indesitjada
La pressió ciutadana exer-
cida sobre lʼAjuntament 
amb motiu de la presenta-
ció de la nova ordenança 
de civisme va precipitar la 
convocatòria dʼuna Audièn-
cia Pública. Una bona eina 
de participació que mai no 
ha agradat al poder.

ANDRÉS NAYA

LʼAudiència Pública és un espai de 
participació en el qual lʼAjuntament 
presenta públicament qüestions 
significatives. Posteriorment es fa 
un debat. Entitats i ciutadans tenen 
dret a parlar. És una de les fórmu-
les més, i millor, utilitzades per la 
ciutadania. Altres formes de parti-
cipació (proposta referèndum...) no 
han estat posades en pràctica. En 
els darrers temps es potencia més 
la participació individual (des de la 
solitud, la desinformació i lʼabsèn-
cia del debat) que la col·lectiva, 
perquè la unió potencia el sentit 
crític, i no és desitjable. Algun dia 
haurem de parlar de les enquestes 
i els sondejos telefònics.

Antecedents negatius

Es fan les Audiències Públiques, 
que lʼAjuntament té lʼobligació de 
convocar, per discutir els Pressu-
postos, els Plans dʼActuació, o les 
ordenances. Excepte les que es 
refereixen als Plans dʼActuació, la 
resta tenen una presència mínima 
i un contingut raquític. LʼAjunta-
ment no dóna la informació amb 
temps suficient, i les entitats no re-
ben lʼajuda necessària, ni els mit-
jans i recursos per poder conèixer 
suficientment els textos plantejats 
i poder elevar amb coneixement 
de causa les seves propostes.

Pràctiques positives

Les audiències que sʼhan celebrat 
a petició de la ciutadania han estat 
molt participades. Ens referim a 
les convocades per al cobriment 
del II Cinturó a Nou Barris, contra 
lʼespeculació al Camp de lʼEspa-
nyol i a Piscines i Esports a Sarrià, 
les propostes per a una Barcelona 
Sostenible i alguna altra. Presència 
nombrosa de ciutadans i propostes 
argumentades enfront dʼactuaci-
ons municipals importants per a 
la ciutat. Les audiències públiques 
a petició ciutadana són uns dels 
mecanismes de participació amb 
un balanç més positiu.

Una sessió no volguda

El procés participatiu per debatre 
“lʼordenança per a fomentar i ga-
rantir la convivència ciutadana a 
lʼespai públic” no preveia convocar 
cap audiència pública a pesar de 
la importància de la proposta. Es 
va convocar el Consell de Ciutat 
per debatre, en una sola sessió, 
els pressupostos municipals per a 
lʼany 2006 i les citades ordenan-
ces. Iniciada la sessió, la Favb i 
nombrosos representants dʼentitats 

van demanar que es convoqués 
una audiència sobre el text de les 
ordenances. Amb poc entusiasme 
es va acceptar. “¿Per què tant dʼin-
terès en lʼAudiència Pública?”, es 
preguntaven reiteradament des de 
lʼàrea de participació. Les entitats 
insistien perquè lʼaudiència garan-
teix un debat obert, al contrari del 
Consell de Ciutat. Per altra banda, 
és sabut que nombrosos membres 
dʼaquest Consell són nomenats 
directament o indirectament per 
lʼalcaldia. La ciutadania no havia 
estat consultada i tenia davant un 
text que valorava negativament.

Els grups polítics municipals

En les intervencions dels grups 
municipals, prèvies a les dels ciu-
tadans i després de la intervenció 
de la portaveu de lʼAjuntament, 
Assumpta Escarp, vam veure un 
PP eufòric oferint-se a col·laborar 
en allò que calgués i Convergència 
i Unió deixant entreveure que vota-
rien a favor. Esquerra Republicana 
va argumentar amb poca precisió 
el seu sí, el representant del PSC 
va ser contundent i disposat a apro-
var-la al marge de les crítiques, i 
ICV-EUA va anunciar i argumentar 
que votarien no.

Aquest torn de paraules pro-
tagonitzat pels diferents partits 
polítics va obrir una crisi important 
en el tripartit. Clos va convocar la 
comissió de seguiment del pacte 
de govern i tothom sap que en una 
de les reunions celebrades poste-
riorment, es va arribar a convidar  
Imma Mayol a abandonar el pacte. 
El 26 de gener, per la ràdio, lʼalcal-
de Clos va manifestar que lʼenuig 
no havia caducat i que caldria 
treureʼn lliçons.

Alta participació

El passat 12 de desembre el públic 
omplia el Saló de Cròniques. Falta-
ven cadires. Hi havia més de 100 
entitats. Va presidir amb correcció el 

quart tinent dʼalcalde, José Cuervo.
Més de 60 intervencions en 

total. 52 per part dels assistents. 
Dʼaquestes, 10 amb caràcter in-
dividual. 42 intervencions en nom 
dʼentitats. 13 relacionades amb el 
moviment veïnal, 8 de col·lectius 
de comerciants, 4 dʼentitats que 
treballen en lʼàmbit de la pobre-
sa, 4 representants de col·lectius 
relacionats amb les treballadores 
sexuals, dos representants sindi-
cals de CCOO, dues associacions 
preocupades per la repercussió 
en la immigració (SOS Racisme) 
i altres referides als joves, pati-
nadors, solidaris (Campanya del 
0,7%), sida i, com a guinda, una 
Plataforma de suport al popular 
Maradona de les Rambles. (Pocs 
canals deuen existir quan el di-
àleg i la mediació no han resolt 
temes tan justos i senzills com el 
de lʼestimat Maradona). Per pri-
mera vegada, diversos col·lectius 
alternatius van assistir per dir-hi 
la seva, incloent-hi lʼAssemblea 
Okupa de Barcelona. El secta-
risme dʼalguns fa que això no es 
valori positivament: Joan Ferran, 
secretari del PSC de Barcelona va 
treure importància a lʼAudiència 
Pública perquè hi havien assistit 
col·lectius no representatius (poc 
li va faltar per considerar-los a tots 
marginals). I va ser tot el contrari: 
Debat obert, viu, respectuós i re-
presentatiu de la Barcelona real.

Contingut del debat

De les més de 50 opinions, només 
9 es van manifestar a favor de lʼor-
denança, 7 dʼelles de col·lectius 
de comerciants, 1 de Turisme 
Barcelona i lʼaltra de la Patronal 
de la Petita i Mitjana Empresa. 
Les veus que sʼhi oposaven ho 
argumentaven des de les seves 
situacions concretes. Va destacar 
la intervenció de la Comissió de 
Defensa dels Drets Humans del 
Col·legi dʼadvocats.

Dies després de lʼAudiència es 

van fer públiques unes conclusions 
jurídiques apostant per la no aprova-
ció de lʼordenança, els autors de les 
quals eren la citada comissió, lʼInsti-
tut de Drets Humans de Catalunya, 
lʼObservatori dels Drets Humans 
i lʼAssociació Catalana per la De-
fensa dels Drets Humans. Aquest 
text i algunes de les al·legacions es 
troben a la pàgina web de la Favb i 
al número anterior de Carrer.

Pressions, gestions i absència

Lʼordenança és la resposta a una 
sèrie dʼarticles que un diari va 
publicar a lʼestiu, dramatitzant i 
exagerant la situació. Va alimen-
tar la confusió perquè va aplegar 
conductes incíviques amb pobre-
sa i prostitució. Lʼordenança vol 
subratllar lʼalcalde com a autoritat 
enfront de les baixes qualificacions 
que obté en els sondejos dʼopinió.

A la ciutat es va anar creant una 
opinió contrària al text. La diplomà-
cia municipal no va escatimar es-
forços i va dur a terme una intensa 
activitat: trucades als mitjans de 
comunicació demanant-los “ajuda”, 
dinars de treball amb personatges 
que poden influir en lʼopinió pública 
intentant-los convèncer, trucades  
a certs col·lectius que treballen per 
a lʼAjuntament, i consideracions de 
tota mena a entitats i col·lectius 
socials. Va cridar lʼatenció que la 
Síndica de Greuges va anunciar 
la seva intervenció en lʼAudiència 
Pública, però després va canviar 
dʼopinió. Va anunciar la presenta-
ció dʼal·legacions i posteriorment 
va matisar que serien aportacions, 
en les quals va manifestar les se-
ves objeccions contundents al text, 
denunciant que es barregés inci-
visme amb pobresa i prostitució.

Falta de conclusions

Després de les 22 hores i 8 mi-
nuts del dia 12, es va donar per 
acabada lʼAudiència Pública. Amb 
lʼexcusa de la seva llarga durada, 

no es va plantejar la possibilitat de 
redactar algunes conclusions. No 
es va informar de si hi hauria can-
vis en el text sotmès a debat, o no. 
Si es valorava la representativitat 
dels assistents i les seves propos-
tes, o si, pel contrari, sʼacceptava 
la idea que la majoria que no opi-
na, la majoria silenciosa, està a 
favor de les ordenances i que cal 
tenir-la en compte. Poc després la 
van aprovar. Pels resultats podem 
treure una sola conclusió: Poca 
permeabilitat. Ara només els que-
da que aplicar-la.

FERRAN NADEU
El Maradona de la Rambla, entre representants veïnals, tampoc no entén una ordenança que el prohibeix.

A lʼAudiència van prendre la 
paraula representants de les 
següents entitats (per ordre):
●	Favb
●	 Associació de Comerci-
ants Barnabaix
●	AV Poblenou
●	Federació de Comerç del 
Casc Antic
●	Casal dels Infants del Raval
●	Asociación de la Promo-
ción de la cultura y la Solida-
ridad (Lapsus) 
●	Fundació Arrels
●	Licit
●	 Federació dʼEntitats del 
Clot-Camp de lʼArpa
●	Plataforma veïnal i de co-
merciants de Barcelona
●	Ateneu “La Torna”
●	 Asociación de Patinado-
res Rodaos
●	AV Vila Olímpica.
●	AV Vallbona
●	 Patronal Petita i Mitjana 
Empresa PIMEC
●	AV dʼHorta
●	 Plataforma de suport a 
“Maradona”
●	AV Dreta de lʼEixample
●	CCOO de lʼAjuntament de 
Barcelona
●	Comercia
●	 Fundación Barcelona y 
Comercio
●	Fundació Eixos Barcelona
●	Comissió de Defensa dels 
Drets de les Persones del Col-
legi dʼAdvocats de Barcelona
●	Asociación Genera
●	 Assemblea dʼOkupes de 
Barcelona
●	AV Sant Martí
●	AV Casc Antic
●	Coordinadora Antiespecu-
lació de Ciutat Vella
●	Plataforma 0,7%
●	Coordinadora dʼAV i Enti-
tats Nou Barris
●	Turisme Barcelona
●	Col·lectiu de Transexuals
●	 Associació de Comerci-
ants de les Rambles
●	AV Prosperitat
●	Associació per a la defensa 
del dret de la nuesa Adam
●	Comité 1 de diciembre
●	SOS Racisme
●	AV Clot-Camp de lʼArpa
●	BCN Shoping Line. Amics 
del Passeig de Gràcia
●	CCOO del Barcelonès
Deu intervencions més es 
van fer a títol personal. 

Intervencions
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Incerta marxa enrera a Can Ricart
Després de suspendre in extremis, al desembre, la 
llicència dʼenderrocament de lʼhistòric conjunt fabril del 
Poblenou, lʼAjuntament i els propietaris immobiliaris 
negocien amb el moviment veïnal modificar el planeja-
ment urbanístic per respectar el patrimoni industrial. La 
plataforma Salvem Can Ricart debatrà en assemblea la 
“decebedora” nova proposta municipal i exigirà que es 
conservi tot el recinte i sʼassegurin al 22@ tant activitats 
industrials com equipaments culturals i de proximitat.

MARC ANDREU

Per poc. Però encara falta molt. 
Així es pot resumir la situació 
actual a Can Ricart. El 2 de de-
sembre, quan operaris i màqui-
nes ja desmuntaven teulades, 
lʼAjuntament va cedir a la pressió 
veïnal i va suspendre la llicència 
dʼenderroc dʼaquest recinte fa-
bril del segle XIX, propietat dʼun 
consorci immobiliari que presideix 
Frederic Ricart de Olivar, marquès 
de Santa Isabel. Dues setmanes 
després, desconcertat, Ricart es 
reunia amb lʼAssociació de Veïnes 
i Veïns de Poblenou en un hotel 
del barri i accep-
tava conservar 
tota la fàbrica. 
A canvi, vol que 
la nova solució 
urbanística que 
lʼAjuntament ha 
dʼestudiar amb 
els seus arqui-
tectes li respecti 
els beneficis 
i m m o b i l i a r i s 
previstos, derivats de la construc-
ció de pisos i oficines en el marc 
del pla 22@.

El 13 de gener, el director de 
planificació urbanística muni-
cipal, Oriol Clos, va lliurar a la 
Comissió Salvem Can Ricart el 
nou esborrany de projecte: con-
serva el 50% de la fàbrica i en 
destina una part a lofts privats, 
redistribuint i augmentant alça-
des dels nous edificis. Esbossa 

alguns usos culturals i artístics 
al recinte, però no contempla 
cap altra activitat industrial que 
la dʼoficines, un cop tanquin al 
març les últimes empreses que 
resisteixen a Can Ricart. El 31 
de gener, la plataforma veïnal 
responia a Clos i als gerents 
dʼUrbanisme, Ramon Messe-
guer, i del 22@, Pere Fons: tot 
i millorar el planejament, la nova 
proposta municipal no respon a 
les expectatives creades per-
què ni preserva tot el patrimoni 
industrial ni en concreta les futu-
res funcions industrials i dʼequi-
paments culturals i de barri.

Davant la 
d e t e r m i n a -
ció veïnal de 
convocar una 
assemblea ciu-
tadana i seguir 
amb la lluita per 
salvar tot Can 
Ricart, lʼAjunta-
ment amenaça 
de fer valer el 
p l a n e j a m e n t 

encara vigent -i enderrocar, per 
tant, la fàbrica sencera- si la pla-
taforma no negocia i accepta la 
seva nova proposta abans de Set-
mana Santa. Aquesta, en canvi, 
insisteix a mantenir tot el recinte 
històric segons la proposta del 
Grup de Patrimoni Industrial del 
Fòrum Ribera del Besòs i proposa 
elaborar una alternativa dʼusos en 
un procés participatiu que impliqui 
entitats i la ciutadania conjunta-

ment amb lʼAjuntament 
i la Generalitat. De fet, 
membres del Fòrum Ri-
bera del Besòs ja sʼes-
tant movent entre altes 
instàncies institucionals 
i financeres per convèn-
cer de la viabilitat dʼun 
centre cultural de ciutat 
a Can Ricart, en la nova 
àrea de centralitat del 
futur Parc Central del 
Poblenou.

La plataforma, però, 
va més enllà i exigeix 
garantir el futur indus-
trial del barri al marge 
de lʼactivitat terciària 
del 22@ i que la solució 
urbanística definitiva a 
Can Ricart “sigui res-
pectuosa amb lʼentorn”. 
En altres paraules: que 
el preu de salvar la 
fàbrica no sigui el de 
tapar-la després amb 
gratacels com passarà 
a Ca lʼAranyó, on el 
Campus Audiovisual 
configurarà una muralla 
dʼedificis a la Diagonal 
entre la torre Agbar i 
el carrer Llacuna. No 
sembla fàcil, donat que 
alguns dels esborranys 
del futur entorn de Can 
Ricart, en discussió 
entre arquitectes, impli-
quen la construcció de 
torres que superen la 
dotzena i fins i tot la vin-
tena de plantes. Res de 
nou, dʼaltra banda, tenint 
en compte el nou gran 
hotel en construcció just 
davant de Can Ricart, a 
Diagonal-Pere IV.

El problema és el de sempre: 
els propietaris immobiliaris del 
22@ no volen perdre ni un metre 
de sostre edificable i lʼAjuntament 
diu que ni té diners per compen-
sar-los (no parlem ja dʼexpropiar) 
ni opcions de permutar-los els 

terrenys per salvar un patrimoni 
industrial que, amb la seva activi-
tat i treballadors, sʼha venut com 
la pell de lʼos abans de caçar-lo. 
Al 22@, uns i altres prefereixen 
parlar de progrés i modernitat 
enlloc dʼespeculació, però la re-
cent compra per la immobiliària 

Renta Corporación del també 
històric recinte fabril de lʼEscoce-
sa, al carrer Pere IV, on viuen de 
lloguer 20 famílies i hi treballen 
desenes dʼartistes, ha encès no-
ves alarmes al Poblenou. A Can 
Ricart, doncs, es lluita per més 
que una fàbrica.

Nou destí de la fàbrica Estruch
MARTÍ CHECA

Abans de lʼestiu, visitava la fàbrica  
Estruch, al carrer Reina Amàlia, 33. 
És un dels darrers vestigis industri-
als que queden al Raval. Ara, Re-
gesa té pensat encabir-hi pisos so-
cials i té el dilema, donat lʼestat de 
degradació dʼalgunes de les seves 
parts, dʼenderrocar-la o de refer-la. 
Com que no sé què passarà, crec 
que val la pena fer ressenya de la 
història dʼaquest edifici.

Les primeres referències docu-
mentals de la fàbrica Estruch daten 
de 1843, quan  Pere  Estruch cons-
trueix una fàbrica al carrer Reina 
Amàlia, número 1 per a la societat  
Estruch y Regordosa. Ocupava 
uns 1.114 pams quadrats i està  
a tocar la “muralla de terra” que 
passava pel darrera. Pere Estruch 
era un fabricant de Barcelona que 
sʼhavia independitzat del negoci 
patern de la filatura tèxtil. Per a la 

seva nova aventura es va associar 
amb un comerciant dʼIgualada, 
Francesc dʼAsís Mas, que tindrà 
una cinquena part de la societat.

El  30 de juliol de 1851 mor sob-
tadament en Pere, fent traspàs de 
béns al seu fill Andreu Estruch Mar-
cet, que ha de comptar amb lʼajuda 
dels seus avis per no perdre el ne-
goci. Lʼigualadí Mas, endeutat pels 
seus negocis a lʼAnoia, es despren-
drà de la seva part i amb la majoria 
dʼedat, Andreu Estruch reconduirà 
el negoci per altres verals. El 1855 
comprarà un terreny veí a la fàbrica 
per construir una casa de pisos, que 
projectarà  Josep Fontseré. A partir 
dʼaquell moment, els llogarà i també 
alguns espais de la fàbrica, mentre 
persisteix lʼactivitat de la filatura de 
cotó que ja feia el seu pare.

El 1884, a la mort dʼAndreu 
Estruch, la seva vídua Ramona 
Baulenas decideix que tots els 
espais de la fàbrica siguin llogats. 

La planta baixa i el primer pis per 
empreses més o menys grans i la 
resta per petits artesans i fabri-
cants que també hi viuran. Entre 
les empreses va haver-nʼhi dues 
de destacades: Closas Maynon y 
Forns, dedicada a la torneria de 
fusta que va estar 7 anys des de 
1900. I la fàbrica de pianos de ma-
neta de Lluís Casalí, instal·lada el 
1907. Aquell mateix any sʼhi instal-
lava Francesc Rius el seu taller 
de reparació de maquinària que, 
traspassat a lʼAmadeu Pérez, ha 
continuat lʼactivitat fins al 2003.

Les altres informacions ens diuen 
que va estar-hi un temps la fàbrica 
de gasoses Tersa i en un dels pisos 
es va guardar durant uns anys bona 
part de lʼarxiu de la CNT.

Ara, el pla dʼactuació dʼhabitat-
ge social per a Ciutat Vella 2004-
2007 planeja fer-hi 30 habitatges 
socials. Si es conserva serà una 
bona reconversió.

XAVIER BASIANA / JAUME  ORPINELL
La fàbrica Estruch, un dels pocs testimonis fabrils del Raval. 

SALVA CLARÓS
Gratacels com la torre Agbar amenacen el futur de la torre de Can Ricart

LʼAjuntament estudia 
conservar mig recinte 
i lʼinterès immobiliari 
amb lofts i oficines 
enlloc de tallers



8 CRÒNICA gener-febrer de 2006

La Veu del

CARRER

Vides de claveguera
A Barcelona viuen 
1.593.075 persones. Cada 
dia es fan un milió dʼim-
mersions sota terra per 
desplaçar-se dʼun punt a un 
altre de la ciutat en el que 
hem anomenat la xarxa de 
metro. En aquest viatge als 
intestins presentables de 
la ciutat més dʼuna vegada 
hem pogut coincidir amb 
algun membre dʼuna de les 
comunitats animals més 
nombroses de Barcelona: 
les rates de claveguera.

EDUARD CALVET

Normalment les rates fan vida a la 
xarxa de clavegueram de la ciutat, 
que abasta un total de 1.450 qui-
lòmetres lineals. Dins dʼaquests 
túnels soterrats poden trobar els 
aliments per a la seva subsistèn-
cia. Provenen del menjar que els 
humans llencem a les canonades 
de casa nostra, però moltes vega-
des el servei de menjar a domicili 
del que disposen aquests animals 
és insuficient. Llavors és quan 
sʼaventuren a pujar al terreny dels 
humans per alimentar-se.

La rata de claveguera o ratus 
norvegicus ha estat vista en tots 
els districtes de Barcelona, des de 
Sants Montjuïc a Nou Barris, però 
on sʼha prodigat més la presència 
dʼaquests animals és al distric-
te de Sant Martí. Els veïns del 
Poblenou denuncien que tenen 
problemes de rates en els solars 
i descampats que estan en obres. 
Més concretament han detectat 
rates al carrer Sant Joan de Malta 
cantonada amb Pere IV, al carrer 
Sancho dʼÀvila i a Can Ricart.

Espais on treure el nas

Les zones on es fan obres són 
uns dels llocs predilectes de les 
rates per treure el nas, ja que es 
formen molts espais on amagar-
se. Segons Víctor Rubio, director 
tècnic de lʼempresa de control 
de plagues Ibertrac, “les rates 
acostumen a defugir la presència 
humana, però a vegades sʼacos-
ten a zones habitades per qüestió 
de necessitat. A la tardor sʼacos-
tumen a veure moltes perquè és 
època de pluges i el clavegueram 
sʼomple dʼaigua. Les altres dues 
grans raons perquè surtin a lʼexte-
rior són la massificació de rates a 
les clavegueres i la gana”.

Aquests animals saben molt 
bé on anar. Els punts de recollida 
dʼaliments per a rates que hi ha a 
Barcelona són nombrosos i movi-
bles, però un dels que es manté 
amb el pas del temps és el que hi 
ha a Fort Pienc, al districte de lʼEi-
xample. A lʼalçada de lʼAvinguda de 
Diagonal amb el carrer de Castille-
jos hi ha un descampat on, segons 
els veïns de la zona, “Parcs i Jar-
dins hi planta blat cada any i sʼhi 
veuen rates molt grosses. Lʼempre-
sa de zoonosi hi actua cada any, 
però el problema continua”.

La rata de claveguera és un ro-
segador llarg i robust, la seva cua 
és gairebé tan llarga com el cos, 
que pot arribar als 25 centímetres. 
Té un color marronós semblant al 
del cafè, nas xato, orelles petites 
i pot arribar a pesar mig quilo. Té 
un excel·lent sentit del gust, de lʼol-
facte, del tacte i de lʼoïda, però els 
seus ulls no distingeixen colors.

Control de plagues i població

LʼAgència de Salut Pública de 
Barcelona és lʼencarregada del 
control de plagues a la via pública 
i a la xarxa de clavegueram de la 
ciutat. Durant el 2005 han registrat 
835 incidències amb rates, el que 
representa un 30 % menys que 
lʼany anterior. Com a exemple po-
sitiu de la tasca de lʼAgència tenim 
el cas del Districte dʼHorta-Guinar-
dó que, tal i com han afirmat des 
de lʼassociació de veïns, durant el 
2004 van patir nombrosos proble-
mes amb rates, però ara ja sʼhan 
solucionat. En total en aquest dis-
tricte, lʼAgència de Salut Pública té 
registrades 240 incidències durant 
el 2004, que es redueixen a un 
centenar durant el 2005.

El que fa lʼAgència de Salut 
Pública és controlar la població de 
rosegadors perquè no es convertei-
xi en un problema. Segons el tipus 
dʼincidència que es troba, lʼagència 

pot actuar de tres maneres: amb 
mesures correctores com la neteja 
dʼescombraries o airejat de la vege-
tació de la zona; posant trampes 
per capturar aquests animals o 
utilitzant les mesures químiques, 
el que tota la vida sʼha anomenat 
posar verí a les rates. Però “aquest 
animal és curiós i prudent”, explica 
Rubio, “abans de menjar alguna 
cosa sʼho mira molt”.

A més, segons explica Joaquim 
Gosálbez, director de la línia de 
recerca de biologia de mamífers 
terrestres de la Universitat de 
Barcelona, “les rates de clavegue-
ra acostumen a moureʼs en grups 
familiars on hi ha una jerarquia molt 
marcada. Quan troben aliments, 
el mascle dominant és el primer 

a provar el menjar i, si mor, les 
altres ja no el tasten”. Per aquesta 
raó “no es fan servir verins ràpids, 
sʼutilitzen elements químics que les 
matin al cap dʼhores perquè així 
tʼassegures que la resta del grup 
també mengi del verí”, explica el 
director tècnic dʼIbertrac.

La raó per la qual hi ha una dèria 
tan gran en eliminar aquests ani-
mals és pels perjudicis que poden 
comportar en la nostra societat, 
tant en el terreny econòmic com 
en el sanitari. El biòleg Gosálbez 
explica: “les rates de claveguera 
són transmissores de malalties 
com la toxoplasmosis, que afecta 
a les embarassades, però perquè 
et contagiïn primer tʼhan de mos-
segar o has de tocar la seva orina. 
Aquests animals també fan molt de 
mal en les infraestructures de la 
ciutat. Moltes vegades roseguen 
cables o fustes, però no perquè 

els agradin, sinó perquè necessiten 
desgastar les dents. Com a animals 
rosegadors que són, les dents inci-
sives els creixen indefinidament i, si 
no les desgasten, es podrien trobar 
que no poden tancar la boca”.

Origen i futur

Les rates de claveguera són ori-
ginàries del sud-est asiàtic i van 
arribar a Barcelona durant el segle 
XVIII a través dels vaixells comer-
cials, com a totes les principals ciu-
tats portuàries dʼEuropa. Al principi 
es van quedar a viure al port, però 
progressivament es van anar ex-
pandint pel territori. “Històricament 
les clavegueres de la ciutat sʼhan 
netejat amb un raticida natural: les 
pluges. Ara potser ja no tant degut 
al nou sistema de clavegueram, 
però cada vegada que plovia fort, 
les clavegueres sʼinundaven i lʼai-
gua sʼenduia moltes cap al mar. 
Per això apareixien les platges 
plenes de rates mortes”, explica 
Gosálbez. Però per moltes rates 
que morin sempre nʼhi ha més, ja 
que “és impossible matar totes les 
rates perquè sempre en quedarà 
alguna i després aquesta té menys 
competència en lʼhàbitat i es repro-
dueix més fàcilment. Hem de tenir 
en compte que les rates es poden 
reproduir durant tot lʼany. Lʼúnic 
que es pot fer és reduir al màxim la 
font dʼaliment i mantenir una pobla-
ció estable”, assegura el biòleg de 
la Universitat de Barcelona.

Després de gairebé tres segles 
de compartir ciutat, sembla que 
els barcelonins hem acceptat el 
veïnatge de les rates de clavegue-
ra. La seva presència a la super-
fície urbana està molt mal vista, 
però quan les veiem caminant per 
les vies del metro la nostra reacció 
sʼapropa més a la tolerància que 
a la indignació. Possiblement, la 
línia imaginària més profunda que 
separa el món humà del de les 
rates de claveguera es troba a la 
punta de lʼandana del metro.

JORDI TARRÉS
Les rates campen amunt i avall dels 1.450 quilòmetres de clavagueres que hi ha a Barcelona. 

INCIDÈNCIES 2004-2005
Districte 2004 2005
Ciutat Vella 86 71
Eixample 133 67
Sants-Montjuïc 96 52
Les Corts 42 42
Sarrià-St. Gervasi 67 70
Gràcia 85 75
Horta-Guinardó 240 100
Nou Barris 187 134
Sant Andreu 83 71
Sant Martí 163 153
TOTAL 1.182 835

RATES I RATOLINS A BCN

Font: Agència de la Salut Pública. Institut de 
Seguretat Alimentària i de Salubritat. Servei 
dʼHigiene Pública i Zoonosi.

Poblenou, Eixample 
i Nou Barris 
denuncien la 
presència de rates

En5 paraules

Guàrdia en coma

Van conmocionar la ciutat els 
fets ocorreguts la matinada 
dels 3 de febrer, quan es 
van produir gravíssims 
enfrontaments entre joves 
que celebraven una festa al 
carrer Sant Pere més Baix i 
la guàrdia urbana, resultant 
ferit i en estat de coma un dels 
agents. L’Assemblea d’Okupes 
de Barcelona ha fet pública 
una nota on manifesta que els 
ocupants d’aquest habitatge 
“mai no han estat relacionats 
amb el moviment okupa de 
la ciutat”. L’Assemblea ho 
argumenta per “l’organització 
de festes per al propi lucre, el 
lloguer d’habitacions i també 
per les relacions que mantenia 
uns dels membres de la casa 
amb els cossos policials”.

Sense sostre

A principis de gener, 618 
persones havien dormit 
en el nou centre d’acollida 
nocturna de la Mar Bella. 
Els serveis municipals 
havien realitzat 2.852 
contactes amb persones 
que viuen al carrer. 
Moltes entrevistes van ser 
repetides. És sabut que el 
número de persones “sense 
sostre” és molt superior. De 
les 618 estades nocturnes, el 
25,2% eren persones “sense 
sostre”, el 22,7% persones 
amb toxicomanies i 22,7%, 
immigrants sense papers.

Jubilació i pobresa

Dels 336.241 barcelonins més 
grans de 65 anys, un 22% 
disposa de 240 a 375 euros al 
mes per sobreviure. El 6,2% 
viuen amb menys de 240 
euros mensuals, una situació 
de clara exclusió social.

Gas Natural ven

La societat immobiliària 
Mobinmob R.E. ha comprat 
per 34 milions d’euros la seu 
que Gas Natural tenia al 
Portal de l’Àngel. Un edifici 
modernista projectat per 
l’arquitecte Josep Doménech 
i Estapa. El nou propietari 
llogarà quatre plantes a la 
marca de botigues H&M. 
Una altra venda que eleva 
uns graons més el llistó 
especulatiu.

Pedro: no oblidem

Enguany farà 14 anys de 
l’assassinat d’un jove de Sant 
Martí de Provençals. En el 
seu moment va ser detingut 
un policia que va quedar 
lliure. Fins al moment no s’ha 
detingut a l’autor dels trets. 
La seva família reivindica 
que es reobri el cas. En 
democràcia és fonamental 
esclarir assassinats tan foscs 
com el que comentem.
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Lʼaeroport del futur competirà 
en insostenibilitat
Un aeroport intercontinental amb una capacitat per 
rebre 40 milions de passatgers a lʼany, nova pista per 
arribar als 90 moviments per hora (400.000 operacions 
anuals) i nova terminal connectada amb lʼactual i amb 
les xarxes de transport. Zona de mercaderies capaç 
de gestionar 600.000 tones. Nous espais destinats 
al manteniment dels avions i altres serveis tècnics. 
Tot complementat amb la “ciutat aeroportuària”, amb 
hotels, oficines i aparcaments i els corresponents nous 
enllaços viaris. Vet aquí lʼinsostenible macroaeroport 
que Barcelona preveu per al futur.

JOAN PONS
Membre dʼEcologistes en Acció de Catalunya

El nou aeroport, juntament amb la 
conversió del port en el gran centre 
de distribució del sud dʼEuropa i la 
posada en funcionament de noves 
carreteres de gran capacitat i de 
ferrocarrils dʼalta velocitat, sʼem-
marca dintre de la concepció de 
Barcelona com a epicentre dʼuna 
àrea amb una població de més de 
17 milions dʼhabitants, lʼeuroregió 
de lʼArc Mediterrani, que abasta, a 
més dels Països Catalans, lʼAragó 

i les regions de Migdia-Pirineus i 
Llenguadoc-Rosselló.

I és aquesta la ferma aposta 
de lʼAjuntament de Barcelona, de 
la Cambra de Comerç i de bona 
part dels membres del Govern de 
la Generalitat, que sʼha materia-
litzat, pel que fa a lʼaeroport, en 
la demanda de suspensió de la 
proposta del departament de Medi 
Ambient i Habitatge dʼampliar, a 

la franja litoral de Viladecans i el 
Prat, les zones protegides del Del-
ta del Llobregat per incloure-les a 
la Xarxa Natura 2000, pla europeu 
destinat a la preservació dels hà-
bitats i de la fauna i la flora silves-
tres. Però, ¿què es pot retreure a 
tan important ampliació del nostre 
aeroport que, segons els seus 
promotors, és una necessitat im-
periosa per a la competitivitat de 
lʼeconomia catalana?

Ecosistemes i economia

En primer lloc, cal fer referència al 
seu important impacte territorial, 
que tindria com a resultat la des-
aparició definitiva de la continuïtat 
dels paisatges i ecosistemes del-
taics (zones humides, pinedes, 
horta) ja molt afectada per les 
actuacions del Pla Delta (desvia-
ment del riu Llobregat, Zona dʼAc-
tivitats Logístiques lligada al port, 
la mateixa tercera pista ja en fun-
cionament), i que deixaria com a 
únics relictes per a la vida animal i 
vegetal els espais actualment pro-
tegits al voltant de les llacunes. En 
fi, lʼeliminació definitiva dʼun luxe 
dintre dʼuna densa conurbació 
metropolitana: un delta natural i 
agrícola viu.

No tot és només afectació als 
ecosistemes. Hi ha altres proble-
mes mediambientals que incidiri-

en negativament en la qualitat de 
vida a les poblacions veïnes del 
macroaeroport. El més important, 
la contaminació acústica, ja ha 
estat una de les conseqüències 
de lʼúltima ampliació: lʼentrada en 
servei de la tercera pista, que ha 
intensificat el soroll sobre zones 
habitades, ha produït mobilitzaci-
ons populars i protestes dels ajun-
taments implicats, consistoris que, 
no cal amagar-ho, sovint nʼhan 
estat corresponsables, com en el 
cas de la urbanització del barri de 
Gavà Mar, decidida quan tothom 
sabia que lʼaeroport sʼampliaria.

Per a qui pensi que les afecta-
cions fins ara explicades són se-
cundàries i que sʼhan de supeditar 
al dinamisme econòmic del nostre 
país, també podem apuntar alguns 
dubtes sobre la pretesa necessitat 
del macroaeroport en termes de 
competitivitat. El principal seria 
posar en qüestió les xifres de les 
previsions del creixement del trà-
fic aeri tant de persones com de 
càrrega en un context mundial on 
els alts preus del carburant a curt 
termini i la seva escassetat a mig, 
dissenyen un escenari força pro-
bable de crisi de creixement en el 
transport aeri.

Els continus problemes de 
viabilitat econòmica de les princi-
pals companyies només fan que 
reforçar aquesta tesi. No en va els 
plantejaments dels objectius dʼin-
fraestructures de transport de la 
mateixa Unió Europea deixen de 
banda lʼaeri i se centren en la po-
tenciació de les xarxes ferroviàries 
i del cabotatge marítim, sistemes 
molt més sostenibles per suportar 
lʼintens trànsit, sobretot pel que fa 
a les mercaderies.

Per tot això, cal valorar sere-

nament si és raonable convertir 
el Prat en un macroaeroport per 
a competir econòmicament, però 
també amb insostenibilitat, amb la 
resta de grans ciutats europees o, 
contràriament, podem estalviar-nos 
la desaparició del Delta i lʼimpacte 
sobre la població del seu entorn 
amb alternatives econòmiques, 
logístiques, ecològiques i socials 
viables més satisfactòries. És una 
de les principals incògnites que ens 
desvetllarà el Pla Territorial Metro-

polità de Barcelona, que sʼestà el-
laborant. Esperem que en aquest 
lʼhisterisme desenvolupista pesi 
menys que el benestar de la majo-
ria i no se segueixin perpetuant es-
quemes de mobilitat i dʼordenació 
del territori propis del segle passat.

Lʼalternativa de Girona i Reus

Hi ha alternatives; la descentra-
lització del sistema aeroportuari 
català, amb la internacionalització 
real de Girona i Reus. Cal redirigir 
vols cap a aquestes destinacions, 
sobretot part dels procedents del 
centre i nord dʼEuropa, amb un 
percentatge de viatgers relativa-
ment important que té com a des-
tinació els litorals respectius, i així 
superar lʼestigma de només ser 
aeroports per a línies de baix cost. 
Això fa imprescindible dotar-los de 

connexions ferroviàries freqüents i 
directes amb les ciutats més prò-
ximes (Girona, Reus, Tarragona), 
amb Barcelona i el seu aeroport 
i, per descomptat, amb les àrees 
turístiques de la costa.

Una nova concepció del trans-
port aeri, que ha dʼaplicar a les 
seves tarifes els costos reals 
dʼaquest mitjà per així acotar el 
seu ús a lʼestrictament necessari. 
En aquesta línia, a més dʼin-
cloure-hi els costos ambientals 
que comporta (contaminació at-
mosfèrica i acústica, consum de 
territori, utilització dʼenergia no 
renovable…), es fa imprescindible 
carregar al querosè els impostos 
que qualsevol altre combustible 
porta incorporats al seu preu i 
eliminar qualsevol subvenció 
pública a les línies aèries perquè 
aterrin als nostres aeroports. Així 
sʼacabaria amb el surrealisme que 
pot ser més barat anar amb avió a 
Berlín que amb cotxe de línia a la 
Vall dʼAran.

A més a més, aquesta nova 
manera de concebre els despla-
çaments aeris sʼha dʼincloure en 
una forma més sostenibilista de 
viatjar i també de viure. El consum 
de productes produïts en un en-
torn molt més pròxim (evitant, per 
exemple, que moltes de les roses 
que regalem la diada de Sant Jordi 
vinguin per via aèria de Colòmbia) 
o lʼús de les teletecnologies com a 
alternativa a lʼassistència a reuni-
ons a centenars o milers de quilò-
metres són només uns exemples 
dʼactituds que, juntament amb la 
racionalització de les tarifes abans 
esmentada, farien rebaixar sen-
siblement el número dʼavions de 
passatgers i càrrega que sʼenlai-
ren contínuament arreu del món.

ANNA BOYÉ
Segons els seus promotors, lʼampliació de lʼaeroport és una necessitat imperiosa per lʼeconomia. 

Econòmicament, 
el context mundial 
apunta a una crisi 
de creixement en el 
transport aeri

ANNA BOYÉ
Cal replatejar-se una nova concepció del transport aeri.

Estem perpetuant 
esquemes de 
mobilitat i ordenació 
del territori propis del 
segle passat
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La cobertura de las vías de Sants, 
un proyecto insuficiente
El Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Fomen-
to proponen solucionar el histórico problema de inco-
municación del barrio del Mercat Nou con un proyecto 
que prevé cubrir el trazado ferroviario con un cajón de 
hormigón, abandonando la verdadera y definitiva solu-
ción: el soterramiento de las vías.

RAFAEL ALCAIDE

El conjunto poblacional confor-
mado por la ciudad de Barcelona 
y su área metropolitana, con una 
extensión aproximada de 600 
km2 y una población cercana a 
los 3.500.000 habitantes, se halla 
surcado por diversas líneas de 
ferrocarril, tanto de vía de ancho 
español (1,667 m), como de vía de 
ancho internacional (1,435 m) y de 
vía estrecha (1 m).

La mayor parte de los trazados 
de estas líneas, hasta su llegada 
a la ciudad de Barcelona e incluso 
dentro de la misma ciudad, discu-
rre en superficie, a nivel de la ca-
lle, interrumpiendo la comunica-
ción viaria y vecinal, como sucede 
en el barrio de Mercat Nou desde 
la inauguración del trazado ferro-
viario entre Barcelona y Molins de 
Rei en 1854. En la actualidad, tras 
más de 150 años de sucesivos de 
inexplicables aplazamientos y 
de reivindicaciones vecinales, el 
Ayuntamiento de Barcelona y el 
Ministerio de Fomento han pro-
puesto un proyecto de reforma 
urbana que dista mucho de con-
templar una verdadera y definitiva 
solución (el soterramiento de las 
vías) del grave problema de inco-
municación que padece el  barrio.

El proyecto consiste en cubrir, 
mediante un cajón de hormigón, 
el trazado ferroviario (800 metros 
aproximadamente) comprendido 
entre la salida sur de la estación 
de Sants y la calle Riera Blanca 
en LʼHospitalet. Por dicho trazado 
discurren, actualmente, las vías 
férreas de la línea 1 del metro y 
las de cercanías y largo recorrido 
de Renfe que comunican Barce-
lona, por el sur, con Hospitalet y 
el Prat, y que soportan más del 
70 por ciento de las circulaciones 

ferroviarias diarias entre Barce-
lona y el resto de España. Este 
trazado o corredor ferroviario 
constituye una tremenda herida 
urbana, que divide inexorable-
mente el barrio del Mercat Nou 
en dos partes y se halla pre-
sente desde la inauguración del 
ferrocarril de Barcelona a Molins 
de Rei en 1854, como ya se ha 
apuntado anteriormente.

150 años de olvido premeditado

Ha transcurrido siglo y medio y la 
reivindicación vecinal sigue pen-
diente. De hecho, hasta la publica-
ción del proyecto de cobertura del 
actual Ayuntamiento barcelonés, 
ninguno de los sucesivos gobier-
nos estatales, autonómicos o mu-
nicipales ha sido capaz de afrontar 
el problema con garantías de solu-
ción, postergándose ésta indefini-
damente y, con ella, la situación de 
aislamiento y de incomunicación 
entre sí de los dos sectores del 
barrio de Mercat Nou.

Al iniciarse el siglo XX, la zona 
comprendida entre el corredor fe-
rroviario, la calle de Badal y la ca-
rretera de Sants estaba destinada, 
en su mayor parte, a usos agríco-
las. Sin embargo, la construcción 
del nuevo mercado de Sants en 
los terrenos del Hort Nou, que el 
Ayuntamiento barcelonés había 
adquirido para tal fin, y su inau-
guración en 1913, contribuyeron a 
que la zona se fuese urbanizando 
de manera progresiva. Así, en 
muy poco tiempo, las circulacio-
nes ferroviarias que hasta aquel 
momento habían discurrido a nivel 
de campos y sembrados, ahora se 
llevaban a cabo a nivel de la calle, 
muy cerca de las nuevas vivien-
das que se iban construyendo y 
del trazado de las nuevas calles, 

que se veía interrumpido por el 
paso del ferrocarril. De esta ma-
nera, con el paso del tiempo se 
fue generando un problema de 
intercomunicación viaria y vecinal 
que ha perdurado, agravándose, 
hasta la actualidad.

Durante este largo período 
temporal, las oportunidades de 
acometer las obras necesarias 
para soterrar las vías no han falta-
do; entre ellas algunas de las más 
recientes: la electrificación de las 
líneas ferroviarias entre Barcelona 
y Tarragona (1956), la cobertura 
de la calle Aragón (1959-62), la 
construcción de la Ronda del Mig 
(1968-1975), la inauguración de la 
nueva estación de Sants (1981), o 
la designación de Barcelona como 
sede olímpica (1986). Una serie 
de oportunidades que se han ido 
perdiendo, incomprensiblemente, 
por el olvido negligente e inte-
resado de las administraciones 
públicas.

Unas administraciones que 
siempre han puesto énfasis en la 
dificultad del proyecto, por diver-
sas cuestiones técnicas y por ver-
dadera falta de voluntad política. 
Es cierto que las obras de soterra-
miento podrían haber comportado 
innumerables problemas en la 
redes de alcantarillado y abaste-
cimiento de electricidad, agua y 
gas, al igual que la posibilidad de 
encontrar filtraciones del acuífero 
subyacente o terrenos más resis-
tentes a la perforación. Pero no es 
menos cierto que los adelantos de 
la ingeniería podrían haber solu-
cionado dichos inconvenientes, 
como de hecho así ha ocurrido en 
otras zonas de Barcelona, durante 
la construcción de la línea de me-

tro en Poblenou, o la prolongación 
de la línea 1 de metro hacia Santa 
Coloma de Gramenet, bajo el le-
cho del río Besòs.

El cajón no es la solución

Actualmente, la llegada del Tren 
de Alta Velocidad a la ciudad de 
Barcelona comporta una solución 
del problema que está muy lejos 
de ser la que realmente necesita 
el barrio de Mercat Nou: un ca-

jón de cemento que cubrirá las 
vías de acceso a la estación de 
Sants. Dicha construcción, que 
se extiende, en el proyecto, desde 
la entrada al túnel de acceso a la 
estación de Sants hasta la Riera 
Blanca, alcanza en algunos casos 
una altura de más de 10 metros, 
llegando hasta el segundo o tercer 
piso de los edificios situados en 
la calle de Antoni Capmany. Esta 
altura, desmesurada, se pretende 
disimular con zonas ajardinadas 
y vegetación situadas en el techo 
del cajón que tendrá dos niveles, 
debido al diferente gálibo existente 
en las líneas del metro y las de fe-
rrocarril. Por otra parte, las actua-
les ocho vías del trazado quedarán 

reducidas a seis (el trazado del 
Tren de Alta Velocidad se efectúa 
en túnel desde la Torrassa) y el es-
pacio resultante se utilizará como 
separación entre el muro y los 
edificios situados en dicha calle. 
Por último, se habilitará y mejorará 
el paso subterráneo de la Riera de 
Tena y, en el cruce con la calle de 
Badal, se ubicarán escaleras me-
cánicas para facilitar el ascenso a 
la plataforma superior del cajón y 
el descenso de la misma.

Esta solución no hace otra 
cosa que amortiguar el ruido pro-
vocado por el continuo paso de los 
convoyes y desplaza el problema 
del barrio setecientos metros 
más allá, al vecino municipio de 
LʼHospitalet. Curiosamente, de 
los diagramas que acompañan al 
proyecto, ninguno hace referencia 
al extremo final del cajón, ni tam-
poco se explica qué tipo de rema-
te constructivo se proyecta para 
el mismo. En cuanto al impacto 
visual que produce el proyecto en 
su conjunto, hay que destacar que 
pese a los adornos vegetales de 
la cubierta y las celosías de las 
paredes laterales del cajón, des-
tinados a amortiguar los efectos 
visuales del mismo, la impresión 
final es desoladora. Por otra parte, 
es previsible que ante la ejecución 
de dicho proyecto, las viviendas 
afectadas sufran una pérdida im-
portante respecto a su valor actual 
en el mercado inmobiliario. Y, por 
último, la barrera que supone el 
corredor ferroviario actual, se 
verá reemplazada por otra barrera 
arquitectónica, (consistente en la 
elevación de más de 10 metros 
del cajón de hormigón sobre las

Pasa a la página 11 ✒

RAFAEL ALCAIDE
La oposición al proyecto ha inspirado carteles de protesta como el de la foto, en la calle Tarragona. 

El proyecto actual 
constituye una 
tremenda herida 
urbana que aísla 
e incomunica dos 
sectores del barrio 
del Mercat Nou

JORDI SOLER
Vecinos de Sants en plena acción reivindicativa.
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Viene de la pàgina 10
vías y las calles adyacentes) que 
interrumpirá sin duda alguna la 
continuidad óptima de comunica-
ción, la permeabilidad transversal 
de la que habla el proyecto y que 
reclaman los vecinos. Tampoco 
se puede entender que, cons-
truyéndose un nuevo túnel para 
las dos vías de ancho UIC (inter-
nacional 1,435 m) de la Línea de 
Alta Velocidad, salvando todos los 
obstáculos que impone el subsu-
elo de la zona, especialmente el 
acuífero, no pueda dicho túnel ser 
construido mediante técnicas que 
permitan incluir las restantes vías 
de Renfe y metro de Barcelona. 
Por todas estas cuestiones, re-
sulta obvio que el cajón no es la 
solución que necesita el barrio.

Voluntad política

Actualmente, los avances téc-
nicos en materia de ingeniería 
y arquitectura permiten afrontar 
con éxito obras que comportan 
horadar túneles en terrenos de 
composición compleja y apor-
tan soluciones a los problemas 
constructivos en infraestructuras 
de transporte, en las que no es 
posible suspender el servicio, 
como es el caso del trazado 
ferroviario de Mercat Nou. Si 
hasta 1956, cuando se electri-
ficó definitivamente el tendido 
ferroviario, no podía concretarse 
el soterramiento de las vías debi-
do a las circulaciones mediante 
tracción vapor, hoy, cuando 
se cumplen cinco décadas de 
aquella coyuntura, no deben 
existir imponderables físicos 
para soterrar el trazado ferrovia-
rio que no se puedan solucionar 
técnicamente. No deben ser 
válidos argumentos como que 
la solución del cubrimiento es 
más razonable y menos costosa; 
tampoco la falta de presupuesto 
o la presunta inviabilidad eco-
nómica del proyecto deben de 
ocultar la falta de una verdadera 
voluntad política para iniciar, sin 
más dilación, el estudio, la ela-
boración y la puesta en marcha 
de un proyecto que reintegre al 
barrio y a los vecinos de Mercat 
Nou la continuidad espacial que 
desde hace tanto tiempo vienen 
reclamando. Una continuidad 
espacial, una permeabilidad 
transversal que sólo se puede 
conseguir con el soterramiento 
total del corredor ferroviario.

Telefònica i Fabra i Coats, 
lʼespeculació que no para

ALBERT RECIO

Sovint hem denunciat que lʼAjun-
tament malbarata el sòl públic. 
Ara es presenten dos nous casos 
on, com a mínim, podem posar en 
dubte lʼeficàcia del Govern de la 
ciutat en defensar els interessos 
comuns de la ciutadania i fer front 
als taurons especulatius. Una re-
flexió que només podem fer a par-
tir del que hem llegit a la premsa, 
el que potser ens fa perdre alguns 
aspectes bàsics.

El 23 i 24 de novembre La 
Vanguardia i El País publicaven 
la noticia de lʼacord entre lʼAjunta-
ment i Telefónica segons el qual es 
permetia a la companyia reconver-
tir el seu gran edifici de lʼavinguda 
Roma en habitatges de venda 
(400). A canvi, lʼempresa cedia 
dos espais interiors de lʼEixample, 
transferia edificabilitat de dues 
parcel·les pròpies ocupades per 
edificis modernistes catalogats (és 
curiós aquest plus dʼedificabilitat 
dʼespais dʼaquestes característi-
ques), pagaria 16 milions dʼeuros  i 
reconvertia  en sòl dʼequipaments 
els solars de 9 instal·lacions de 
lʼempresa (en concret, Mercaders, 
Paral·lel, Arenes, Sant Pau, Loreto, 
Carmel, Horta, Sant Andreu-Pros-
peritat, Torres i Bages). No ens 
fem, però, il·lusions: es tractarà 
dʼequipaments privats (una altra 
font de negoci per a lʼempresa) i 
només un pot passar a mans públi-
ques. La mateixa informació calcu-
lava un benefici net per a lʼempresa 
de 227 milions dʼeuros.

Qui pagarà els costos?

La justificació dʼaquest regal és 
que, a canvi, Telefònica es com-
promet a invertir 200 milions a una 
nova seu i centre dʼalta tecnologia 
al 22@, que pel que es veu, és 
una inversió que farem tots els 
ciutadans de Barcelona, encara 
que serà lʼempresa qui en tingui el 
control (i dʼentrada encara li que-
daran 27 milions per lʼesforç que 
farà quedant-se a la ciutat). Ja se 

sap que el progrés tecnològic té 
uns costos que algú ha de pagar.

Més sorprèn encara el cas de 
Can Fabra. El 18 de setembre 
Renta Corporación (vegeu qua-
dre) comprava el local, qualificat 
dʼequipament, per una quantitat no 
publicada a la multinacional Coats 
Vileya. El 13 de desembre lʼAjunta-
ment anunciava la compra per 50 
milions, que pagarà amb solars (un 
a Poblenou i altres per determinar), 
augments dʼedificabilitat (a Sarrià 
Sant Gervasi) i 17 milions en efec-
tiu (més o menys el que cobrarà de 
Telefònica). El grup municipal de 
CiU (no hi ha res millor que estar a 
l  ̓oposició per descobrir  corrupte-
les) va denunciar que el cost total 
de lʼoperació era de 51,6 milions 
dʼeuros i Renta havia comprat 
lʼedifici per 31. El Govern municipal 
va dir que el càlcul era exagerat 
perquè la immobiliària rehabilitaria 
lʼespai amb un cost de 7,5 milions 

dʼeuros. La pregunta que cal fer 
és per quina raó lʼAjuntament no 
va comprar abans a Coats per 35 
milions  (per posar una xifra que 
superés lʼoferta de Renta Corpo-
ración). Ens hagués estalviat una 
bona picossada, equivalent en va-
lor al segon solar que caldrà cedir a 
Renta. Es tracta dʼun cas dʼincom-
petència? O és que calia quedar bé 
amb algú? És que aquests gerents 
municipals que un dia i un altre es 
venen els avantatges de les soluci-
ons de mercat (incloent-hi la com-
pra i venda de sòl per finançar la 
ciutat) encara no han après a jugar 
a aquest joc?

Més aviat sembla que un cop 
més, importants interessos privats 
han tornat a imposar la seva llei 
davant dʼuna Administració inca-
paç, per ideologia, per manca de 
voluntat o timidesa, de fer prevaler 
el bé públic per sobre dels interes-
sos dels taurons de les finances.

IGNASI R. RENOM
La seu de Telefònica a lʼavinduda Roma, un negoci rodó.

Grup immobiliari català espe-
cialitzat en compra i rehabili-
tació de grans edificis urbans 
per a habitatges dʼalt nivell i 
oficines. A més de Barcelona 
opera a Madrid, la Costa del 
Sol, París i Londres. El seu 
principal accionista es la 
família Hernández de Ca-
banyes. Té una participació 
minoritària el grup britànic 
de capital-risc 3i. Prepara la 
seva sortida a borsa. El 2005 
varen fitxar com a directiu 
Xavier Ventura, ex President 
de lʼAgència Metropolitana 
del Transport i la exministra 
del PP Anna Birulés.

Renta
Corporación

Camp Nou, nou pla

✒

REDACCIÓ

Amagada en una pàgina dʼesports dʼEl 
Periódico de Catalunya, una notícia infor-
mava de lʼacord entre Joan Clos i Joan 
Laporta per impulsar un nou pla urbanístic 
als terrenys del Camp Nou i rodalies. La in-
formació no apareixia en les pàgines referi-
des a Barcelona, com en dʼaltres ocasions. 
Dóna la impressió que es van descuidar, 
que va ser una filtració dʼun directiu que, 
per fer-se lʼimportant, va “cantar” al perio-
dista la nova situació.

Lʼarticle es titulava “Pla a la vista” i infor-
mava que la negociació ha suposat celebrar 
diverses reunions, en alguna ocasió amb la 
presència de Clos i Laporta, lʼúltima abans 

de Nadal passat. Escriu David Torras a El 
Periódico que “sʼhan pactat les bases del pla 
general, que inclourà lʼenderrocament del 
mini-estadi i la requalificació dʼuna part dels 
terrenys per construir habitatges, un número 
important dels quals de protecció oficial”. 
No dóna xifres. Però concreta que seran de 
12.000 a 15.000 les places del nou pavelló 
esportiu a construir. De la lectura del text es 
pot esbrinar que lʼAjuntament està pressio-
nat perquè en el canvi de cromos sʼinclogui 
la utilització de les instal·lacions esportives 
de Montjuïc. Lʼestadi quedarà lliure en tras-
lladar-se lʼEspanyol al seu nou estadi i la 
resta dʼinstal·lacions estan infrautilitzades.

La informació va agafar per sorpresa els 
veïns, i és normal. Però també va sorpren-

dre la regidora i alts càrrecs del districte 
que, en privat, manifestaven el seu males-
tar. No en sabien res.

La informació afegeix que no hi haurà 
instal·lacions lúdiques, ni cinemes: com a 
màxim, un hotel. Com no! Lʼarticle acaba di-
ent: “La requalificació dels terrenys reportarà 
grans beneficis econòmics al club”, i recorda 
que “el Real Madrid ingressarà 480 milions 
dʼeuros (80.000 milions de pessetes) per la 
venda de la seva antiga ciutat esportiva”.

El districte veta líders veïnals

Després de la revolada que va aixecar la 
informació, tan poc matisada, els veïns 
van reclamar més informació al districte. 
La regidora Montserrat Ballarín, que no ha 
aconseguit que Clos es reuneixi amb els 
veïns, va negociar amb Laporta, i el pre-
sident del Barça va citar els veïns per a la 
tarda del 31 de gener.

Els diferents dirigents veïnals es van 
personar a la seu del districte on sʼanava 
a celebrar la reunió i es van trobar amb la 
sorpresa que la regidora Ballarín només 
permetia participar a aquells que tenien càr-
rec de president. Adela Agelet, representant 
de lʼAV de Les Corts, que portava inclús una 
autorització del president per representar a 
lʼentitat, Lleonard Ramírez, de lʼAV del Racó 
de Les Corts, conegudíssim portaveu de la 
Plataforma contra el Barça 2000 i un tercer 
trepresentant de lʼAV de lʼavinguda Xile 
es van quedar al carrer. No els van deixar 
participar a la reunió. Ans al contrari, li va 
ser permesa lʼentrada a un representant del 
Barça que substituïa al mencionat Laporta. 
En el moment de tancar aquesta informa-
ció, la indignació en el teixit associatiu 
és gran i estaven decidits a presentar la 
corresponent denúncia. Així doncs, acord 
Clos-Laporta i falta de comunicació entre 
Ajuntament, moviment veïnal i Barça. 
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E
Mentides podridesEugeni Madueño

Periodista

L’Ajuntament de Barcelona ha 
aprovat una ordenança per re-
gular i garantir l’ús de “l’espai 
públic” a la ciutat en nom d’una 
convivència ordenada i pacífi ca. 
Pretén ser una “resposta demo-
cràtica i equilibrada”, conjugant 
lloables “activitats de foment i 
de prestació social” amb un sis-
tema repressiu extremadament 
rigorós, tant en la catalogació 
de les infraccions -denominades 
“normes de conducta”- com en les 
sancions.

La resposta municipal repre-
senta una certa fractura dels 
principis legals que han de presi-
dir l’exercici de la capacitat sanci-
onadora dels ens locals. I, a més 
a més, afecta negativament els 
drets de persones i col·lectius que, 
en bona part, estan situats en la 
marginació i l’exclusió social, com 
és el cas de “la prostitució al car-
rer”, “les conductes que adopten 
formes de mendicitat”, el comerç 
ambulant, etcètera. És a dir, col-
lectius mancats de recursos eco-
nòmics, si no directament pobres. 
Precisament a ells es refereix la 
recent enquesta de condicions de 
vida de l’INE, al considerar que el 
19,9% de la població, en altres pa-
raules, uns 8 milions de persones 
-part d’ells de la nostra ciutat- vi-
uen en condicions de greu preca-
rietat pel fet de no poder satisfer 
les seves necessitats humanes 
“d’una manera digna”.

Ningú no dubta de la capacitat 

sancionadora dels ajuntaments, 
però s’ha d’ajustar estrictament 
a la legalitat vigent, la llei esta-
tal del 1985 i l’autonòmica del 
1998, que conté la Carta Muni-
cipal de la ciutat. L’Ajuntament, 
en el seu impuls sancionador, ha 
anat molt més enllà dels límits 
que aquestes i altres lleis esta-
bleixen, i ha creat un autèntic 
codi repressiu.

El que en el preàmbul s’ano-
mena “prostitució”, en la norma 
es denomina “oferiment i sol-
licitud de serveis sexuals... re-
tribuïts”, i es prohibeix aquestes 
pràctiques si “exclouen o limiten 

la compatibilitat dels diferents 
usos de l’espai públic”. En aquest 
cas, si la persona requerida 
perquè abandoni el lloc no ho 
fes “podrà ser sancionada per 
desobediència a l’autoritat”. La 
defensa, doncs, de “l’espai pú-
blic”, que és el bé jurídic central 
de l’ordenança, condueix directa-
ment a la persecució i sanció de 
les persones que exerceixen la 
prostitució al carrer. Més enda-
vant, l’ajuntament assegura la 

seva col·laboració contra “activi-
tats de proxenetisme o qualsevol 
altra forma d’explotació sexual”, 
però és sabut que les xarxes 
criminals que actuen en la pros-
titució tenen una presència molt 
més important respecte de les 
dones que l’exerceixen en els més 
variats locals, lluny d’una inter-
venció immediata i directa de la 
policia local.

Passa el mateix amb la men-
dicitat, que se situa, injustifi -
cadament, en contradicció amb 
“el dret que tenen els ciutadans 
a transitar per la ciutat de 
Barcelona sense ser molestats 
o pertorbats” i “l’ús correcte de 
les vies i els espais públics”. Una 
infracció pot arribar a ser “l’obs-
taculització del lliure trànsit pels 
espais públics”. Es defi neix com 
il·lícita, i per tant sancionable, 
si la mendicitat és “intrusiva, 
insistent o agressiva” o si ex-
pressa una “actitud coactiva o 
d’assetjament”, quan en realitat 
si hi apareixen aquests compor-
taments estaríem davant d’in-
fraccions penals lleus que només 
es podrien perseguir davant la 
jurisdicció penal si els ofesos ho 
denunciessin. En aquest sentit, 
considerem que l’ajuntament no 
té prou legitimació per sancionar 
administrativament aquestes 
conductes.

L’adopció d’aquestes mesures 
repressives, que s’estenen a unes 
50 infraccions, podria constituir 

una discriminació institucional, 
fi ns al punt que es creés, en ter-
mes legals, un entorn intimida-
tori, humiliant o ofensiu.

Per una altra banda, els ens 
locals, desbordant els límits de 
les seves facultats legals, no 
poden crear sancions administra-
tives que no estan previstes en 
les lleis per substituir la multa, 
l’única sanció municipal prevista 
en la llei de règim local. L’ajunta-
ment està mancat de legitimació 
per imposar mesures restrictives 
de drets, reservades per al càstig 
dels delictes i faltes. El consenti-
ment de l’afectat, com així s’ha 

previst en alguns casos, no pot 
legitimar aquestes sancions. Per 
això, no es pot admetre que els 
captaires i altres ciutadans es 
puguin veure sotmesos, si no abo-
nen la multa, a “sessions d’aten-
ció individualitzada o cursos”.

Igual que tampoc la multa es 
pot substituir, com es pretén, 
per “sessions formatives, parti-
cipació en activitats cíviques o 
altres classes de treballs per a la 
comunitat” i, menys encara, san-

cionar qui no assisteixi a aques-
tes sessions. És una completa 
exasperació sancionadora, fi ns al 
punt d’incloure com a sanció ad-
ministrativa el que és una pena, 
prevista al Codi Penal, “el treball 
en benefi ci de la comunitat”. I 
si els infractors són menors no 
solament no està previst el seu 
consentiment sinó que tampoc 
són escoltats, com exigeix la Con-
venció dels Drets del Nen.

Per últim, l’ordenança incor-
pora la facultat reconeguda a la 
policia en la llei de protecció de 
seguretat ciutadana, l’anomena-
da llei Corcuera, que permet als 
agents de l’autoritat el trasllat 
dels que no poden ser immediata-
ment identifi cats a les dependèn-
cies policials amb l’objectiu únic 
de ser identifi cats. És greument 
preocupant que l’ordenança as-
sumeixi un dels aspectes més 
regressius d’una llei tan funesta 
per a les garanties democràtiques. 
Aquestes mesures policials podien 
tenir justifi cació excepcionalment 
i de forma exclusiva davant les 
infraccions més greus contem-
plades en aquesta llei. Però el 
reconeixement d’aquesta facultat 
policial en relació amb infracci-
ons administratives de dubtosa 
constitucionalitat, i algunes d’ex-
traordinària lleugeresa, resulta 
desproporcionat tant en l’exercici 
de les competències municipals 
com en el respecte dels drets fona-
mentals dels ciutadans.

L’Ajuntament ha 
creat un autèntic 
codi repressiu 
que desborda els 
seus límits legals

L’ordenança 
assumeix el 
aspectes més 
regressius de
la llei Corcuera

Kiosk

Les ombres dʼuna ordenança
Carlos Jiménez Villarejo, ex-fi scal anticorrupció
El Periódico, 30 de gener de 2006

l cinisme governa el món. El 
diccionari diu que cinisme és “mentir amb 
desvergonyia”. El rei del cinisme és Georges 
W. Bush. I Blair i Aznar li van al darrere. 
Mentir amb convicció, fermesa i sentit 
d’Estat forma part de l’estratègia neocon-
servadora per governar el món. Gràcies a 
la monumental mentida de que l’Iraq dispo-
sava d’armes de destrucció massiva, Bush 
es manté a la presidència d’EEUU i la po-
blació mundial està cada cop més insegura 

i atemorida, és a dir, més desitjosa de tenir 
governs forts com el seu. Atemorir primer 
per protegir desprès és la vella tàctica.

Per aconseguir els seus plans els cínics 
necessiten mentides “creïbles” o “versem-
blants” i mitjans potents a través dels 
quals comunicar-les a la població. I man-
tenir-les, doncs no es pot mentir una sola 

vegada, s’ha de tenir una estratègica, un 
pla, i fer-ho amb contundència i reitera-
ció, fi ns que la població estigui realment 
convençuda. No cal que els mitjans siguin 
de la seva propietat, ni tan sols ideològi-
cament “afi ns”. Els mitjans actuals -espe-
cialment els audiovisuals i els atomitzats 
de l’era digital- són mers aparells de 
transmissió de missatges, sense voluntat 
de raonar-los ni processar-los: simple-
ment d’emetre’ls. I si la mentida la diu el 

president d’un govern legítim -recordeu 
Aznar trucant als directors dels diaris 
jurant-los que l’atemptat d’Atocha havia 
estat obra d’ETA- allò lògic és que tots els 
mitjans se la creguin. I la difonguin.

Aznar va perdre per molt poc. Uns 
quants vots més i continua a la Moncloa. 
Així que ara que és a l’oposició manté la 
mateixa estratègia per reconquerir el po-
der. Les seves “armes de destrucció mas-
siva” actual són la negociació per pacifi car 

Euskadi i l’Estatut de Catalunya. En el 
primer cas, sembla evident que el PP pre-
fereix un país atemorit per la violència -i 
per tant desitjós d’un govern fort que aca-
bi amb ella-, que un país en pau. Respecte 
a les armes de destrucció catalanes, les 
va enumerar el general Mena al seu dis-
curs de la pasqua Militar: L’Estatut, que 
“rompe la unidad de España” i la llengua 
catalana, “que persigue al castellano”. 
Mentides que, dites a qualsevol lloc d’Es-
panya poden crear dubtes, però que senti-
des a Barcelona produeixen fàstic.

Des de fa mesos no hi ha declaració, in-
tervenció parlamentària, míting o acte del 
PP que no s’enfoqui en aquest sentit. Ata-
car Euskadi i Catalunya -on ja saben que 
no guanyaran més vots- per tal de tenir-los 
a la resta d’Espanya i així treure Zapatero 
del poder. Mentrestant continuaran “tren-
cant” Espanya -són ells els separadors; ho 
han estat sempre- inventant-se i propagant 
mentides i exacerbant fi ns al paroxisme les 
discussions mediàtiques sobre les mateixes 
mentides. Mentides podrides la raó fi nal de 
les quals només pot ser trencar el país i la 
convivència i qui sap si fi nalment justifi car 
una intervenció militar per a salvar-nos. 
Com Bush ha salvat els iraquians.

Mentir amb 
convicció forma 
part de l’estratègia 
neoconservadora per 
governar el món
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Prop del camí de Torre Melina, en el lloc que un dia van ocupar 
les molestes carpes musicals, avui existeix un veritable abocador. 
La foto es va fer el dia 30 de gener i la merda emmagatzemada hi 
porta setmanes i mesos. “Quasi un any”, ens diu un membre de lʼAV 
del Racó de Les Corts. Les fotos es van lliurar a lʼaudiència pública 
del districte celebrada el passat 2 de febrer. Part de lʼespai que 
ocupa lʼabocador és sòl públic, municipal. Sʼaplicarà lʼAjuntament a 
ell mateix les seves ordenances cíviques castigant i multant el seu 
incivisme?  Pot el municipi multar-se a si mateix? La multa lʼhauria 
de pagar el polític responsable per deixament de responsabilitats. 
Se li descomptarà del sou? Se lʼinhabilitarà per a tornar-se a 
presentar? Això sí és incivisme i no ser pobre o prostituta. 

Els preus del 
transport

EL CUARTO FOSC

EN POSITIU

Abocador municipal

El nadó, la mamella i un 
mosso (dʼesquadra, és clar)
Última quinzena de desembre. El debat sobre lʼordenança incívica 
ocupava les pàgines dels diaris. En un mercat municipal del barri 
de Gràcia, una jove i civilitzada mare donava el pit a una preciosa 
criatura. Una parella de mossos dʼesquadra se li va acostar i li va 
comminar a guardar-se la mamella on li cabés. No estava permès 
alletar públicament. “Està escandalitzant al personal”. Sorpresa 
i nerviosa, la mare va deixar dʼalimentar el nadó i, amb un cert 
aire de culpabilitat, va amagar el seu pit. Al mercat, la indignació 
va pujar de to i un grup de veïns i veïnes i la mateixa mare van 
decidir fer una concentració de protesta en el mercat per lʼactuació 
dels mossos. Curiosament, un dia després que el Plenari aprovés 
la polèmica ordenança. Una ordenança que deixa en mans del 
agents de lʼautoritat la seva interpretació i la presa de decisions. 
Els mossos van manifestar que havien actuat dʼaquesta manera 
“per protegir lʼinfant”. Incomprensible. La histèria cívica ens porta a 
aquestes grotesques situacions. A la mare, la nostra felicitació i un 
suggeriment: continuï donant el pit el seu preciós fill al mercat.

Dues Medalles dʼHonor de la 
ciutat vetades a Les Corts
No feia ni un mes que Lleonard 
Ramírez havia rebut la 
Medalla dʼHonor de la ciutat 
quan Montserrat Ballarín, 
regidora dels districte de Les 
Corts, li va vetar lʼassistència 
a una reunió amb el Futbol 
Club Barcelona junt amb 
lʼaltra Medalla dʼHonor, Adela 
Agelet, i diversos dirigents 
veïnals. Qui va ordenar a 
Montserrat Ballarín prendre 
aquestes decisions? Com és 

possible que dirigents polítics 
municipals, després de 25 
anys de democràcia, gosin 
decidir qui és representatiu o 
no de les entitats veïnals? El 
moviment veïnal és lʼúnic que 
ha concretat i concretarà qui 
el representa en les reunions 
amb les institucions. La resta 
és, com a mínim, intrusisme. 
O potser es tracta de deixar 
fora de joc a històrics dirigents 
veïnals que sʼhan caracteritzat 

per la seva independència 
i lluita decidida contra 
lʼespeculació. Montserrat, no 
siguis dèbil.

Es celebrava una roda 
de premsa per denunciar 
lʼactuació del mossos 
dʼesquadra al Forat de la 
Vergonya. En un moment 
donat, es va informar a la 
taula que entre els periodistes 
hi havia infiltrat un mosso 
dʼesquadra que no sʼhavia 
identificat. La presidenta de la 
Favb va informar de la seva 
presència i el va convidar a 
prendre la paraula. Lʼespia, 
pàlid, va declinar la invitació. 
No hi assistia per parlar, sinó 
per escoltar. A lʼendemà, el 
cap de premsa dels mossos 
trucava per disculpar-se. 
Mentrestant, lʼagent ja havia 
passat el seu informe.

Un espia 
a la Favb

Nuclear? Tancament Sala de venopunció: balanç positiu

El Carmel i la 
responsabilitat 
política
25.701 folis ocupa el sumari del 
Carmel. Un informe judicial que 
reconeix els errors comesos, 
relacionats amb la mala qualitat 
del ciment i la falta de previsió 
per elaborar estudis geològics. 
El País informava: “encara no 
hi ha cap imputat al cas, però 
és molt probable que lʼhagi en 
breu quan lliurin lʼinforme els 
dos perits designats”. Quan es 
van reclamar responsabilitats 
polítiques constestaven que 
primer sʼhavia dʼomplir de ciment 
lʼesvoranc i sol·lucionar els 
problemes dels veïns. Ha passat 
un any i ningú no les assumeix. 
No és cap favor a la democràcia. 

JORDI TARRÉS

LLEONARD RAMÍREZ

Com cada any, han apujat el 
transport públic per sobre de 
lʼIPC. Aquest abusiu augment 
sʼintenta disfressar manifestant 
que la pujada mitjana és del 
4,7%, però silencien que 
la modalitat més usada, la 
popular T-10, augmenta de 
6,30 euros a 6,65, és a dir, 
un 5,5%. Una pujada puntual 
i sense endarreriments. 
No passa el mateix amb el 
compromís que el metro sigui  
a lʼany 2006 accesible per a 
tothom. Les obres van a poc 
a poc o estan parades i en 
alguns casos no han començat 
encara. Aquest augment no ve 
sol. Ara informen que els trens 
de rodalies de Renfe sʼapugen 
un 5%. Pujar el transport públic 
per sobre de lʼIPC és potenciar 
lʼús del cotxe en una ciutat 
que supera el límit permès de 
contaminació de lʼaire.

En el seu primer any de 
funcionament, la sala 
de venopunció Baluard 
de Ciutat Vella ha atès 
142 toxicòmans al dia, 
la major part veïns 
del mateix districte. 
Gairebé el 70% dels 
drogodependents que van 
començar un tractament 
de desintoxicació 
continuen a primers d’any. 
370 van decidir deixar les 
drogues, dels quals només 
80 han fracassat. En total, 

han desfilat per aquest 
espai 2.608 persones. 
El perfil de l’usuari és 
el d’un home d’entre 25 
i 30 anys. L’obertura 
d’aquesta sala ha suposat 
que s’hagin deixat de fer 
60.000 punxades al carrer, 
cosa que suposa que no 
es llencin xeringues als 
parcs, jardins o a la via 
pública. Els professionals 
que treballen a 
l’equipament denuncien 
que el centre està saturat. 

Nuclear? Tancament, gràcies! És el lema del manifest que han signat 
una trentena d’entitats i plataformes entre les quals es troba la Favb i 
que aviat es constituiran en una plataforma unitària per les energies 
renovables i contra l’energia nuclear. El dia 26 d’abril es compliran 
20 anys de l’accident més greu de la història de la indústria nuclear: 
Txernòbil. Va alliberar a l’atmosfera una radioactivitat equivalent a 
200 bombes com les d’Hiroshima i Nagasaki juntes i va afectar més 
de 7 milions de persones, provocant 165.000 víctimes mortals. 20 anys 
després és més necessari que mai mantenir la memòria de Txernòbil: 
per això es preparen accions a tota Europa per recordar aquesta data. 
A la nostra ciutat es presentarà el manifest per denunciar que l’energia 
nuclear és insostenible per perillosa, bruta, nociva per a la salut i cara. 
El 18 de febrer se celebrarà a la casa Elizalde de Barcelona un acte sota 
el lema “Quines són les veritables conseqüències de l’energia nuclear?”. 
El text del manifest es pot consultar a la pàgina web de la Favb. Treballadors de la sala Baluard.
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afka cuenta en una de sus obras 
más famosas, La metamorfosis, 
el achicamiento de una persona 

hasta convertirse en un insecto. Algo así 
ha pasado con la Ley Especial de Barcelo-
na, la Carta Municipal.

Se ha generalizado el uso del térmi-
no Carta, propio de las ciudades libres 
medievales, que se liberaban de los yu-
gos feudales y a las que el monarca les 
concedía el “privilegio” de dotarse de un 
marco político-jurídico propio. Fue el caso 
de Barcelona mediante el Recognoverunt 
proceres concedido por el rey Pere II. La 
Carta era el test de los derechos ciuda-
danos, de la libertad de la ciudad que se 
había dotado de su propia ley.

En un momento histórico muy distin-
to, Barcelona obtuvo su “Carta” -el “ré-
gimen especial”-, aprobado por decreto 
en 1960, en plena dictadura. A pesar de 

lo cual hay que destacar que el nuevo 
marco jurídico tecnificaba el gobierno 
municipal, permitía un aumento signifi-
cativo de sus recurso y creaba, mediante 
la Comisión de Urbanismo y Servicios 
Comunes un ente de facto metropolitano. 
No es preciso recordar que el poder esta-
ba concentrado en manos del gobernador 
civil, que presidía la Comisión Metropoli-
tana y del alcalde, ambos nombrados por 
el “caudillo”.

Un marco diferente
La Carta aprobada a finales del año 2005 
se aprueba en un marco democrático y se-
ría injusto compararla con las anteriores. 
Este marco ha permitido que la ciudad 
desarrollara autónomamente formas de 
organización  y competencias innovado-
ras, lo que no hubiera sido posible en el 
pasado. La descentralización, la proyec-

ción internacional, las iniciativas econó-
micas, la televisión local, la Junta local 
de seguridad, etc., son ejemplos de ello. 
Por otra parte, la existencia de la Gene-
ralitat justifica que Barcelona ya no deba 
luchar para obtener unas competencias o 
unos recursos que corresponden lógica-
mente a Catalunya, como por ejemplo la 
gestión de los sistemas portuario, aero-
portuario y ferroviario. A lo que debemos 
añadir que a lo largo de los últimos 20 
años se han desarrollado formas de co-
operación institucional con el Estado que 
en otras épocas hubieran sido reivindica-
ciones propias de una propuesta de Carta 
municipal, como la Autoridad Única del 
Transporte, la coordinación de la seguri-
dad ciudadana, los gastos de capitalidad 
o las formas consorciadas para la finan-
ciación y gestión de las grandes infraes-
tructuras. No se trata de temas cerrados 

o resueltos, pero sí que se han planteado 
y a los que se han dado algunas respues-
tas, insuficientes, al margen de la Carta. 
La cual a su vez ha venido condicionada 
por la ley de modernización del gobierno 
local (2003) dirigida especialmente a 
dotar de mayor eficacia los gobiernos de 
las grandes ciudades, pero sin abordar la 
decisiva y delicada cuestión metropolita-
na, cuya competencia se atribuye a las 
comunidades autónomas.

¿Era pues necesaria la Carta aprobada 
y presentada a finales de este año a bombo 
y platillo? Uno puede plantearse  dudas al 
respecto. En todo caso, más que una carta, 
parece casi un telegrama.

La metamorfosis citada al principio se 
expresa muy gráficamente si comparamos 
el tamaño de las propuestas elaboradas 
en Catalunya con el de la ley aprobada.

Pasa a la página 16 ✒

K

La metamorfosis de la Carta

Jordi Borja
Urbanista

El 23 de desembre de 2005 va ser aprovada al 
Congrés dels Diputats la Carta de Barcelona. 
A l’endemà, el Consell de Ministres ratificava 
aquesta aprovació, publicant-la al BOE. 
Representants de tots els grups municipals 
presents al consistori van celebrar una roda 
de premsa a Madrid, en la nostra llengua, 
sense que ningú s’espantés. Es va brindar 

amb cava català.  El text aprovat a Madrid 
es complementa amb el document aprovat 
a nivell autonòmic en el Parlament l’any 
1998. El dossier que presentem conté tres 
treballs que d’alguna manera volen ser una 
introducció al text aprovat. L’urbanista Jordi 
Borja es refereix al període de negociacions 
el punt de partida del qual va ser l’any 1990, 

en què es va elaborar el primer text. El 
jurista Jaume Galofré situa i explica la Ley 
especial de Barcelona aprovada en l’època de 
Porcioles. L’advocat Pepe Molina enumera 
el contingut dels textos aprovats. Per últim, 
reproduïm un petit text d’Eva Fernández, 
presidenta de la Favb, publicat a El País. Les 
il·lustracions són de Diana Zulueta.

Habemus Carta Municipal

DIANA ZULUETA

El texto actual se 
aprueba en un marco 
democrático y sería 
injusto compararlo con 
el decreto franquista

¿Es necesaria esta 
Carta? Hay dudas 
sobre un texto que más 
que una carta casi 
parece un telegrama
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Viene de la página 15
El primer proyecto que elaboró y apro-

bó la mayoría de gobierno de Barcelona en 
1990 constaba de 257 artículos, diversas 
disposiciones transitorias y adicionales 
y un anexo metropolitano, en el que se 
distinguía un ámbito regional coincidente 
con la propuesta actual de “veguería” y 
un área más reducida destinada a ser el 
sujeto real de la Carta.

El proyecto que aprobó por unanimidad 
el Pleno municipal en 1997, como antepro-
yecto de ley destinado al Parlament y al 
Congreso de diputados, constaba de 194 
artículos. En la larga negociación habían 
desaparecido 63 artículos, las disposicio-
nes y los anexos. Se abandonaba el tema 
metropolitano. Según me contaba un polí-
tico de la oposición que participó en estas 
laboriosas negociaciones, cada vez que 
surgía una duda hacían como Groucho 
Marx recortando “la parte contratante 
de la parte contratante” en la conocida 
secuencia de Una noche en la ópera. Es 
decir, suprimían el texto, a veces por fa-
rragoso, otras por demasiado ambicioso y 
otras porque los negociadores, ajenos a su 
elaboración, no lo entendían.

Proyecto encallado
El Parlament de Catalunya encogió un 
poco más el texto, a 141 artículos. Pero por 
lo menos actuó con agilidad, se demoró poco 
más de un año, pues lo aprobó a finales de 
1998, sin cambios sustanciales. Como se 
puede suponer a lo largo de esta metamor-
fosis, no sólo se achicaba el texto, también 
perdía progresivamente su carácter global.

El proyecto luego se encalló en el 
Congreso de diputados. Los gobiernos 

del PP no estaban por la labor y prefirie-
ron además usar la vía de la legislación 
general, como la ley de 1999, el llamado 
Pacto local, o la ya citada  relativa a las 
“grandes ciudades” (2003). Así se evitaba 
tener cuenta de la especificidad de la ca-
pital catalana. Hay que reconocer que con 
el actual gobierno la relación de la ciudad 
y de la Generalitat ha sido más fluida y 
se ha aprobado una ley, o si lo prefieren 
una mini-ley, de 77 artículos, 40 de los 
cuales se refieren a aspectos parciales del 
régimen financiero y 13 a la gestión de la 
circulación. Se ha consumado la metamor-
fosis. La nueva ley sólo afecta a materias 
dispersas, no es una ley integral como 
corresponde a una “Carta”.

El texto empieza con una exposición de 
motivos grandilocuente. Como estos preám-
bulos no tienen valor normativo parece que 
los legisladores catalanes, como se ha com-
probado luego con el Estatut, descargan 
aquí su líbido patriotera, especialmente 
si el texto debe luego viajar a Madrid. 
No parece que sea la mejor diplomacia 
posible. Se pueden saltar esta docena de 
idílicas líneas que cuentan lo maravillosos 

que somos y de efectos contrapruducentes, 
pues al exaltar un texto minimalista sólo 
se pueden generar frustraciones. 

El conjunto del articulado se puede 
analizar con el método de la botella, 
medio llena o medio vacía. Medio llena 
pues se apuntan competencias interesan-
tes o medio vacía pues la efectividad de 
la norma queda condicionada por leyes 
sectoriales del Estado. Como la desea-
da justicia de proximidad (art. 36), que 
por mandato constitucional se regulará 
por la ley orgánica del poder judicial. 
En otros casos se limita el ejercicio de 
una competencia de tanta importancia 
urbanística como el Impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana (art.51): la ordenanza 
municipal solo podrá aplicar un recargo 
no superior al 5% de lo que establezca la 
ley reguladora de las haciendas locales. 
De todas formas, nos parece positivo la 
legitimación de  estas aperturas legisla-
tivas en materias tan sensibles como el 

acceso a la justicia y la limitación de la 
especulación urbana, puesto que debie-
ran facilitar posteriores desarrollos.

En otros casos los progresos son muy 
limitados, como las competencias referidas 
a la participación de la ciudad en la planifi-
cación y gestión de las grandes infraestruc-
turas de comunicaciones (art. 6). La parti-
cipación de hasta el 20% en el Consejo de 
la Autoridad portuaria cuando en el mundo 
muchas ciudades gestionan directamente 
el puerto no es para lanzar las campanas al 
vuelo. La gestión y control de todos los bie-
nes de dominio público marítimo-terrestre 
mediante convenio del Ayuntamiento con 
el ministerios de Medio Ambiente y la Ge-
neralitat y, sobre todo, el reconocimiento de 
la plena competencia urbanística y de poli-
cía en la gestión de las infraestructuras de 
titularidad del Estado nos parecen avances 
a tener en cuenta (art.7).

Son de interés los artículos referidos a 
bienes inmuebles (8 a 11), como la posibili-
dad de dedicar a viviendas sociales bienes 

expropiados para otros usos, la enajenación 
preferente al Ajuntament de bienes del Es-
tado desafectados y la obligación regulada 
por la autoridad municipal de que las redes 
de servicios públicos sean subterráneas. Y 
conviene notar el reconocimiento de la par-
ticipación municipal en la ordenación del 
despliegue de la red de telecomunicaciones 
y de su competencia plena para instalar 
redes propias (arts.13 a 15).

Sería injusto no reconocer estos avan-
ces competenciales, pero es también ne-
cesario señalar las limitaciones estatales 
para su plena eficacia. En todo caso, no 
se justifica el triunfalismo con que se ha 
presentado su aprobación.

Este tipo de Carta, con este contenido, 
no era necesaria. Se podía regular lo mis-
mo, en las distintas leyes sectoriales del 
Estado sin gastar un cartucho tan impor-
tante como es la Carta. Como se ha visto, 
esta ley se limita a establecer una cierta 
mejora de competencias y recursos en 
algunos aspectos de la gestión municipal. 
Está muy lejos de ser una “Constitución” 
de la ciudad. Ni tan solo es un progreso 
significativo en las principales materias 
del gobierno de la ciudad.

Necesidad de una “constitución”
Y sin embargo, la ciudad real, la ciudad 
plurimunicipal, la ciudad de las mayorías 
populares, este conjunto de poblaciones 
que viven y trabajan en una aglomeración 
de más de 3 millones de habitantes, sí que 
necesitan una Carta o una Constitución 
que permita una gestión democrática de 
un territorio común, que supere la actual 
fragmentación, la opacidad de las decisio-

nes y las desigualdades progresivas, que 
promueva el desarrollo de nuevas centra-
lidades en la periferia, la redistribución 
de los recursos públicos y la optimización 
de la eficiencia de los servicios públicos. 
El gobierno metropolitano no debe ser 
una prolongación del Ajuntament de 
Barcelona, sino una fórmula para que 
los barrios de la ciudad y los municipios 
del entorno sean actores decisivos de las 
políticas públicas.

La ciudad metropolitana es la gran 
ausente de los proyectos de Carta que se 
han sucedido y del que se ha aprobado. 
Es una cuenta pendiente ahora del Par-
lament de Catalunya. Pero, a diferencia 
de la larga tradición de propuestas que 
desde los sectores sociales y culturales 
progresistas se han debatido relativos 
a la ciudad de Barcelona, no ocurre lo 
mismo con la ciudad metropolitana. 
Se precisan propuestas de ciudad me-
tropolitana pensadas desde los barrios 
y desde los municipios “periféricos”. 
La gobernabilidad democrática metro-
politana no puede ser monopolio del 
Ajuntament, ni del Parlament ni de los 
expertos de la capital.

DIANA ZULUETA

Aunque se apuntan 
competencias 
interesantes, la norma 
queda condicionada 
por leyes estatales

La ciudad 
metropolitana es la 
gran ausente de los 
diferentes proyectos 
anteriores y del actual
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entro del largo período que supu-
so para España la Dictadura del 
general Franco, los años sesenta 

se consideran como un momento de des-
pegue de un cierto desarrollo económico, 
impulsado por la llegada al poder de una 
nueva generación, los llamados tecnócra-
tas, mayoritariamente vinculados al Opus 
Dei, en apariencia menos ideologizados y 
más preparados que los anteriores, que 
habían sido auténticos protagonistas de 
la desastrosa guerra civil.

Estos cambios tuvieron también su 
expresión en las leyes que se elaboraron 
en aquel momento, algunas de induda-
ble valor técnico, reconocido incluso hoy. 
Entre estas leyes pueden citarse la Ley 
deL Suelo de 1956, que significó el primer 
intento de poner un cierto orden en el de-
sarrollo urbano, aunque no pudo detener 
la enorme especulación que tuvo lugar en 
aquellos años o la Ley de Procedimiento 
Administrativo de 1958, muchos de cuyos 
principios todavía hoy conservan su vi-
gencia. Estas dos leyes, entre otras, tuvie-
ron entre sus autores a un insigne jurista 
catalán, el profesor Manuel Ballbé, que 
también participaría en la elaboración de 
la Ley Especial de Barcelona de 1960.

El Alcalde de Barcelona era, en aque-
llos momentos, José Mª de Porcioles y 
Colomer, un Notario que aunque profun-
damente enrraizado en el franquismo -ha-
bía sido Director general de los Registros y 
del Notariado después de la guerra- tenía 
también sus vínculos con los sectores más 

conservadores de lo que había sido el par-
tido llamado Lliga regionalista. No puede 
negársele a Porcioles, sin embargo, su vo-
luntad de dar un fuerte impulso a Barce-
lona, ciudad que permaneció abandonada 
en los años que siguieron a la guerra civil. 
Entre sus proyectos principales estaban 
las grandes obras públicas y el desarro-
llo urbanístico. Fué una época en que los 
abusos mediante las recalificaciones de 
zonas verdes llegó hasta el límite de que 
el Estado aprobó una ley, en 1963, que 
obligaba a que toda recalificación tuviera 
que ser aprobada ¡por el Consejo de Minis-
tros! (Esta práctica sigue hoy en dia. En 
Cataluña, la recalificación de zonas verdes 
corresponde al máximo órgano, es decir, el 
Gobierno de la Generalitat. La desconfian-
za sigue igual que en 1963).

Porcioles entendió que para dar el salto 
que imaginaba para Barcelona, necesitaba 
otro tipo de Administración municipal más 
eficaz, una nueva regulación urbanística, 
más dinero e institucionalizar de alguna 
forma el ámbito metropolitano, lo que sig-
nificaba un régimen distinto al común de 
los demás municipios. Según las normas 
generales vigentes en aquél momento, 
especialmente la Ley de Régimen local de 

1955, podía proponerse por parte de un 
municipio al Estado una regulación que 
el Estado aceptaba y le otorgaba, lo que 
se llamaba régimen de Carta, o bien, el 
mismo Estado podía aprobar directamente 
una ley especial para un determinado mu-
nicipio. Ninguna de dichas posibilidades 
se había utilizado hasta aquel momento 
y para Barcelona se optó por la segunda, 
es decir, aprobar una Ley especial para el 
municipio, aunque equivocadamente des-
de un punto de vista técnico, siempre se la 
denominó Carta de Barcelona.

Las principales novedades
Respecto al contenido de la ley, y como no-
vedades fundamentales pueden señalarse 
las siguientes:

●	Por lo que se refiere a la organización 
municipal, la nueva regulación estuvo in-
fluenciada por las fórmulas de gobierno 
por manager -un gerente o director- o 
por comité, muy utilizadas en los países 
anglosajones. Ello suponía una cierta 
despolitización, mediante la sustitución, 
en los órganos ejecutivos, de concejales 
por profesionales de la gestión. En la ley, 
estos principios dieron lugar a la creación 
de los llamados Delegados de Servicios, 
nombrados y separados por el Alcalde, 
en un número no superior a seis. Estos 
Delegados de Servicios, junto a los tres 
Tenientes de Alcalde, estos sí Concejales, 
junto con el Alcalde, que la presidía, cons-
tituían la Comisión municipal ejecutiva, 
que sustituía a la Comisión de Gobierno 

de los municipios de régimen común, to-
talmente integrada por Concejales. Ade-
más, los Delegados de Servicios dirigían 
cada una de las ramas o sectores en que se 
dividía la administración municipal.

Obviamente, el resultado de esta orga-
nización era su marcado caràcter presi-
dencialista, al ser todos estos cargos nom-
brados por el Alcalde, quedando los demás 
políticos -concejales- en un segundo plano 
en la gestión del municipio.

La Ley reguló también las Juntas de 
Distrito, integradas por Concejales y ve-
cinos afectos al régimen, con funciones 
informativas y de colaboración con las 
demás administraciones -por ejemplo, el 
reclutamiento militar obligatorio-.

Más importante fué la consolidación, 
como Corporación de Derecho Público, de 
la Comisión de Urbanismo y Servicios Co-
munes de Barcelona y otros municipios, 
embrión de lo que sería la futura Corpora-
ción metropolitana de Barcelona, con com-
petencias esencialmente urbanísticas.

●	Un segundo aspecto importante, que 
también suponía ponerse en línea con las 
técnicas del momento, fué la regulación 
de los planes y programas municipales de 
actuación, como elementos de una cierta 
estrategia de futuro de la administración 
municipal. Para facilitar su elaboración, 
la Ley creó un nuevo órgano, el Gabinete 
Técnico de programación, dependiente di-
rectamente del Alcalde, como instrumento 
básico para diseñar sus políticas. 

●	En materia de Urbanismo, las mo-

dificaciones que introdujo la Ley respecto 
al régimen común tenían como finalidad 
el poder gestionar el suelo de acuerdo con 
las necesidades existentes de carencia de 
suelo en una gran ciudad. Por ejemplo, 
admitiendo figuras como la reparcelación 
discontinua, que significaba poder repar-
tir los beneficios y cargas que genera le 
planeamiento en otros sectores distintos 
al que era objeto de urbanización o técni-
cas para ensanchar calles. 

En cualquier caso, el acoso a que fueron 
sometidos los espacios libres y los equipa-
mientos en esta época quedarà como una 
de las manchas negras que la ley nunca 
atajó ni, por su escasa regulación, pueda 
decirse que lo intentó.

●	Finalmente, en materia fiscal, la ley 
introdujo importantes novedades, como el 
arbitrio -impuesto- de radicación sobre las 
empresas industriales y comerciales “radi-
cadas” en Barcelona, cuya base estaba en 
la superficie ocupada. Este arbitrio de ra-
dicación se generalizó tiempo después a los 
otros municipios y fué el embrión del que 
años más tarde se denominaría impuesto 
sobre las actividades económicas (IAE).

Otros tributos que se regularon tanto en 
la Ley especial como en el Reglamento de 
Hacienda de Barcelona que la desarrolló 
fueron el nuevo arbitrio sobre estancias en 
hoteles2, el arbitrio sobre el incremento del 
precio de traspaso de los locales de negocio 
y la refundición de distintos impuestos y 
tasas en el arbitrio de circulación. Asimis-
mo, se atribuyó al Ayuntamiento de Barce-

lona, el 80 por ciento de los ingresos de la 
Contribución Territorial Urbana (CTU).

Como puede deducirse, la imposición 
que contenía la Ley especial se encamina-
ba ya hacia una reducción y compactación 
de los tributos locales tal y como los cono-
cemos hoy en día, es decir, que los hechos 
gravados son, fundamentalmente, la pro-
piedad inmobiliaria, hoy impuesto sobre 
bienes inmuebles (IBI), antes CTU, el co-
che y la actividad económica. Precisamen-
te fué la puesta en marcha del arbitrio de 
radicación el que más polvareda levantó.

En breves líneas se ha intentado ex-
plicar los cambios más importantes que 
supuso la Ley especial de Barcelona de 
1960. Es obvio que la ley significó un paso 
adelante en cuanto rompía la uniformidad 
de regulación de los municipios españoles 
independientemente de cual fuera su ta-
maño y características específicas, y que 
también significó un intento de construir 
una administración más racionalizada 
y eficaz. Las circunstancias políticas del 
momento impidieron que estios deseos 
se convirtieran en realidad, pero hay que 
reconocer que algunos de sus contenidos 
influencieron futuras regulaciones ya en 
otras épocas más benignas.

D

La Ley Especial de Barcelona de 1960,
sus orígenes y aspectos fundamentales

Jaume Galofré
Advocat

DIANA ZULUETA

El franquista Porcioles 
entendió que el 
impulso que quería 
para Barcelona 
necesitaba una nueva 
administración

La ley significó un 
paso adelante en 
cuanto que rompía 
con la uniformidad 
de regulación de los 
municipios españoles
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integrat per representants de les entitats 
econòmiques, socials, culturals, professio-
nals i de veïns més representatives, així 
com per diversos ciutadans a títol perso-
nal. És un òrgan de debat del Programa 
d’Actuació, dels pressupostos municipals, 
grans projectes de ciutat i dels indicadors 
dels resultats de la gestió municipal.

●	 Regula la intervenció de les 
entitats ciutadanes als Plens

Les entitats ciutadanes poden for-
mular al·legacions o propostes sobre 
els assumptes inclosos a l’ordre del dia 
del Consell Plenari. Tot i que no està 
permès el dret a veu, es deixa a la dis-
crecionalitat de l’Alcalde o Alcaldessa el 
que puguin presentar un escrit que serà 
llegit per un regidor. Aquest aspecte és  
criticat pel moviment veïnal, per con-
siderar que restringeix la participació 
ciutadana.

●	Detalla els drets dels veïns i diu 
que els ciutadans tenen dret a ser in-
formats sobre les activitats municipals, 
accedir als arxius públics i utilitzar tots 
els mitjans d’informació general que 
l’Ajuntament estableixi per mitjà de 
l’ús de qualsevol de les tecnologies al 
servei de la comunicació. La informació 
pública ha d’utilitzar-se en les actuaci-
ons urbanístiques de singular rellevàn-
cia. Els veïns tenen dret a ser informats 
sobre la gestió municipal, els nivells de 
contaminació de l’aire, el sòl, l’aigua i 
l’acústica.

L’Ajuntament ha de fomentar l’ús del 
transport públic front al privat i l’ús de 
vehicles no contaminants, així com l’ús 
d’energies renovables en totes les seves 
instal·lacions i promoure la seva aplicació 
en habitatges i indústries.

Estableix 
l’organització 
municipal 

executiva 

Estableix les formes de gestió següents: 
Gestió indiferenciada, Gestió descon-
certada, Gestió funcionalment descen-
tralitzada, per mitjà de la creació d’Or-
ganismes Autònoms, Entitats de Dret 
Públic, Societats mercantils amb capital 
íntegrament o majoritàriament aportat 
per l’Ajuntament.

Puntualitza
les competències 
municipals 

L’Ajuntament té competències en: Ur-
banisme, Habitatge, Iniciativa pública 
municipal en l’activitat econòmica, 
Gestió dels serveis i infraestructures 
estratègiques per al municipi, Trans-
ports urbans de viatgers, Mobilitat, 
Telecomunicacions, Medi ambient, Sa-
lut pública, Consum i Sanitat, Serveis 
Socials, Joventut, Dona, Cultura, Es-
ports, Educació, Seguretat Ciutadana i 
Protecció Civil. 

’anomenada Carta Municipal de 
Barcelona consisteix en un règim 
especial aplicable a la ciutat de 

Barcelona i està constituïda per la Llei au-
tonòmica 22/1998 de la Carta municipal i 
per la Llei estatal de règim especial de 
Barcelona, aprovada el desembre de 2005,  
i està pendent d’aprovació al Senat.

El seu procés d’elaboració i aprovació ha 
trigat més de 15 anys. La Carta Municipal 
és un instrument necessari per atendre de 
manera efectiva les demandes ciutadanes. 

La Carta Municipal es va aprovar per 
unanimitat al ple de l’Ajuntament de 
Barcelona el juliol de 1997, i va tenir el 
seu primer reflex normatiu a la Llei del 
Parlament de Catalunya 22/1998, que 
contempla un règim especial, que expli-
quem a continuació.

Estableix Barcelona 
com la capital de 
Catalunya

Un reconeixement basat en qüestions 
històriques i en el paper que desenvolupa 
Barcelona en el context de Catalunya.

Defineix 
l’organització del 
govern municipal

El govern del municipi correspon als òr-
gans següents: el Consell Municipal, l’Al-
calde o Alcaldessa, la Comissió de Govern, 
els Presidents i Regidors de Districte, els 
Consells de Districte. 

El Consell Municipal, format per tots 
els regidors i regidores, és l’òrgan de mà-
xima representació política en el govern 
de la ciutat.

Detalla els 
districtes

Són òrgans territorials per a la descon-
centració de la gestió, la descentralització 
de la participació ciutadana i per a l’apli-
cació d’una política municipal orientada 
a la correcció dels desequilibris. Han de 
representar els interessos dels diferents 
barris i zones del territori.

El pressupost municipal ha de garantir 
que cada any el 15% dels seus recursos 
ordinaris, com a mínim, siguin gestionats 
pels districtes.

L

La nova Carta Municipal

José Molina
Advocat

1.

Determina 
la capacitat 
normativa 

Les normes que l’Ajuntament dicta han 
d’adoptar les formes següents: Reglaments, 
Ordenances, Decrets de la Comissió de 
Govern i de l’Alcaldia, Bans. Els ciutadans 
poden proposar l’aprovació d’una disposició 
municipal de caràcter general quan repre-
sentin un mínim d’un 1% dels empadronats 
majors de 16 anys, o representin més del 3% 
a tres districtes, com a mínim, de la ciutat.

Concreta la 
participació 
ciutadana

i els drets dels veïns 

La Carta Municipal preveu diferents for-
mes de participació ciutadana:

●	Per mitjà de l’Audiència Pública 
els administrats proposen a l’Adminis-
tració Municipal l’adopció de determinats 
acords o reben informació de les seves 
actuacions. Es dóna de forma oral, en una 
sola sessió i amb l’assistència dels ciuta-
dans que ho desitgin. El seu àmbit pot ser 
de ciutat o districte.

●	 A través de la Iniciativa 
ciutadana, els ciutadans sol·liciten a 
l’Ajuntament que dugui a terme una 
determinada activitat d’interès públic i de 
competència municipal, i per realitzar-la 
aporten mitjans econòmics, béns, drets o 
treball personal.

Les entitats, organitzacions i associaci-
ons ciutadanes sense ànim de lucre poden 
exercir competències municipals o partici-
par, en nom de l’Ajuntament, en la gestió 
de serveis o equipaments la titularitat 
dels quals sigui pública. 

●	 Per mitjà de la Consulta 
ciutadana, l’Ajuntament i els districtes 
poden demanar l’opinió dels ciutadans en 
matèria de la seva competència.

●	 Estableix el Consell de Ciutat, 

DIANA ZULUETA

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Text 
aprovat al 
Parlament
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Ens referim a la llei de règim especial del 
municipi de Barcelona aprovat al Congrés 
dels Diputats el passat mes de desembre, 
alguns apartats de la qual resumim a 
continuació.

Control i gestió de 
les infraestructures

L’Ajuntament de Barcelona participarà 
en la gestió dels serveis de transport i 
infraestructures que siguin competència 
de l’Estat i afectin directament la ciutat, 
concretament el port de Barcelona, els 
serveis ferroviaris estatals que afectin 
el seu terme municipal i l’aeroport del 
Prat, i la gestió i control dels béns de do-
mini públic marítim-terrestre del terme 
municipal.

Béns immobles 

L’Ajuntament de Barcelona no proce-
dirà a la reversió dels terrenys expro-
piats, quan el nou ús consisteixi en la 
construcció d’habitatges subjectes a al-
gun règim de protecció pública. Enfront 
de la desafectació d’immobles radicats 
en el municipi de Barcelona, propietat 
de l’Administració de l’Estat (Renfe o 
Casernes) es podrà alienar preferent-
ment a l’Ajuntament de Barcelona, o 
a entitats de Dret Públic que tinguin 
atribuïdes competències en matèria 
d’habitatge, sempre que es destinin a 
usos dotacionals públics, a la construc-
ció d’habitatges de protecció oficial de 
titularitat pública o de lloguer.

Telecomunicacions

La llei contempla la necessitat de la 
corresponent autorització municipal 
per a la construcció, ampliació, reforma 
o alteració de xarxes de telecomunica-
cions que necessitin la utilització del 
domini públic municipal. L’Ajuntament 
de Barcelona participarà en l’ordenació 
del procés de desplegament de la xar-
xa de telecomunicacions al seu terme 
municipal i podrà determinar les àrees 
millors d’emplaçament, previ acord amb 
els operadors.

Mobilitat

Per mitjà de les ordenances municipals, 
l’Ajuntament regula els diferents usos de 
les vies, estableix les modalitats i procedi-
ments per a l’ordenació, vigilància, control 
del trànsit de persones, animals i vehicles.

Seguretat 
ciutadana

La llei atribueix a l’Ajuntament de 
Barcelona la col·laboració amb les adminis-
tracions competents en la prevenció, man-
teniment i restabliment de la seguretat 
ciutadana, i intenta de garantir-la en allò 
referent als actes que ocasionen molès-
tia social o danys sobre béns i persones en 
la via pública. La Guàrdia Urbana actua 
com a policia administrativa, de seguretat 
i assistencial i de policia judicial.

Justícia
de proximitat

La llei només estableix que la Justícia de 
proximitat es podrà implantar en el terme 
municipal de Barcelona d’acord amb el 
que disposa la llei orgànica del Poder Ju-
dicial. Fins que aquesta llei no ho disposi, 
no es coneixerà la seva naturalesa.

Règim
fi nancer especial

La llei estableix els següents recursos: els 
procedents del seu patrimoni, els tributs 
propis, les participacions en els ingressos 
de l’Estat i la Generalitat, i si s’escau, en 
la cessió de tributs d’aquestes administra-
cions, les subvencions i transferències, els 
preus públics, els recàrrecs legalment pre-
vistos sobre els tributs de les comunitats 
autònomes, els procedents d’operacions 
fi nanceres i de crèdit, les multes i sanci-
ons, les altres prestacions de dret públic. 
Els recursos tributaris es concreten en 
els impostos, les taxes i les contribucions 
especials; entre els impostos hi ha l’Impost 
de Béns Immobles, l’Impost sobre Cons-
truccions, Instal·lacions i Obres, i l’Impost 
sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de naturalesa urbana.

Els ciutadans sempre esperen que les 
lleis millorin la seva qualitat de vida, siguin 
un mitjà vàlid per a la convivència i, a la 
vegada, serveixin com a instrument efi caç 
en relació amb els poders públics. Esperem 
que l’aplicació de la normativa de la Carta 
Municipal serveixi a aquestes fi nalitats.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Desde la Favb damos la bienvenida a 
la Carta, sobre todo en las cuestiones 
de presupuestos, justicia de proximidad 
y creación de consorcios de vivienda y 
servicios sociales, siempre que sean vías 
hacia una mayor efi ciencia y no hacia la 
privatización. Sin embargo, hay otras 
dos cuestiones que han sido caballo de 
batalla en las reivindicaciones de la 
federación, que son la elección de con-
sejeros de distrito y la memoria partici-
pativa en los proyectos urbanísticos, en 
los que los borradores de la Carta se pro-
nuncian con ambigüedad. La elección de 
los consejeros de distrito, incluyendo la 

presentación de candidaturas indepen-
dientes, permitía una actividad política 
más próxima a la ciudadanía. Pero esta 
posibilidad debería ir acompañada de un 
reglamento que la sistematizara y que la 
hiciera realidad dentro de este mandato. 
Respecto a las memorias participativas, 
son una larga demanda, realizada hace 
ya siete años, y deberían acompañar 
cualquier reforma que afectara a un 
distrito o a la ciudad, más allá de los me-
canismos de información que se utilizan 
actualmente. Si la Carta lo contemplara, 
además, obligaría a recogerla también al 
resto de las administraciones.

Text 
aprovat
a Madrid

Kiosk

La Favb y la Carta
Eva Fernández, presidenta de la Favb
El País, 30 de julio de 2005
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Un reportatge de

Jordi Martí

A partir de la greu crisi econòmica, política 

i social de l’Argentina molts ciutadans s’han 

decidit a fer sentir la seva veu a través de 

nous canals de participació. 

Buenos Aires es mou des dels barris 

Un dia de setembre de 2002, el Die-
go i jo estàvem al peu de lʼObelisc, 
el monument més emblemàtic de 
Buenos Aires, esperant que co-
mencés un recital de tango patro-
cinat per lʼAjuntament, que allà es 
diu Govern de la Ciutat. Va arribar 
lʼhora prevista per al concert. Els 
músics ja seien a lʼescenari dispo-
sats a tocar, però els encarregats 
de la il·luminació i el so, amb as-
pecte desganat, no van tenir-ho 
tot a punt fins un parell dʼhores 
després. El Diego, que es guanya 
la vida treballant com actor allà on 
sigui (en petits teatres o als va-
gons del metro), i que coneix de fa 
temps els vicis de la cultura oficial 
a la capital argentina, em va acla-
rir que aquest retard no era res 
estrany: “Sempre passa el mateix, 
els responsables polítics donen 
feina a amics i parents; si estan 
qualificats o no els és igual”.

Nous canals de participació
Així van les coses a Buenos Aires. 
La corrupció potser no és tan obs-
cena com a la resta de lʼArgentina, 
però hi és. Es va comprovar en la 
tragèdia de la sala Cromañón, el 
30 de desembre de 2004, quan 
una cadena de negligències, te-
meritats i suborns per saltar-se 
mesures de seguretat elementals 
va provocar la mort de 194 joves 
en un concert de rock. La res-
ponsabilitat de lʼanomenat ʻcas 
Cromañónʼ ha arribat a esquitxar 
el mateix alcalde, Aníbal Ibarra, 
suspès del seu càrrec des del 
passat 14 de novembre. Els fa-
miliars i els amics de les víctimes, 
mentrestant, no han parat de de-
manar que es faci justícia a través 
de diferents iniciatives populars 
i manifestacions. La seva lluita 
és una nova mostra que, des de 
la greu crisi econòmica, política i 
moral que viu el país, molts ciuta-
dans sʼhan decidit a fer sentir la 
seva veu a través de nous canals 

de participació.
La imatge del president Antonio 

de la Rua fugint en helicòpter de la 
Casa Rosada enmig de lʼestat de 
setge, el 20 de desembre de 2001, 
és la més pintoresca i reproduïda 
de lʼesclat social que es va viure a 
finals dʼaquell any. Però a la ciutat, 
la crisi integral no només va provo-
car violència; també lʼaparició i el 
ràpid creixement de noves formes 
dʼassociació entre els ciutadans, 
com els mercats dʼintercanvi o les 
assemblees barrials.

Els mercats dʼintercanvi o de 
ʻtruequeʼ, actualment molt de 
baixa, van proliferar arreu de Bue-

nos Aires enmig del descontent i 
la manca de poder adquisitiu de 
molts ciutadans amb els estalvis 
tancats al ʻcorralitoʼ. Funcionaven 
al marge de lʼeconomia conven-
cional i van estendreʼs en moltes 
places, parcs i espais comunitaris 
com centres culturals. El veí que 
acudia a aquests mercats no no-
més obtenia productes necessaris 
a canvi, sinó que també veia que 
no era lʼúnic maltractat pel sistema 
econòmic imperant, que hi havia 
molta gent com ell. Lʼactivitat dels 
mercats de ʻtruequeʼ ha baixat 
molt, però el seu model sʼha estès 
per lʼArgentina, i fins i tot ha arribat 
des de fa uns anys a Barcelona.

Una altra entitat que va agafar 
molta volada a Buenos Aires arran 
de la crisi argentina van ser les 
ʻasambleas barrialesʼ. A partir de 
la convicció que ni els polítics, ni 
els jutges, ni cap estament públic 
no els representaven, els veïns de 
molts barris van començar a reu-
nir-se periòdicament per mirar de 
trobar solucions conjuntes a la si-
tuació de la comunitat. Va crear-se 
també una ʻasamblea interbarrialʼ 
que coordina i posa en contacte 
les assemblees de tota la ciutat. 

En aquestes trobades es discutia 
i encara es discuteix (encara que 
amb menys participants) de tot, 
des de les qüestions més locals 
fins a les més generals, des de 
la necessitat dʼarreglar una vorera 

fins a la política internacional. Les 
assemblees van consolidar-se es-
pecialment als barris cèntrics de la 
Capital Federal, els que tenen una 
nombrosa i afeblida classe mitja-
na, i aviat van començar a sinto-
nitzar amb un altre moviment pro-
vinent de lʼextraradi, dels suburbis 
més pobres de la ciutat: els pique-
teros. Aquests grups dʼaturats, 
que treballen conjuntament i tallen 
carreteres per demanar feina, ja 
existien durant els anys noranta, 

quan la política de Carlos Menem 
va aprimar moltes empreses esta-
tals. Amb el corralito i la nova crisi, 
molts ciutadans de classe mitjana 
van acostar-se a les demandes 
dels marginats. Grups que mai no 
sʼhavien barrejat van començar a 
organitzar conjuntament manifes-
tacions on es podia sentir “piquete 
y cacerola, la lucha es una sola”. 
Evidentment, les assemblees de 
veïns, pel que representen de par-
ticipació ciutadana alternativa, no 
han estat ben vistes pels governs 
de torn. Les intimidacions polici-
als i els intents de criminalització 
han estat freqüents. Lʼ11 de març 
de 2002, lʼaleshores president 
argentí, Eduardo Duhalde, va 
assegurar que “amb assemblees 
no es pot governar”, i molts van 
recordar aleshores que aquesta 
mena dʼavisos condueixen a lʼau-
toritarisme.

La cultura es diversifica
Però les assemblees no només 
protesten, sinó que han divulgat 
i descentralitzat la cultura, diver-
sificant-la i estenent-la per tot el 
territori de la ciutat. Han organitzat 
concerts, tallers i representacions 
de teatre independent fora del 
circuit comercial. Avui, la cartelle-
ra de Buenos Aires segueix sent 
espectacular, i els espectacles 
es continuen omplint de públic, 
en part gràcies als turistes xilens, 
brasilers i europeus, cada vegada 
més nombrosos. Però molts veïns 
de la ciutat potser ja no poden anar 
a les rutilants estrenes del cèntric 
carrer Corrientes, així és que ha 
crescut molt la cultura local que 
es fa en cada barri. I ja no només 
es representen obres de teatre 
en els centres culturals o en els 
locals de les assemblees. Sʼhan 
multiplicat les actuacions en cases 
particulars. Mentre molts actors 
professionals argentins es donen 
a conèixer a lʼexterior, aquesta car-
tellera alternativa sʼha convertit en 
tot un fenomen, la referència per 
als amants del teatre independent, 
i també per als espectadors amb 
pocs diners a la butxaca.

En definitiva, sembla que la 
crisi ha esperonat noves formes 
de participació ciutadana i una 
cultura de proximitat. Lʼàrea 
metropolitana de Buenos Aires 
ronda els 12 milions dʼhabitants 
i en molts aspectes sembla un 
monstre descomunal i angoixant. 
En molts dels seus barris, però, ha 
sorgit una nova realitat local.

La crisi de 
desembre de 
2001 ha forçat 
nous mecanismes 
de particiació 
ciutadana

MANEL ANDREU
L’Obelisc presideix el centre de la gran ciutat de Buenos Aires.
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Un reportatge de

Maria Ortega

La Puntual ha obert les portes com a teatre on 

es donen cita titelles, ombres xineses i tot allò 

que impliqui manipulació. Un espai íntim en 

un dels escenaris més petits de la ciutat.

Torna el teatre fet a mà 

El teatre de manipulació ja té una 
sala dedicada exclusivament 
a aquest tipus dʼespectacles a 
Barcelona. Coincidint amb les fes-
tes de la Mercè, Eugeni Navarro 
va inaugurar a la ciutat el teatre 
La Puntual, que acull diverses 
actuacions de titelles, putxinel-
lis, ombres xineses i tot el que 
estigui relacionat amb lʼart de la 
manipulació. Es tracta del projecte 
personal de Navarro que, després 
de quasi 30 anys de dedicació a la 
companyia La Fanfarra, ha decidit 
emprendre el vol en solitari per dur 
a terme totes les iniciatives que ha 
hagut dʼapartar durant la seva ata-
peïda agenda de titellaire. El crea-
dor de La Puntual explica que ara  
prefereix centar-se en cada funció 
de manera especial i no haver de 
dedicar-se als bolos: “fa més de 
dos mesos que estic al mateix 
lloc, ja no tinc edat per passar-me 
les hores muntant i desmuntant” 
apunta Navarro, que es mostra 
motivat amb el nou projecte. 

La Puntual és un teatre íntim 
amb una capacitat màxima dʼunes 
40 persones, xifra que el conver-
teix en un dels més petits de la ciu-
tat. Navarro el concep com la porta 
perquè nens i adults coneguin o 
recuperin lʼesperit dels titelles, un 
món que va viure un bon moment 
als anys 90, però que ara es troba 
en una etapa de retrocés. Navarro 
considera preocupant que es vagi 
perdent la tradició titellaire cata-
lana, ja que a Catalunya hi havia 
hagut personatges populars em-
blemàtics, com el dimoni o el llop, 
que cada cop formen part més de 
lʼimaginari col·lectiu que no pas de 
les pràctiques culturals habituals. 
Ara per ara, el Teatre no disposa 
de subvencions de cap tipus, ja 
que el seu creador és del parer 
que si una sala tan petita no es pot 
mantenir amb la recaptació del pú-
blic, és senyal que no té mercat.

Els putxinel·lis a escena
Qui no hagi vist titelles des de 
fa anys trobarà a La Puntual 
una possibilitat per redescobrir 
aquest món: els putxinel·lis amb 
ulls adults tenen una fesomia to-
talment diferent.  I és que aquests 
espectacles no sʼhan concebut 
mai com a xous infantils: els nens 
sʼintegren en la part plàstica, en 
els colors i lʼacció, però els diàlegs 
busquen la complicitat dels adults. 
Navarro explica que és ara quan 
sʼha caigut en la “nyonyeria” en 
el món dels putxinel·lis, però que 

aquesta no és la concepció que té 
ell del teatre de manipulació. En-
cara que lamenta que avui la seva 
idea del que hauria de ser no ven 
i, per tant, les grans sales no en 
compren representacions. De ma-
nera que el nou teatre omple un 
buit en la cartellera de la ciutat.

 Podem mirar un espectacle de 
titelles i fer-ne la interpretació sim-
ple o anar més enllà buscant una 

lectura més complexa, de manera 
que sʼadmet la mirada adulta i la 
dels més petits de la casa. Una 
concepció que, segons Navarro, 
prové del cinema mut de Chaplin, 
on podíem interpretar els compor-
taments de Charlot com a meres 
tonteries o com a actes amb una 
significació més profunda. El pro-

pietari de La Puntual assegura 
que en general la resposta del 
públic està sent molt bona, tot i 
que considera que és aviat per fer 
valoracions i que cal esperar que 
arribi el fred per veure si les sessi-
ons dʼentre setmana aconseguei-
xen omplir la sala. El teatre apuja 
el seu petit teló dilluns, dimecres 
i divendres i ofereix tres sessions 
en cap de setmana. Actualment la 
sala presenta Rutines, una pro-
ducció del mateix Eugeni Navarro, 
tot i que el titellaire vol portar tot ti-
pus dʼespectacles de manipulació 
amb lʼobjectiu de crear un públic 
fidel que acudeixi a La Puntual 
buscant veure coses diferents. 

Futur del món del titella
Quan La Fanfarra va començar 
a moureʼs en el món dels titelles, 
corria lʼany 1976 i acabava de morir 
Franco. Era un moment dʼeufòria i 
la gent sortia al carrer a expressar-
se artísticament, però ara el context 
ha canviat molt. El propietari de 
La Puntual creu que no hi ha una 
generació que sʼhagi amarat de la 
màgia dels putxinel·lis, no hi ha una 
nova formada de titellaires. Explica 
que ara el jovent es dedica a altres 
formes de teatre alternatiu, com les 
performances.  Tot i que encara hi 

ha grups de lʼantiga formada que 
sobreviuen al pas del temps, com 
ara la Companyia Vergés. A més, la 
televisió presenta programes que 
han heretat lʼessència dels titelles. 
És el cas de Las noticias del guiñol, 
on també predomina la caricatura. 
“Aquest tipus dʼespectacles per-
meten posar en boca dels ninots 
allò que, dit per un actor, sonaria 
irreverent. És aquesta la gràcia 
dels titelles i aquesta sobreviu per 

anys que passin” assegura lʼantic 
component de La Fanfarra.

30 anys de La Fanfarra
La companyia La Fanfarra la 
formaven Toni Rumbau, Mariona 
Masgrau i Eugeni Navarro, i va 
regentar durant més de 18 anys 
el Teatre Malic. Aquesta va ser la 
primera sala alternativa dʼEspa-
nya i tenia en cartell espectacles 
de pràcticament tots els gèneres, 
des de les titelles fins a la dansa 
passant per lʼòpera o el teatre de 
text. El Malic va tancar lʼany 2003, 
convertint-se així, no només en la 
primera sala alternativa en obrir 
les portes al públic, sinó també 
en una de les primeres en tancar-
les. En el manifest explicatiu de 
la clausura, la companyia exposa 
com a motius les seves inquietuds 
artístiques que els porten a innovar 
noves possibilitats creatives, però 
també raons econòmiques i socio-
lògiques, com la necessitat de dei-
xar espai a les noves generacions. 
Citen també el desig dʼacabar amb 
un cicle i donar pas a una nova 
etapa. Una etapa que, ara per ara, 
realitzen els tres membres de La 
Fanfarra per separat. Han estat 30 
anys de feina dura i de moltes ini-
ciatives que ara cedeixen el pas a 
les idees individuals de cadascun 
sense perdre, però, lʼaire alternatiu 
que caracteritzava la companyia. 
De fet, el protagonista de lʼespec-
tacle de titelles Rutines que pro-
grama La Puntual rep el nom de 
Malic en homenatge a lʼaventurer 
ibèric que es va fer popular a la se-
gona meitat de la dècada dels 70 i 
que també va donar nom a lʼantic 
projecte de La Fanfarra. 

JORDI TARRÉS
L’Eugeni Navarro, promotor del teatre de titelles La Puntual. 

“La gràcia dels 
titelles és que 
pots posar en 
boca dels ninots 
allò que en un 
actor sonaria 
irreverent”

JORDI TARRÉS
La sala té capacitat per a 40 persones. 
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Un reportatge de
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El discurs mediàtic sobre les bandes de joves 

llatins i d’altres percepcions estigmatitzants 

no ens estan permetent entendre la realitat

de la joventut llatina emigrada a Barcelona.

Joventut llatina, el dur pas d’emigrar

Durant els últims tres anys hi ha 
hagut un boom mediàtic sobre el 
tema de les bandes llatines, agru-
pacions juvenils majoritàriament 
integrades per nois i noies ado-
lescents dʼorigen llatinoamericà. El 
discurs mediàtic sʼha centrat en els 
trets violents i autoritaris que supo-
sadament caracteritzen els nois i 
noies que les integren, i en lʼocupa-
ció (en el sentit negatiu del terme) 
que estan fent dels espais públics 
de la ciutat. Ràpidament seʼls ha 
assenyalat com a grups que no fan 
altra cosa que pertorbar la pau dels 
carrers, places i escoles de la ciu-
tat. Així, donat que el tema de les 
bandes llatines ha estat construït 
mediàticament, ha provocat que la 
ciutadania hagi associat els grups 
de joves llatinoamericans (que 
comparteixen una estètica, unes 
activitats i una ocupació de lʼespai 
públic determinada) amb delin-
quència, violència i perillositat.

De fet, va ser un fet tràgic (la 
mort del jove Ronny Tapies, noi 
dʼorigen llatinoamericà, que va 
morir a les portes de lʼinstitut on 
estudiava quan un grupet de joves 
també llatins el van apunyalar) el  
que va fer emergir el tema de les 
bandes. No obstant, no ens po-
dem quedar amb aquesta imatge 
negativa i que amaga gran part de 
la realitat i de la vida quotidiana 
dʼaquests joves nouvinguts/des 
que lluiten per fer-se un espai i 
crear una identitat pròpia en la 
ciutat que els acull.

El significat de les bandes
Cal una anàlisi més profunda sobre 
les condicions de vida dʼaquests 
joves per entendre els significats 
que pot tenir el fet dʼarribar a ser 
membre dʼuna banda. I també 
cal fer aquest procés analític per 
entendre que no tots els i les joves 
dʼorigen llatinoamericà formen part 
dʼaquestes agrupacions. Per tant 
és molt important posar damunt 
de la taula aspectes que tenen a 
veure amb les condicions de vida 
i les tradicions culturals dels i les 
joves llatinoamericanes que viuen 
a la nostra ciutat.

Parlar de joves llatins/es és 
parlar de procés migratori, ja que 
aquests nois i noies són originaris 
de països llatinoamericans i han 
arribat a Barcelona en plena ado-
lescència. Sovint són les mares 
les que han arribat primer i quan 
ja han aconseguit regularitzar 
mínimament la seva situació legal 
decideixen portar els seus fills i fi-

lles cap aquí. El motiu és que pen-
sen que aquí podran tenir un futur 
millor: més oportunitats per a lʼas-
cens social i més benestar quoti-
dià. Els nois i noies venen aquí en 
plena adolescència i són protago-
nistes dʼun procés vital que ells i 
elles no senten com a propi: han 
estat obligats a emigrar. El primer 
problema, i potser el principal, és 
que quan arriben aquí sʼadonen 
que el procés migratori és un 
procés estigmatitzat, i per tant no 

són ben acollits a la societat dʼar-
ribada. Descobreixen que moltes 
de les seves pràctiques quotidia-
nes, dels seus gustos, aficions i 
estils de vida no són vistos amb 
bons ulls. Descobreixen que no 
arriben al paradís somniat, sinó 
que arriben a una ciutat on sovint 
seʼls recorda que són inferiors 
(tant per raons de classe, com 

dʼètnia, cultura, etc.) i que han de 
canviar els seus modus vivendi si 
volen ser acceptats. Ràpidament 
endevinen que el primer que han 
de canviar és lʼús dels espais (tan 
públics com privats) que estaven 
acostumats a fer quan vivien 
a Llatinoamèrica. Aprenen que 
nosaltres hem creat un procés 
de privatització i individualització 
dels espais de relació. Aprenen 
que la vida als espais públics és 
una font de conflicte; el discurs de 
la inseguretat i lʼincivisme ciutadà 
ha estat interioritzat per gran part 
dels barcelonins i barcelonines, 
fet que es transforma en senti-
ment de rebuig cap als grups de 
joves llatinoamericans que fan ús 
col·lectiu dʼaquest espai. Apre-
nen, doncs, que són jutjats nega-
tivament per fer servir espais que 
han estat, precisament, creats per 
ésser utilitzats col·lectivament. 
Altres exemples, i que sovint són 
expressats en els relats dels ma-
teixos joves, és lʼús dels espais 
privats, és a dir, lʼhabitatge. Les 
festes i la música a les cases era 
una activitat freqüent en els seus 
països dʼorigen (el disseny urbà 
de les seves ciutats -en cases 
individuals-, facilitava aquest ús) i 
aquí és, de nou, font de conflictes. 

A més a més, en aquest viatge 
migratori també perceben forts 
canvis en altres aspectes de la 
seva vida quotidiana. En relació 
amb els pares descobreixen que 
tant els pares com les mares es 
veuen obligats a fer jornades la-
borals interminables i que per tant 
poden compartir poques estones 
tots plegats. En relació a lʼescola 
també arriben a un nou món, ja 
que la institució escolar catalana 
no té res a veure amb la dʼorigen, 

i per tant han de fer un esforç 
per poder entendre la lògica de 
funcionament de lʼescola/institut 
i, a més a més, descobreixen 
que han de fer un doble esforç: 
han dʼaprendre una nova llengua 
que abans dʼarribar no sabien ni 
que existia. En dʼaltres casos el 
que es complica és la transició 
dʼalguns dʼaquests/es joves cap 

al món laboral, ja que es troben 
que amb la seva situació legal no 
tenen dret a treballar i per tant 
estan obligats o bé a continuar en 
el món educatiu o bé a quedar-se 
al carrer sense res a fer. I, a tot 
això hi hem dʼafegir que molts 
dʼells i elles són el blanc constant 
dels atacs racistes de part de les 
persones dʼorigen autòcton; si 
bé no són atacs violents des del 
punt de vista físic, si són actes 
de violència simbòlica envers els 
nouvinguts/des. A tot això li hem 
dʼafegir el fet que aquests nois i 
noies estan en unes edats difícils, 
ja que lʼadolescència per se ja és 
una època de canvis i fruit de con-
flictes personals i col·lectius.

Problemes de relació
Davant dʼaquest estat de les co-
ses, es produeixen problemes de 
relació entre aquests joves nouvin-
guts i els joves autòctons: els can-
vis experimentats en la seva vida 
quotidiana lligats a sentiments de 
rebuig per part de la població au-
tòctona pot fer entendre que part 
dʼaquests nois i noies busquin fór-
mules per poder ser forts davant 
la situació adversa. Una solució 
possible és formar part dʼaquests 
grups, que no són nous per a ells, 
que els permet sentir-se segurs i 
segures. Tot i així, a hores dʼara, 
no podem escriure sobre què són 
i què implica veritablement el fet 
de formar-ne part. Per tant, el 
primer que cal és una aproximació 
a aquestes agrupacions per conèi-
xer-les i saber quins són els seus 
ideals, les seves motivacions, els 
seus objectius.

No obstant, el que sí sʼha de 
començar a fer és treballar per 
trencar la visió negativa i racista 
envers el conjunt de joves i ado-
lescents dʼorigen llatinoamericà 
que estan arribant a la nostra ciu-
tat. Podem començar a pensar en 
crear ponts de diàleg i convivència 
entre tots i totes nosaltres.  No po-
dem pretendre el canvi dʼhàbits de 
vida de la gent que arriba de fora, 
sinó que el que sʼha de cercar són 
fórmules dʼenteniment i relació, 
dʼaprenentatge conjunt. Segura-
ment aquest procés passa per 
reformular el discurs actual de la 
seguretat, per qüestionar els usos 
dels espais públics, per fer un tre-
ball diari per abolir el racisme, per 
la lluita pel canvi de les polítiques 
migratòries... Es tracta, en definiti-
va, de lluitar per la desaparició de 
les desigualtats socials.

JORDI TARRÉS
Molts joves llatins se senten jutjats negativament pel seu ús de l’espai públic.

Són adolescents 
protagonistes 
d’un procés vital 
que no senten 
com a propi

No podem 
pretendre el 
canvi d’hàbits de 
vida de la gent 
que arriba de fora
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Diverses persones provinents de la informació 

alternativa creen el setmanari Directa, que 

combinarà informació dels moviments socials 

amb una visió crítica de l’actualitat.

Neix un nou setmanari alternatiu

El passat mes dʼoctubre, en una 
festa a les cotxeres de Sants, es 
presentava la imminent aparició 
al públic català dʼun setmanari co-
municatiu que té per objectiu “ofe-
rir una comunicació que reflecteixi 
tant la realitat dels moviments so-
cials, com lʼactualitat general des 
de perspectives que actualment 
no apareixen als mitjans de co-
municació”, diu un dels membres 
impulsors de Directa. 

Tot i que fins al moment de 
tancar aquest article sʼhavia im-
près un exemplar de Directa, el 
número 0, i la mateixa setmana 
se nʼhavia dʼimprimir un segon nú-
mero de prova, el 0+0, lʼaparició 
setmanal de Directa està prevista 
per al 23 dʼabril. 

Visibilitzar les lluites socials
Lʼanàlisi dels deu darrers anys 
de moviments i lluites socials, 
lʼordenança de civisme aprovada 
per lʼAjuntament de Barcelona, 
la tanca de Ceuta i Melilla, els 30 
anys del Front dʼAlliberament Gai 
de Barcelona, o una entrevista a 
Pepe Rovira -”el taxista ful”-, han 

estat alguns dels temes que hem 
pogut llegir. La línia, doncs, serà 
la dʼun “mitjà plural, que reflecteixi 
la diversitat social”, i amb això es 
refereixen “tant a les diferents 
sensibilitats ideològiques i políti-
ques dels moviments socials, com 
a tots aquells processos socials 
poc o gens organitzats, o que 
estan fora de les fronteres tradici-
onals de lʼesquerra anticapitalista 
i que, de forma sistemàtica, són 
invisibilitzats o tergiversats pels 
mass media”.

La serietat i el rigor que ad-
meten que comporta lʼedició 
dʼuna publicació setmanal els ha 
conduït a voler “semiprofessiona-
litzar” al màxim el projecte. Cal-
culen que caldrà un equip estable 
format per cinc persones, tot i que 

la redacció i els corresponsals 
superen bastant aquesta xifra. I 
volen arribar al públic en general, 
inquiet per la realitat que ens en-
volta, però no només directament 
vinculat ja a les lluites socials. 
Per a això hi ha la voluntat de 
distribuir-se pels canals habituals 
de la premsa i la comunicació al-
ternativa, però també a quioscos i 
per subscripcions. 

Directa sʼiniciarà amb una 
tirada de 3.000 exemplars, i te-
nen previst arribar a les 1.500 
subscripcions. Dʼaquesta ma-
nera, diuen, “el projecte seria 
sostenible”. També compten amb 
publicitat, però prioritzaran les 
petites insercions per evitar la de-
pendència econòmica del setma-
nari. Han limitat fins i tot lʼespai 
màxim dʼinserció. Si el més petit 
és el mòdul de 5 cm X 4,5 cm, el 
més gran permès serà de 5 cm X 
22,5 cm. I de cara als anunciants, 
sʼha volgut que segueixi “la línia 
editorial del setmanari, prioritzant 
sectors vinculats a lʼeconomia 
alternativa”.

Àmbit territorial i seccions
“Com fer que un setmanari fet des 
de Barcelona no sigui centralista?”, 
es pregunten al dossier central del 
número 0. LʼAssemblea que impul-
sa el Directa té molt clar que lʼàm-
bit de distribució serà Catalunya. 
Per això, cal garantir un equilibri 
territorial tant a nivell de contin-
guts, com de col·laboradors. De 
moment, ja sʼha creat una xarxa 
de corresponsals que cobreix tot el 
territori català, i ara sʼestà pensant 
com vincular una participació que 
sigui activa, tot i que no necessàri-
ament presencial.

Una de les novetats que sʼha 
volgut impulsar des de Directa 

és que aquesta òptica diferent 
també quedi reflectida al propi 
disseny del setmanari i en el nom 
que han posat per a cada una de 
les seccions. 

La pàgina dos és “la línia”, on 
es recull lʼeditorial, que serà lʼúnic 
text consensuat a lʼAssemblea 
del Directa, i el “pensem, doncs 
existim”, una opinió dʼuna de les 

persones de lʼAssemblea. “De 
dalt a baix” seran 3 pàgines on 
es tractarà amb profunditat un 
tema. Tres pàgines recolliran les 
“impressions”, tant per encàrrec, 
com cartes rebudes de les perso-
nes lectores. Després, 6 pàgines 
recolliran lʼactualitat sota el nom dʼ 
“així està el pati”.

Les quatre pàgines centrals 
seran un apart del setmanari. A 
les dues interiors, un reportatge 
fotogràfic a tot color. Dʼaquesta 
manera es vol accentuar el paper 
de la imatge com a suport infor-
matiu. I a les altres dues pàgines 
sʼimprimirà el Contra-Infos, que 
aconsegueix així, ampliar la seva 
capacitat de difusió.

“Lʼobservatori” serà una pàgi-
na on sʼanalitzaran informacions 
aparegudes a mitjans de comu-
nicació més concorreguts, o on 
es presentaran i ressenyaran 
altres mitjans. Dues pàgines 
més, “roda el món”, intentaran 
aportar informació del món man-
tenint lʼequilibri entre continents. 
La secció “què es cou”, a la 
qual sʼhi destinaran 3 pàgines, 

voldrà ser un altaveu dʼaccions 
protagonitzades per mitjans de 
comunicació.

Per a la secció “expressions”, 
que tradicionalment sʼhagués 
anomenat “cultura”, es vol comp-
tar amb la col·laboració dʼescoles 
o estudiants de disseny perquè 
es canviïn, o proposin un nou 
disseny per a cada número. 
Altre cop, es vol reivindicar lʼús 
del disseny, tant com a mitjà de 
comunicació en sí, com a canal 
dʼexpressió.

Finalment, lʼinterior de la con-
traportada, “la graella”, serà una 
agenda dʼactes i convocatòries. I 
la contraportada sʼanomenarà “la 
indirecta”, on hi haurà una entre-
vista i una col·laboració dʼopinió 
dʼalguna persona coneguda.

El mateix dossier central del número 0 ha servit 
per presentar la provinença dʼalgunes de les per-
sones que impulsen el Directa: “El grup promotor 
dʼaquesta ambiciosa iniciativa no sortim del no 
res, juntes sumem molts anys dʼexperiència 
en projectes de contrainformació i comunica-
ció popular”. Així, gent que ha fet, i encara fa, 
possible el setmanari mural Contra-Infos; o els 
qui varen impulsar els quatre números del Està 
tot fatal, o els quatre de lʼAltaveu (que coincidia 
amb la campanya contra lʼEuropa del Capital i 

la Guerra, i la Vaga General del 20-J). També 
gent impulsora del Diari de la Pau, que aparegué 
cada divendres des de lʼinici de la guerra a lʼIraq, 
durant més de 3 mesos, i després nʼaparegué un 
exemplar durant la campanya pel No a la Cons-
titució europea.

També compten amb persones provinents de 
projectes dʼinformació com La Burxa, Masala, 
Xibarri o el Kale Gorria, o periodistes “cansades 
de les limitacions i censures existents als mitjans 
de comunicació oficials”.

Qui són i d’on vénen

Un dels objectius 
és analitzar 
l’actualitat des 
de perspectives 
que actualment 
no apareixen 
als mitjans de 
comunicació

DIRECTA
Portada del número 00 de Directa, corresponent al febrer. 

Els impulsors 
de ‘Directa’ han 
volgut que la seva 
òptica diferent 
quedi reflectida 
en el disseny
i en el nom de les 
seccions
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Actualment el Casc Antic, integrat 
dins del districte de Ciutat Vella, té 
una població amb un elevat per-
centatge de persones nascudes 
fora de Barcelona, i un dels per-
centatges més elevats de pobla-
ció immigrada de tota la ciutat. El 
districte de Ciutat Vella presenta 
a més el percentatge més elevat 
de veïns que superen els 65 anys. 
Tot això fa que el Casc Antic hagi 
de fer front a nombrosos pro-
blemes per lʼescassa capacitat 
econòmica dels seus veïns, per 
les dificultats dʼintegració dels di-
ferents col·lectius i per lʼantiguitat 
i les pèssimes condicions de força 
habitatges del barri.

Lʼany 1987 va néixer el Centre 
Solidari, arran de la campanya 
ciutadana “Aquí hi ha gana”, lide-
rada per lʼAV del Casc Antic. Es 
repartien aliments, sʼensenyava 
a cuinar i es donaven nocions de 
nutrició a través de cursos i ta-
llers. El 1992, quatre entitats van 
crear la Fundació Casc Antic per 
mantenir i continuar el treball del 
Centre Solidari. La fundació va ser 
constituïda per lʼAV del Casc Antic 
i la Favb, a les quals es van afegir 
Porfont (una cooperativa dʼhabi-
tatges) i la Federació de Societats 
Anònimes Laborals de Catalunya 
(FESALC).

Objectius i funcionament

A partir dʼaleshores lʼentitat ha 
estat treballant en programes de 
caràcter social, amb la finalitat 
fonamental dʼintervenir en les cau-
ses que provoquen formes dʼex-
clusió social a persones i famílies 
que viuen principalment a Ciutat 
Vella. Actualment i a causa dels 
fluxos migratoris, es presenten 
noves demandes i situacions que 
necessiten ser cobertes, sobretot 
entre la població immigrada.

La fundació disposa dʼun local, el 
Centre Solidari, amb sala dʼatenció, 
magatzem, cambres frigorífiques 
i congeladors per guardar els ali-
ments i els congelats, a més dʼuna 
petita aula per a usos diversos. Està 
gestionat per un responsable que 
coordina un equip de voluntariat que 
va variant al llarg de lʼany.

El voluntariat, lʼeina clau

Per a lʼentitat, el voluntariat és el 
recurs humà que li permet dur a 
terme les tasques que es proposa 
dʼuna forma carinyosa alhora que 
seriosa. És lʼeina més important 
i valuosa de la fundació. Durant 
lʼany 2005 ha comptat amb la col-
laboració dʼuna mitjana de 8 a 10 
voluntaris en el Centre Solidari, 
que han ajudat en els diferents 
programes i serveis com: la prepa-
ració de lots dʼaliments setmanals, 
servei de rober i sobretot lʼatenció 
als usuaris del programa per a la 
inserció laboral, fent entrevistes, 
fitxes, trucades i fins i tot acom-
panyant les persones a les entre-
vistes de feina i fent un seguiment 
posterior. El voluntariat arriba ma-
joritàriament a través del Centre 
de Voluntaris per Barcelona i la 

Federació Catalana del Voluntari-
at Social, però qualsevol ciutadà 
o ciutadana es pot oferir, com ha 
passat en diversos casos.

Programes dʼactuació

La fundació compta amb diversos 
programes dʼactuació:
●	El	Servei de distribució de lots 
dʼaliments setmanals per a fa-
mílies necessitades, que arriben 
derivades pels Serveis Personals 
del districte. Lʼobjectiu és contri-
buir a millorar el dèficit alimentari 
de famílies amb dificultats socials. 
Els voluntaris i voluntàries tenen 
cura de lʼemmagatzematge dels 
aliments i la preparació dels lots 

setmanals. El període mitjà de 
servei a aquestes famílies és de 
tres mesos, però lʼajuda es pot 
allargar segons les necessitats. 
●	 Anem per feina és un servei 
dʼajuda i assessorament per a la 
inserció laboral de persones amb 
dificultats per trobar feina. No és 
només un servei dʼinserció sinó 
també dʼacolliment de la persona 
nou vinguda. A lʼespera de les 
dades del 2005, en el 2004 es van 
atendre més de 1.411 persones. La 
tendència els darrers anys és que 
un 40% dels atesos troben feines, 
encara que majoritàriament són 
contractes temporals.

Relacionat amb aquest servei té 
també una acord de col·laboració 
amb la Fundació La Plana, situada 
a Santa Maria dʼOló. La Fundació 
La Plana no sols sʼencarrega de 
lʼacolliment i que aprenguin una 
feina, sinó que si la persona ha 
funcionat dʼacord amb els principis 
que es varen acordar se lʼajuda a 
buscar una feina amb contracte 
facilitant-li la seva regularització. 
●	 Servei de rober és un servei 
de distribució de roba de sego-
na mà a famílies necessitades. 
Sʼadreça particularment a famílies 
amb pocs recursos econòmics. El 
nombre de persones que es van 

beneficiar durant lʼany 2004 van 
ser 1.315, el 70% de les quals 
dʼorigen estranger.

Com es finança

A part de la feina aportada gratu-
ïtament pels voluntaris i voluntàri-
es, la fundació compta amb  la col-
laboració del Servei dʼAliments de 
Creu Roja, la Fundació del Banc 
dʼAliments, lʼEscola del Gremi de 
Forners i empreses privades del 
sector de lʼalimentació. El 2005 les 
entitats privades van donar suport 
econòmic a la Fundació Casc An-
tic per un import de 21.112 euros. 
Per part de les administracions, 
lʼAjuntament de Barcelona va 
donar suport amb 1.800 euros i la 
Generalitat de Catalunya (Benes-
tar Social), amb 30.000.

Camí de futur

La fundació actualment obté gai-
rebé la meitat del seu pressupost 
dʼentitats privades, i les aporta-
cions públiques no augmenten. 
Tot i així, anualment torna a omplir 
les demandes de subvencions, 
en especial a lʼAjuntament de 
Barcelona, de qui la Fundació fa 
una feina subsidiària. Enguany, i a 
causa de la urgent necessitat de 
reformes del local de què dispo-
sem, llogat el 1987, per adequar-
lo als projectes en marxa i a les 
necessitats dʼatenció i acollida 
actuals, la fundació ha tornat a de-
manar al Districte de Ciutat Vella 
ajuda per aconseguir un local en 
millors condicions. I sembla que hi 
ha possibilitats dʼaconseguir un lo-
cal a compartir amb altres entitats. 
Però no sʼha concretat res.

En qualsevol cas, el Centre 
Solidari continua sent una eina 
útil per atendre gent que necessita 
informació, ajuda i seguiment per 
a la seva incorporació i arrelament 
a la nostra societat.

Políticamente La Fundació Casc Antic, 
contra lʼexclusió social

Entitat 

del mescorrecto
Coleccionable ilustrado de aquellos términos de actualidad

que fijan y dan esplendor a la condición humana

Alfonso López

ETNOCENTRISMO: Programa de los genes que hace que cuando 
se celebra el Rally París-Dakar y fallezca un piloto se le concedan, 
casi, funerales de estado y cuando aplastamos a un negro se le 
considere un accidente... orográfico.

AUTOR INTELECTUAL: Definición que se aplica para diferenciar 
a quien planea la acción de quien la ejecuta, por ejemplo entre 
quien ordena matar y torturar y quien lo hace, que sería el autor 
material. En el caso de George Bush y su tropa de asesores, no 
deja de ser una exageración semántica.

PETRÓLEO: Energía fósil en vías de especulación (véase Autor 
Intelectual).

JOAN MOREJÓN
Un dels voluntaris preparant lots dʼaliments a la fundació.

On anar
Centre Solidari Casc Antic
Bou de Sant Pere,3, baixos
08003 Barcelona - 93 310 27 99
centre_solidari@cascantic.zzn.com
Dilluns a divendres de 9 a 14:30 h

El voluntariat és 
lʼeina més important 
i valuosa de la 
Fundació
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Violència mafiosa a Vallbona
VALLBONA (NOU BARRIS)
REDACCIÓ●

“A Nou Barris, en una barriada 
que no arriba als 1.000 habitants, 
una petita manifestació creuava 
el barri lʼ1 de desembre. Un grup 
de persones, encoratjades pels 
crits de la filla de Manuel C. G. 
des dʼun cotxe amb megafonia, 
es van reunir davant la casa de 
Zaida P. M, presidenta de lʼAV de 
Vallbona, i van començar a cridar 
insults i amenaces de mort contra 
ella i la resta de membres de la 
junta de lʼAV. Diverses persones 
portaven pancartes amb fotos de 
les persones de lʼAV i cridaven per 
megafonia les adreces dels seus 
habitatges per convidar els veïns 
a anar-hi i donar-los una pallissa 
ʻfins que abandonessin el barriʼ. 
Posteriorment, va aparèixer el cot-
xe de la presidenta amb les rodes 
punxades i al dia següent, una 
dona de lʼAV va ser agredida”.

Són paràgrafs corresponents a 
un escrit signat per lʼAV i publicat a 
la revista Muga. No reflecteixen to-
tes les pressions exercides contra 
lʼAV, a la qual no se li permet rea-
litzar assemblees obertes perquè 
els esvalotadors les rebenten.

Empresa il·legal

Què hi havia darrere de tanta vi-
olència? Quins interessos sʼama-
gaven? La mateixa AV explica al 
seu informe que des dels anys 80 
el barri i la seva associació vénen 

reivindicant el tancament de lʼem-
presa Desguace García per mo-
lesta, perillosa i il·legal. Sʼhavien 
produït dos incendis amb un ferit 
greu. Passaven els anys i lʼadmi-
nistració no actuava. La reivindi-
cació estava en un carreró sense 
sortida. Casualment, es va donar 
una curiosa coincidència: durant 
els anys 90 el propietari dʼaquesta 
fàbrica era el president de lʼAV. La 
junta de lʼactual AV reconeix que 
no existeixen proves que una cosa 
fos a canvi dʼuna altra, però que 
nʼhi ha la sospita. Es va haver dʼes-
perar a lʼany 2002, quan Manuel 
Pérez va substituir com a regidor 
Antoni Santiburcio perquè canviés 
aquesta situació. Pérez va ordenar 
el tancament de la citada indústria 
per manca de permisos. El propie-
tari va presentar diferents recursos 
i els va perdre. Lʼúltima sentència 
estava datada de lʼ1 de juny de 
lʼany passat. LʼAV, que havia can-
viat de president, va decidir actuar-
hi. El 29 de novembre va demanar 
al districte lʼexecució de la sentèn-
cia. El nou regidor, José Cuervo, 
es va comprometre a tancar el 
desballestament, recolzat per tots 
el grups municipals. Els veïns pen-
saven que, finalment, aconseguien 
la seva vella reivindicació.

És a partir dʼaquest moment 
que es complica la situació i lʼex-
president i propietari de lʼempre-
sa, junt amb dʼaltres persones, 
comencen a exercir la violenta 
pressió sobre la nova junta de 

lʼAV. Aquests greus fets que van 
succeir al desembre tenen ja una 
sentència que condemna sis ve-
ïns, (dʼentre ells a Sandra Elisabet 
Casqueneda García).

Tancament i marxa enrere

En una sessió del Consell de Dis-
tricte, davant el coneixement de la 
sentència del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, el regidor 
José Cuervo es va comprometre 
públicament a tancar lʼempresa 
en uns dies, decisió que, inexpli-
cablement, va incomplir després 
donant sis mesos més de termini i 
endarrerint mig any el tancament.

La cosa més curiosa és que 
Cuervo, en prendre aquesta última 
decisió, va argumentar que ho feia 
per disminuir la conflictivitat al barri 
(optant per permetre la continuació 
dʼuna situació il·legal). Altres vega-
des José Cuervo no ha estat pas 
tan flexible. És molt greu i sembla 
un deixament de responsabilitats.

Al barri i a la Coordinadora dʼAV 
i Entitats de Nou Barris hi ha un 
malestar molt gran. Els represen-
tants veïnals del districte han deci-
dit convocar un acte de solidaritat 
i exigir que al pròxim ple sʼinclogui 
aquest tema a lʼordre del dia. Des-
guace García i el seu violent pro-
pietari “té un altre desballestament 
a Montcada i Reixac, un taller 
mecànic a Prosperitat i un conces-
sionari de cotxes de segona mà”, 
informa lʼAVV de Vallbona. Uns 
negocis que podrien solucionar 
el problema dels treballadors que 
anirien a lʼatur, quedant clar que 
lʼúnic responsable de la situació 
dels treballadors és el propietari 
del desballestament.

José Cuervo ha eternitzat el via 
crucis dʼuna associació i dʼun bar-
ri. “Potser li van faltar dades: com 
que seʼl veu tan poc al districte...”, 
afegeix una veïna de Vallbona.

ARXIU
Manifestació contra els representants de lʼAV de Vallbona. 

El civisme dels mossos
CASC ANTIC
MANIFEST VEÏNAL●

Ja fa uns mesos que els veïns i 
veïnes del barri del Casc Antic hem 
notat, en el relleu de cos policial, és 
a dir, amb lʼentrada dels Mossos 
dʼEsquadra, un estat de tensió que 
sʼincrementa cada dia més. Des de 
la nostra percepció, els mossos han 
entrat al barri amb una contundèn-
cia sense precedents en els darrers 
anys. Una actitud que ha sorprés 
tothom i que, com sempre, ha re-
petit estereotips i conductes cap als 
col·lectius de nouvinguts (sobretot 
joves) i cap als col·lectius que són 
crítics amb les polítiques del distric-
te. Col·lectius que han patit la bruta-
litat del nou cos de policia, que en 
res està ajudant a mantenir un clima 
de convivència i de drets civils, tan 
sovint esmentats per lʼAjuntament.

Sembla ser que les noves orde-
nances cíviques tenen la seva pa-
radoxa en la seva pròpia  aplicació 
per part dels cossos policials, que 
pel que sʼestà veient als nostres 
carrers, queden al marge dʼelles. 
Redades policials diàries, agres-
sions a menors, repressió dʼactes 
reivindicatius pacífics, actituds xe-
nòfobes i una constant i ofegadora 
presència que, sota el pretext de 
mantenir la seguretat al barri, està 
produint un efecte contraproduent. 
Un estat policial on els joves no 
poden passejar pel carrer sense 
que dʼuna manera constant seʼls 

demani la documentació, o en 
el pitjor dels casos, seʼn vagin a 
comissaria per unes hores, sense 
cap motiu justificat.

A més de la constant dinàmica 
repressiva que estem patint, volem 
remarcar dues actuacions que ens 
semblen del tot il·lustratives del 
que està passant al barri:

1. Els dies 8 de novembre i 28 
de desembre es van produir dues 
identificacions massives als joves 
que estaven jugant al camp de 
futbol del Forat de la Vergonya. 
Lʼactuació dels mossos va ser la 

dʼintimidar els 10 o 12 nois dʼentre 
14 i 18 anys, posant-los de cara a 
unes tanques que hi ha a la matei-
xa zona. Alguns dels nois van ser 
colpejats davant la mirada sorpre-
sa dels veïns i veïnes que estaven 
a la plaça. Tot això, com és obvi, 
acompanyat dʼinsults i menyspreu. 
Davant la mediació dʼalguns veïns, 
els mossos també van procedir a 
identificar-los. Sembla ser que un 
espai com el del Forat de la Vergo-
nya està sent considerat realment 
un punt negre de la ciutat on cal 

pacificar als nois i noies que gau-
deixen del seu temps de lleure.

2. El pasat 19 de gener un acte 
convocat per una part important del 
moviment veïnal va ser durament 
reprimit amb càrregues desmesura-
des, quan no brutals, amb el resultat 
de dues detencions. El que havia de 
ser una protesta simbòlica i pacífica 
va acabar amb càrregues policials 
de tal magnitud que vàries perso-
nes han hagut de ser ateses per 
contusions, irritació per gasos tòxics 
provinents dʼesprais, i a més, es va 
detenir a dos veïns. Un dʼells era un 
botiguer del barri i lʼaltre, un arqui-
tecte de lʼorganització Arquitectes 
Sense Fronteres. Per tot això, volem 
denunciar aquests fets en particular, 
però també la situació que dia a dia 
es respira al barri, amb la manera de 
fer dels Mossos dʼEsquadra.

Exigim una aturada dʼaquestes 
dinàmiques que només fan que 
contradir els discursos de les 
institucions quan parlen de con-
vivència, civisme, interculturalitat 
i plans dʼacollida a les persones 
nouvingudes. Paraules que no 
es veuen reflectides en les acti-
tuds i maneres de fer dels propis 
instruments que han de garantir 
la convivència i la cohesió social 
dʼun barri ja massa castigat.
Espai dʼEntesa, AV Casc Antic, 
RAI, Veïns en Defensa de la 
Barcelona Vella, Col·lectiu del 
Forat de la Vergonya, Favb.

Lʼarribada del 
mossos al Casc 
Antic ha incrementat 
la tensió al barri

Un llibre 
recorda 
Pablo Díez

Carta 
contra el 
ʻmobbingʼ

BARCELONA
REDACCIÓ●

El 3 de febrer es va presentar a la 
seu de la Favb el llibre Pablo Díez, 
la otra cara de TMB, de Carmen de 
Celis Ullán. Editat pels amics de 
Pablo, explica la lluita que la família i 
companys van mantenir en defensa 
de la seva innocència i honor. Pablo 
es va suicidar poques hores després 
de rebre la carta dʼacomiadament 
amb la falsa acusació dʼhaver robat 
lʼimport dʼun bitllet: 1,10 euros.

BARCELONA
REDACCIÓ●

Més de 60 entitats (entre elles la 
Favb, Arquitectes Sense Fron-
teres, entitats i plataformes veï-
nals) i algunes persones a nivell 
individual (entre dʼaltres, Arcadi 
Oliveras, Joan Subirats, Eduard 
Moreno, Joaquín Jordà, Manu 
Chao...) han signat la Carta de 
Mesures contra la Violència Im-
mobiliària i Urbanística. Un docu-
ment que sorgeix per fer front a la 
situació de lʼhabitatge a la nostra 
ciutat: “Mentre uns quants treuen 
benificis astronòmics de lʼespecu-
lació, la majoria de les persones 
hem de fer esforços innaceptables 
per tenir i/o mantenir un habitatge 
mínimament digne”. La carta in-
tenta unificar veus que denuncien 
aquesta situació i recolzar la lluita 
per un habitatge digne reivindicant 
que es prenguin mesures com la 
“limitació del preu dels habitatges 
per tal que no sʼhagi de pagar mai 
més del 30% de la renda”. També 
es planteja la reforma de la Llei 
dʼArrendaments Urbans i la trans-
parència del registre de propietat.

Podeu trobar més informació a 
www.coordinadoraraval.org; http:
//mobbingbcn.blogspot.com.



26 PUBLICITAT gener-febrer de 2006

La Veu del

CARRER

c/ de la Cera, 33 - 08001 Barcelona
93 442 00 97

P ar kings
C onse l l  de  Ce nt , Pl a ça  de l es Glòri e s,

Inde pe ndènc ia,
Avda .  Me ridi ana , Gra n Via

Me tr o
Glòri e s,  Clot

Autobus os
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.

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

AGRAÏM LA SEVA COMPRA.
REPARTIM A RESTAURANTS, HOSPITALS,

HOTELS, BARS, COL·LEGIS, ETC.

SI NECESSITES UN
TAXI, TRUCA'NS

BARNA
TAXI

93 357 77 55
Casa fundada l'any 1912

SUÏSSOS, ENTREPANS, ORXATES I
GRANITZATS, GELATS...

FABRICACIÓ PRÒPIA
I ARTESANA

OBERT TOT L'ANY

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

GELATS, ORXATES, GRANITZATS, 
ENTREPANS, SUÏSSOS... 

Vols rebre Carrer
a casa teva?
Si vols rebre la revista al teu domicili durant tot un any, envia 
aquest cupó a Obradors, 6-8, baixos, 08002, Barcelona.
També pots escriureʼns a carrer@lafavb.com

NOM I COGNOMS: .............................................................................................................
ADREÇA: ............................................................................................................................
POBLACIÓ:..........................................................................................................................
CP:......................................................................TELÈFON: ...............................................

❑	6 números 12 euros (mínim)  ❑	6 Números .............................. (indicar quantitat)
Pagament (a triar)
❑	Taló adjunt a nom de la Favb

❑	Domiciliació bancària (omplir dades):
Entitat:      Oficina: Control:   Nº de compte:	

escudellers, 21
telèfon 92 317 95 84

barcelona-2
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CRISTINA SIRUR

La importancia del valor 
informativo que contienen las 
imágenes se hace visible más 
que nunca cuando hablamos 
de Historia. No hace falta caer 
en tópicos como “una imagen 
vale más que mil palabras” 
solo porque a veces es más 
fácil mostrar que explicar con 
palabras. Es que, sencillamente, 
la capacidad que tiene la 

fotografía para mostrar la 
realidad urbana de una ciudad, 
sus espacios, sus costumbres, 
sus gentes, la transformación 
que sufre con el paso del tiempo, 
resulta impactante.

El Museu d’Historia de la 
Ciutat de Barcelona acoge, 
desde el pasado 18 de noviembre 
hasta el próximo 19 de marzo de 
2006, Barcelona & Fotografía, 
una exposición con más de 250 
imágenes de Barcelona, desde 

1848 hasta el 2005, realizadas 
por 84 fotógrafos, nacionales, 
como Agustí Centelles, 
quien gracias a su cámara 
dejó importantes imágenes 
testimonio de la guerra civil, 
Carles Ribas, Joan Colom, 
Francesc Català-Roca, Xavier 
Miserachs, Ricard Terré; más 
contemporáneos como Txema 
Salvans, Pepe Encinas, Manel 
Esclusa, Xavier Cervera; y 
extranjeros, como Robert Capa, 

Henri Cartier-Bresson, Consuelo 
Bautista, Elliot Erwitt, entre 
muchos otros. 

Una de las razones que hace 
exquisita esta exposición es 
precisamente la disposición 
de sus imágenes. Sin tratar 
de crear una antología de la 
fotografía sobre Barcelona, ni 
de mostrar cronológicamente 
esas imágenes, la muestra se 
organiza en torno a tres temas 
generales: Mirades, donde 
se reflejan las formas de ver 
propias de los fotógrafos, y que, 
de alguna forma, aportan datos 
a nuestra manera de analizar, 
entender y criticar una ciudad; 
Espai y Societat, dos elementos 
básicos que moldean una ciudad, 
diferentes lugares donde se 
desarrolla toda la actividad 
de una sociedad que, al igual 
que esos espacios, también van 
cambiando con el tiempo.

Junto a la exposición, se 
ha editado el libro Barcelona 
& Fotografía de la editorial 
Lunwerg, además de otras 
actividades paralelas, como las 
visitas guiadas a la exposición 
todos los domingos a las 11,30 
y una mesa redonda el próximo 
día 15 de febrero a las 19,00 
con diversos profesionales 

relacionados con el mundo de la 
imagen, como Pepe Baeza, editor 
gráfico del magazine de La 
Vanguardia, el fotógrafo Manel 
Armengol (presente con algunas 
de sus obras en la exposición), 
entre otros. 

JORDI GOL

Catalunya tiene una gran tradición 
circense, no solo por haber sido cuna de 
uno de los mejores clowns del mundo, 
Josep Andreu Lasserre, Charlie Rivel 
(Cubelles, 1896-1983), sino por tener 
una herencia de grandes compañías y 
un público entregado y entusiasta, hasta 
el punto de tener escritores, periodistas 
e intelectuales, como Sebastià Gash, 
especializados al mundo del circo.

Tras la crisis de ideas del periodo 
franquista, el fin de la dictadura supone 
una eclosión de las artes circenses, que 
conquistan las calles. La exposición L’art 
del risc. Circ contemporani català, que 
se puede ver hasta el 5 de mayo en el 
CCCB, vuelve la mirada a los últimos 
treinta años de circo catalán, que se ha 
transformado en un fenómeno artístico 
pluridisciplinar de gran riqueza.

La exposición se divide en seis 
espacios que trazan, en un entorno 
colorido y circense, un recorrido 
cronológico por estos fascinantes años a 
través de plafones explicativos, objetos 
curiosos y audiovisuales que ofrecen una 
visión amplia de la trayectoria de autores 
y compañías. El primer ámbito, “Revolta 
social, festa i risc escènic” aborda la 

explosión de libertad que supuso la 
transición, los hitos conseguidos por los 
profesionales, entre los que destaca la 
creación del Grec en 1976, el Saló Diana, 
las Jornades Llibertàries o el Tenorio 
del Born, y, sobre todo, la influencia de 
dos grupos punteros en la renovación 
escénica: Joglars, con su subversión del 
mimo, y Comediants, con su recuperación 
de la tradición y el folclore del país.

“Neix un altre circ” es el título del 
segundo ámbito, que recorre la trayectoria 
de la nueva generación de actores y 
artistas de circo que irrumpen en la escena 
catalana, como el grupo La Tràgica, que 
estrena en 1976 Tripijoc Joc Trip, un 
espectáculo teatral y circense, o la pareja 
de payasos “Germans Poltrona”, formada 

por Claret Papiol y Jaume Mateu. Este 
último, como Tortell Poltrona, lidera el 
Circ Cric, escuela de circo que en 1981 
se convirtió en una carpa itinerante, 
consiguiendo el entusiasmo de público, 
intelectuales y artistas de la talla de Joan 
Miró o Joan Brossa.

El ámbito tres lleva por título “Les 
arrels de la renovació” y se sumerge en 
la tradición circense desde los comienzos 
del circo hasta los grandes renovadores, 
como Charlie Rivel o Jango Edwars. El 
espectador puede comprobar cómo el 
circo tiende cada vez más a incorporar 
elementos de otras artes escénicas y crea 
en Catalunya un sustrato imprescindible 
para poder arraigarse, compuesto 
por asociaciones y escuelas de circo, 

entidades cívicas, revistas, etc.
El cuarto ámbito, “L’escena del risc”, 

habla de cómo el circo moderno cambia 
progresivamente el concepto de riesgo 
físico por el concepto de riesgo estético, 
creando espectáculos multidisciplinares que 
integran mimo, marionetas, danza, teatro 
visual, ilusionismo, etc. en una apuesta 
por un salto conceptual que suponga una 
renovación desde la tradición.

“La poética del risc: circ contemporani” 
hace un recuento de la ingente nómina 
de compañías y artistas solistas que han 
surgido en estos últimos treinta años, 
y que abarcan prácticamente todas las 
disciplinas del circo, e incluso han creado 
algunas nuevas, como Pep Bou y su poesía 
escénica con pompas de jabón. Este ámbito 
presta especial atención a los payasos, 
que han sabido crear personajes nuevos 
que surgen del circo clásico, pero que 
saben encontrar nuevos impulsos poéticos, 
plenamente contemporáneos.

El último de los ámbitos es “Simbiosi circ 
i escena de risc”, que hace hincapié en la 
hibridación del circo y las artes escénicas, 
que consiguen una concepción trasversal 
de la cultura donde tanto el circo como la 
escena se enriquecen mutuamente.

En definitiva, una exposición 
entretenida y amena, que recupera la 
tradición circense catalana y reivindica el 
circo como ese microcosmos en que el ser 
humano se reconoce y se dignifica.

EXPOSICIONS

El riesgo estético del circo catalán

EXPOSICIONS

La ciudad fotografiada

Treinta años de tradición 
circense en Catalunya
Lʼart del risc. Circ contemporani català.
CCCB (Montalegre,5)
Del 12 de enero al 5 de marzo.
Martes, jueves y viernes de 11 a 14 y de 16 a 
20; miércoles y sábados, de 11 a 20; domingos 
y festivos de 11 a 19; lunes cerrado.
Gratuito

CIRC PÀNIC
El Circ pànic en una actuació a Bergen (Noruega) el 2004.

La Diagonal con 95 años de diferencia: arriba, en 1910 (Lucien Roisin). Abajo, 2005 (Manel Pérez). 

84 miradas de Barcelona 
desde 1848
Barcelona & Fotografia.
Museu dʼHistòria de la Ciutat.
Plaça del Rei, s/n
Hasta el 31 de marzo
Gratuito

Primer cartell del Circ Cric, 1981.

Casa de Vidal Quadras, 
1848. Una de las primeras 
fotografías que existen de 
Barcelona.
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Tothom al carrer!

ARXIU MAS
El 10 de juliol de 1910 milers de dones van participar en una marxa de suport a la 
política anticlerical del govern. 

El procés dʼapropiació 
de lʼespai públic 
comporta interessants 
interactuacions entre els 
actors i el mapa urbà

El llibre il·lustra en 300 
pàgines més de 40 
mobilitzacions socials 
ocorregudes a Barcelona 
durant tot el segle XX

La llarga lluita veïnal pels habitatges 
dignes també troba un petit homenatge 
en aquest llibre. Una nit de novembre del 
1990 sʼensorrava part dʼun edifici de cinc 
plantes al carrer Cadí, en el Turó de la 
Peira (Nou Barris). Una dona resultava 
morta i tres persones greument ferides. 
Els informes constataven que les causes 
estaven relacionades amb lʼaluminosi, 
el càncer del ciment com se li va ano-

menar, conseqüència dels materials de 
baixa qualitat utilitzats pels constructors 
en lʼèpoca expansionista de Barcelona 
(1950-1970). Fruit de les mobilitzacions 
convocades per la AV de Nou Barris, la 
Coordinadora de Nou Barris i la Favb, 
es van detectar nombrosos edificis de 
la ciutat afectats dʼaluminosi, dels quals 
lʼany 2000 encara estaven pendents de 
solucionar el 40% dels casos.

Per un habitatge digne

A 1990 més de 10.000 persones es van manifestar per lʼhabitatge digne.

Q
U

IM
 M

AN
R

ES
A

BARCELONA
SERGIO PORCEL●

Sota el títol Cops de gent: Barcelona 1890-
2003 es presenta aquest llibre (publicat per 
Viena però pagat per lʼAjuntament, que a 
última hora se nʼha desentès), que en poc 
menys de 300 pàgines fa un recull gràfic 
impressionant de les manifestacions més 
importants que hi ha hagut a la ciutat durant 
un desbordat segle XX. Els seus autors 
són Roger Adam, Andrés Anteb i Pablo 
González.

En aquest intent de deixar constància 
dels moments en que els barcelonins sʼhan 
fet seu el carrer, privant-lo del seu batec 
quotidià per convertir-lo en una riuada dʼes-
cridassades, aplaudiments i corredisses, els 
autors mostren més de 40 mobilitzacions 
socials. De manera ordenada, cada mani-
festació és il·lustrada primerament amb una 
gran fotografia que, en molts casos, reflec-
teix la intensitat del moment, acompanyada 
de les proclames més significatives que es 
van sentir durant lʼacte. Aquests elements 
donen peu a noves fotografies i breus textos 
que descriuen el context en que van succeir 
totes aquelles mobilitzacions massives, 
fent-les gairebé palpables. Des del primer 
“Primer de Maig” (1890) fins a la recent ma-
nifestació del “No a la guerra” (2003), lʼobra 
aconsegueix donar al lector/observador un 
original tomb per la historia sociopolítica 
barcelonina de lʼúltim segle, fent-lo assistir 
a moments socials espectaculars.

Un ésser polític col·lectiu

El llibre inclou també un article elaborat pels 
antropòlegs Manuel Delgado, Gerard Horta 
i Nadja Monnet que aporten la seva reflexió 
teòrica sobre les mobilitzacions ciutadanes. 
En primer lloc, aquests autors defineixen 
les manifestacions com a ritus en els que 
sectors socials més o menys amples fan 

patents les seves consideracions crítiques 
o de suport sobre determinades condicions 
del present que els afecten. A més, un altre 
aspecte interessant que destaquen, és la 
volatilitat i la espontaneïtat del fenomen. 
És a dir, que aquests sectors socials estan 
formats per persones, en la seva majoria 
desconegudes entre sí, que cristal·litzen 
públicament com a grup cohesionat durant 
lʼestona que estan escenificant al carrer, 
per després esvair-se de nou. En la majoria 
de casos, es tracta doncs dʼuna ocupació 
de lʼespai públic per part dʼun ésser polític 
col·lectiu creat ad-hoc, que tornarà a desin-
tegrar-se una vegada acabi lʼacte. 

Segons aquests antropòlegs, els itine-
raris escollits pels manifestants constitu-
eixen un altre aspecte de gran rellevància 
ja que, en moltes ocasions, determinats 
emplaçaments de la ciutat desprenen un 
valor simbòlic especial. En aquest sentit, 
cal destacar la importància de les interactu-
acions que es produeixen entre els actors i 
el mapa urbà durant el procés dʼapropiació 
de lʼespai públic.

A Barcelona, per exemple, hi ha un itine-
rari a grans trets estàndard de reivindicació 
política. És el que va des del passeig de Grà-

cia, representant el punt central de la ciutat, 
fins a la plaça Catalunya; dʼaquí agafa per la 
ronda Sant Pere per baixar per la Via Laieta-
na fins arribar a la plaça Sant Jaume, on es 
troben els edificis representatius de les au-
toritats polítiques (Generalitat i Ajuntament). 
Però depenent del col·lectiu que convoqui 
la mobilització pot variar aquest itinerari. 
Mentre que les manifestacions dʼestudiants 
acostumen a iniciar-se a la plaça Universitat, 
les convocatòries tant obreres com veïnals 
sʼhan fet històricament a la plaça Urquina-
ona. Normalment, tant les unes com les 
altres, acostumen a acabar a la plaça Sant 

Jaume també, però en canvi quan les rei-
vindicacions no van destinades a provocar 
una reacció institucional (per un atemptat, 
lʼ11 de setembre, etc...) rarament acaben 
allà. Davant dʼaquesta relativa uniformitat en 
les rutes contestatàries, cal dir que els nous 
moviments socials més radicals (okupes, 
alterglobalitzadors, gais i lesbianes, etc...) 
han optat en les últimes dècades per impro-
visar nous itineraris ocupant carrers com ara 
el Paral·lel, la Diagonal, la Gran Via de les 
Corts Catalanes, carrerons de Ciutat Vella o, 
inclús en alguna ocasió, els dʼalguns barris 
de la zona alta de la ciutat.

De lʼesquerra a la dreta

Sens dubte, entre les mobilitzacions cita-
des en aquest llibre, les més nombroses 
són les convocades pel moviment obrer, 
entre les que destaquen el Primer de maig 
(1890) per la jornada de vuit hores, lʼemotiu 
enterrament que va brindar la Barcelona 
anarquista a Buenaventura Durruti (1936) 
i una sèrie de vagues que van acabar en 
aldarulls, entre les quals la dels treballadors 
de SEAT (1979), just al llindar de la demo-
cràcia, és de les més recents.

Per altra banda, el catalanisme també 
sʼha deixat notar en les manifestacions de 
lʼúltim segle. En aquesta obra es recorden 
mobilitzacions com la manifestació per 
lʼEstatut dʼAutonomia (1932) o la Diada 
Nacional de Catalunya (1977), coneguda 
per la diada del milió, en la qual també es 
demanava lʼEstatut en plena transició de-
mocràtica i que acabaria amb un jove mort. 
Destaca també la benvinguda a Josep Tar-
radellas a la seva arribada de lʼexili (1977) i 
la manifestació anti-LOAPA de 1982.

Tot i que últimament no sembla tant es-
trany que la dreta surti al carrer, aquest llibre 
ens mostra un parell de mobilitzacions de la 
dreta franquista. Una dʼelles celebrant lʼocu-
pació de Barcelona al final de la Guerra Civil 
(1939) i lʼaltra dient “No a la ONU” (1946). 
També ocupen un lloc destacat en aquesta 
obra les reaccions populars davant de fets 
polítics concrets, com la proclamació de la 
II República (1931), les manifestacions pro-
amnistia (1976) i per la llibertat dʼexpressió 
(1978) durant la transició, i les protestes 
contra els atemptats terroristes dʼHipercor 
(1987) i dʼErnest Lluch (2000). Finalment, 
no es poden oblidar les grans cites dels 
moviments socials més inconformistes: la 
manifestació gai (1977), el desallotjament 
del Cine Princesa (2000) i les recents ma-
nifestacions antiglobalització contra el Banc 
Mundial (2001) i lʼEuropa del Capital (2002).
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Dʼesquerra a dreta i de 
dalt a baix, manifesta-
ció per lʼabolició de la 
pena de mort (Brangulí, 
1911);  per la llibertat 
dʼexpressió i en suport 
de la companyia Els 
Joglars (Robert, 1978); 
contra el Pla Hidrològic 
Nacional (Joan Corta-
dellas, 2002); en pro-
testa per lʼassassinat 
dʼErnest Lluch (Pere 
Virgili, 2000); lʼenterra-
ment de Buenaventura 
Durruti (Fons Gene-
ralitat de Catalunya, 
1936); contra lʼentrada 
dʼEspanya a lʼOTAN; 
contra la guerra (Pere 
Virgili, 2003); vaga 
i manifestació dels 
treballadors de SEAT 
(Jordi Soteras, 1979); 
contra el desallotja-
ment del cine Princesa 
(Ferran Nadeu, 1996); 

Diada nacional de 
Catalunya, 1977 (J. M. 
Alguersuari); la Setma-
na Tràgica (Brangulí, 
1909); manifestació 
pro-amnistia dels 
presos polítics (Manel 
Armengol, 1976).

Portada del 
llibre Cops de 
gent. Barcelona 
1890-2003. Viena 
Edicions, 2005
Preu: 49,95 euros
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Sant Martí reclama la caserna de 
la Verneda per a equipaments

Breus 
de barri●

CIUTAT VELLA

Apartaments il·legals
LʼAjuntament va anunciar 
que lʼany 2006 tancarà 1.500 
pisos turístics il·legals. El 
districte tenia localitzats a 
finals de 2005 212 habitatges 
destinats a apartaments 
turístics il·legals. Només es 
permetran els pisos registrats 
a la Generalitat.

HOSTAFRANCS

Llarga lluita contra lʼantena
4.000 veïns dʼaquesta barriada 
sʼoposen a una antena ubicada 
a prop dʼuna escola des de 
lʼany 2000. En aquell moment 
no estaven prohibides. 
Telefónica està disposada 
a traslladar-la si li donen un 
espai ben situat.

BESÒS

Lʼedifici Fòrum, infrautilitzat
Lʼimmens triangle blau 
dissenyat per Herzog i De 
Meuron es troba avui sense ús. 
Es va construir sense preveure 
el seu futur i ara sʼestà buscant 
a corre-cuita. Les despeses 
de manteniment són enormes. 
LʼAjuntament intenta que sʼhi 
ubiqui el futur Museu Nacional 
de lʼUrbanisme. Nʼés el resultat 
de fer les coses malament.

GUINEUETA

Acord per posar ascensors
800 famílies dʼaquest barri 
seran subvencionades per 
fer front a les despeses de 
la instal·lació dʼascensors a 
lʼexterior dels seus habitatges, 
després dʼhaver-se signat un 
conveni entre la Generalitat, 
lʼAjuntament i lʼAVV. Mitjançant 
Adigsa, la Generalitat aportarà 
el 45% del cost, aportació a la 
qual sʼafegirà una altra menor 
de lʼAjuntament.

SANTS

Obres a Riera Blanca!
Viure en un carrer fronterer 
entre dues ciutats és un 
drama. Cap dels municipis 
limítrofes es fa responsable 
de les obres necessàries. Ha 
hagut de ser la Mancomunitat 
de Municipis de lʼÀrea 
Metropolitana qui es farà càrrec 
de la remodelació del carrer 
Riera Blanca per encàrrec dels 
ajuntaments de Barcelona i 
lʼHospitalet. El veïnat ha patit 
mentrestant dècades dʼespera i 
abandonament.

BARCELONA

Desallotja que okupem
A Barcelona sʼhan portat 
a terme últimament 4 
desallotjaments. Primer va 
ser la casa coneguda com 
La Gatada, a la ronda del 
Guinardó, ocupada fa 8 anys. 
Després li va tocar a una 
casa situada al carrer Ruiz 
de Padrón, al barri del Clot. A 
finals de gener, a Sants, van 
desallotjar la casa okupada La 
Quincalla i per últim la casa 
Kastell de les Planes. Com a 
resposta als desallotjaments, 
sʼhan ocupat noves cases 
buides als carrers Vallespir, 
Begur i Arc del Teatre.

SANT MARTÍ
DE PROVENÇALS
MARTA ALONSO●

El barri de Sant Martí es va 
construir de manera anàrquica, 
cosa que impossibilita trobar 
un espai per poder construir els 
equipaments necessaris. “Davant 
aquesta situació, només ens que-
den dues sortides: tirar un edifici 
o eliminar una plaça per tal dʼubi-
car-hi els equipaments”, assegura 
Manuel Martínez, president de 
lʼAV Sant Martí de Provençals. 

La manca dʼespais disponibles 
va fer plantejar a lʼassociació de 
Sant Martí la possibilitat de bus-
car una alternativa: la caserna 
de la Verneda. Segons Martínez, 
alguns mòduls de les casernes 
de la Verneda porten més de 10 
anys sense cap ús concret. Des 
de lʼassociació reclamen un sòl de 
10 a 12.000 metres de sostre edifi-
cable (situat al carrer Treball entre 
Guipúscoa i Concili de Trent) per 
poder ubicar una residència per a 
la tercera edat, una escola bres-
sol, un espai per als joves i una 
biblioteca amb més material que 
la situada al Centre Cívic. Des del 
moment que lʼentitat va posar lʼull 
a la caserna no ha parat de treba-
llar. A la precampanya de les elec-

cions al Parlament del novembre 
del 2003, lʼassociació va buscar 
el suport de les forces polítiques i 
la majoria dels partits polítics van 
recolzar la idea, excepte el Partit 
Popular. Ara, lʼassociació reclama 
els compromisos dels partits. 

No obstant, aquests mòduls 
són propietat del Ministeri dʼInte-      
rior i la seva cessió ralentitza el 
procés. Quan el Partit Popular 
governava a nivell estatal res-
ponia amb una negació sense 
possibilitats de negociació davant 
el plantejament de la cessió dels 
terrenys, assegura Francesc Nar-
váez, regidor del districte de Sant 
Martí. Però amb el canvi de govern 
les negociacions es van iniciar. 

La desaparició dʼuna part dels 
serveis de la Policia Nacional i 
la nova integració dels Mossos 

dʼEsquadra també va obrir una 
petita llum de possibilitats. Lʼas-
sociació de veïns de Sant Martí 
va començar a treballar: va or-
ganitzar manifestacions davant 
la caserna i va recollir unes 5.000 
firmes que van lliurar al President 
del Parlament, Ernest Benach. 
Lʼentitat va reunir-se amb el de-
legat del Govern de Catalunya, 
Joan Rangel, i ara farà només 
uns mesos, el delegat del Go-
vern i el tinent dʼalcalde, Xavier 
Casas, van presentar lʼesborrany 
del projecte. La finalitat dʼaquest 
document és definir el terreny 
que lʼAjuntament estaria disposat 
a cedir després dʼaconseguir la 
cessió del Ministeri dʼInterior. De 

moment està pendent una reunió 
per concretar el projecte -aquest 
mes de gener- a tres bandes: el 
tinent dʼalcalde, el delegat del 

Govern i lʼAssociació de Veïns de 
Sant Martí. Mentrestant, els ser-
veis tècnics del govern Central i 
de lʼAjuntament de Barcelona es-
tan treballant per presentar una 

proposta comuna.
Martínez, el president de lʼasso-

ciació de veïns, confia que aquest 
primer trimestre es porti a terme la 
cessió amb la definició dels metres 
sol·licitats. No obstant, Narváez, el 
regidor del districte, preveu que el 
primer document que definirà el 
terreny de la cessió es presentarà 
aquest any, però assegura que no 
pot concretar quan. El següent 
pas serà la concreció econòmica 
per construir els equipaments.

Després de més de 3 anys de 
lluita veïnal sembla que els motors 
estan en marxa: ara només cal 
que no sʼaturin i que tot segueixi el 
seu curs per poder gaudir en uns 
anys dels nous equipaments.

El nou centre dʼassistència sanitària és un bon 
exemple del triomf de la lluita veïnal de Sant 
Martí. Després dʼanys reclamant, finalment 
sʼha concretat el nou pla per millorar lʼatenció 
sanitària al barri. Però lʼobstacle era la manca 
dʼespais, com passa amb els equipaments. No 
obstant, van trobar una solució: la rehabilitació 
integral de lʼedifici de lʼactual CAP, que tindrà 
un cost dʼentre 5 i 8 milions dʼeuros. Gràcies a 
aquest nou CAP, els veïns podran gaudir de més 
serveis: 35 metges de capçalera (abans només 
32), serveis dʼurgència permanent, raigs X, 3 
boxs dʼextracció de sang, ambulàncies 24 hores 

i especialistes. Entre el mes de febrer i març 
començarà la rehabilitació i mentrestant sʼinstal-
laran uns mòduls a la plaça de la Infància on 
els metges de capçalera atendran els pacients. 
Totes les especialitats es traslladaran a altres 
centres sanitaris propers. Està previst que lʼobra 
es finalitzi en un any i mig. Martínez, president 
de lʼassociació de veïns, vol que es garanteixi 
lʼacabament de la rehabilitació en aquest termi-
ni. Proposa la dotació dʼun transport que traslla-
di els pacients als altres CAPS, on sʼhan derivat 
la resta de serveis.

FOTOGRAFIA: JOAN MOREJÓN

Un nou CAP a Sant Martí
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El barri demana 
espais per a joves 
i gent gran, una 
escola bressol i una 
nova biblioteca

La caserna de la 
Verneda porta més 
de 10 anys sense 
tenir cap ús concret
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La ciutat premia el compromís 
dels dirigents veïnals

ANDRÉS NAYA

El passat 19 de gener el Saló de 
Cent estava ple a vessar. Un bon 
nombre de membres dʼentitats veï-
nals hi eren presents expressant la 
seva alegria pel reconeixement que 
rebien companys i amics. LʼAjunta-
ment havia concedit el passat dia 
18 de novembre la Medalla dʼHonor 
de Barcelona a diversos dirigents 
veïnals. De les 25 condecoracions, 
5 sʼatorguen a proposta de la Co-
missió de Plenari en lʼàmbit de ciu-
tat, i un màxim de dues persones a 
proposta de cada districte.

Veïns de Sant Antoni, Sant 
Andreu del Palomar, el Carmel, 
Sarrià, Horta i Les Corts van ser els 
protagonistes. Persones que han 
encapçalat nombroses reivindicaci-
ons en temps de llibertats i també 
quan no nʼhi havien, amb els risc 
que això implicava. Parlarem en 
primer lloc de Joan B. Isart, presi-
dent durant 16 anys de lʼAV de Sant 
Antoni. Pertany a la junta de la Favb, 
actualment nʼés el vice-president, i a 
la de la Confavc des de la seva fun-
dació.  Però, per sobre de la feina 
realitzada, en Joan destaca per la 
seva vàlua humana, i són innombra-
bles els amics i amigues que sʼhan 
alegrat amb la seva distinció. 

De lʼincombustible Lleonard 
Ramírez, del seu llarguíssim re-
corregut associatiu, destaca la 
seva participació a Solidaridad i a 
lʼAssemblea de Catalunya. Lʼany 
1991 funda lʼAV del Racó de les 
Corts. Líder de la lluita contra el 
projecte especulatiu del Barça, va 
rebre la medalla amb indignació, ja 
que el mateix dia la premsa havia 
informat dʼun acord entre lʼalcalde 
Joan Clos i el president del Barça 
Joan Laporta. Com és la norma, 
amb el veïnat al marge.

Mariano Meseguer es va fer ar-
quitecte i des de la seva arribada a 
Sarrià es va incorporar activament 
a lʼAV, de la qual va ser president 
en els anys de la transició. Sense 
la seva perseverança, lʼantiga Vila 
Cecília avui no seria el casal de 
Sarrià. És reconegut el seu treball 
com a assessor urbanístic de di-
verses associacions i de la mateixa 
Favb. En els moments de més ten-
sió, lʼhumor de Mariano relaxava 
lʼambient i enfortia la reivindicació.

El barraquista del Carmel Paco 
González va construir amb dʼaltres 
veïns les primeres escales del barri i 
va ser durant anys president de lʼAV 
del Carmel. Protagonista de quasi 
totes les lluites, és conegut i estimat 
per la major part del veïnat. A la ve-
ïna secció El cor robat ens explica 
algunes de les seves vivències.

Joan Termes és veí dʼHorta de 
tota la vida. Té dos fills discapa-
citats físics. Aquesta dura realitat 
el va portar a fundar la vocalia 
de discapacitats de lʼAV dʼHorta i 
encapçala també aquesta vocalia 
a la Favb. Denuncia les barreres 
arquitectòniques, reivindica resi-
dències i pisos tutelats... Incansa-
ble, sap que sʼha dʼexigir una i mil 
vegades la igualtat de drets.

Lʼ”avi” Francesc Porret forma 
part fonamental de la història de 
Sant Andreu. Va fundar, amb un 
grup de veïns i veïnes, lʼAV de 
Sant Andreu de Palomar lʼany 
1971, i va impulsar el I Congrés 
de la gent de Sant Andreu. Va 
combinar les seves fortes convic-
cions amb el seu caràcter afable 
que no era ni molt menys blanesa. 

Les seves intervencions en les 
assemblees de la Favb eren molt 
respectades. Francesc continua 
hiperactiu. Faltaria més.

Els coneixem a tots i en poques 
línies és impossible explicar el tre-
ball realitzat. No són pas amics de 
les condecoracions. “Si meʼl dóna 
lʼajuntament de la meva ciutat no 
el puc rebutjar”; “La medalla que 
mʼhan donat pertany a tots els ho-
mes i dones amb els quals he com-
partit tanta lluita”... Així entenien les 
seves distincions. Sʼho mereixien i 
el primer sentiment va ser compar-
tir-la. Aquesta és la seva grandesa.

No hi són tots ni totes

Les medalles dʼhonor de Barcelona 
sʼatorguen des del 1997. Creiem 
que és de justícia que deixem cons-
tància dʼaltres dirigents veïnals que 
en anys anteriors van rebre també 
aquestes medalles. Lʼespai ens 
impedeix dedicar-los les línies que 
es mereixen. Ens referim a: Adela 
Agelet (Les Corts), Roser Argemí 
(Vallvidrera), Desiderio Díez (Horta), 
Manuel Martínez (Sant Martí), Maria 
Mas (Casc Antic), Josep Moratalla 
(Sant Andreu), Diosdado Rebollo 
(Trinitat Nova), Fernando Rodríguez 
Ocaña (Trinitat Nova), Cosme Saló 
(Dreta de lʼEixample), Francesc 
Soto (Fort Pienc) i Manuel Vital 
(Torre Baró). Fins aquí els noms que 
recordem. Disculpes pels oblits.

Paco González Díaz
Expresident de lʼAVV
del Carmel i Medalla dʼHonor 
de la Ciutat 2006

“Ha hagut de 
passar aquesta 
desgràcia 
perquè el barri 
aconseguís un 
esponjament” PUYAL

EL COR ROBAT

●CATHERINA AZÓN

Tenia 20 anys quan, amb la seva família, va arribar a les barra-
ques de Francisco Alegre, al 1960. Venia de la població extre-
menya dʼAzuaga. Ha assumit diversos càrrecs a lʼassociació de 
veïns, de la qual va ser president durant 4 anys.

Temps difícils a la teva arribada al Carmel?
Sí. Les barraques són inhumanes. Durant anys vam lluitat per 
dignificar-les, reivindicant millores, que ens arribés l’aigua po-
table... Després, el nostre crit va ser “Pisos sí, barraques no!”

Molts anys?
Més de 30 anys ens va costar acabar amb el barraquisme al 
nostre barri. Hi va haver fins a 450 barraques.

Molta feina?
No teníem res. Baixàvem en manifestació fins a la plaça Sant 
Jaume i el guàrdia ens preguntava: Avui què toca? Així vam 
aconseguir l’escola Tramuntana, l’ambulatori... Tot el que hi 
ha al barri va ser en el seu dia reivindicació.

Ha coincidit en el temps que tʼhagin donat la Medalla dʼHo-
nor de la Ciutat, un just reconeixement, amb el primer ani-
versari del famós esvoranc. Com et sents?
Cada setmana vaig a comprar al mercat. Durant un any ha 
estat mig buit, amb carrers deserts i tanques que impedien 
el pas. Com si estiguéssim a la guerra. Avui començo a tenir 
una sensació de normalitat.

Però encara queden fora del barri 249 veïns, i 60 dʼells vi-
uen en una habitació dʼhotel.
Sí, i desitjo que estiguin entre nosaltres el més aviat possible.

Sʼestan rehabilitant molts habitatges?
Sí, s’està injectant ciment en molts fonaments que el tenien 
escàs i de mala qualitat. La zona de la catàstrofe estava mal 
construïda, en una riera. Nosaltres ja ho havíem denunciat.

Un enorme esvoranc va canviar la vida del barri?
Sí, i una nova plaça que es construirà en deixarà constància. 
Ha hagut de passar aquesta desgràcia per aconseguir aque-
lla reivindicació de l’esponjament del barri. Una zona molt 
densa. Ens arribaven  a dir “Calcuta”.

I aquesta nova plaça del Carmel...
A mi m’agradaria que es digués “la plaça del metro del Carmel”.

El forat es va tapar, però les responsabilitats polítiques, 
brillen per la seva absència?
Sembla ser que, en política, dos i dos no són pas quatre.

Altres actuacions previstes?
S’ha declarat la zona com a Àrea Extraordinària de Rehabili-
tació. Estan previstes diverses obres fins a l’any 2012.

La prioritat, per a vosaltres?
Recuperar la unitat. Els diferents grups que treballen al 
barri han de col·laborar. I l’AV ha d’impulsar aquesta col-
laboració, per exemple, creant una comissió oberta on si-
guem tots que ens posi en contacte els uns amb els altres.

El barri està dividit?
És humà. El cop va ser molt fort. Hi ha diferents maneres de 
veure les coses. S’ha de respectar. Però en el futur, si estem 
units, podrem fer millor el seguiment de tot el que s’ha promès. 
Que es faci bé i sense endarreriments. Units tindrem més força. 

XÈNIA ORFILA
Lleonard Ramírez, Joan B. Isart, Mariano Meseguer i Joan Termes, al Saló de Cent. A baix a lʼesquer-
ra, Francesc Porret. A la dreta, Paco González. 

DANI CODINA

ARXIU SANT ANDREU DE CAP A PEUS
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Parlant del

CARRER
i de la ciutat

Zeta

Sal i pebre Lʼacudit

A

A cops de gent, pals de cec
En deixa constància Carrer: Cops de gent. Barcelona 1890-
2003 és un llibre imprescindible sobre els moviments socials i 
de masses que han ocupat els carrers de la ciutat. Sobta que 
un Ajuntament dʼesquerres que va acceptar i finançar lʼobra 
com a regal històric de gran format, després se nʼhagi desentès 
perquè la troba agosarada o políticament incorrecta. LʼAjuntament 
ha amagat el seu logo darrera del dʼuna petita editorial i, per 
Nadal, va canviar el regal institucional per un costós i anodí 
llibre de cuina. A Cops de gent li ha pujat el preu fins a 50 euros, 
contribuint a que el llibre no estigui encara a cap biblioteca pública 
de la ciutat però sí al Centre de Lectura de Reus. Lʼalcalde, puix 
que no podia retirar un pròleg que li van escriure quan encara 
no feia ordenances cíviques al crit de “la calle es mía”, va 
defugir presentar en públic Cops de gent. I el regidor de Cultura, 
historiador per a més inri, ha beneït la operació, no exempta de 
censures. Ja ho diu el (nou) refrany: a cops de gent, pals de cec.

Puyal

“En el Raval, hasta los delincuentes 
tenían una cierta ética”

unque se siente catalán por los 
cuatro costados (“mi primera 
lengua fue siempre el catalán, 
así me lo inculcaron mis padres”), 
su acento, su gusto por la palabra 
-un verbo potente, incansable- y 
ciertas especialidades que prepara 
en su local de la calle de la Cera, 33 
-alfajores, dulce de leche-, lo delatan: 
este hombre nació en el Río de la Plata, 
en Montevideo, hijo de anarquistas 
exiliados. Hombre intelectualmente 
inquieto, igual que hornea una pizza, 
colabora en radio o escribe poesía y 
tratados sobre saber esotérico. Pero aquí 
no acaban las sorpresas.

Nieto de la famosa florista de las 
Ramblas, Carolina Serrat, de un general 
que condujo a Francia a los últimos restos 
del ejército de la República e hijo de un 
hombre de negocios comprometido con 
las causas sociales, sus antecedentes 
parecían orientarle en una dirección bien 
determinada: la izquierda y Ciutat Vella. 
En 1973 la historia se repite y la familia 
debe salir de Uruguay, escapando una 
vez más de una dictadura. “Tuvimos que 
partir de cero, nuestro mundo ya no era 
el mismo. Nos sentíamos extranjeros 
y nos recibieron como tales en nuestra 
propia tierra”, recuerda. Y se instalan en 
la calle Còdols, que abandonarán al poco 
tiempo para trasladarse definitivamente 
al Raval. Es como si se cerrara el círculo. 
Porque, como bien nos recuerda, su padre 
“nació en la calle Sant Pacià” y su madre, 
“hija de la florista, había vivido en la calle 
Doctor Dou”. Por tanto, su conocimiento 
del barrio, con ser dilatado -más de 30 
años viviendo en él- se extiende más 
allá, a los recuerdos de familia: “Tengo 

memoria del Raval sin haberlo conocido, 
a través de las cosas que me explicaban 
mis padres, de antes y de después de la 
guerra civil”. Un mundo que ya no existe, 
“de cuando la gente subía a los tejados 
de las casas, tal como explica Vázquez 
Montalbán, después de la cena, a hacer el 
resopón, sobre todo en verano, y la gente 
hablaba y charlaba alegremente de cosas y 

todos se conocían”. Un barrio que siempre 
fue “obrero, de tradición anarquista, 
muy consciente”, algo que, en opinión de 
Mario, parece haberse perdido. No así su 

carácter de aluvión, de receptor de 
emigrantes: “ Mi padre me explicaba 
que, durante la época de la gran 
emigración venida de Murcia y 
Andalucía, la gente se hacinaba 
en pisos pequeños, durmiendo 
en el suelo, sin colchones, sin 
medios”. Recuerda con ternura 
sus primeros años en el Raval, 
aunque al principio le chocara 
“el olor a orines y a dejadez de 
ciertas calles”, por contraste con 
el barrio residencial en el que 
vivía en Uruguay. “Las calles 
eran estrechas y en muchas 
de ellas no entraba el sol; los 
pisos no tenían baño propio 
sino comunitario, no había 
ascensores”. Pero también 
había aspectos positivos: 
“Hasta los  delincuentes 
tenían una cierta ética, 
un cierto código de 
conducta”. Un paisaje 
humano que sobrevivió 
hasta que llegó la droga. 
“Empezó a irrumpir, 
con fuerza brutal, a 
partir de la muerte 
de Carrero Blanco”, 
señala.  Algo que 
al principio estaba 
sólo al alcance de la 
gente con medios 
económicos (“los 

burgueses y gentes de 
alcurnia que acudían al Liceo”), pero 

que poco a poco fue popularizándose 
hasta que en los años 80 se produjo el 
gran estallido. Un fenómeno al que sólo 
poco antes de las Olimpiadas se prestará 
atención, “con una serie de acciones 
policiales para intentar atajarlo”. Quizá 
de esta época arranque la imagen del 
Raval como paradigma de la degradación 
y el lumpen, tan distinta del barrio pobre 
pero digno que fue, aunque siempre 
haya habido prostitución y delincuencia. 
De hecho, el propio término Raval 
sería, según Mario, “una creación” del 
Ayuntamiento para intentar “lavar”  esta 
imagen negativa, presente incluso en el 
nombre que siempre le identificó: el Chino.

¿Y qué ocurre a partir de los 80? 
“Pues muchas cosas. Sobre todo, arriba 

una nueva oleada inmigratoria, la de 
los pakistaníes, que ha establecido 
numerosos negocios”. Estos nuevos 
inmigrantes, marroquíes o pakistaníes, 
“tienen una religión y una moral que 
les diferencia, comen unos platos 
distintos, cosa que también marca una 
idiosincrasia”, lo cual les distingue de 
los inmigrantes de la posguerra, “ que 
en el caso del Raval provenían sobre 
todo de Galicia y, por tanto, tenían 
unas similitudes culturales, religiosas 
e incluso de lengua que hacían posible 
una compenetración mayor con los 
habitantes catalanes de la época”. Todo 
ello trae consigo “marcar guetos: que 
los pakistaníes vayan a tiendas de 
pakistaníes y los españoles, a tiendas 
de españoles”. Peligro de gueto que 
aumenta, si cabe, “por la excesiva 
concentración en una misma zona de 
gentes de otras culturas”, como ocurre en 
el Raval. “Esta población debería estar 
más repartida geográficamente”. En todo 
caso, afirma que el emigrante debería 
sentirse “interesado” o “próximo” a la 
cultura de acogida, “lo cual se cumple 
a medias, puesto que el recién llegado 
aprende sobre todo castellano, pero no así 
catalán”. El problema, en definitiva, no 
es el mestizaje sino el “no mestizaje”, el 
no cruce de culturas, el gueto.

Hasta aquí el Mario vecino. Pero 
existe también el hombre polifacético, 
cuya curiosidad intelectual le lleva a 
hacer radio, a escribir libros de poesía o 
tratados sobre saber esotérico. Tratados 
por donde transitan personajes tan 
enigmáticos como Pitágoras o Ramon 
Llull. El Manuscrito Voynich (Océano) 
o La Quimera de la Inmortalidad (La 
Espiral del Conocimiento) son ejemplos 
de esta inquietud. “Lo que me interesa 
es la búsqueda del conocimiento”, 
afirma. Un conocimiento, el esotérico, 
que podríamos sintetizar con una 
frase: “La realidad aparente, la que 
nos proporcionan los sentidos, no es la 
única realidad”. Actualmente, Mario M. 
Pérez-Ruiz colabora con el programa 
Enigmas, de Radio 4, que se emite los 
sábados de madrugada bajo las órdenes 
de Josep Guijarro, quien fuera director 
de la publicación Karma-7 y redactor-
jefe de Más Allá. A la pregunta de si el 
Raval es un lugar “mágico”, Mario no 
alberga la menor duda: “este barrio tiene 
muchos puntos esotéricos. Muchos. Sin 
ir más lejos, la plaza del Padró es una 
deformación de la palabra ‘Pedrot’, porque 
allí existía un menhir, roca en cuyas 
inmediaciones solía haber una fuente de 
agua pura”. Este reportero es testigo de 
que la plaza resulta un tanto inquietante. 
“En la antigüedad fue el punto más 
mágico de Barcelona”. Se mire como se 
mire, el Raval es un lugar fascinante.

Luis Caldeiro
Periodista
luiscaldeiro@hotmail.com
Jordi Tarrés
Fotògraf

Mario M. Pérez Ruiz
Escritor y cocinero
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