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CRisTiNA fERNáNDEz

La retallada sense precedents 
aplicada per les administra-
cions tant a Catalunya com a 
la resta de l’Estat espanyol es 
concentra sobretot en els ser-
veis socials, un fet que està 
abocant milers de persones víc-
times d’una crisi econòmica de 
la qual no en són responsables a 
la marginació i l’exclusió social. 
La Unió Europea defineix que 
són pobres “aquelles persones, 
famílies i grups els recursos dels 
quals (econòmics, socials i cul-
turals) són tan limitats que els 
exclouen del nivell de vida que 
es considera acceptable en la 
societat en què viuen”.

Segons l’últim informe de 
Càritas, la taxa de pobresa a 
l’Estat espanyol supera àmpli-
ament la mitjana europea si-
tuant-se en el 21% i el conver-
teix en un dels països europeus 
més pobres només per davant 
de Romania i Lituània. Més a 
prop nostre, durant l’any pas-
sat la pobresa ha trucat a la 
porta d’uns 160.000 barcelo-
nins, un 10% de la població, 
per la pèrdua de 60.140 pres-
tacions socials, segons càlculs 
de Barcelona Inclusiva. Men-
trestant, els centres de ser-
veis socials de la ciutat han 
passat d’atendre 40.000 casos 
de risc de pobresa a atendre’n 
64.000 i s’ha aturat pràctica-
ment la inversió pública en 
equipaments.

Entitats a punt del col·lapse

Tanmateix, si el panorama ac-
tual és alarmant, la previsió 
amb què treballa Càritas a 
cinc anys vista és encara molt 
pitjor. L’entitat preveu un pro-
gressiu enduriment dels requi-
sits de les administracions per 
accedir a prestacions socials, 
noves retallades econòmiques 
en els pressupostos públics 
destinats als àmbits de po-

bresa i exclusió, el tancament 
i disminució de programes, 
serveis i centres en el Tercer 
Sector, l’augment del nombre 
de persones en situació de po-
bresa i exclusió social i, per 
tant, l’increment de persones 
que es dirigiran a Càritas per 
demanar ajuda.

Sindicats, entitats socials 
i partits polítics avisen que el 
pressupost que l’Ajuntament 

de Barcelona ha destinat als 
serveis socials, tot i augmen-
tar-ne les partides en més d’un 
6%, serà insuficient per fer 
front a les conseqüències de les 
retallades. “Si no es frenen les 
retallades de la Generalitat, el 
pressupost municipal no podrà 
assumir tot això”, assegura el 
president del grup municipal 
d’ICV-EUiA i anterior responsa-
ble de Serveis Socials a Barcelo-
na, Ricard Gomà. No és l’únic, 
però, que vaticina un col·lapse. 
La Síndica de Barcelona, Maria 
Assumpció Vilà, també ho té 
clar: “Serà a partir d’aquest 
2012 quan més s’incrementa-
ran les queixes per la manca 
de resposta de les institucions 
als problemes d’habitatge i de 
serveis socials, i en molts casos 
hauran de ser els ajuntaments 
els que hauran d’atendre, amb 
partides pressupostàries extra-
ordinàries, les retallades de la 
Generalitat en temes com els 
menjadors socials, l’allotja-
ment temporal o les beques, i 
no és segur que tots disposin 
dels mitjans econòmics per po-
der-ho fer”.

Darrere la Barcelona de car-
tró pedra dels hotels de luxe i 
del reclam turístic s’amaga la 
ciutat real: la de les prestaci-
ons d’atur que s’esgoten sense 
haver trobat cap feina, la de 
l’enduriment de les condicions 
per accedir a la Renda Mínima 
d’Inserció (RMI), la del fre al 
desplegament de la llei de la 
dependència, la de les retalla-
des de les beques menjador, o 
la de l’augment imparable de 
desnonaments com a conse-
qüència de crèdits abusius i de 
la supressió dels ajuts socials al 
lloguer. I aquesta Barcelona for-
mada per milers de ciutadans 
que no arriben a finals de mes 
no para de créixer. “Què passa-

Retallades socials, 
ciutat més injusta
Una societat més desigual que 
mai, on els rics són més rics i els 
pobres són cada cop més i molt més 
pobres. Aquest és l’escenari que les 
retallades socials estan deixant 
a Barcelona, una tisorada que 
criminalitza la pobresa, destrueix 
l’estat del benestar i amenaça la 
cohesió social de la ciutat

Les desigualtats de renda entre els barris no han parat de 
créixer des de l’inici de la crisi i són un bon exemple per 
valorar la fractura social de Barcelona. Els barris on més 
ha crescut la renda fins al 2010 són Sant Gervasi-Galvany, 
Pedralbes, Sant Gervasi-la Bonanova, Barri Gòtic i Tres 
Torres. En canvi, els barris on els ingressos han caigut més 
són Trinitat Vella, Marina del Prat Vermell, Can Peguera, 
Vallbona, Prosperitat, Turó de la Peira, Guineueta i Baró de 
Viver. 

Un altre indicador és l’esperança de vida. Barcelona té 
una esperança de vida mitjana de 82,5 anys, però els veïns 
de Ciutat Vella viuen una mitjana de 81,3 anys mentre que 
les Corts freguen els 84 anys. L’envelliment de la població és 
especialment important al districte de l’Eixample, amb 59.560 
persones majors de 65 anys i amb un elevat percentatge de 
dones soles dependents. El districte amb més joves és Ciutat 
Vella i també amb més immigració, ja que els estrangers 
representen més del 40% dels seus residents.

Barris rics i barris pobres

lLa pobresa a Barcelona 
ja afecta un 10% de la 
població. S’han perdut 
60.140 prestacions i els 
serveis socials atenen 
64.000 casos en risc

miguEl fusTER
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rà quan la gent comenci a pido-
lar demanant almoina, envaint 
el centre de la ciutat i embru-
tant les mirades benestants?, es 
pregunten des de la CGT.

Els nous factors de la pobresa

A diferència de fa uns anys, 
quan l’exclusió a Barcelona 
estava més relacionada amb 
casos de desestructuració per-
sonal i familiar i es concen-
trava en determinats barris, 
ara els factors que porten una 
persona a la pobresa són múl-
tiples i afecten tota la ciutat. 
I és que si la crisi econòmica 
és la que dicta la condemna, 
el vistiplau a la sentència el 
posen els polítics des dels seus 
despatxos quan prenen deter-
minades decisions suposada-
ment en nom de la contenció 
de la despesa. “Al darrere de 
tot el que està passant, hi ha 
l’aplicació d’un programa po-
lític molt clar de desmantella-
ment de l’Estat del benestar”, 
remarca Gomà.

La pèrdua de la prestació 
de l’atur és el primer pas en 
l’amarg camí cap a la pobre-

sa. Segons dades del Pla per 
a la Inclusió Social 2012-2015, 
a Barcelona durant el 2011 hi 
havia 108.250 persones en atur. 
D’aquestes, el 51,7% correspo-
nia a la franja d’edat que va 
entre els 25 i els 44 anys, men-
tre que els aturats de 45 anys 
en amunt arribaven al 41,3%. 
És precisament aquest sector 
de la població barcelonina el 
que s’està més temps a l’atur, i 
representa el 62% de les perso-
nes sense feina per un període 
de més d’un any i el que té més 
dificultats per recol·locar-se en 
el mercat laboral. La primera 
conseqüència d’aquesta situa-
ció és la pèrdua de la presta-
ció d’atur fins al punt que en 
un any, les persones aturades 
sense cap mena de subsidi han 
passat del 27% al 34%.

Tanmateix, no cal oblidar 
que la crisi no només afecta els 
aturats. La recessió econòmica 
i les retallades de drets també 
han provocat un augment de la 
precarietat laboral i el risc de 
pobresa està afectant un sector 
important de la població ocu-
pada que té problemes per pas-
sar el mes. Només un exemple: 
del total de contractes laborals 
firmats a Barcelona durant el 
2010, el 88% eren temporals i, 
d’aquests, el 45% ho eren per 
un període inferior a un mes.

La Renda Mínima d’Inserció

Altres factors que contribuei-
xen a la pobresa de les famí-li-
es des del 2011 és la pèrdua del 
dret a rebre la Renda Mínima 
d’Inserció (RMI) i la retallada 
de les ajudes de menjador que 
afecten directament el sector 

de la població més vulnerable: 
els nens. En aquest últim cas, 
tot i l’augment de sol·licituds 
de beques-menjador des del 
2008, el Govern català ha reta-
llat aquesta prestació dels 8,9 
milions d’euros inicials desti-
nats a aquesta partida fins als 
6 milions actuals, deixant poc 
més de 4.000 famílies sense 
ajut tot i tenir-ne dret. A això 
cal afegir que les prestacions 
per fill s’han retallat un 75% i 

només reben aquest ajut les 
famílies amb ingressos inferi-
ors a l’indicador de renda de 
suficiència (IRS), situat en uns 
8.000 euros l’any, i que el fre 
al desplegament de la llei de 
la dependència ha deixat més 
de 6.000 persones sense cap 
prestació a Barcelona, fet que 
afecta sobretot les persones 
més grans i les persones disca-
pacitades.

Tanmateix, el factor últim i 
el més definitiu cap a la margi-
nació és la pèrdua de l’habitat-
ge. Seguint amb les dades de 
Barcelona Inclusiva, durant el 
2010 es van executar 10.445 hi-
poteques a la província de Bar-
celona mentre que el nombre 
de desnonaments va arribar als 
5.860, xifra que suposa un in-
crement del 21% respecte a un 
any abans. I pel que fa als ajuts 
públics per als lloguers socials, 
si abans de l’arribada de CiU 
a la Generalitat se’n benefici-
aven unes 17.000 famílies, en 
el període 2011-2012 no s’ha 
produït cap nova convocatòria 
per accedir a aquests ajuts. 
També els joves que es volen 
independitzar surten molt per-
judicats perquè el Govern cen-
tral ha eliminat la Renda Bàsica 
d’Emancipació (RBE).

El president d’Amnistia In-
ternacional a Catalunya, Pep 
Parés, ja vaticinava l’any 2010 
que “Barcelona tindria cada 
vegada més pobres”. A la ciutat 
dels prodigis d’Eduardo Men-
doza, mentre els tecnòcrates 
quadren els balanços, el risc de 
fractura social entre rics i po-
bres, i entre qui té feina i qui 
no en té cada dia és més gran i 
més perillosa.

Les retallades han vingut acompanyades 
de la criminalització dels beneficiaris 
d’ajuts socials per part del Govern 
català, sobretot en el cas de la Renda 
Mínima d’Inserció (RMI), un ajut que 
assegura uns mínims recursos econòmics 
per a les persones que no tenen cap 
font d’ingressos i que des de l’agost de 
l’any passat ha patit una forta tisorada 
després de l’aplicació d’un nou decret 
regulador.

Utilitzant com a argument la suposada 
detecció de frau per part dels perceptors 
d’aquesta renda, especialment entre 

immigrants, la Generalitat ha endurit 
les condicions per accedir a la RMI, ha 
suspès els expedients en tràmit sense cap 
avís i ha deixat desemparats centenars 
de ciutadans. A més, ha provocat un gran 
malestar entre els treballadors socials, en 
desacreditar-los i fer-los indirectament 
còmplices d’aquest suposat frau davant  
la resta de la societat.

Segons l’Ajuntament de Barcelona, 
al juny de l’any passat hi havia a la 
ciutat 7.869 beneficiaris d’aquest ajut 
i, d’aquests, el 32,2% tenien menors al 
seu càrrec. Per zones, Ciutat Vella, Nou 

Barris, Sant Martí i Horta-Guinardó 
són els districtes amb major nombre 
de beneficiaris. Nou mesos després del 
“decretazo” moltes famílies s’han quedat 
sense ingressos tot i tenir-hi dret amb les 
noves condicions perquè el govern està 
aprovant les sol·licituds amb vuit mesos 
de demora. “Reclamem que es resolguin 
els expedients de RMI ja, que es derogui 
aquest decret i que es compleixi l’article 
24 de l’Estatut que diu que les persones 
en situació de pobresa han de tenir 
assegurats els mínims d’una vida digna”, 
remarquen des de la CGT. 

La criminalització de les Rendes Mínimes d’Inserció

lEls factors que porten 
una persona a la 
pobresa són múltiples i 
afecten tota la ciutat. 
Té a veure amb el 
canvi de model d’Estat

lLa previsió per a 5 anys 
vista és molt pitjor 
per l’enduriment dels 
requisits per accedir a 
prestacions socials i les 
noves retallades

La matinada del 9 d’abril, quatre veïns de Poblenou d’origen romanès van morir 
en incendiar-se la barraca on vivien des de feia anys al carrer de Bilbao, en un 
solar just davant de Can Ricart i a uns 250 metres del luxós hotel Me. A tocar de 
la nova Diagonal i del Parc Central de Poblenou, aquest trist episodi ha destapat 
l’existència d’un nou barraquisme a la Barcelona del segle XXI i del 22@. Segons 
dades de l’Associació de Veïns de Poblenou, del col·lectiu Apropem-nos i de la Xarxa 
de Suport als Assentaments, a la part oriental del districte de Sant Martí (Poblenou, 
Clot i Besòs) malviuen en una vintena d’assentaments -barraques en solars, fàbriques 
abandonades o pisos sobreocupats- prop de mig miler de persones. Aproximadament 
la meitat són persones d’origen subsaharià i la resta, majoritàriament 
galaicoportuguesos, però també persones de nacionalitat espanyola. A tots ells, les 
entitats del barri els van repartir l’any 2011 un total de 11.436 quilos de menjar. Els 
quatre barraquistes morts, coneguts i integrats al barri, eren receptors ocasionals 
d’aquesta solidaritat. Fins al punt que la repatriació dels cadàvers a Romania, davant 
la passivitat del seu consolat i la gasiveria de les administracions catalanes , també 
ha estat sufragada en bona part per la solidaritat veïnal.

Quatre morts destapen el 
barraquisme del segle XXI

mARC ANDREu

miguEl fusTER

miguEl fusTER
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La crisi fa reaparèixer el 
barraquisme al Poblenou

SAlvADoR ClARóS 
i MERCè TATjER
activista veïnal 
historiadora

L’existència de barraques a 
Barcelona ve d’antic, encara 
que la major aglomeració es 
produí cap a meitat del segle 
passat. La manca d’habitatge 
assequible va fer proliferar una 
trentena de barris que s’este-
nien des del litoral fins els tu-
rons, acollint unes 100.000 per-
sones cap a principis dels anys 
60, segons documentava una 
exposició del Muhba Barraques, 
la ciutat informal inaugurada 
el febrer de 2010. El fenomen 
barraquista del Somorrostro, 
Montjuïc, la Perona, Can Tunis, 
etc. va coincidir amb la gran 
onada immigratòria que arribà 
a la ciutat entre els anys 60 i 
70, fruit del boom industrial. 

El mateix fenomen es produí 
també a altres ciutats metro-
politanes com Sabadell, Rubí, 
Terrassa...

L’expansió econòmica 
d’aquells anys, encara sota la 
dictadura, va propiciar un crei-
xement urbanístic força desor-
denat, una de les manifesta-
cions més evidents del qual 
en foren les barraques. Per 
sortir al pas d’aquella vergo-
nyant situació d’infrahabitat-
ge, sobretot davant d’alguns 
esdeveniments com el Congrés 
Eucarístic de 1952, algunes 
visites del Generalísimo, etc. 
l’administració franquista va 
aixecar en poc temps un gran 
nombre de pisos de protecció, 
mitjançant el Patronat Munici-
pal de la Vivenda, en àrees pe-
rifèriques per allotjar famílies 
de treballadors vinguts d’arreu 
de la península, principalment 
del sud. Es formaren així els 
barris del Sud-oest del Besòs, 
la Guineueta, Verdum, la Tri-
nitat Nova i Bellvitge, entre 
molts altres. Aquells barris, 
mancats d’equipaments i amb 
profundes deficiències cons-

tructives, donada la velocitat 
amb la qual van ser aixecats, 
acolliren no poques famílies 
que deixarien enrere la vida 
de la barraca.

Les últimes barraques del 
Poblenou, les del Darrera del 
Cementiri, van ser enderroca-
des cap a finals dels anys 80, 
en la perspectiva de la cele-
bració dels JJOO de 1992. A la 
mateixa època desapareixerien 
també altres nuclis com el de 
Santa Engràcia al barri de Pros-
peritat, donant lloc a l’actual 
plaça d’Àngel Pestaña. L’Ajun-
tament sortit de les urnes a 
les primeres eleccions demo-
cràtiques després de la dicta-
dura es va dedicar a dignificar 
aquells nous barris anomenats 
“dormitori”, també qualificats 
de “barraquisme vertical” per 
la seva alta densitat i mancan-
ces estructurals. Es recupe-
raren i dignificaren els espais 
públics, en ocasions amb una 
qualitat digna d’elogi, com el 
cas de l’actual Rambla Prim al 
barri del Besòs, o per exemple 
l’actual Parc de Sant Martí en 
el lloc de les barraques de La 
Perona. La darrera intervenció 
en la línia de recuperació de 
guetos urbans va arribar l’any 
2004 amb el Pla de la Mina.

La història es repeteix

Al Poblenou dels darrers anys 
del segle XX, amb un paisatge 
sembrat de fàbriques, solars i 
naus industrials sense activitat, 
proliferaren assentaments de 
famílies galaico-portugueses 
d’ètnia gitana. Ocuparen tran-
sitòriament alguns solars, com 
el de l’enderrocada fàbrica 
Nubiola al carrer Cristóbal de 
Moura, i naus industrials sense 
activitat. Aquelles famílies nò-
mades a la recerca de treballs 
temporers s’anirien estabilit-
zant, van escolaritzar els fills 
al barri, establiren lligams amb 
algunes entitats socials i com-
paginarien la feina temporera 
amb la recollida i venda de car-
tró, ferralla i altres materials, 
per sobreviure.

Simultàniament, la transfor-
mació urbanística que afecta-
va tota la zona de llevant des 
del front litoral, la Diagonal i 
el 22@, removia les entranyes 
del barri. L’enorme inflació del 
preu de l’habitatge, agreuja-
da per una inexistent política 
d’habitatge públic, desplaçava 

la població resident, sobretot 
els joves, en un procés de subs-
titució social que va ser àmpli-
ament denunciat per l’associa-
ció de veïns.

Ja entrat el nou segle, du-
rant els anys de la bombolla 
immobiliària, la ciutat havia 
atret nova immigració, en 
aquella ocasió de procedència 

més diversa, amb factors de 
diferenciació ètnica i cultural 
que afegien complexitat i feien 
més fràgil la convivència. La 
dificultat derivada de la condi-
ció d’irregulars, que afectava 
molts immigrants que treballa-
ven a la construcció en règim 
d’economia submergida va fer 
esclatar una protesta que a 
l’any  2001 derivà en una tan-
cada a diverses parròquies de 
Barcelona, entre les quals hi 

havia la del Sagrat Cor al Poble-
nou. Veïns conscients d’aque-
lla dura realitat van crear la 
“Xarxa solidària” amb el fi de 
proporcionar suport a la regu-
larització, a la recerca de feina 
i que va permetre, fins i tot, 
llogar un pis i fer front durant 
un any a les despeses que ge-
nerava. S’establien novament 
vincles entre població nouvin-
guda i entitats del Poblenou. 
Es va crear la xarxa de suport a 
la convivència “Apropem-nos”, 
que ja té 10 anys d’existència.

La inassequibilitat de l’ha-
bitatge i la manca de reacció 
governamental, si de cas tími-
da per les protestes ciutadanes 
en temps del tripartit, són la 
causa de l’actual amuntega-
ment en solars o naus industri-
als sense ús, en pisos o habita-
cions de lloguer, en barraques 
de construcció molt precària 
com la que es va cremar fa po-
ques setmanes i on van morir 
els seus ocupants. La crisi, que 
ha elevat de manera alarmant 
l’atur -sobretot el juvenil, que 
supera ja el 50%- ha incremen-
tat notablement la colonització 
d’espais amb alguna forma de 
barraquisme, davant la sorpre-

sa dels que creien que el feno-
men de les barraques havia si-
gut definitivament eradicat de 
Barcelona. Les execucions hi-
potecàries amb embargament 
de l’habitatge són la darrera 
maledicció que recau sobre les 
famílies més vulnerables, dei-
xant-les literalment a d’intem-
pèrie.

El barraquisme va normal-
ment lligat al fet migratori i a 
la manca de polítiques d’habi-
tatge i d’inclusió social. Es de-
riva directament de la inacció 
política que deixa drets bàsics 
com el de l’habitatge a mans 
d’un mercat voraç que s’acar-
nissa amb els més desprotegits, 
i de lleis injustes com la que 
permet a les entitats finance-
res desnonar per execució hi-
potecària i continuar reclamant 
el deute de per vida. L’esperit 
contradictori entre l’excel·lèn-
cia i la misèria es fa avui ben 
visible al districte d’activitats 
22@ al barri del Poblenou: unes 
barraques que a més de la mi-
sèria avui també alberguen 
desesperança i impotència. 
Resoldre-ho, igual que en al-
tres èpoques, és una qüestió de 
simple voluntat política.

Av poblENou
Barraques del carrer de Bilbao on el 9 d’abril van morir quatre persones en un incendi

lA finals del segle 
XX, famílies gitanes 
nòmades es van arrelar 
en assentaments 
d’antigues fàbriques 
del Poblenou

lCrisi, desnonaments 
i manca d’acció 
governamental són 
la causa de l’actual 
amuntegament en 
solars, pisos i barraques

Les famílies més vulnerables es queden 
literalment a la intenpèrie, completament 
desemparades social i judicialment. Al districte 
de Sant Martí, el 22@ conjuga l’excel·ència i 
la misèria i torna el fenomen del barraquisme 
quan ja es creia eradicat
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8 Entrevista 
al jurista Carlos 
Jiménez Villarejo

11 Els negocis 
sanitaris de 
Ramon BagórònicaC

Barcelona, al carrer
MARC ANdREu

“Avui la democràcia és al car-
rer”, va arribar cantant a la 
plaça de Catalunya la colum-
na de Sants i el Baix Llobre-
gat que, el 12 de maig, es va 
trobar un centre de Barcelona 
ja col·lapsat per desenes de 
milers de manifestants del 15-
M. Una hora abans, les prop de 
3.000 persones que van confluir 
a peu a la plaça de les Glòries 
en la columna nord -provinents 
de Poblenou, Sant Andreu, Nou 
Barris i també de municipis del 
Besòs i del Vallès- feien presa-
giar que la manifestació seria 
de les grosses. I així va ser. Els 
indignats del 15-M han ressorgit 
amb força un any després d’ha-
ver sorprès tothom. Amb la ma-

La primavera de 2012 s’ha significat a Barcelona per un seguit de 
mobilitzacions que han omplert els carrers i les places per donar 
testimoni del malestar ciutadà davant les retallades de drets socials i 
laborals. A dalt, manifestació del Primer de Maig, que va omplir la Via 
Laietana com feia anys que no es veia. A la dreta, acampada del 15-M 
a plaça de Catalunya el dissabte 12 de maig

teixa imaginació expressada en 
pancartes casolanes però tam-
bé amb d’altres que, portades i 
signades (o no) per assemblees 
locals, plataformes sectorials, 
organitzacions sindicals, veï-
nals i d’esquerres, evidencien 
un nivell superior de reflexió 
i organització col·lectiva d’un 
moviment, amb tot, de futur 
encara incert.

Les prop de 150.000 perso-
nes que el 12-M van prendre 
els carrers de Barcelona en un 
ambient festiu i pacífic no són 
una flor que no fa estiu. Són les 
llavors d’una llarga primavera 
gestada durant mesos, en bona 
mesura, a les assemblees soci-
als i associacions i plataformes 
de molts barris, i en les mobi-
litzacions contra les retallades 
socials, en sanitat i educació, 
i contra la reforma laboral. 

L’èxit de la vaga general del 29 
de març, que a Barcelona va 
treure al carrer unes 300.000 
persones, així com el Primer de 
Maig més massiu de les darreres 
dècades, demostren que la gent 
no es resigna a patir les conse-
qüències de la crisi econòmica. 
Ni a entomar sense resposta 
les polítiques de retallades en 
serveis públics, drets i lliber-
tats impulsades pels governs de 
CiU i del PP, al dictat dels grans 
poders econòmics i financers i 
d’alguns organismes europeus.

Malgrat l’estratègia de cri-
minalitzar la dissidència social 
i sindical impulsada pels poders 
polítics, econòmics i mediàtics 
fins i tot abans d’amplificar els 
incidents del 29-M a Barcelona 
-quan desenes de manifestants, 
animats per centenars, van cre-
mar contenidors, van trencar 
aparadors i es van enfrontar 
amb una policia que va actuar 

sense contemplacions-, bona 
part de la ciutadania no cedeix 
a la por i segueix disposada a 
sortir al carrer a lluitar pel seu 
futur. Des del 15-M i, en espe-
cial, des que el 19 de juny del 
2011 unes 200.000 persones es 
van manifestar a Barcelona sota 
el lema “El carrer és nostre”, ti-
tulars de La Vanguardia i El Pe-
riódico com “La calle es suya” 
(20/5/2011), “El carrer bull” 
(30/3/2012) i “La calle es nu-
estra” (29/4/2012) certifiquen 
el poder de convocatòria d’uns 
moviments socials a qui es dis-
cuteix l’oportunitat, el mèto-
de i la legitimitat de les seves 
accions. Però que, com quan el 
1976 Manuel Fraga va procla-
mar “la calle es mía” -i salvant 
distàncies entre dos moments 
històrics de transició-, són uns 
moviments socials que poden 
influir sobre l’agenda política, 
econòmica i fins i tot urbanísti-

Pancartes casolanes com la 
d’aquest nen denuncien una 
situació que posa la població contra 
la paret, els responsables de la qual 
el dibuixant Ricardo Hermida veu 
com uns veritables porcs

joAN lINuxbCN

dANI CodINA
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La ciutadania va prendre els carrers de Barcelona a la vaga general 
del 29 de març, amb els piquets informatius durant tot el dia i les 
caminades des dels barris fins a la manifestació central de la tarda. 
A dalt, marxa per Sant Andreu, Meridiana i passeig de Gràcia. A sota 
d’aquest peu, manifestació a la rambla del Poblenou. El 12 de maig la 
gent va tornar al carrer per demostrar que l’esperit del 15-M segueix 
viu. A les fotos, capçalera de la manifestació, recorregut per Balmes i 
per Diagonal-passeig de Gràcia. 

ca de la ciutat i del país.
Només així s’entén que, 

sota el discurs paranoic d’una 
conspiració antisistema inter-
nacional amb seu a Barcelona, 
la policia detingui i algun jutge 
empresoni estudiants i sindica-
listes per fer de piquets el matí 
del 29-M. I només així s’entén 
que els responsables d’Interior 
català i espanyol mobilitzessin 
prop de 8.000 policies -amb un 
cost de mig milió d’euros no-

més per al dispositiu dels Mos-
sos d’Esquadra- per protegir la 
vintena de directius del Banc 
Central Europeu que es van re-
unir a la capital catalana del 3 
al 5 de maig... sense cap pro-
testa ni incident! Mentrestant, 
s’estan còmodament a casa 
personatges com Fèlix Millet, 

saquejador confés del Palau de 
la Música i clau en el finança-
ment irregular d’algun partit, 
o polítics i directius de bancs i 
caixes que, com Rodrigo Rato, 
veuen com la seva gestió espe-
culativa és tapada amb diners 
públics.

Amb moltes i diverses com-
plicitats, és el moviment veïnal 
qui segueix denunciant l’escàn-
dol del Palau de la Música. Ho 
va fer en un acte organitzat 
per l’AV Casc Antic i Veïns en 
Defensa de la Barcelona Vella 
al mateix Palau, el 19 d’abril. 
I és la Favb qui, amb el ma-
teix esperit que l’1 de febrer 
de 1976, pocs mesos després 
de morir Franco, va convocar 
la manifestació per l’amnistia, 
el 14 d’abril passat va fer de 
paraigua cívic i democràtic tot 
convocant un acte a la plaça de 
Catalunya que va reunir 2.000 
persones en contra de les reta-
llades de drets i llibertats. No 
és cap novetat que l’ús reivin-
dicatiu de l’espai públic sigui 
un senyal d’identitat dels mo-
viments socials urbans. Però és 
menys reconegut l’origen i ar-
relament local, en clau de barri 
tant o més que de classe o de 

nació, dels moviments socials 
que incideixen en els processos 
de canvi històric. Com a mínim 
a Barcelona.

Ha quedat clar en les 23 as-
semblees socials de barri que 
el 15-M i algunes associacions 
veïnals han mantingut vives el 
darrer any. I també s’ha vist en 
les columnes de manifestants 
que, tant per la vaga general 
com per la manifestació del 12-
M, han omplert els carrers de 
molts barris. La primavera en 
què fins i tot Bruce Springsteen 
canta a Barcelona entre pro-
clames a favor dels indignats, 
segueixen ressonant uns versos 
de Raimon que, popularitzats 
als anys 70, són més vigents 
que mai: “T’adones, company, 
que hem de sortir al carrer, 
junts, molts, quants més millor, 
si no volem perdre-ho tot”.

lMalgrat l’estratègia 
de criminalitzar la 
dissidència social, bona 
part de la ciutadania 
no cedeix a la por

joAN lINuxbCN MANEl sAlA “ulls” joAN lINuxbCN

MANEl sAlA “ulls” MARC ANdREu MANEl sAlA “ulls”

MARC ANdREu

RICARdo hERMIdA
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MARC ANdREu

Con su participación, el 14 de 
abril, en el acto por las liberta-
des y derechos civiles en el que 
la Favb reunió a 2.000 personas 
en la plaza de Catalunya, el 
jurista Carlos Jiménez Villare-
jo se ha significado como una 
de las voces más críticas ante 
la actual campaña de crimina-
lización de la disidencia social. 
Sin dejar de lado la rauxa de 
izquierdas que ilustró el “¡Viva 
la República!” con el que acabó 
aquella intervención, el seny 
jurídico preside todas sus argu-
mentaciones.

¿Barcelona lleva inscrito 
en su ADN que deba ser la 
“rosa de foc” desde que 
Engels la describió como la 
ciudad con más luchas de 
barricada de Europa en el 
siglo XIX?
No sé cuál es el ADN po-

lítico de Barcelona, pero la 
ciudadanía democrática debe 
tener presente que fue, con 
Madrid, uno de los principa-
les focos de la defensa de la 
República frente al fascismo 
tras el golpe militar de 1936, 
la significación que en ella 
tuvo la oposición democrática 
a la dictadura y, ya en demo-
cracia, las masivas manifes-
taciones exigiendo el Estatut, 
contra el asesinato de Ernest 
Lluch, contra la invasión de 
Irak, el estallido del 15-M y 
tantas otras expresiones de 
conciencia democrática. Aho-
ra, creo que no es el momento 
de provocaciones violentas 
que, con independencia de su 
inutilidad inmediata, cons-
tituyen una gran coartada 
para que los Gobiernos con-
servadores impongan políti-
cas represivas que, en cuanto 
limitan gravemente derechos 
civiles, perjudican a la gran 
mayoría de la sociedad, que 
necesita cauces pacíficos 
para oponerse a la dictadura 
de los mercados.

La quema de contenedores 
el 29-M dio pábulo a 
denunciar a “los vándalos 
de siempre” y, a su vez, a 
una paranoica conspiración 
anarquista. ¿De quién 
hablamos cuando hablamos 
de vándalos?

Debe diferenciarse el 
ejercicio legítimo y pacífico 
de los derechos civiles, es-
pecialmente el uso pacífico 
del espacio público median-
te los derechos de reunión y 
manifestación, de los actos 
violentos contra las personas 
y cosas, que exigen respues-
tas políticas completamente 
diferentes. Ante la gran ma-
nifestación del 29-M, lo que 
es ilícito y tendencioso es 
pretender confundir a la opi-
nión pública dando un trato 
preferente desde el Gobierno 
de CiU y su Departamento 
de Interior a los incidentes 
violentos, menospreciando la 
trascendencia y significación 
social y sindical de dicha con-
centración. Igualmente con-

denable, por inmoral, es que 
los responsables de Interior 
pretendan ocultar las causas 
objetivas de dicha protesta 
pacífica para destacar el que 
han dado en llamar “vanda-
lismo”: los daños producidos 
en el mobiliario urbano, pú-
blico y privado. Si hablan de 
“vandalismo” para referirse 
solo a los violentos contra 

las cosas, ocultan que resul-
ta mucho más “vandálico” el 
comportamiento de quienes, 
fría y calculadamente, están 
destruyendo las bases socia-
les de nuestra sociedad, los 
derechos personales y socia-
les conquistados tras lustros 
de sacrificios y luchas y, pa-

ralelamente, para frenar a 
los movimientos sociales que 
reaccionan ante este expolio, 
encuentran en los violentos, 
que son una ínfima minoría, 
un pretexto para endurecer 
y reprimir el ejercicio de los 
derechos civiles. Hasta el 
punto de planear, como ha 
dicho Esperanza Aguirre en 
Madrid, que los “sindicatos 
caerán como el Muro de Ber-
lín”. El vandalismo está re-
presentado por quienes pla-
nean y ejecutan una sociedad 
cada vez más desigual, ca-
rente de derechos esenciales 
al ser humano y vigilado por 
instrumentos represivos que 
no podíamos imaginar.

¿A qué y a quiénes atribuye, 
pues, la criminalización de 
la disidencia política, social 
y sindical tras la huelga del 
29-M y a un año del 15-M?
Coherentemente con lo 

expuesto, es evidente que 
desde el desarrollo de unas 
políticas que empeoran la ca-

lidad de vida de la inmensa 
mayoría de los ciudadanos, 
los responsables de esas po-
líticas -para garantizar la 
sumisión y el silencio de 
millones de ciudadanos em-
pobrecidos y desposeídos de 
derechos y valores- generan 
medidas directamente repre-
sivas para aplastar cualquier 
forma de protesta o revuelta 
popular. Y entiendo siempre 
ésta como acciones cívicas y 
pacíficas contra las expresio-
nes de poder que represen-
tan cualquier forma de expo-
lio individual o social como, 
entre otras, los desahucios, 
que, en directo beneficio de 
la banca, privan de un dere-
cho tan fundamental como la 
vivienda. 

¿Hay precedentes, en otros 
países democráticos, de 
reformas del Código Penal 
para endurecer penas de 
desórdenes públicos?
No conozco precedentes en 

nuestro entorno occidental 
de que se hayan anunciado 
o aplicado medidas de endu-
recimiento del Código Penal 
por la comisión de delitos 
de desórdenes públicos o si-
milares. Pero, ciertamente, 
creo que otros países no han 
provocado el 24% de paro ni 
dominan tan brutalmente 
una sociedad presidida por 
la corrupción, el dinero ne-
gro, las segundas cajas, el 
engaño como forma de go-
bierno y una total ausencia 
de ética pública, donde todo, 
incluso la persona humana, 
se subordina a la lógica del 
beneficio.

¿Cómo ve que se plantee 
restringir los derechos de 
reunión, manifestación, 
huelga y libertad de 
expresión, instituyendo 
incluso la detención 
preventiva?
Entiendo que la res-

puesta penal actualmente 

“No podemos tolerar que vuelvan 
formas de gobierno franquistas”

Carlos Jiménez Villarejo
Exfiscal Anticorrupción

ANNA CARlotA
Carlos Jiménez Villarejo habla en la plaza de Catalunya, el 14 de abril

l“El vandalismo está 
representado por 
quienes planean y 
ejecutan una sociedad 
cada vez más desigual”
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de los políticos responsables 
de las detenciones. 

¿La derecha política y 
mediática o determinados 
aparatos policiales pueden 
instrumentalizar a sectores 
de izquierda radical para 
crear un clima de miedo?
Los individuos causantes 

de los daños materiales des-
critos, a mi juicio, no son de 
izquierdas. Y además, en la 
medida en que generan mie-
do en la población, prestan 
un pésimo servicio a la causa 
de la libertad, de la democra-
cia y de una sociedad más 
justa. Por tanto, los instru-
mentalicen o no, a quienes 
objetivamente sirven -mas 
allá de sus propósitos- es al 
ejercicio represivo del poder.

¿Qué estrategias debe 
utilizar la izquierda social 
para defenderse de la 
criminalización a la que 
está siendo sometida 
en un contexto de crisis 
económica y recorte de 
derechos y libertades?
En un momento de tal 

complejidad, la estrategia 
deben definirla los sindi-
catos y organizaciones so-
ciales con el mejor grado 
de coordinación posible. 
Es indispensable ante un 
poder económico y político 
que va a seguir avanzando 
implacablemente en la im-
posición de un orden nuevo 
que debilita a los ciudada-
nos y a la sociedad. Desde 
la perspectiva de un jurista, 
podría ser una respuesta, 
si se asume colectivamen-
te, el ejercicio del derecho 
de petición que reconoce el 
Art. 29 de la Constitución 
y regula, para su práctica, 
la Ley 4/2001, que permite 
exigir de cualquier clase de 
Administración “explicacio-
nes”, plantear “sugerencias” 
o elevar “quejas”. Desde un 
planteamiento generalizado 
y coordinado podría repre-
sentar una forma de enfren-
tarse a los poderes públicos. 
Sin olvidar, por supuesto, el 
reiterado ejercicio de los de-
rechos civiles.

Fiscal jubilat 
molt actiu
Fiscal jubilat, Carlos 
Jiménez Villarejo (Málaga, 
1935) porta una jubilació 
molt activa. Des que el 2003 
el Govern del PP el va cessar 
com a fiscal Anticorrupció 
i el va forçar a jubilar-se. 
I encara més des que va 
dimitir com a president 
del comitè d’ètica dels 
Mossos d’Esquadra quan 
CiU va derogar-ne el Codi 
d’Ètica. El qui havia estat 
fiscal en cap de l’Audiència 
de Barcelona i, abans, 
responsable de la querella 
contra Jordi Pujol pel cas 
Banca Catalana, ha retornat 
als seus orígens militants. 
Els que es remunten a 1972, 
quan el fiscal andalús que 
feia una dècada que estava 
destinat a Barcelona va 
ser un dels fundadors de 
Justícia Democràtica i va 
militar clandestinament al 
PSUC. Ara pugna perquè 
els compromisos amb 
causes perdudes que ell sap 
guanyar –des de la batalla 
per la memòria històrica a la 
lluita pels drets i llibertats- 
no li robin el temps que 
vol dedicar als projectes 
personals que té en marxa.

vigente es completamente 
suficiente para hacer frente 
a las conductas propias de 
los desórdenes públicos. En 
consecuencia, estimo que 
cualquier restricción en el 
ejercicio de dichos derechos 
representaría un grave re-
troceso de las conquistas 
constitucionales. Pero, ade-
más, solo podría calificarse 
como una vuelta atrás, ha-
cia formas franquistas de 
gobierno que la ciudadanía 
no debería tolerar. Por otra 
parte, solo cabe la detención 
de una persona por razón 
de su implicación en la co-
misión de un delito y así se 
llama, “detención preventi-
va” (art. 520.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal). 
Detención que, en cuanto 
representa la privación de 
libertad de una persona, la 
ley exige que se practique 
de forma que “menos per-
judique al detenido o preso 
en su persona, reputación 
y patrimonio”. Una exigen-
cia ineludible a que están 
sometidos los Mossos y que 

parece que estén olvidando. 
Lo que sí puede estar ocu-
rriendo es que, abusando de 
las facultades que les otor-
ga la vigente Ley Orgánica 
de Seguridad Ciudadana 
(1/1992, llamada Ley Cor-
cuera), practiquen con fre-
cuencia, sin concurrir causa 
que lo justifique, las dili-
gencias de “identificación” u 
otras “comprobaciones” pre-
vistas en dicha ley. Pero, en 
todo caso, sometidas al con-
trol de la Fiscalía, a la que 
deben dar cuenta periódica-
mente de dichas diligencias. 
Dicha ley constituye hoy un 
preocupante instrumento 
para dar una aparente co-
bertura legal a actuaciones 
abusivas de la policía.

¿Un piquete sindical, un 
grupo de manifestantes 
o una protesta vecinal 
pueden ser calificados de 
“organización criminal”? 
¿No protege la Constitución 
el derecho de huelga 
por encima de otros 
derechos, como el de libre 
circulación?

Solo desde la ignorancia 
o mala fe puede aplicarse 
a los grupos de ciudadanos 
que ejercen derechos civiles, 
por irregular que fuese su 
actuación, el calificativo de 
“organización criminal”. Es 
un concepto ya presente en 
el Art. 282 bis 4 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, 
precisamente para regular 
la figura del funcionario de 
policía como “agente encu-
bierto” dentro de la orga-
nización. Y, naturalmente, 
en relación a delitos de ex-
trema gravedad que, por su 
forma de cometerse, exigen 
cierto grado de organiza-
ción. Entre esos delitos no 
están comprendidos, como 
es obvio, los de desordenes 
públicos. Y, desde luego, 
el derecho de huelga es un 
derecho fundamental “para 

la defensa de los intereses” 
de los trabajadores que solo 
está sujeto a una condición: 
“el mantenimiento de los 
servicios esenciales de la co-
munidad”.

¿Cómo puede la justicia 
mantener en la cárcel a 
estudiantes detenidos la 
mañana del 29-M por cortar 
la Diagonal y no privar a 
nadie de libertad por los 
disturbios de la tarde?
Desde todas las previsio-

nes que justifican el mante-
nimiento de una persona en 
prisión provisional, entiendo 
que en este caso no concu-
rre ninguna de ellas. Pero, 
concretamente, en el caso 
de la acordada por auto del 
Juzgado 18 de Barcelona, 
mantiene un razonamiento 
carente de justificación jurí-
dica y aplicando criterios de 
previsión de peligrosidad cri-
minal futura no solo despro-
porcionados, sino incompati-
bles con la mesura con que 
debe aplicarse dicha medida. 
Preocupa ciertamente que, 
en este caso, la Fiscalía y el 
Juez coincidan con las posi-
ciones duramente represivas 

ANNA CARlotA
Unas 2.000 personas escuchan a Villarejo en el acto de la Favb

l“Sindicatos y 
organizaciones sociales 
deben coordinarse ante 
un poder económico y 
político implacables”
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AItoR CARRuthAusEN
antropòleg social

Aquesta afirmació, excessivament 
categòrica i un tant simplificado-
ra, es basa en dos arguments que 
desenvoluparem a continuació. En 
primer lloc, des de Barcelona, en-
tesa com a node polític i no com 
a espai físic, s’està desenvolupant 
l’aposta més ambiciosa i fructífera 
per reformar i actualitzar els pa-
ràmetres polítics de l’extrema dre-
ta espanyola. El principal factor i 
l’element que visibilitza aquest 
“lideratge” barceloní és la irrup-
ció de la Plataforma per Catalunya 
(PxC) de Josep Anglada. No obs-
tant, al mateix temps, l’extrema 
dreta catalana està trobant espe-
cials dificultats per arrelar políti-

cament i electoralment a la ciutat. 
Una circumstància que està obsta-
culitzant la seva aspiració de fer el 
salt a la primera línia del sistema 
polític català i que l’ha portat a as-
senyalar que la seva implantació a 
la ciutat és un objectiu central de 
cara al futur immediat.

El projecte polític de PxC pot 
ser entès com l’intent de distingir-
se de l’extrema dreta tradicional 
espanyola i emmarcar-se en l’exi-
tosa nova extrema dreta europea. 
En aquest sentit, el partit ha de-
senvolupat un doble moviment dis-
cursiu en relació al fenomen de la 
immigració i la crítica al sistema 
polític que l’ha apropat clarament 

als paràmetres de la nova extrema 
dreta europea. En relació a la im-
migració, ha abandonat els discur-
sos racialistes basats en una con-
cepció obertament jeràrquica de 
les diferències humanes i ha passat 
a centrar-se en les diferències i 
problemàtiques que la presència 
de població estrangera suposaria 
per a la població autòctona.

Quant al sistema polític, ha 
abandonat tot qüestionament de 
la democràcia parlamentària i ha 
adoptat un discurs anti-establish-
ment basat en qüestionar úni-
cament els “representants” del 
sistema (principalment polítics i 
partits). Així mateix, i fruit de les 
característiques específiques de 
l’extrema dreta espanyola, té una 
especial rellevància la seva apos-
ta per “obviar” el debat nacional i 
no situar-se dins de l’àmbit polític 
del nacionalisme espanyol. Així, 
més enllà de les postures individu-
als dels seus membres respecte a 
aquesta qüestió, el cert és que el 
partit no ha fet d’aquesta temàtica 
l’eix de la seva mobilització polí-
tica i ha mantingut una calculada 
ambigüitat respecte al seu propi 
posicionament. En aquest sentit, 
el partit estaria tractant de subs-
tituir l’eix d’identificació Espanya-
Catalunya per un nou eix basat en 
la premissa autòctons versus es-
trangers.

Prioritat per a l’àmbit local
Els canvis en els paràmetres discur-
sius s’han combinat amb una estra-
tègia política i electoral clarament 
orientada a arrelar políticament a 
l’àmbit local. Així, ha prioritzat el 
creixement a través de la política 
municipal i ha intentat, allà on ha 
tingut recursos suficients, desenvo-
lupar una política de contacte amb 
els veïns i “activisme comunitari” 
per a la qual és central que les sec-
cions locals comptin amb persones 
del propi municipi i no adscrites a 
l’extrema dreta tradicional. Aques-
ta línia d’activisme polític a l’àm-
bit local, juntament amb els canvis 
discursius apuntats anteriorment, 
li haurien permès superar, en part, 
l’estigma social que continua acom-
panyant el sector polític de l’extre-
ma dreta i poder aprofitar així una 
part del potencial electoral que 
comporta la temàtica immigratòria.

Pel que fa a les dificultats de 
l’extrema dreta per “implan-
tar-se” a la ciutat de Barcelona, 
aquestes es visibilitzen tant en la 
“presència” i activitat a l’espai 
urbà de la ciutat d’elements vin-
culats a l’extrema dreta com als 
resultats electorals de PxC. A ni-
vell de presència i activisme polí-
tic, convé senyalar que l’activitat 
de bandes o moviments juvenils 
vinculats formalment o informal-
ment a l’extrema dreta tradicio-
nal o neo-feixista ha estat major 
des de fa uns anys a municipis de 
la primera i segona corona metro-

El futur incert de l’extrema 
dreta a Barcelona
La capital catalana juga un 
paper central en l’esdevenir polític 
de l’ultradreta a Espanya

lPlataforma per 
Catalunya té com a 
objectiu central la seva 
implantació a la ciutat 
en un futur immediat

lBarcelona ha esdevingut 
un punt d’irradiació 
de noves formes de 
mobilització política 
de l’extrema dreta

lA dIRECtA

El passat dissabte 5 de maig un miler de persones es van manifestar al barri del Clot sota el lema 
“No volem feixistes al Clot, a Barcelona ni enlloc!”. La marxa va ser convocada per 70 entitats 
socials, entre les quals SOS Racisme, la Favb, l’assemblea d’Indignats, les AV del barri, CCOO, 
UGT i els partits ICV-EUiA i ERC. Es va demanar el tancament del centre juvenil Casal Tramuntana, 
a la inauguració del qual van assistir dos coneguts neofeixistes italians. En finalitzar l’acte, un 
representant de l’associació Amical de Mauthausen va llegir un manifest unitari. REdACCIÓ

70 entitats contra el Casal Tramuntana

politana que no pas a Barcelona. 
En aquest sentit, es podria dir que 
la ciutat ha perdut pes com a es-
pai d’activisme i socialització dels 
moviments juvenils de l’extrema 
dreta. Per altra banda, deu anys 
després de la seva fundació, PxC 
encara no ha aconseguit consoli-
dar un nucli local dotat d’un cert 
lideratge i d’un activisme que li 
permetés una presència a l’espai 
públic i un cert protagonisme en 
els debats i conflictes socials i po-
lítics de la ciutat. De tal manera 
que, mentre PxC ha emergit com 
un fenomen polític de certa relle-
vància al conjunt de Catalunya, 

ha estat en gran mesura “absent” 
als carrers i al debat polític de 
Barcelona.

A nivell electoral, cal desta-
car la gran dificultat de PxC per 
aconseguir un suport significatiu a 
la ciutat de Barcelona i les con-
seqüències que això té sobre els 
seus resultats globals a Catalunya. 
En aquest sentit, els pobres resul-
tats a la ciutat de Barcelona a les 
autonòmiques del 2010 van con-
tribuir en gran mesura al fet que 
el partit es quedés a les portes 
del Parlament de Catalunya. Això 
és així ja que, tot i que va obte-
nir el gens menyspreable nombre 

de 10.000 vots, el cert és que el 
percentatge de vot a la ciutat de 
Barcelona (1,4%) va fer caure en 
picat els resultats al conjunt de 
la província de Barcelona (2,5%). 
De tal manera que, si no és té en 
compte la ciutat de Barcelona, els 
resultats del partit a la resta de 
la província pujarien fins al 2,99% 
i haguessin deixat a PxC pràctica-
ment dins del Parlament.

Pel que fa a les eleccions mu-
nicipals, totes les seves participa-
cions a la ciutat s’han saldat amb 
un sonor fracàs. Especialment 
destacable és el fet que a les mu-
nicipals del 2011, moment en què 
el partit va penetrar amb força a 
determinats àmbits de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, va ob-
tenir tan sols un 0,6% dels vots. 
Finalment, dins del vot obtingut al 
conjunt de la ciutat cal destacar el 
baixíssim percentatge de vot reco-
llit als districtes de classe mitjana 
i alta (Gràcia, Eixample, les Corts, 
Sarrià-Sant Gervasi).

“Centre social” al Clot
La “debilitat” de l’extrema dreta 
a la ciutat de Barcelona té impor-
tants conseqüències tant a nivell 
d’aritmètica electoral com de vi-
sibilitat política al conjunt de Ca-
talunya. Aquest fet podria explicar 
dues circumstàncies que mostren 
una aposta clara per implantar-se 
a la ciutat i que marcaran el futur 
d’aquest grup polític a la ciutat. En 
primer lloc, al llarg del darrer any 
PxC ha anunciat en diferents ocasi-
ons que, per a ells, millorar els re-
sultats a la ciutat de Barcelona és 
un objectiu prioritari. Per aquest 
motiu han anunciat una futura 

campanya de propaganda “massi-
va” de cara als veïns i la voluntat 
d’incrementar la seva presència 
a la ciutat. En segon lloc, cal fer 
esment de la recent obertura d’un 
“centre social” que s’emmiralla en 
projectes similars dels moviments 
neo-feixistes italians. El centre 
social, inicialment anomenat Mi-
litia i després Tramuntana, és un 
element certament novedòs que 
podria jugar un paper clau en el 
desenvolupament de l’extrema 
dreta a la ciutat de Barcelona. El 
centre, que no està vinculat de 
forma orgànica a PxC però que té 
entre els seus impulsors membres 
de la formació, ofereix un espai de 
trobada i oci principalment per a 
joves. Així mateix, seguint el mo-
del italià, podria tractar d’erigir-se 
en un espai generador de compli-
citats entre diferents “corrents” 
de l’extrema dreta tot facilitant 
una certa articulació i arrelament 
d’aquest sector polític a la ciutat 
de Barcelona.

Tal i com dèiem a l’inici de 
l’article, la ciutat de Barcelo-
na pot jugar un paper central en 
l’esdevenir del sector polític de 
l’extrema dreta. Ha esdevingut 
un punt d’irradiació de noves 
formes de mobilització política 
que podrien influir en el conjunt 
de l’extrema dreta espanyola i, 
al mateix temps, és un escenari 
electoral clau per a les aspiraci-
ons parlamentàries de Plataforma 
per Catalunya. En aquest sentit, 
sembla clar que la ciutat està co-
brant un major protagonisme i que 
els propers anys seran decisius per 
calibrar el grau d’arrelament de 
l’extrema dreta a Barcelona.



CARRER123 Maig 2012 CRÒNICA 11

MARC FoNt

Fundador i president del Grup 
Serhs, un enorme hòlding turístic, 
de distribució i alimentari amb 64 
empreses i 2.600 treballadors que 
l’any passat va facturar 473 mi-
lions d’euros, Ramon Bagó no és 
únicament un empresari d’èxit. 
Pes pesant i històric dirigent de 
CDC al Maresme -va ser alcalde de 
Calella per CiU del 1979 al 1991, 
director general de Turisme de la 
Generalitat en el primer Govern 
de Jordi Pujol (1980-1984) i guar-
donat amb la Creu de Sant Jordi-, 
també és un alt càrrec del Consor-
ci de Salut i Social de Catalunya 
(CSC), una entitat pública que 
aplega 76 ambulatoris i 44 hospi-
tals i que rep ingents quantitats 
de recursos provinents de la Ge-
neralitat des de la seva fundació 
el 1983. I és aquesta doble vessant 
d’empresari i gestor de fons pú-
blics que l’ha situat darrerament 
en el primer pla mediàtic.

L’Oficina Antifrau investiga des 
del gener si Bagó ha incorregut en 
alguna incompatibilitat pel fet de 
ser proveïdor, a través de les seves 
empreses, d’alguns dels hospitals 
i centres sociosanitaris gestionats 
pel CSC -prèviament anomenat 
Consorci Hospitalari de Catalunya 
(CHC)- i, alhora, alt càrrec de l’or-
ganisme, que va contribuir a fundar 
i va presidir durant uns anys. A més 
a més, el proppassat 27 de març, 
la Sindicatura de Comptes va pre-
sentar un informe en què identifica 
diverses irregularitats en el procés 
de construcció i adjudicació del 
Centre Integral de Salut (CIS) Cot-
xeres Borbó, ubicat al districte de 
Nou Barris. Ramon Bagó va jugar un 
paper clau en el procés i, en pocs 
mesos, empreses del Grup Serhs 
van rebre sucosos contractes per 
proveir diversos serveis del CIS.

Només durant l’última dècada, 
les companyies de Bagó han captat 
més de 50 milions d’euros a través 
de contractes amb hospitals i cen-
tres gestionats pel CSC, segons ha 
revelat el diari El País. Gairebé una 
tercera part de l’import, 15,3 mi-
lions, ha engruixit els comptes del 
grup sense passar per un concurs 
previ. En aquest període, la Cor-
poració de Salut del Maresme i la 
Selva (CSMS) ha estat la principal 
contractista del hòlding de Bagó, 
amb adjudicacions que s’eleven a 
gairebé 20 milions. A banda d’al-

tres centres menors, la CSMS ges-
tiona els hospitals de Blanes i Cale-
lla, localitat que va tenir-lo com a 
alcalde, de la qual va ser nomenat 
fill predilecte fa uns mesos i que 
compta amb el centre mèdic gràci-
es, precisament, a la influència de 
Bagó a la Generalitat pujolista.

La revista Cafèambllet, que es 
distribueix gratuïtament a la Sel-
va i l’Alt Maresme, fa un any que 
denuncia suposades irregularitats 
de la CSMS, amb el president del 
Grup Serhs com un dels grans pro-
tagonistes. “D’una banda, Bagó 
gestiona durant 30 anys diners 
de la sanitat pública i per l’altra, 
s’encarrega que desenes de milions 
d’euros d’aquests diners vagin a 
parar directament a les seves mans 
privades”, afirmava fa unes setma-
nes la publicació gratuïta. A banda 
de la CSMS, el grup empresarial de 
l’exalcalde de Calella també ha ob-
tingut contractes del CSC a Badalo-
na, Viladecans, Cornellà i Barce-
lona. Malgrat que Bagó defensa la 
legalitat de totes les adjudicacions 
-ja siguin amb o sense concurs-, la 
investigació d’Antifrau arrenca pel 
possible conflicte d’interessos que 
suposa la seva doble condició de 
contractant i contractat.

El CIS Cotxeres Borbó
El 8 de setembre de 2010, l’ales-
hores president de la Generalitat, 
José Montilla, va inaugurar el CIS 
Cotxeres Borbó, una reivindicació 
històrica de les entitats de la zona, 
segons destaca Pep Ortiz, membre 

de la Coordinadora de Nou Barris. 
Amb una superfície de 16.000 me-
tres quadrats, el CIS integra en un 
mateix edifici un centre d’atenció 
primària (CAP), un centre d’urgèn-
cies, un servei de rehabilitació, dos 
dispositius de salut mental ambula-
toris i un centre sociosanitari. Fins 
aquí, tot normal. Ara bé, el procés 
per tirar endavant el CIS, que va 
iniciar-se l’1 de juny de 2005 amb 

la signatura d’un conveni entre el 
Servei Català de la Salut i l’ales-
hores Consorci Hospitalari de Ca-
talunya (CHC), va estar farcit d’ir-
regularitats, segons ha constatat 
l’esmentat informe de la Sindica-
tura de Comptes. Entre d’altres, la 
construcció dels equipaments no es 
va fer mitjançant un procediment 
de contractació oberta, s’hauria 
vulnerat la llei de contractes -no 
es van publicar l’adjudicació de 
diversos concursos-, i les obres es-
taven controlades per la mateixa 
empresa que les feia, Sacyr.

El conveni establia que CHC SA, 
presidida per Bagó, s’encarregava 
de la “construcció de l’edifici i pos-
terior gestió dels serveis sanitaris 

del CIS Cotxeres”. El 21 de febrer 
de 2008, Bagó va signar la slicitació 
per triar l’empresa que aixecaria 
l’edifici per un valor de 19,7 mi-
lions i el mateix mes encarrega el 
“control i gestió de costos, temps 
d’execució i qualitat de l’obra” a 
l’empresa CHC Consultoria i Gestió 
SA, que dirigeix ell mateix. Un cop 
l’edifici està construït, comença 
a actuar el Bagó empresari, que 
en set mesos (juny 2010-gener 
2011) aconsegueix tres contrac-
tes (mobiliari, subministrament i 
equipament de cuina, i servei de 
restauració) que sumen prop d’1,5 
milions del CIS Cotxeres per a dues 
empreses de Serhs. En els tres, 
Bagó hi va poder incidir des del seu 
seient al consell d’administració 
de CHC SA, que controla l’empresa 
(CHC Vitae) que els va adjudicar.

“En la majoria de les grans 
empreses de serveis, la relació 
público-privada és molt bèstia i 
totes creixen de la mà de l’Estat. 
El cas de Bagó i el Grup Serhs n’és 
un exemple paradigmàtic”, apunta 
l’economista Albert Recio, per a  
qui una de les solucions per impe-
dir que el membre d’un consorci 
públic aconsegueixi negocis per 
a les seves empreses hauria estat 
evitar la privatització de certs ser-
veis mitjançant la creació d’em-
preses públiques o impulsant coo-
peratives de treballadors. L’aposta 
per externalitzar -eufemisme de 
privatitzar- serveis públics, però, 
s’està accentuant acceleradament 
de la mà del Govern d’Artur Mas.

Ramon Bagó, negoci 
rodó a la sanitat
El president del Grup 
Serhs obté sucosos 
contractes per a les 
seves empreses a través 
del CSC, una entitat 
sanitària pública de 
la qual és dirigent. 
Només a Barcelona ha 
aconseguit 1,5 milions 
del CIS Cotxeres 
Borbó, centre del qual 
va dirigir el procés 
constructiu

joAN MoREjÓN
La Sindicatura de Comptes ha detectat irregularitats en la construcció i adjudicació del CIS Cotxeres

Cafèambllet, la revista que amb més insistència 
ha denunciat les irregularitats de la sanitat 
catalana i l’opacitat amb què actua el CSC, va 
ser demandada el passat 30 de març per Josep 
Maria Via, membre del consell assessor sanitari 
d’Artur Mas, en considerar que el vídeo El major 
robatori de la història, que demana explicacions 
sobre la gestió dels diners públics als hospitals 
de Blanes i Calella, atempta contra el seu honor. 

El director de la revista, Albano Dante Fachin, 
ho considera un “intent de silenciar-nos”. Via, 
com Ramon Bagó -que apareix en el film-, també 
és membre del consell d’administració de CSC 
SA. Casualitat?

Demanda contra el missatger

lBagó ha intervingut i 
s’ha beneficiat de totes 
les fases (construcció, 
adjudicació i serveis) 
del CIS Cotxeres Borbó

En 5
paraules

La Rambla, a consulta
El passat mes d’abril es 
va celebrar una consulta 
popular sobre la Rambla. Se 
sol·licitaven idees i propostes 
per recuperar la identitat del 
popular passeig de Ciutat Vella. 
Es van recollir més de mil 
respostes. La participació ha 
sigut important i la iniciativa, 
innovadora. Ara s’estan 
recollint, ordenant i avaluant 
les propostes. En un posterior 
procés participatiu, les entitats 
veïnals i altres col·lectius 
que han impulsat la consulta 
concretaran un document que 
marqui les línies d’intervenció 
per aconseguir que la Rambla 
torni a ser un espai del barri i 
de la ciutat.

El llegat de Comas i Solà
En febrer de 1995 un article 
de l’activista veïnal Roser 
Argemí a Carrer denunciava que 
l’Ajuntament es volia vendre 
la Vila Urània. La denúncia 
i mobilització veïnal van fer 
efecte i es va paralitzar el 
procés. Una donació a la ciutat 
no pot acabar com a bloc de 
pisos. Ara, 17 anys després 
i amb un altre alcalde, hi 
tornen. L’edifici noucentista 
es volia enderrocar el passat 7 
de maig. Entitats veïnals van 
convocar una concentració amb 
el suport de la família Comas 
i Solà, i l’Ajuntament va fer 
marxa enrere. El consistori ha 
de respectar la decisió de cedir 
l’edifici per a usos educatius o 
culturals.

Els drets de les prostitutes
El PPC marca la política 
repressora de l’Ajuntament 
de Barcelona. El passat mes 
de març es va aprovar amb 
el recolzament de CiU una 
normativa que permet multar 
a les treballadores sexuals 
amb sancions de fins a 750 
euros. El mes d’abril més de 50 
entitats, entre elles la Favb, 
van començar a mobilitzar-se 
contra l’enduriment de les 
normes. Unes 400 persones es 
van manifestar el 25 d’abril 
pels carrers del Raval fins a la 
plaça de Sant Jaume, com ja 
és costum, plena de policia. 
Una de les treballadores 
sexuals declarava: “Sóc una 
dona. Sóc una ciutadana. No 
sóc una criminal. Vull protecció 
sense multes. Ja n’hi ha prou 
d’assetjament policial!”. 
La doble moral marca els 
comportaments institucionals.

No als autocars
L’Ajuntament va acceptar 
la restricció i ordenació del 
pas d’autobusos turístics als 
voltants de la Sagrada Família. 
La nova normativa ha d’entrar 
en vigor el pròxim mes de juny. 
Durant les últimes setmanes, 
els operadors turístics estan 
pressionant el consistori 
perquè anul·li la mesura. 
L’Associació de Veïns i Veïnes 
de Sagrada Família considera 
que les mesures acordades amb 
l’Ajuntament “són necessàries 
i urgents per resoldre una 
situació caòtica i insostenible”. 
Esperem que el consistori no 
doni marxa enrere i cedeixi a 
les pressions dels operadors. 
El veïnat porta molts anys 
reivindicant poder viure 
dignament al seu barri.
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Sant Andreu es mobilitza 
per preservar el Casc Antic

ANAïs bARNolAs

El passat 15 de desembre la comis-
sió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient 
va aprovar la proposta de modifi-
cació del Pla General Metropolità 
(PGM) amb el suport de CiU -en el 
govern a l’Ajuntament-, ICV-EUiA i 
UpB, i l’abstenció del PSC i el PP. 
Els veïns i veïnes de Sant Andreu es 
van mobilitzar contra la proposta 
que preveu que una seixantena de 
cases siguin enderrocades i l’1 de 
març van presentar al consistori 
5.379 al·legacions al pla. També 
va tenir lloc una manifestació el 
17 de març que va reunir més de 
3.000 persones, segons la platafor-
ma Salvem el Casc Antic, que en-
globa 47 entitats del barri. Ara, el 
veïnat espera que l’Ajuntament els 
doni una resposta pel que fa a les 
al·legacions

Des que es va crear l’Associació 
de Veïns i Veïnes de Sant Andreu 
del Palomar fa 40 anys, la conser-
vació i rehabilitació del nucli antic 
ha estat una de les grans reivindi-
cacions del barri. Per tant, l’enti-
tat no és que estigui en contra que 
es faci una modificació del PGM fins 
ara vigent i que data de 1976, sinó 
tot el contrari. De fet, l’entitat 
veu amb bons ulls alguns aspectes 
de la modificació del pla, com la 
catalogació d’edificis històrics o 
bé que es desafectin 240 de les 
300 cases que el vell planejament 
pretenia tirar a terra. Però el que 
demanen els veïns i veïnes és que 
es desafectin tots els edificis resi-
dencials i que cap família es vegi 
obligada a abandonar la seva llar.

Ara bé, els veïns i les veïnes 
discrepen que només siguin 60 les 
cases afectades, tal i com defensa 
el consorci. L’entitat veïnal té el 
convenciment que són 157 les ca-
ses afectades, un nombre superior, 
ja que l’Ajuntament no compta els 
habitatges que queden indirecta-
ment afectats. Seria el cas de “les 
cases que tenen només una part de 
l’habitatge afectat”, precisa Ivan 
Altimira, membre de la platafor-

ma Salvem el Casc Antic i a qui el 
pla afecta doblement, ja que té la 
casa afectada i també el local de 
la Colla de Diables de Sant Andreu, 
de la qual forma part. O bé les ca-
ses del carrer de Rubén Darío, ca-
talogades per l’Ajuntament com a 
“cessió obligatòria gratuïta: no les 
compta com a cases afectades i no 
dóna cap indemnització als veïns”, 
destaca Altimira.

El regidor del districte, Rai-
mond Blasi (CiU), afirma que la mo-
dificació està oberta a canvis: “En 
el seu moment ja vam dir que no 
era un projecte perfecte. Ara bé, 
el procés no és de negociació, sinó 
de millora”. Perquè segons Blasi 
“ni tot el nucli antic pot quedar 
afectat com contemplava el PGM, 
ni totes les cases poden quedar de-
safectades com proposen els veïns 
i veïnes”.

Si la modificació tira endavant 
es preveu un termini d’execució de 
10 anys. En el primer quinquenni es 
contempla l’expropiació de les fin-
ques habitades, com seria el cas del 
carrer de Jorba, un dels casos més 
discutits, que està format per cases 
baixes que està previst que vagin a 

terra i que corresponen a l’arqui-
tectura característica del nucli an-
tic. Un exemple semblant és el de 
les cases del carrer de Virgili.

Un dels motius que sosté el 
consistori és que els edificis no te-
nen cèdula d’habitabilitat. “Com 
que les cases porten més de 40 
anys afectades, no s’hi han fet re-
formes perquè els propietaris vi-
uen amb l’interrogant de no saber 
fins quan hi podran viure. Tampoc 
no poden demanar un crèdit al 

banc perquè no els el donen, pre-
cisament per tenir la llar afecta-
da”, apunta Altimira. “I, per això, 
una reivindicació de l’AV era que 
l’Ajuntament donés ajudes per a 
la rehabilitació”.

En el segon quinquenni es parla 
de les cases que queden afectades 
només parcialment, com les dels 
carrers de Sòcrates, Agustí i Milà, 
Gran de Sant Andreu o l’obertura 
d’un vial entre Bailiard i Sant Hipò-
lit, entre altres. Segons els plànols, 
la majoria d’aquests habitatges te-
nen afectats els patis i es preveu 
poder eixamplar els carrers o que 
el barri gaudeixi de més zona ver-
da, però a la pràctica no són només 
els patis la zona afectada, perquè 
les cases són antigues i algunes, on 
el plànol marca que hi ha un pati, 
en el seu moment els propietaris hi 
van construir parts essencials de la 
casa, com el lavabo o la cuina. “Si 
s’aplica la modificació, els seus ha-
bitatges quedaran tallats”, apunta 
el president del l’Associació de 
Veïns i Veïnes de Sant Andreu del 
Palomar, Genís Pascual.

En aquesta segona fase s’en-
globa, per exemple, el carrer del 
Pont, on hi ha la Casa de l’Oficial, 
també afectada, en una zona on es 
preveu que es facin equipaments, 
una actuació a la qual l’entitat ve-

ïnal dóna suport. No obstant això, 
des de fa poc, “els historiadors 
s’han començat a interessar per 
aquesta casa, una de les més an-
tigues de Sant Andreu i que no està 
catalogada”, apunta Altimira, i per 
això “en demanem la conservació”.

D’altra banda, també cal es-
mentar un tercer tipus d’afecta-
ció, i són aquells carrers que es 
mantenen afectats sense data pre-

vista d’execució de les obres.
Un altre dels aspectes polèmics 

és el que el consistori anomena 
“els nous eixos cívics” i que con-
sisteixen en “fer més recta la co-
municació vial”, segons Blasi, i ei-
xamplar les voreres. Pascual és del 
parer que els nous eixos “no res-
ponen ni a una necessitat ni a una 
demanda veïnal”, però per a Blasi 
“són un parell d’obertures estratè-
giques”. Concretament, un d’ells 
seria transversal i uniria la Riera 

de Sant Andreu, Can Fabra i l’Es-
glésia de Sant Andreu del Palomar. 
I l’altre eix, horitzontal, aniria de 
Pegaso a Jorba (passant per Palme-
res). Els veïns i veïnes consideren 
que, per tota l’“amputació” de ca-
ses que comportaria, no és neces-
sari, “perquè actualment no hi ha 
tanta afluència de gent”, confessa 
Altimira, mentre que l’Ajuntament 
els defensa apel·lant a l’“interès 
general”. “Ja és casualitat que 
un dels eixos cívics que proposen 
vagi del centre comercial de l’He-
ron City a La Maquinista”, apunta 
Altimira.

Segons destaca Altimira, en 
el cas de la Riera de Sant Andreu 
“s’aprecia com el consistori fa anys 
ja va especular deixant que es cons-
truís una casa de més de tres pisos. 
I ara volen tallar els solars per fer 
les voreres més amples, ja que així 
la llei els permetrà construir els 
edificis més alts i especular”.

Dels 21 milions que estan pre-
vistos per a la modificació del 
PGM, 19 milions aniran destinats a 
les expropiacions. Els propietaris 
que hi resideixen tindran l’opció 
de ser reubicats o bé cobrar la in-
demnització i els llogaters seran 
reubicats. Als veïns i veïnes els 
preocupa que -com que s’ha fet 
una petita reserva de sòl per a re-
allotjament dins del mateix àmbit 
i no s’especifica quants habitatges 
pot encabir, ni en quines condici-
ons, ni si aquests s’entregaran 
als expropiats en permuta, o en 
altres condicions- a alguns se’ls 
proporcioni un habitatge fora 
del barri, malgrat que Blasi nega 
aquesta possibilitat.

Pel que fa a les indemnitzaci-
ons, el regidor comenta que “el 
preu no és el que marca la quali-
ficació de zona verda, sinó que és 
la mitjana de l’àmbit, és a dir, el 
preu de mercat”. En canvi, Pascu-
al sosté que “la indemnització que 
donaran als veïns i veïnes és relati-
vament baixa perquè les cases són 
de pocs metres quadrats i perquè 
els les pagaran com a zona verda”.

La Plataforma Salvem el Casc Antic, que 
agrupa 47 entitats, ha respost al projecte de 
modificació del PGM amb la presentació de 
5.379 al·legacions i una manifestació que va 
reunir 3.000 persones el passat 27 de març. 
L’enderroc de cases, el principal punt de conflicte

lEls veïns i veïnes 
demanen que es 
desafectin tots els 
edificis i que cap 
família hagi de marxar

josé NAvARREtE
La manifestació del 27 de març va deixar constància de la preocupació del veïnat pel futur del barri

Com que amb el pla s’han desafectat més 
cases, l’Ajuntament té més zona verda per 
col·locar, segons estableix la llei, i al veïnatge 
no els convenç com s’ha redistribuït. Per 
aquest i altres motius, en les al·legacions 
Salvem el Casc Antic ha presentat 
alternatives, ja que considera que hi ha 
espais que fan la funció de zona verda i que 
no estan catalogats com a tal (fer-ho seria 
una bona opció), o bé demanen que es faci 
un parc gran als solars de les Casernes. La 
plataforma també s’ha posat en contacte 
amb el col·lectiu Raons Públiques, creat 

per sociòlegs, arquitectes i urbanistes que 
pretenen dissenyar un projecte de participació 
ciutadana en el disseny de l’espai públic.

Malgrat que Blasi afirma que hi ha 
transparència i diàleg entre el veïnatge i 
el consistori, els veïns i veïnes no opinen 
el mateix i estan descontents per la poca 
transparència amb la qual s’ha informat de la 
proposta de modificació: “Ens vam assabentar 
de si la nostra casa estava afectada o no per 
altres canals, com els periodistes o l’associació 
de veïns i veïnes, i no pas pel consistori”, 
recorda Altimira.

Alternatives veïnals i falta de transparència

lL’Ajuntament preveu 
l’obertura d’uns “eixos 
cívics” per “interès 
general” que els veïns 
no consideren necessaris
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Barcelona respira 
massa contaminació
olgA MARgAlEF, NoEMí 
PéREz, XAvIER QuERol 
I joRgE PEy *

Al llarg d’un dia qualsevol, ens pre-
ocupem en major o menor mesura 
d’allò que mengem i consumim, ja 
sigui seguint un criteri ètic, econò-
mic, de qualitat o una combinació 
d’aquests. Però poques vegades 
ens adonem d’un consum primordi-
al al llarg de la vida: l’aire que res-
pirem. Malauradament, els nivells 
de contaminació de l’aire de Bar-
celona superen sovint els màxims 
fixats per l’OMS (Organització Mun-
dial de la Salut). Aquí desgranarem 
l’estat actual de l’aire a la ciutat, 
les causes de la contaminació i les 
conseqüències que pot tenir sobre 
la població.

Per contaminació atmosfèrica 
entenem la presència en l’aire 
ambient de qualsevol substància 
que pugui tenir efectes nocius 
sobre la salut humana, el medi 
ambient o altres béns de qualse-
vol naturalesa. Són molts els con-
taminants emesos per l’activitat 
humana, però ens centrarem en 
dos dels més crítics a Barcelona: 
el gas NO2 (diòxid de nitrogen) i la 
matèria particulada PM10 (la pols 
respirable de mida inferior a 10 
micres). El NO2 és tòxic, irritant i 
precursor de pluja àcida. Pot cau-
sar danys irreversibles als teixits 
pulmonars si és inhalat en eleva-
des concentracions. Les partícules 
en suspensió inferiors a 10 micres 
(PM10) són incorporades durant la 
respiració, afavorint el desenvolu-
pament de malalties respiratòries 
i cardiovasculars. Els efectes no-
cius sobre la salut i medi ambient 
fan que es requereixi un control 
dels nivells de contaminació per 
part de les institucions públiques. 
En aquesta línia, la Directiva Eu-
ropea de Qualitat de l’Aire vigent, 
aprovada el 2008, requereix la 
mesura dels nivells de concentra-
ció de PM10 i ha establert un límit 
anual de 40 µg/m3 i un límit diari 
de 50 µg/m3, amb 35 superacions 

permeses per any. Aquests límits 
estan en aplicació des de 2005 
(data de la Directiva anterior). 
Respecte als NO2 s’ha establert un 
valor límit anual de 40 µg/m3 i un 
límit horari de 200 µg/m3, el qual 
no es pot superar més de 18 ocasi-
ons a l’any (normativa aplicada a 
partir de 2010).

A Catalunya, la vigilància de 
la qualitat de l’aire es du a terme 
mitjançant la Xarxa de Vigilància 
i Previsió de la Contaminació At-
mosfèrica (XVPCA), adscrita admi-
nistrativament al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya.

El diagnòstic
Segons els registres de l’última dè-
cada, a Barcelona s’han superat els 
valors límits anuals i diaris de PM10 
establerts per la normativa des de 
l’any 2005 al 2009. El 2010 es van 

complir, però el 2011 van tornar a 
repuntar. La gravetat del diagnòs-
tic va fer que la Direcció General 
de Medi Ambient de la Comissió Eu-
ropea (CE) portés al Tribunal de Lu-
xemburg el govern d’Espanya per 
l’incompliment dels nivells per-
mesos de PM10 a diferents ciutats, 
entre elles a les àrees metropolita-
nes de Barcelona 1 i 2, concreta-
ment per superar els valors límits 
de protecció a la població durant 
2005 i 2006. Sobre les superacions 
de 2007 a 2009 i 2011 la CE encara 
no s’ha pronunciat, esperant la re-
solució del Tribunal sobre el cas de 
2005 i 2006.

Pel que fa al NO2, des de 
2010 els valors límits anuals de 
protecció a la població no s’han 

complert. Abans d’aquest any, la 
concentració era superior al límit 
actual però no és fins al 2010 que 
el màxim fixat entra en vigència. 
En aquest cas, la Generalitat de 
Catalunya ha demanat una pròrro-
ga a la CE per tal d’adaptar-s’hi i 
poder complir la normativa.

Ambdós compostos, (NO2 i 
PM10) són emesos principalment 
pel trànsit, encara que les emissi-
ons provinents d’activitats de cons-
trucció, industrials o de la zona del 
port són també rellevants. Les zo-
nes de Barcelona en què l’aire pre-
senta concentracions de PM10 més 
elevades són les zones amb trànsit 
intens i obres públiques. De mane-
ra semblant, els nivells de NO2 se 
superen a la major part de l’Eixam-
ple i a prop de les Rondes.

El trànsit, principal problema
Segons l’Ajuntament de Barcelona, 
la ciutat té una densitat de 5.900 
turismes/km2, la qual és molt su-
perior a la de Madrid i València, 
amb 2.200 i 2.600 turismes/km2. 
o altres ciutats europees com Lon-
dres o Amsterdam amb 1370 i 1000 
turismes/km2 respectivament.

Això és degut en part, a l’es-
tructura reticulada de l’Eixample, 
que permet la circulació ràpida de 
molts vehicles per la majoria de les 
seves vies. A més, el preu exorbi-
tant de l’habitatge ha condicionat 
el model de creixement de la ciu-
tat amb pobles dormitori al voltant 
d’una àrea metropolitana a la qual 
s’accedeix diàriament per treba-
llar. Aquest fet, d’acord amb la 
manca de transport públic adequat 

per a aquesta configuració fa que 
més del 50% dels turismes que hi 
circulen siguin de gent que viu fora 
de Barcelona. A més a més al vol-
tant del 60% dels vehicles són diè-
sel, que contaminen en NO2 com 
uns 10 cotxes de gasolina.

Tots els factors sumen i el 
problema s’accentua ja que Bar-
celona té molts carrers estrets i 
edificis alts que impedeixen la dis-
persió dels contaminants. A aques-
tes característiques cal afegir-hi, 
les particularitats de la geografia 
de la ciutat. La serra de Collserola, 
actua com una barrera per la brisa 
terramar, contribuint també, a la 
concentració dels contaminants.

Accions i polítiques correctives
El 2007 es va aprovar al Parlament 
de Catalunya el Pla de Millora de 
la Qualitat de l’aire de les Zones 
Metropolitanes 1 i 2. El pla incloïa 

72 mesures, de les quals només se 
n’han aplicat al voltant del 30%. 
Segurament, la més controvertida 
va ser la de reduir a 80 km/h la 
velocitat límit als trams d’autovia 
i autopista properes a la ciutat. 
L’objectiu pretenia evitar les re-
tencions que es donen a la peri-

fèria, quan la velocitat es redueix 
sobtadament, ja que en aquestes 
es produeixen volums enormes 
d’emissions. Al mateix temps es 
reduïa el consum de combustible 
en el tram de 80 km/h. Tot i que 
l’eficiència de la mesura ha estat 
demostrada en publicacions cientí-
fiques, es va retirar.

Altres mesures molt rellevants 
però poc percebudes recentment 
són la disminució de les emissions 
dels 1.000 autobusos TMB (486 
amb filtres per PM i catalitzadors 
de NO2, 350 de gas natural i alguns 
híbrids), un major control ambien-
tal sobre obres públiques i la prohi-
bició de crema de fuel oil o coque 
de petroli a les centrals tèrmiques 
del voltant de Barcelona.

Un futur amb aire de qualitat
El 4 de novembre de 2011, el Con-
sell de Ministres va aprovar el Pla 
Nacional de Qualitat de l’Aire, 
que el govern central actual té 
aturat a esperes de ser revisat. 
El programa proposava, entre al-
tres mesures, la creació de zones 
urbanes d’atmosfera protegida 
(ZUAP). Les ZUAP són àrees urba-
nes sobre les quals s’aplicaria un 
conjunt de mesures, moltes sobre 
el tràfic, amb el fi de millorar la 
qualitat de l’aire. Aquestes mesu-
res anirien des de la construcció 
de pàrquings perifèrics per tal que 
la gent agafi el transport públic 
per circular dins la ciutat fins a 
millorar substancialment el trans-
port públic. Alhora també con-
vindria rebaixar el percentatge 
de vehicles dièsel en el transport 
privat, compensant amb vehicles 
híbrids, de gasolina de baixa cilin-
drada, GN (gas natural), GLP (gas 
liquat de petroli) i elèctrics. 

*Olga Margalef, investigadora 
predoctoral a IJA (CSIC); Noemí 
Pérez, investigadora postdoctoral 
a IDAEA (CSIC); Xavier Querol, 
professor d’investigació a IDAEA 
(CSIC); Jorge Pey, investigador 
postdoctoral a IDAEA (CSIC).

lEls nivells de diòxid de 
nitrogen, molt tòxic, se 
superen a la major part 
de l’Eixample i a prop 
de les Rondes

lBarcelona té molts 
carrers estrets i edificis 
alts que impedeixen 
la dispersió dels 
contaminants

El dret a respirar
La Comunitat Europea ha declarat que l’exposició a la contaminació 
atmosfèrica en les ciutats europees disminueix l’esperança de vida 
al voltant de 9 mesos. Per aquest motiu, és necessari posar en 
funcionament estratègies efectives de reducció d’emissions i control. 
Ho hem de tenir ben present: el dret a respirar un aire de qualitat 
hauria de ser tan important com el dret a rebre una alimentació 
saludable o tenir accés a aigua potable. Que no se’ns passi per alt.

IgNAsI R. RENoM
La densitat de turismes a Barcelona és més del doble que la de Madrid i quadriplica la de Londres
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La portada i les il·lustracions 
D’entrada d’aquest número són 
obra de Miguel Fuster (Barcelona, 
1944), un dibuixant que va apren-
dre l’ofici a Bruguera i va treballar 
a Norma abans que, als anys 80, 
l’alcohol i la mala fortuna el con-
vertissin en un paria que va viure 15 
anys al carrer. Fa 10 anys, la Funda-
ció Arrels el va ajudar a recuperar 
la seva vida. Ha tornat a dibuixar i 
el 2010 va publicar la primera part 
de Miguel. 15 años en la calle. Una 
novel·la gràfica que narra la seva 
dura experiència i de la qual Edito-
res de Tebeos (abans Glénat) acaba 
de treure el tercer volum.

Agraïment des de la presó
El 8 d’abril va fer dos anys que 

romanc a la presó. Em van con-
demnar a tres anys i 4.000 euros 
de multa per defensar-me d’una 
agressió, el 19 de maig del 2007, 
durant una manifestació contra 
els desallotjaments de cases oku-
pades. Tot i patir la repressió po-
licial, la injustícia de la justícia i 
la barbàrie penitenciària, es queda 
en res quan recordo, amb molta il-
lusió i alegria, les mostres de su-
port i solidaritat rebudes des del 
dia després de la meva detenció.

Una de les més importants ha 
estat la de la Federació d’Associa-
cions de Veïnes i Veïns de Barcelo-
na, que m’ha fet costat en dos mo-
ments importants d’aquest llarg 

procés. Un va ser quan la Favb va 
signar el Manifest contra el Kubo-
tan i va mirar d’aclarir el fet que 
els Mossos d’Esquadra intervin-
guessin amb armes il·legals durant 
la manifestació després de la qual 
em van detenir. L’altre moment 
solidari va ser el març de 2010, 
just abans de la meva entrada a 
la presó: la Favb em va avalar, em 
va donar suport i es va responsabi-
litzar -juntament amb 56 entitats, 
col·lectius i més d’una setantena 
de persones- de demanar una peti-
ció d’indult al Govern per evitar la 
meva entrada a la presó. Gràcies, 
sempre us portaré al cor. I mai no 
oblidaré aquests esforços.

Ara us explico com han estat 
aquests dos anys de condemna. 

La presó marca en negatiu. Estem 
sota un règim autoritari, discipli-
nari i feudal, a mercè de lleis pe-
nitenciàries i de la interpretació 
que en faci el funcionari de torn. 
Això significa que els presos no te-
nim cap dret ni credibilitat. Hem 
d’aguantar la tortura penitenci-
ària i la impunitat dels carcellers 
i acceptar tota mena de tractes 
humiliants. El control que exer-
ceixen sobre nosaltres és tan alt 
que creen la psicosi de la por. Tot 
plegat fa que un tant per cent ele-
vat de persones preses no puguin 
superar la tortura psicològica. La 
seva reinserció va encaminada a 
la submissió i a l’estricte control 
individual.

Jo vaig entrar a la Model el 8 

El PAM de la 
velocitat limitada
El passat 3 de maig finalitzava el procés de participació 
ciutadana per a l’elaboració del PAM (Pla d’Actuació 
Municipal) 2012-2015, el full de ruta que ha de guiar 
l’acció de govern municipal fins a finals del mandat. 
Un cop més, entitats, associacions i ciutadans ens hem 
bolcat per fer sentir la nostra veu a través dels diferents 
canals de participació habilitats a tal fi: Consell de 
Ciutat, consells de barris, butlletes i xarxes socials; 
en una mostra més del tremp participatiu present a la 
nostra ciutat i en clar contrast amb la manera clarament 
restrictiva d’entendre la participació per part de 
l’administració. Així, se’ns ha volgut vendre com a gran 
novetat l’edició d’una butlleta on la ciutadania havia de 
prioritzar línies d’actuació i apuntar una acció, enlloc 
d’apostar per processos realment deliberatius i enfortidors 
de la democràcia ciutadana.

Tanmateix, si feu un cop d’ull a les aportacions 
realitzades mitjançant les xarxes socials (les úniques que 
pel seu caràcter públic podem conèixer) podreu copsar com 
la majoria d’accions proposades per la ciutadania posaven 
l’èmfasi en accions no recollides al document marc, com 
la necessitat d’augmentar la dotació d’escoles bressol 
públiques (quan s’està optant per la seva privatització), 
millorar la seguretat dels carrils bici, exigir que el 
Monestir de Pedralbes retorni al districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, recuperar el caràcter ciutadà de la Rambla o 
reduir la contaminació acústica. Aquestes demandes, 
en sintonia amb les que ha elaborat el moviment veïnal, 
contrasten clarament amb l’absència i indefinició del 
document marc presentat per l’Ajuntament (un text 
confús, amb molta fotografia però poca substància.)

Sorprèn que en cap cas es plantegi un pla de xoc per 
donar resposta als problemes que planteja la crisi: pla 
d’acció contra l’atur; creació de mesures efectives per frenar 
l’onada de desnonaments; solucions per als barris que 
han vist ajornades actuacions urbanístiques i dotacions 
d’equipaments claus per a la sostenibilitat social; respostes 
a la situació que generarà l’acabament d’ajudes a la 
dependència. En definitiva, un PAM de mínims davant 
d’una situació que requeriria accions de màxims. 
Seguim a pas de cargol.

La veu dels
lectors



CARRER123 Maig 2012 OPINIÓ 15

la CamBra FOsCa

eN pOsiTiu

Les cartes enviades a la 
secció de La veu dels lectors 
han de tenir un màxim de 
1.800 caracters (mig foli). Ens 
reservem el dret d’adaptar-les 
si superen aquesta extensió.

d’abril del 2010, però aviat em 
van traslladar a Brians 2. Les con-
centracions i els crits de suport 
demanant la meva llibertat a les 
portes de la Model donaven mala 
imatge a la marca Barcelona. Des-
prés d’humiliants i amenaçadores 
entrevistes, vaig ser classificat en 
segon grau directament pel direc-
tor general d’Institucions Peniten-
ciàries, en contra dels seus propis 
requeriments per classificar pre-
sos. Vaig recórrer aquesta classi-
ficació a la jutgessa de vigilància 
penitenciària i vaig demanar el 
tercer grau. La jutgessa va avalar 
el meu recurs i el 24 de juliol del 
2010 em van classificar en règim 
obert, assignant-me una presó de 
secció oberta i de proximitat al do-
micili on se m’obliga a estar, com 
a mínim, vuit hores en una cel·la.

Durant el temps en segon grau, 
la direcció de Brians 2 em va apli-
car l’article 100.2 del Règim Pe-
nitenciari pel càrrec sindical que 
ocupava a la CGT, que em perme-
tia sortir els dies laborables de vuit 
del matí a vuit del vespre. Va ser 
un període estressant perquè la 
presó no facilita transport públic 
adequat. Vaig solucionar-ho amb 
el suport de companyes i amigues 
solidàries. Però, sobretot, gràcies 
a la meva família, que es va esfor-
çar a fer-me més fàcil l’adversitat.

L’agost del 2010 em van de-
negar l’indult, amb una rapidesa 
de resposta inusual per a aquest 
tipus de peticions. El 23 d’aquell 
mes vaig ser traslladat a la presó 
de dones de Barcelona, a Wad-
Ras. El seu mòdul de secció ober-
ta d’homes és, per a mi, un psi-
quiàtric per a esquizofrènics, on 
ens fan patir l’amenaça constant 
de retornar-nos al penal i al rè-
gim tancat. El xantatge és mone-
da de canvi i la nostra llibertat, la 
mercaderia.

Aquesta classificació se sos-
té mitjançant entrevistes amb el 
grup de tractament i el control 
repressiu dels nostres actes en les 
hores de llibertat. Ens mantenen 
amuntegats, en un passadís on es-
tem unes 350 persones, en cel·les 
de sis, set i fins a vuit persones. 
La infraestructura i el mobiliari 
estan deteriorats i les condicions 
higièniques són mínimes. Només 
un exemple: l’estiu passat vam 
patir una plaga de xinxes sense 
que les treballadores de la presó 
hi fessin res. Val a dir que el règim 
obert continua sent un càstig i no 
una reinserció, perquè és impossi-
ble arribar a compaginar la vida al 
carrer amb la penitenciària.

Després d’un any i vuit mesos 
en aquest lloc depriment, estic 
esperant una llibertat condicional 
que a moltes preses no els donen. 
La presó està feta perquè els rics 
i poderosos la utilitzin com a arma 
contra els pobres, inconformistes, 
contestataris i marginats que ells 
generen en aquesta societat de 
desigualtats.

Acabo remarcant, ara que es di-
uen moltes mentides sobre l’acció 
directa i els qui polítics i policies 
denominen violents, que nosaltres 
sí paguem les condemnes que ens 
imposen, i de forma desmesurada. 
Però també és violència tot allò 
que ells representen.

AlfONsO HERmOsO 
CAstIllO
Wad-Ras Secció Oberta 
d’homes, c/ Doctor Trueta 76-
92. 08005 Barcelona.

El passat mes d’abril 400 veïns i veïnes de la Barceloneta es van 
manifestar en contra de la reforma del Port Vell. Una reforma 
que es planteja d’esquenes al barri. L’AV de l’Òstia exigeix un 
diagnòstic de les necessitats socials del barri i un procés de 
participació real. Es va demanar la dimissió d’Antoni Vives per 
“amagar informació”. Es pretén construir una marina de luxe 
en un barri que compta amb un dels índexs de pobresa més 
alts de la ciutat. A la manifestació també es va reivindicar que 
l’antiga Cooperativa Obrera Popular Segle XX es converteixi en un 
equipament autogestionat per al barri.

Trias, alcalde de Montmeló
La Generalitat pagava un cànon de 17 milions d’euros a la Fórmula 1. 
Com que ara no el pot assumir, ha demanat auxili a l’Ajuntament de 
Barcelona perquè s’involucri en la gestió del “circuit de Catalunya” a 
Montmeló. La tinent d’alcalde Sònia Recasens ha manifestat que està 
“estudiant el tema”. No va concretar la quantitat que l’Ajuntament 
invertiria en la coneguda “obra social” (alguns mitjans parlen d’uns 5 
milions). Recasens també va informar que l’Ajuntament està buscant 
recolzaments polítics. Amb la crisi que estan patint milers de ciutadans 
i ciutadanes de Barcelona, amb uns serveis socials desbordats i amb 
ajudes insuficients, no podem entendre que la Fórmula 1 sigui una 
prioritat. Esperem que l’equip de govern no trobi el suport que busca.

Super
agent 
Puig

El superagent Puig, un bon 
dia, desplega un exèrcit 
per protegir 20 banquers. I 
no els passa la factura del 
mig milió d’euros que costa 
el desplegament de 4.500 
mossos d’esquadra (els 3.500 
policies nacionals i guàrdies 
civils van a part, i el ministre 
Jorge Fernández Díaz no diu 
quant costen). Les retallades 
no poden amb Puig. Un altre 
dia s’inventa una web per 
delatar. Hi penja desenes de 
fotos, algunes de menors, 
demanant identificació i 
delació. Fotos de ciutadans 
que no estan acusats ni 
condemnats de cap delicte. 
Es trepitgen drets a canvi 
d’una sensació de falsa 
seguretat. La web pretén 
suplir la ineficàcia policial.

Ricardo Gutiérrez Martí
Gerent de l’Hospital de Sant 
Pau de 2001 a 2003. A partir 
de 2004 va cobrar 7 anys 
sense treballar. Més d’un milió 
d’euros. Quan l’escàndol es va 
destapar, el van despatxar amb 
una indemnització de 158.000 
euros. Gutiérrez es mou en 
l’òrbita del PSC.
La Molt Il·lustre Administració 
(MIA), integrada per 

l’Ajuntament, la Generalitat 
i l’Arquebisbat de Barcelona, 
governa o desgoverna, depèn 
de com es miri, l’històric 
hospital. Un patronat al qual 
no li tremola el pols per aplicar 
les retallades a la sanitat: fa 
fora treballadors o els rebaixa 
el sou, tanca plantes senceres 
i quiròfans. Aquells que 
governen amb mà dura miren 
cap a una altra banda davant 

les il·legalitats que mereixen 
responsabilitats polítiques 
i penals. La fundació que 
gestiona l’hospital va ocultar 
aquesta remuneració en els 
seus comptes anuals.
L’Arquebisbe ha d’estar 
molt preocupat per la falta 
de fidels, i els polítics 
-socialistes, peperos i 
convergents- tenen massa 
càrrecs per poder informar-
se i complir amb les seves 
responsabilitats. Mentre, un 
senyor que ha ostentat càrrecs 
a la Universitat Autònoma, 
l’Ajuntament de Barcelona i 
el Ministerio de Sanidad i que 
actualment és vicepresident 
de l’Organització Mèdica 
Col·legial, ha agafat diners 
públics sense fotre res. Diners 
públics que se li haurien 
d’obligar a tornar. Ocultació 
de dades, vulneració de la llei 
de fundacions... No es jutjarà 
ningú? Retalla i roba, que 
alguna cosa queda.

Ricardo Gutiérrez Martí

40 anys del Centre 
Social de Sants

40 anys lluitant per un barri 
millor. Ni més ni menys. 
El Centre Social de Sants 
ho ha celebrat amb una 

exposició, diversos debats i un 
concorregut sopar d’aniversari. 
En les trobades s’ha debatut 
sobre els moviments socials 
presents a Sants, i les 
perspectives d’aquests per al 
segle XXI. També han editat un 
interessant butlletí especial 
(a la imatge reproduïm la 
portada) en el qual es repassa 
la memòria dels “vells temps”, 
la trajectòria del moviment 
veïnal i les lluites més recents, 
per acabar celebrant que a 
Can Batlló “ja no mana Muñoz 
Ramonet”. El Centre Social 
de Sants no s’ha limitat a 
lluitar per un barri millor. 
Sense la seva feina, la ciutat 
seria molt diferent. Són un 
punt de referència per a les 
associacions de veïns i veïnes 
de tot Barcelona. Felicitats!! 

La Barceloneta, 
contra el port de luxe
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La población inmigrada y refugiada 
en tiempos de crisis

mIguEl PAjAREs
MieMbro del greCS (univerSidad de 

barCelona) y preSidente de la CoMi-
Sión Catalana d’ajuda al refugiat

Los cuatro rumanos muertos 
a principios de abril por el 
incendio de una chabola en 
el Poblenou fueron una se-

ñal más, de las muchas que se están 
produciendo, de que la actual crisis 
económica está castigando con es-
pecial virulencia a los sectores más 
débiles de la sociedad, y entre ellos 
destaca la población inmigrada. De 
esta crisis, sabemos que va a ser de 
larga duración y que los recortes pre-
supuestarios que se están haciendo 
no van a tender a la moderación en 
los próximos años, sino más bien a 
lo contrario; pero también sabemos 
que tales recortes están generando 
un cambio de modelo de sociedad 
que puede perdurar después de la 
crisis, ya que se está atacando de for-
ma especial todo aquello que genera 
igualdad y solidaridad, y se están 
causando daños que pueden resultar 
crónicos a los servicios públicos que 
más nos igualan, como son la educa-
ción, la sanidad y todo lo relacionado 
con la protección social.

La crisis está afectando a muchas 
personas de muy variados secto-
res sociales, pero hay unos sectores 
de la población más castigados que 
otros, y, como decíamos, la población 
extranjera está entre los primeros. 
Como botón de muestra se puede se-
ñalar que el desempleo ha crecido a 
un ritmo mucho mayor en la pobla-
ción inmigrada que en la autóctona: 
ese 23% de paro con el que acabó el 
año 2011 se repartía de forma que 
para la población con nacionalidad 
española era el 20% y para la ex-
tranjera el 35%. Pero además, las fa-
milias inmigradas siempre adolecen 
de menores recursos familiares o co-
munitarios que las autóctonas, y ello 
lo estamos viendo en el hecho de que 
la proporción de desahucios, es decir 
de los que pierden la vivienda por no 
poder pagar la hipoteca, es mucho 
mayor entre la población inmigrada.

A esto hay que sumar el daño 
que a las personas inmigradas y re-
fugiadas les produce el clima social 
que se da en este contexto de crisis, 

ya que son víctimas de una repulsa 
creciente que les afecta en su vida 
cotidiana. Sobre las dimensiones 
que esto tiene basta con estar aten-
tos a las conversaciones o comenta-
rios de la calle para calibrarlas, pero 
también disponemos de estudios y 
encuestas que comparan el estado 
de opinión antes y durante la crisis. 
Así, quienes afirmaban que “los in-
migrantes quitan puestos de traba-
jo a los españoles” en 2007 eran el 
46% de los encuestados, y en 2010 
eran el 63%; quienes defendían que 
debe haber “preferencia nacional 
para el acceso al empleo” en 2007 
eran el 45%, y en 2010 el 63%; quie-
nes abogaban por “rechazar en los 
colegios a las alumnas musulma-
nas que llevan velo en la cabeza” en 

2007 eran el 30%, y en 2010 el 49%, 
y porcentajes similares se dan para 
quienes están en contra de que se 
construyan mezquitas. Lo que se 
está produciendo es una evolución 
del estado de opinión social que aún 
pone las cosas más difíciles para la 
población inmigrada y refugiada.

En consecuencia, las necesida-
des de protección social para ese 
sector de población han crecido 
drásticamente en los últimos tiem-
pos. Ahora es más necesario que 
nunca dedicar recursos tanto a la 
atención social como a la promo-
ción de la convivencia y al combate 
contra la xenofobia. Los riesgos de 
que acaben creándose grandes zo-
nas de exclusión social y de que se 
lleguen a producir conflictos graves 
de convivencia son ahora mayores 
que nunca y ha de haber recursos 
públicos destinados a evitarlos.

Sin embargo, lo que se está ha-
ciendo por parte de los gobiernos 
(especialmente central y autonómi-
co) es justo todo lo contrario: los re-
cursos dedicados a acciones específi-

cas relacionadas con la inmigración 
y el refugio han caído drásticamente 
y en proporciones muy superiores a 
todos los demás recortes. Y lo mis-
mo está ocurriendo con los recursos 
para la cooperación al desarrollo y 
la sensibilización social relacionada 
con ella (éstos en Cataluña se han 
reducido en un 60% para 2012). Es 
especialmente grave que, en los 
presupuestos de 2012, el Gobier-
no español haya eliminado el Fon-
do de Acogida e Integración, fondo 
que aportaba recursos al sistema 
educativo para acciones específicas 
relacionadas con la inmigración y a 
los ayuntamientos para sus planes 
de acogida. Sin esos recursos, ya no 
se podrán hacer las acciones de me-
diación, de sensibilización, de pro-
moción de la convivencia, etc, que 
se estaban haciendo. Justo en el mo-
mento en el que más necesarias son.

Como también es muy grave que 
se anuncie una reforma de la ley de 
extranjería para quitar la atención 
sanitaria a las personas inmigra-
das que se encuentran en situación 
irregular. Y más teniendo en cuenta 
que esta irregularidad no depende 
de ellas, sino de una legislación res-
trictiva que les ha negado el permiso 
de residencia y trabajo aun cuando 
ya estaban trabajando y, por tanto, 
contribuyendo al desarrollo de nues-
tra economía.

Sabemos que los recortes presu-
puestarios en temas relacionados 
con la inmigración, el refugio o la 
cooperación al desarrollo le salen 
gratis a los gobiernos, políticamente 
hablando, pues difícilmente habrá 
amplios sectores de la sociedad dis-
puestos a la protesta por este tipo 
de recortes; y nos tememos que ésta 
es la razón por la cual tales recortes 
son mayores que en ningún otro as-
pecto. Pero apelamos a la responsa-
bilidad de los representantes políti-
cos, porque, a la larga, éstos pueden 
ser los recortes que le salgan más 
caros a nuestra sociedad en térmi-
nos de cohesión social y de modelo 
democrático.

lLos recortes en temas de inmigración, 
refugio o cooperación salen gratis a los 
gobiernos, pero a la larga pueden ser los 
que resulten más caros a nuestra sociedad

jORdI bORjA
urbaniSta i preSident de l’obServatori deSC
el país , 21 de Març de 2012

Mister Marshall ha llegado y anuncia puestos de trabajo y diver-
siones, de luces y de juegos, de vicio y de fornicio. Cerca del ae-
ropuerto, a un cuarto de hora del centro de la ciudad. Prometen 
unos 200.000 empleos directos y 100.000 más de indirectos. No 

se especifica el origen de estas cifras. Sin embargo en todo el estado de Ne-
vada, que incluye Las Vegas y la lejana Reno existen 300.000 empleos en el 
sector del ocio. Solo Las Vegas posee 78 grandes hoteles con casino y en el 
Baix Llobregat se crearían 12 hoteles, 6 con casinos. Los números no salen. 
El impacto sobre el empleo no parece que en Las Vegas haya sido muy efi-
caz, pues llega casi al 13% cuando la media de EEUU es poco más del 8%. Se 
trata de un empleo poco calificado: solamente el 14% de la población joven 
alcanzó a iniciar estudios universitarios cuando la media norteamericana es 
el doble. En Las Vegas están censadas 16.000 personas sin techo y 40.000 
en la región metropolitana (gran parte de los datos citados proceden de un 
estudio del blog latramaurbana.net).

El argumento del empleo no es convincente. Otros aspectos del modelo 
aún menos. Las Vegas creció en un desierto a partir de los años 30 y espe-
cialmente de 1941 cuando un gángster, Bugsy Siegel (Warren Beatty en el 
cine), fue el promotor del primer hotel Flamingo con casino. Fue rebautiza-
da como Sin City, Ciudad del Pecado. Sus promotores principales eran las 
mafias del este. A partir de 1959 la ciudad inició un nuevo boom cuando el 
triunfo de la revolución cubana hizo que La Habana dejara de ser el gran 
casino y el superprostíbulo de los americanos. El centro de Las Vegas, in-
icialmente ciudad compacta, fue perdiendo fuerza y la ciudad se expandió 
de forma difusa y segregadora. Gradualmente se ha ido privatizando, ha 
dejado de ser ciudad. ¿Es la nueva versión del modelo Barcelona 92 y de 

Eurovegas, un espectáculo provinciano
“Catalunya-ciutat”? A Madrid lo definió en los 60 Cela mezcla de Kansas 
y Navalcarnero. ¿Seremos nosotros algo parecido medio siglo más tarde?

En EEUU era y es impensable que un “Las Vegas” se instale en la me-
galópolis del noreste (Boston, New York, Filadelfia, Washington, etc), un 
continuo urbano con más de 55 millones de habitantes. El gran centro del 
ocio se creó a algunos miles de kilómetros del mercado más potente. Eurove-
gas pretende instalarse en un tejido urbano ya muy saturado que requiere 
proyectos de escala media, más acupuntura que cirugía. La copia es menor 
que el original, pero se prevén 150 hectáreas para el complejo y 100 más 
para campos de golf, un estadio y otros equipamientos. Más las cesiones 
de suelo público e infraestructuras y los complejos habitacionales que los 
promotores exigen, en unos casos crearlos y en otros cambiarlos de lugar. 
El impacto sobre el territorio será enorme. A la zona donde afluirán los de-
socupados locales acudirán de otras partes como si se hubieran descubierto 
minas de oro. Sin contar a los centenares de miles de futuros clientes. ¿Es 
éste el lugar adecuado o no correspondería más a Los Monegros?

El despropósito que más llama la atención son las condiciones del promotor, 
que aparentemente no han sido cuestionadas por las autoridades españolas. 
Modificación de la “ley de extranjería” para importar trabajadores y del estatuto 
de los trabajadores para no depender de convenios colectivos, moratoria de dos 
años para pagar la Seguridad Social, exenciones de impuestos y tasas, flexibili-
zar las medidas destinadas a evitar el blanqueo de dinero, autorizar el ingreso 
de menores de edad y ludópatas y el derecho de fumar, garantizar el crédito que 
se solicitaría al Banco Central Europeo. Por vergüenza ajena, sin comentarios.

No creo que este proyecto fantasma llegue a cuajar, y menos en Cata-
lunya. Pero reconozco que me dejará un recuerdo imaginario perdurable. 
Una inauguración presidida por la Casa Real y algunos cardenales acom-
pañados de políticos locales meapilas y financieros del Opus, rodeados de 
mafiosos y tahúres, traficantes de drogas y de dinero negro, empresarios 
de prostíbulos y gestores de la corrupción. Un espectáculo de risa amarga.

Nota del autor: 
el último párrafo 
El País/Catalunya 
quiso suprimirlo. 
Finalmente 
aceptaron 
mantener 
una parte del 
texto pero 
eliminaron Casa 
Real, políticos 
meapilas, 
cardenales, 
etc, es decir, 
a la “gente 
importante”.

Il·lustRACIÓ: 
AlEx AyAsO



CARRER123 Maig 2012 DOSSIER 17

DOSSIER
Articles

mAnEl AnDREu
mARC AnDREu
AnAïS bARnOlAS
néStOR bOgAjO 
 

jORDI bOnEt
ElIA hERRAnz
AnDRéS nAyA
gEníS pASCuAl
AlíCIA tuDElA
mARC vIllORO

Fotografia
AlbERt bAlAnzà
néStOR bOgAjO
jOAn lInuxbCn
jOAn mOREjón
mAnEl SAlA “ullS”

Un any després de les eleccions 
municipals, Carrer vol prendre el pols 
a l’estat de la descentralització política 
a la ciutat i l’evolució dels òrgans 
de participació dels deu districtes 
barcelonins, copsant l’opinió del teixit 
veïnal del territori

Els districtes i la participació

mARC AnDREu /AnDRéS nAyA

a donat ben bé la sensació que 
el que es volia era fer un control 
des de l’Ajuntament i, per tant, 

jo dic: nosaltres vam estar en desacord 
i continuem en desacord. Nosaltres ens 
asseurem amb les entitats veïnals i veu-
rem com s’ha de reordenar aquest siste-
ma que s’ha muntat. La veritat és que em 
sembla una cosa negativa: s’ha creat un 
control de més sobre la gent i una barre-
ra entre les entitats, els barris i l’Ajun-
tament”.

L’11 de maig de 2011, en el tradicio-
nal debat electoral de la Favb, l’alesho-
res candidat Xavier Trias va respondre 
amb aquesta contundència una pregun-
ta que el vocal de la Favb Joan Maria 
Soler va fer sobre la discutida darrera 
divisió de la ciutat en 72 barris i la mul-
tiplicació i el mal funcionament -sovint 
buit de contingut- dels organismes de 
participació ciutadana dels deu distric-
tes de Barcelona. Ni una paraula -així 
ho certifica la transcripció del debat- so-
bre l’eterna reivindicació veïnal i la rei-
teradament incompleta promesa electo-
ral d’avançar cap a l’elecció directa dels 
consells de districte.

Agreujament de la situació

Avui, un any després, tot està igual. O 
pitjor. Ni que sigui perquè als regidors 
de districte de CiU i al mateix alcalde 
se’ls veu menys pels barris que als seus 
antecessors de PSC i ICV. I perquè els 
policies que registren els veïns a l’entra-
da d’algunes audiències públiques o que 
intimiden amb material antidisturbis els 
que van a alguns plens de districte fan de 
mal casar amb un exercici lliure i ben en-
tès de la participació ciutadana. Així ho 
constata aquest dossier de Carrer. I això 
que el ja alcalde Trias va refermar, al ju-
liol passat, la seva voluntat de repensar 
els mecanismes de participació dels dis-
trictes: un eixam difús i sovint duplicat 
d’ens com plens, audiències públiques, 

consells de barri i sectorials, tècnics de 
barri i comissions de seguiment.

Aquests eixams, a cada districte, 
estan formalment sota l’ègida d’un 
regidor-executiu de l’equip de Govern 
i d’un regidor-president decoratiu de 
l’oposició, ambdós càrrecs electes a ni-
vell de ciutat que moderen petits par-
laments d’entre 15 i 23 consellers de 
districte designats a dit per l’alcalde, 
a proposta de cada partit en proporció 
al seu resultat electoral. Però, en la 
pràctica, els districtes són ben poc au-
tònoms i funcionen per delegació i en 
base al comissariat polític d’un secreta-
ri tècnic i a l’experiència d’un poderós 
gerent funcionarial... que tampoc són 
electes ni tenen capacitat real d’inter-
locució política amb el teixit social dels 
barris. Així funcionaven ja, per regla 

general, en la darrera època socialista 
i s’han vist forçats a seguir-ho fent des 
que CiU té una majoria exigua de 14 re-
gidors (sobre 41). Tan pluriocupats com 
despistats a la Casa Gran, aquests in-
suficients regidors de Trias no tan sols 
han convertit en quimera la dedicació 
exclusiva d’un polític electe per a cada 
àmbit territorial (amb l’excepció de la 
Ciutat Vella de Mercè Homs), sinó que 
amb prou feines tenen temps per dedi-
car algun dia o alguna tarda a la gestió 
dels districtes respectius.

Si, a tot plegat, hi afegim les poques 
competències -més enllà de la gestió del 
dia a dia- que tenen uns consells de dis-
tricte enredats a elaborar plans d’actua-
ció de districte (PAD) que omplin de con-
tingut un fantasmagòric pla d’actuació 
municipal (PAM) que no té associat un 
significatiu pressupost d’inversions per 
executar, la conseqüència és demolidora. 
Els districtes viuen des de fa temps una 
crisi política que l’actual context d’exigua 
majoria de Trias a la ciutat, de descrèdit 
general de la política i de crisi econòmi-
ca global agreugen, en la mesura que a 
l’Ajuntament se li entreveu -de grat o per 
força- una pulsió recentralitzadora que 
contrasta amb la denúncia del mateix 
fenomen que CiU retreu al Govern espa-
nyol pel que fa a Catalunya.

Recels cap al moviment veïnal

No ajuda a desllorigar la situació que, 
malgrat les promeses de l’alcalde i algun 
bon tècnic de participació fitxat per algun 
regidor, en la pràctica l’Ajuntament de 
Trias mantingui del seu predecessor Jor-
di Hereu els recels (combinats amb certa 
por) respecte del moviment veïnal i as-
sociatiu. Com va demostrar el debat dels 
pressupostos del 2012 i ara l’enquesta 
sobre el PAM, o alguns episodis recents 
en plens i audiències de districte, l’equip 

de Trias segueix afavorint el màrqueting 
participatiu individual i defuig, sempre 
que pot, la crítica ciutadana que s’articu-
la col·lectivament i de forma territorial, 
per barris i associacions o coordinadores 
d’entitats.

Però tot té un pecat original. I aquest 
cal anar a buscar-lo en un llarg procés 
de degradació o de part mai ben resolt 
dels districtes, entre 1983 i el 2006. El 
29 de desembre de 1983, en el seu pri-
mer discurs de balanç de la ciutat com 
a alcalde, Pasqual Maragall va elogiar 
la divisió de Barcelona en 10 districtes 

aprovada 17 dies abans per l’Ajunta-
ment sobre la base del mapa de barris 
que, en un procés participatiu que va 
durar tres anys, havia elaborat la Favb 
amb la complicitat municipal, del movi-
ment associatiu i de tècnics de tot tipus. 
“S’ha aconseguit fer aquesta divisió amb 
un consens total i el tema no era fàcil. 
Barcelona tindrà deu districtes, entre 
150.00 i 300.000 habitants. És a dir, 
prou grans perquè la descentralització 
sigui efectiva i afecti el mínim impres-
cindible de serveis significatius. S’ha 
aconseguit també conjuminar aquesta 
exigència amb el respecte històric. [...] 
Encara més, es prefigura una unitat de 
dimensió semblant als municipis mit-
jans de l’entorn metropolità, facilitant 
així una vinculació, alhora estreta i res-
pectuosa, que ha d’anar progressant”.

Tres anys després, en la presentació 
de les Normes Reguladores de l’Organit-
zació dels Districtes i de la Participació 
Ciutadana, aprovades el 12 de desembre 
de 1986 sota els bons oficis de Jordi Bor-
ja, Maragall va voler destacar que “s’ha 
treballat durant gairebé tres anys, amb 
els Consells de Districte, les entitats, la 
Federació d’Associacions de Veïns, i, evi-
dentment amb tots els grups municipals. 
S’ha aconseguit l’acord de tots, i l’aprova-
ció per unanimitat per part del Consell 
Plenari, com en el cas de la Divisió Ter-
ritorial, és prou expressiva de la utilitat 
d’aquesta forma de treball. ¡Ja voldríem 
que a totes les institucions de Catalunya 
es fes el mateix!”.

Però aquell any Barcelona va ser no-
menada seu olímpica i, malgrat que els 
districtes es van desplegar administra-
tivament amb eficàcia, la descentralit-
zació política i la participació ciutada-
na ja no van progressar en la mateixa 
proporció. Fins i tot hi va haver certa 
involució en el canvi del reglament dels 
districtes i de participació implantat 
entre el 2001 i el 2002: els districtes 
van deixar de ser els “òrgans de caràc-
ter representatiu” establerts el 1986 
per ser només “òrgans territorials per a 
la desconcentració de la gestió i la des-
centralització ciutadana”, que es va re-
gular en base a l’escala de ciutat i no de 
districte. A partir del 2006, la nova di-
visió de barris, de la qual la Favb va ser 
marginada i que el moviment veïnal va 
denunciar reiteradament per la manca 
de revisió crítica o balanç dels mecanis-
mes participatius i de descentralització 
ja existents, va tancar aquesta deriva. 
La creació dels consells i tècnics de bar-
ri, d’entrada vistos com a comissaris po-
lítics i filtres que allunyen el veïnat del 
contacte amb el regidor o polític electe, 
va ser la gota que va fer vessar el vas.

Tendència al centralisme

“Abans de proposar un altre organisme 
més, potser caldria primer fer una revisió 
crítica d’allò que ja s’ha fet. Avui les en-
titats veïnals constaten un excés de pro-
cessos “participatius”. De vegades la re-
llevància d’allò que es tracta en aquests 
processos és molt baixa o no passen de 
ser mers processos d’informació; altres 
cops, les conclusions dels processos no 
són tingudes en compte en el disseny de 
les polítiques. Tot plegat, satura les en-
titats de moltes reunions a les quals no 
se’ls veu sentit. [...] Fa temps que hem 
demanat l’elecció directa de regidors/es i 
consellers/es, però més aviat sembla que 
el que es fa és crear nous intermediaris 
designats entre els barris, les entitats 
i el veïnat. [...] En conjunt, sembla una 
reproducció d’un model dirigista més que 
la recerca de formes més satisfactòries de 
participació real. Contra el que es diu a 
la mesura de govern, la tendència obser-
vada és més aviat la contrària, és a dir 
al centralisme. Les decisions realment 
importants es prenen a la plaça de Sant 
Jaume”.

Així resava un comunicat de la Favb 
de l’octubre de 2008. Unes crítiques 
que, parcialment, va recollir Trias en la 
seva intervenció al debat d’alcaldables 
del 2011. Però que, un any després de 
guanyar les eleccions, ja se li poden fer 
també a ell.

H

Recentralització i crisi dels districtes

lEntre l’eixam d’organismes 
buits de contingut, els 
districtes viuen de fa anys 
una crisi política agreujada 
per l’exigua majoria de Trias

lDesprés de col·laborar en el 
mapa dels barris i les normes 
de participació dels anys 80, 
la Favb fa temps que 
denuncia una involució

?
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Llums i ombres dels òrgans de participació
néStOR bOgAjO / AnDRéS nAyA

’agenda d’un activista veïnal 
compromès pot acabar ben ata-
peïda: plenaris del consell del 

districte -ordinaris i extraordinaris-, 
comissions consultives de govern -cal 
anar-hi a totes, si es vol evitar sorpreses 
a la part decisòria del següent ple-, au-
diències públiques de l’estat del districte 
(!), consells de barri -i les seves correspo-
nents comissions de seguiment-, consells 
ciutadans, consells sectorials -de salut, 
de discapacitats, de gent gran... n’hi ha 
fins a una desena!-, comissions de tre-
ball, consells d’equipament... El llistat 
d’òrgans de govern i participació descen-
tralitzats és poc menys que interminable. 
Però ni tots són útils -sovint estan buits 
de competències-, ni sempre funcionen 
com la norma -o el sentit comú- diu que 
haurien de funcionar. L’equip de Carrer 
ha consultat associacions de veïns de tots 
els districtes de Barcelona per dibuixar el 
retrat de tres d’aquests òrgans: els plens, 
les audiències i els consells de barri.

Molt soroll per a no res

El plenari és el lloc on s’escenifica el de-
bat polític que s’ha treballat als despat-
xos. Els consellers hi arriben amb la seva 
intervenció ben preparada i sabent quina 
idea han de defensar en cada moment. És 
molt estrany -gairebé un prodigi!- que els 
arguments dels uns facin canviar la pos-
tura dels altres, encara que les reunions 
s’allarguin més enllà de les cinc hores. Fa 
la impressió que se n’hi podrien estar deu 
i res no canviaria. I és que, sovint, abans 
del ple, ja se sap quina proposició s’apro-
varà i quina no, amb independència dels 
debats que tinguin lloc al plenari o de les 
aportacions d’última hora que puguin fer 
els veïns o les entitats de la zona.

Allò que decideix el consell, però, tam-
poc no és inamovible, de manera que 
mesures presses per majoria al districte 
poden ser anul·lades en arribar a la Casa 
Gran. Tot això, sumat al fet que els con-
sellers de districte no són escollits direc-
tament pels veïns, fa que aquests últims 
percebin els consells amb certa llunyania, 
com una simple prolongació del consisto-
ri. No existeix la relació directa, el com-
promís entre conseller i veí que s’esta-
bleix entre el càrrec electe i el seu votant, 
davant del qual ha de retre comptes.

Els primers mesos de govern de CiU 
no s’han plantejat grans temes als dis-
trictes, sinó actuacions menors. La prin-
cipal excusa ha estat la de no tenir ni 
PIM, ni PAM, ni PAD (és a dir, ni Pro-
grama d’Inversions Municipals, ni Pro-
grama d’Actuació Municipal, ni Progra-
ma d’Actuació de Districte). Molts veïns 
han tingut la sensació que el districte -i, 
per extensió, l’Ajuntament- marejava la 
perdiu. Que tot anava molt lent o resta-
va aturat. La frase “ho estudiarem” ha 
esdevingut el leitmotiv de moltes reuni-
ons. Tot això ha generat cert descontent 
entre la ciutadania, un malestar que 
s’ha vist agreujat en ocasions per certes 
actituds poc democràtiques viscudes du-
rant els plens, com quan s’hi ha incre-
mentat el número de guàrdies urbans i 
mossos de paisà o, com ha succeït a Nou 
Barris, s’han amagat grups d’antidistur-

bis a prop de les seus de districte o s’ha 
registrat els veïns que entraven a l’audi-
ència pública.

Quatre plenaris en lloc de cinc

Els plens dels consells de districte se ce-
lebren cada dos mesos. O això diu la te-
oria. L’alcalde Trias prengué possessió 
del càrrec l’1 de juliol de 2011, però les 
sessions constitutives dels plenaris no es 
feren fins al dia 25 del mateix mes. Des 
de llavors, han transcorregut deu mesos, 

així que s’haurien d’haver celebrat cinc 
plens ordinaris a cada districte, circum-
stància que només s’ha complert a Nou 
Barris -fet que demostra que, tot i ser 
inici de mandat, era possible complir la 
norma-. Segons el web del consistori, a la 
majoria de districtes (8) s’han fet quatre 
plens. I a Sants-Montjuïc, districte on el 
primer plenari després del constitutiu 
trigà en arribar quatre mesos i quatre 
dies -sona a condemna!-, només se n’han 
fet tres d’ordinaris. Tots els districtes 
menys el de l’Eixample han celebrat tam-

bé algun d’extraordinari, gairebé sempre 
coincidint amb alguna sessió ordinària. 
Només dos s’han celebrat en dia a part: 
a Ciutat Vella, per presentar l’avant-
projecte del pla director de la Rambla, i 
a Sants-Montjuïc, per modificar els con-
sells sectorials.

Tot i les irregularitats inicials i els 
balls de dates per respectar el Nadal o la 
Setmana Santa -la laïcitat de l’Estat bri-
lla també als districtes per la seva absèn-
cia-, la sensació general entre les entitats 
consultades és que els plens dels consells 
de districte es convoquen darrerament 
amb la periodicitat correcta.

Les preguntes, de matinada

Els veïns solen referir-se als plens com 
“allà on parlen ells”, o sigui, els polítics. 
Saben que tenen ben poca influència en 
el marc del plenari, tot i tractar-se de 
sessions públiques que preveuen la seva 
intervenció, ja sigui en l’últim punt de 
l’ordre del dia -el de control (proposici-
ons, precs i preguntes)- o en qualsevol 
dels apartats de la part decisòria. A la 
majoria dels districtes cal demanar-ho 
per escrit i amb temps: abans de comen-
çar el ple (Les Corts, Sarrià-Sant Ger-
vasi, Gràcia, Horta-Guinardó); un dia 
abans del plenari (Ciutat Vella, Sants-
Montjuïc, Sant Andreu, Sant Martí); o 
dos dies abans (Eixample). Només els 
de Nou Barris s’han guanyat el dret a 
intervenir sobre la marxa en qualsevol 
punt de l’ordre del dia.

D’altra banda, el moment de “barra 
lliure”, el de precs i preguntes dels as-
sistents, sol arribar molt tard, fins i tot 
passades les 12 de la nit, quan a la sala 
només hi queden els quatre incombusti-
bles que han aguantat les llargues hores 
de debat improductiu. I això en els pocs 
districtes on es preveu a l’ordre del dia 
del plenari.

Si les intervencions veïnals s’han 
d’avisar amb temps, el sentit comú acon-
sella que l’ordre del dia es publiqui amb 
antelació: si la convocatòria arriba a úl-
tima hora, les entitats no tenen temps 
material per reunir-se, decidir la seva 
postura durant el ple i presentar l’escrit. 
Però a la pràctica no és estrany que l’or-
dre del dia arribi just de temps. A l’AV 
Sant Andreu asseguren que sovint reben 
les convocatòries tard, fins i tot després 
del ple, circumstància que han fet servir 
en alguna ocasió per demanar per escrit 
de poder intervenir en qualsevol punt de 
l’ordre del dia -sense saber quins seran 
aquests-, pel que pugui passar. I els ho 
han hagut de concedir.

Els districtes tampoc no solen enviar 
cap mena de documentació complemen-
tària relacionada amb els temes a trac-
tar al plenari. “L’anterior equip -diuen 
des de Nou Barris- enviava a la Coordi-
nadora la mateixa documentació que a 
l’oposició (la documentació prèvia i les 
actes), cosa que ara no passa, i així s’ha 
fet saber al districte, que no respon”. A 
molts indrets també és habitual sentir 
les queixes de l’oposició per no haver re-
but la documentació.

“Anar-hi? Per a què?”

Als plenaris hi solen anar entre cinquan-
ta i cent persones, comptant militants 
dels partits polítics, membres d’entitats 
de tot tipus i veïns que hi van a títol per-
sonal. Potser els plens menys plens són 
els de les Corts i Horta-Guinardó, on les 
associacions consultades diuen que hi as-
sisteixen menys de cinquanta persones.

Hi ha qui ha deixat d’anar-hi, decebut 
per la dinàmica d’aquest òrgan: “Abans 
hi anàvem perquè crèiem que era una 
forma de saber què es feia i què es dei-

L

AlbERt bAlAnzà
Veïns i veïnes a les portes de la seu del districte de Gràcia, custodiada per la Guàrdia Urbana

lEls òrgans de participació 
descentralitzats sovint estan 
buits de competències o bé 
no funcionen com marca la 
norma o el sentit comú

Ple. És la reunió de l’òrgan de representació format pel 
president del consell, el regidor de districte, quinze 
consellers i els regidors adscrits. Se celebra en sessió pública 
cada dos mesos. Tot i que els veïns hi poden participar, el ple 
es caracteritza per ser el lloc on s’escenifica el debat polític 
i on es materialitzen decisions presses abans de la reunió.
Audiència pública. Convocada com a mínim cada dos mesos, 
ha de facilitar la comunicació entre el consell de districte i 
els veïns. Al contrari del que passa als plens, el protagonisme 

de les audiències recau en els ciutadans i les entitats del 
territori, que les poden aprofitar per denunciar mancances o 
donar volada a les seves reivindicacions.
Consell de barri. És l’òrgan de participació més proper al 
veïnat. Es reuneix com a mínim dos cops l’any, i s’hi debat 
sobre els projectes que es desenvolupen a cada barri, a 
partir de la informació i de les opinions dels assistents. Els 
acords i les propostes es transmeten als òrgans pertinents de 
l’Ajuntament per tal que hi donin resposta.

Què és què: els instruments de debat als districtes
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xava de fer. Però, a nosaltres, com a en-
titats, què ens aporta? Si contactem amb 
ells i l’Ajuntament ve aquí... Vam anar 
perdent interès”, diuen des del Camp 
d’en Grassot. “Si vas assistint a les re-
unions preparatòries no té massa sentit 
que t’estiguis fins a les deu de la nit per 
una cosa que t’han dit abans”, pensen a 
la Salut. Aquest, però, és un problema 
que s’arrossega des dels mandats socia-
listes. I, tanmateix, la majoria d’entitats 
no han perdut l’esperança en els plenaris 
i hi continuen anant.

L’assistència als plens d’un cente-
nar de persones a districtes que tenen 
mida d’una ciutat -a l’Eixample hi vi-
uen 265.000 persones- fa l’efecte que 
és molt minsa. I és que, sense obviar la 
indiferència i el passotisme d’una part 
important de la població, tampoc no és 
que els plenaris es publicitin fins al punt 
que la gent hi vagi en massa. A Ciutat 
Vella, per exemple, les convocatòries es 
pengen en els taulells informatius dels 
espais públics del districte, però, tot i 
que el reglament estableix que s’hi ha 
d’informar del lloc, l’hora i també l’ordre 
del dia, habitualment els cartells obvien 
l’últim punt. I qui vol anar a una reunió 
sense saber quins temes s’hi tractaran? 
Els veïns que veuen els cartells es veuen 
obligats a consultar el web del districte 

per conèixer el sovint misteriós ordre del 
dia. Un filtre més.

Encara que estiguin exposats a can-
vis, conèixer el calendari de plens faci-
lita a les entitats preveure-hi l’assistèn-
cia. Moltes de les associacions veïnals 
consultades desconeixen si existeix un 
calendari preestablert de plens al seu 
districte. Normalment sí que n’hi ha, 
però, pel que sembla, no es comunica 
amb prou claredat. Hi ha excepcions: el 
districte de Nou Barris ha entregat als 
veïns una relació de dates de reunions 
que, tot i ser incompleta, constitueix 
una bona pràctica a seguir; i al web del 
districte de les Corts es pot consultar la 
data dels plens de tot el 2012. Als webs 
municipals sovint hi ha informació que 
els veïns creuen no tenir. Així que és re-
comanable familiaritzar-se amb aquesta 
via de comunicació. Tanmateix, les pà-
gines dels diferents districtes són força 
desiguals: mentre en algunes la infor-
mació és abundant i fàcil de trobar (Nou 
Barris), en altres les actes dels plens i 
les audiències públiques no estan actua-
litzades, i serveixen per poc més que per 
fer les convocatòries de les reunions.

L’audiència pública

Si als plenaris són els partits polítics els 
que s’emporten el protagonisme, a les 
audiències públiques són els veïns els 
qui porten la veu cantant. Es tracta de 
sessions obertes on els ciutadans poden 
parlar de qualsevol tema que afecti el 
districte, fet que afavoreix que els parti-
culars s’animin a prendre la paraula per 
denunciar problemes molt concrets, com, 
per exemple, el soroll que fa un bar i que 
molesta una comunitat de veïns. Això 
permet, en certa manera, alleugerir el 
punt de precs i preguntes dels plenaris 
ordinaris (quan n’hi ha).

Per participar-hi, cal presentar una 
petició per escrit just abans de començar 
la sessió, a la sala de plens. S’acostumen 
a fer rondes d’un número determinat 
de preguntes i el regidor o la persona 
indicada les respon el mateix dia o per 
escrit abans de la propera audiència, si 
no disposa de la informació necessària 
en aquell moment. Com que solen ser 
temes molt locals i concrets, el distric-
te té més capacitat de resposta. A més, 
preguntes i respostes consten en acta, la 

qual cosa és un al·licient per a algunes 
entitats, que així poden aconseguir un 
compromís per escrit del regidor de torn 
que, en cas d’incompliment, servirà per 
fer-li pujar els colors.

Les audiències públiques també s’han 
de celebrar cada dos mesos. Per anar bé, 
se n’haurien d’haver fet cinc des del 25 de 
juliol. Però a la majoria de districtes han 

fet curt (Sants-Montjuïc, en canvi, els ha 
convocat tots). L’assistència dels veïns, 
inferior a la dels plens, va per barris. A 
Ciutat Vella la participació d’entitats i 
particulars acostuma a ser nombrosa, ja 
que es tracta d’un districte molt complex 
a causa de la forta pressió del turisme 
i la presència d’immigració. Els temes 
d’ordenació turística, seguretat i neteja 
són recurrents. El tarannà combatiu i 
reivindicatiu de les associacions veïnals 
de la zona fa que el debat sigui molt in-
tens i que la presidenta del consell hagi 
de cridar l’ordre sovint perquè ningú no 
accepta que no s’admeti el dret a rèplica.

Altres entitats, però, han deixat 
d’anar a les audiències en considerar-les 
poc útils, ja que no sempre tenen conse-
qüències pràctiques. Sovint el districte es 
limita a prendre nota i els temes queden 
en l’oblit si no se’n fa un seguiment. A 
Sant Andreu asseguren que la tasca que 
hi feien la poden fer ara en altres òrgans 
de participació. “Ja tenim prou amb els 
consells de barri com per sentir parlar de 
les caques de gos de tot el districte. Quan 
van començar els consells de barri va bai-
xar molt l’assistència i la periodicitat de 
les audiències”, mantenen.

El consell de barri

El germà petit dels òrgans de participació 
del districte -petit per volum i per edat- és 
el consell de barri. Es van plantejar sense 
una valoració dels òrgans de participació 
existents (consells de districte, comissi-

ons...). La seva posada en marxa durant 
el mandat anterior va coincidir amb la 
nova divisió de la ciutat. I alguns enca-
ra els qüestionen. Al Poblenou recorden 
que “no els donem massa suport perquè, 
en el nostre cas, van dividir el barri en 
cinc sectors que no són representatius de 
la realitat veïnal ni del territori”.

Els consells de barri s’han de fer al-
menys dues vegades l’any. L’assistència 
és força limitada. Si coincideixen amb al-
gun tema “calent” (retallades, incompli-
ments...), hi va més gent. A Sant Andreu 
el nou govern va abandonar l’exhaustiva 
penjada de cartells amb la qual es con-
vocava els veïns i l’assistència caigué en 
picat. Després se’n han penjat alguns i la 
situació ha millorat.

La valoració d’aquests òrgans per part 
dels veïns és molt variada: uns en valo-
ren la informació que reben sobre temes 
que afecten el lloc on viuen; altres els ve-
uen com un marc de denúncia millorable; 
d’altres se senten frustrats perquè veuen 
que s’hi parla molt però es concreten po-
ques actuacions. La periodicitat, a més, 
en dificulta el seguiment. Tot i això, algu-
na associació, com la de les Corts, mani-
festa el seu interès de seguir-hi anant per 
connectar amb veïns actius que exigeixen 
la solució de problemes potser descone-
guts per l’entitat. Els ofereixen la possi-
bilitat de donar-los suport i així entren 
en contacte amb ells.

En els darrers mesos han tingut lloc 
els consells de barri -així com les seves 
respectives comissions de seguiment- 
per definir les propostes veïnals per al 
PAD 2012-2015. Alguns s’han convocat 
precipitadament i l’assistència ha sigut 
mínima. La comissió de seguiment del 
consell de barri d’Hostafrancs fou convo-
cada en horari laboral. Hi anaren cinc o 
sis persones.

Volem agrair la col·laboració per 
realitzar aquest reportatge dels 
activistes veïnals Jordi Bonet (Ciutat 
Vella); Lluís Rabell (Eixample); Josep 
Maria Domingo i Enric Jara (Sants-
Montjuïc); Adela Agelet i Pedro 
Alonso (les Corts); Roser Argemí 
(Sarrià-Sant Gervasi); Josep Serra, 
Quim Torres i Salvador Barrau 
(Gràcia); Anna González, Eulàlia 
Poblet, Àngels Orcau i Maria Hidalga 
(Horta-Guinardó); Pep Ortiz i Albert 
Recio (Nou Barris); Genís Pascual 
(Sant Andreu); Manel Andreu i Xavier 
Pegenaute (Sant Martí), entre d’altres.

lTot i que els plens són 
sessions públiques que 
preveuen la intervenció dels 
veïns, aquests saben que hi 
tenen ben poca influència

3 Regidors de districte amb 
dedicació exclusiva al seu càrrec.
3 Consellers de districte escollits 
per sufragi.
3 Calendaris de plens i audiències 
públics i ben promocionats.
3 Garantir que l’ordre del dia 
dels plens arribi amb l’antelació 
necessària als veïns.
3 Enviament de documentació 
complementària abans dels plens 
perquè els veïns puguin preparar les 
seves propostes i contrapropostes.
3 Donar resposta als precs de 
les audiències dintre del termini 
previst, i que aquestes no es 
limitin a informar, sinó a solucionar 
problemes.

Què proposa el 
moviment veïnal

FOtOS: jOAn lInuxbCn
A Nou Barris, el districte va a la seva... i els veïns també!
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Polítics, gerents i tècnics diversos
néStOR bOgAjO / AnDRéS nAyA

egidor, gerent i conseller tècnic. 
Aquest és el nucli dur dels dis-
trictes, el reduït grup de perso-

nes que s’encarrega de recollir la infor-
mació dels veïns, prendre les decisions 
i resoldre els problemes. Hi ha també 
una quarta figura, quasi decorativa: la 
del president del districte, que es limi-
ta a presidir i moderar els plens i les 
audiències. En aquest mandat, i per 
falta d’efectius -conseqüència directa 
del govern en minoria de CiU-, tots els 
presidents de districte són regidors de 
l’oposició: cinc socialistes (Ciutat Ve-
lla, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant 
Andreu i Sant Martí), tres populars 
(Eixample, les Corts i Sarrià-Sant Ger-
vasi) i dos verds (Sants-Montjuïc i Grà-
cia). El nou govern de la ciutat ha ha-
gut de redescobrir les virtuts del treball 
en equip, no només amb la figura dels 
presidents. El nucli dur dels districtes 
s’ha envoltat de nombrosos càrrecs que 
fan d’intermediaris i en els quals dele-
ga. Sovint, però, i després de no poques 
reunions infructuoses, els veïns acaben 
als braços del gerent o, en menor mesu-
ra, del conseller tècnic, ambdós interlo-
cutors amb capacitat de resolució real 
però molt limitada.

Regidors pluriocupats

El cap executiu del districte i, per tant, el 
referent de la Casa Gran al territori, és 
el regidor. Aquest exerceix les facultats 
delegades per l’alcalde en matèries en les 
quals el districte té competències. Entre 
les seves funcions estan, segons el web 
municipal, la d’informar els veïns de l’ac-
tivitat municipal i la d’enllaçar el consis-
tori amb el moviment ciutadà dels barris 
de la zona. El nomena l’alcalde entre els 
regidors electes, a proposta del consell de 
districte. En el present mandat -i com és 
habitual-, tots són del partit que governa 
a la ciutat.

Segons la majoria d’entitats veïnals 
consultades, la dedicació del seu regidor 
al districte és insuficient. Asseguren no 
veure’ls gaire pel carrer -alguns només 
hi van un dia a la setmana; d’altres, al-
gunes tardes-. La gran majoria de regi-
dors compatibilitzen les seves responsa-
bilitats al territori amb altres càrrecs a 
la Casa Gran -o, al menys, ho intenten-: 
Gerard Ardanuy, regidor de l’Eixample, 
ho és també d’Educació i Universitats; 
Jordi Martí (Sants-Montjuïc), de Pre-
sidència i Territori; Antoni Vives (les 
Corts), d’Urbanisme; Joan Puigdollers 
(Sarrià-Sant Gervasi), de Medi Ambi-
ent; Maite Fandos (Gràcia), de Qualitat 
de Vida, Igualtat i Esports; Francina 
Vila (Horta-Guinardó), de Dona i Drets 
Civils; Irma Rognoni (Nou Barris), de 
Família, Infància, Usos del Temps i 
Discapacitats; Raimond Blasi (Sant 
Andreu), d’Adolescència i Joventut; i 
Eduard Freixedes (Sant Martí), de Mo-
bilitat. Mercè Homs, regidora de Ciutat 
Vella, no té cap altra responsabilitat de 
govern al consistori. És l’única que pot 
dedicar-se plenament al seu districte. I 
feina no li’n falta.

El fet que la majoria de regidors 
hagin de compaginar diversos càrrecs 
comporta un allunyament -no només fí-
sic- respecte dels veïns. La possibilitat 
de trucar-los directament per telèfon, 
davant de situacions urgents, gairebé 
ha desaparegut. Sovint hi ha la sen-
sació que s’han incrementat els filtres 
(càrrecs intermedis, secretaris, tècnics, 
direccions de correu electrònic...). I això 
ho alenteix tot: en moltes reunions el 
regidor delega en el gerent, o, en menor 
mesura, en el conseller tècnic, figura de 
suport i càrrec de confiança del regidor 
que, segons els reglaments interns dels 
districtes consultats, assumeix la funció 
d’impulsar els òrgans de participació i 
de govern. Però, si gerent o conseller 

tècnic no estan capacitats per resoldre 
el problema en qüestió -que pot passar-, 
el fet d’haver de parlar directament 
amb el regidor és ineludible.

No són pocs els regidors, a més, que 
han deixat de presidir els consells de 
barri, i el de Sarrià-Sant Gervasi ha 
delegat en un conseller les seves com-
petències als barris de la muntanya, tot 
i que ell presideix sempre plenaris, au-
diències i consells de barri.

Si la reunió no corre pressa ja és més 
probable que no costi gaire reunir-se 

amb el regidor. A Nou Barris, però, han 
tingut dificultats per concretar les troba-
des, amb canvis de data a última hora i 
propostes d’horaris incompatibles amb el 
moviment veïnal. Els veïns sovint s’han 
assabentat de la informació sobre projec-
tes que afecten el districte per la prem-
sa, la pàgina web de l’Ajuntament o per 
l’oposició, no pel regidor. La informació 
sobre el PAM i el PAD ha estat pràcti-
cament inexistent. I, si hi ha problemes 
urgents, no localitzen la regidora ni per 
telèfon ni per correu electrònic. “Està 
blindada”, diuen els veïns consultats. I 
tres quarts del mateix passa a les Corts.

Millor sort semblen haver tingut a 
Sant Andreu. Blasi, tot i tenir força res-
ponsabilitats a la Casa Gran, assisteix 
a la majoria d’òrgans de govern i par-
ticipació, i a d’altres actes del districte. 

Està adaptat a les noves tecnologies: 
contesta el correu electrònic i piula al 
twitter. Tanmateix, la seva dedicació 
“mai serà suficient mentre segueixin 
compartint responsabilitats territorials 
amb altres de ciutat. Els regidors hau-
rien de ser elegits pels ciutadans del 
districte i tenir més competències no-
més territorials”, asseguren des de l’AV 
Sant Andreu.

El gerent bomber

Donada la limitada presència dels regi-
dors als districtes, els gerents han ad-
quirit un major protagonisme. I és que 
sovint són els únics interlocutors que 
tenen els veïns al districte. Les valora-
cions que d’ells en fan les entitats con-
sultades són força positives. Se’ls sol 
veure accessibles i eficaços a l’hora de 
resoldre les problemàtiques que se’ls hi 
presenten, que, d’altra banda, tampoc 
no solen ser els grans maldecaps dels 
districtes. Són càrrecs no polítics, que 
exerceixen la direcció executiva superi-
or del districte, els últims responsables 
que els serveis prestats als ciutadans 
per part del consistori responguin a les 
seves necessitats i es prestin de mane-
ra eficaç i eficient. El gerent ocupa el 
càrrec gràcies a la seva capacitat de 
gestió, tot i que els veïns solen pensar 
que se’ls nomena també per qüestions 
polítiques. El de Sant Andreu, de fet, 
havia estat conseller de CiU al mateix 
districte.

Després de prendre possessió del 
càrrec, l’alcalde Trias nomenà Miquel 
Guiot com a nou gerent adjunt de Co-
ordinació Territorial, de qui parteixen 
les directrius centrals cap als deu dis-
trictes, la meitat dels quals han apos-
tat per gerents amb àmplia experiència 
durant els mandats socialistes. Del nou 
equip de gerents, cinc ja ho eren durant 
l’anterior mandat: Mercè Massa i Mà-
xim López continuen a Ciutat Vella i 
l’Eixample, respectivament; Montserrat 
Filomeno va passar d’Horta-Guinardó a 
Gràcia; i Gemma Arau deixà les Corts 
per encarregar-se de Sant Martí. El 
cas del gerent de les Corts, Josep Gar-
cía Puga, és força paradigmàtic: quan 
durant el recompte de paperetes dels 
darrers comicis CiU perd el regidor que 
ballava en favor del PP, Vives, tinent 

d’alcalde que en principi no havia de 
fer-se càrrec de cap districte, accepta el 
càrrec a les Corts, sempre i quan li dei-
xin “endur-se” el gerent que ell vulgui. 
I escull García Puga, socialista, que ha-
via estat el gerent de Nou Barris en el 
darrer mandat.

Segons una nota de premsa de l’Ajun-
tament, el nomenament del nou gerent 
de Nou Barris, Juan Carlos Altamirano, 
fou resultat d’una “promoció interna” 
(en el darrer mandat treballava a l’àrea 
d’Urbanisme de la Casa Gran). Dels nous 
gerents inicialment seleccionats pel nou 
equip de govern -abans de la “permuta” 
improvisada a les Corts, i Guiot inclòs-, 
quatre provenien de l’àmbit privat i no-
més dos, del públic.

Un altre cas peculiar és el de la gerèn-
cia de Ciutat Vella. Continua en mans 
de Massa, que ja era gerent del districte 
en època de la regidora independent del 
PSC Itziar González -de fet, la va he-
retar-. Es dóna la circumstància que la 
majoria de càrrecs de confiança de l’ante-

rior govern segueixen amb l’actual equip. 
Massa ha estat sempre molt qüestionada 
tant per les entitats veïnals com per la 
pròpia González.

Els tècnics de barri

Una altra figura molt propera a les enti-
tats veïnals que tracten amb el districte 
és la del tècnic de barri. Abans de ser 
alcalde, Trias deia d’ells que eren “co-
missaris polítics”. Volia suprimir-los, 
però, de moment, els ha mantingut. La 
valoració que en fan els veïns acostuma 
a ser positiva. Sense tenir cap mena 
de competència política, fan de nexe 
d’unió entre les entitats i els districtes, 
sobretot en temes administratius o per 
aconseguir reunions amb els càrrecs 
superiors. Els veïns d’alguns barris par-
len amb els tècnics, enlloc d’anar al ge-

R

lCiU ha apostat per gerents 
amb àmplia experiència 
durant els mandats 
socialistes en cinc dels deu 
districtes de Barcelona

ELS SOUS DELS CÀRRECS mUniCipaLS*
CÀRRECS SOUS

 MÍNIM MÀXIM
Alcalde 109.039
Presidents de consell de
districte i tinents d’alcalde 75.316 98.192
Regidor de districte 84.532
Gerents municipals 75.000 147.700
Assessors i consellers
tècnics de districte 46.150 51.950
Consellers de districte 17.169 35.290
* Sense dietes i altres complements

Font: Ajuntament de Barcelona

lMercè Homs (Ciutat Vella) 
és l’única regidora que no 
té cap altra responsabilitat 
de govern i pot dedicar-se 
plenament al seu districte

mAnEl SAlA “ullS”
Ple del consell de districte de Sant Andreu: poc espai per al veïns
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rent o al conseller tècnic. A Horta, per 
exemple, entitat i tècnic es reuneixen 
un cop al mes. En general, se la percep 
com una figura útil. “Si algun dia els 
eliminen per qüestions de pressupost, 
els altres s’hauran d’espavilar una mica 
més”, diuen a la Salut.

Tanmateix, n’hi ha que els veuen com 
a simples ordinaris. El tècnic de barri de 
Prosperitat, per exemple, va haver d’in-
formar a la comissió de festa major de la 
retallada pressupostària que els afectava. 
La regidora Rognoni, en aquest cas, va 
delegar el marró en un càrrec sense cap 
mena de competència política. D’altres 
veïns del districte diuen que els tècnics de 
barri fan de tallafocs, que la informació 
que els hi fan arribar no arriba després 
a les instàncies superiors. A Nou Barris 
sí que tenen la sensació d’estar tractant 
amb “agents dobles”, que poden arribar 
a emprar la seva presència per boicotejar 
organitzacions veïnals crítiques. Ho ex-
plica un activista veïnal de la zona: “ja ho 
hem vist en algun barri, on algun tècnic 
s’ha comportat autoritàriament amb al-
guna entitat o també altres que han jugat 
a enfrontar associacions per desplaçar 
persones que els hi resulten incòmodes 
mitjançant rumors, insinuacions, prome-
ses, etc. És evident que el tarannà perso-
nal compta. El problema estriba en com 
està definit aquell lloc de treball, més com 
una antena del poder als barris que com 
un servei a les entitats”.

Qui mana realment als districtes?

CiUtat vELLa EixampLE SantS-mOntjUïC LES CORtS SaRRiÀ-Sant gERvaSi

gRÀCia hORta-gUinaRDó nOU baRRiS Sant anDREU Sant maRtí

Regidora: Mercè Homs

Gerent: Mercè Massa
Conseller tècnic: Roger Puigví
Presidenta: Sara Jaurrieta

Regidor: Gerard Ardanuy

Gerent: Maxi López
Conseller tècnic: Oriol Crespo
President: Eduardo Bolaños

Regidor: Jordi Martí

Gerent: Francesc Jiménez
Conseller tècnic: Sergi Sarri
President: Joaquim Mestre

Regidor: Antoni Vives

Gerent: Josep García Puga
Consellera tècnica: Lídia Gallego
Presidenta: Glòria Martín

Regidor: Joan Puigdollers

Gerent: Carles Esquerda
Consellera tècnica: Cristina Villà
President: Óscar Ramírez

Regidora: Maite Fandos

Gerent: Montserrat Filomeno
Conseller tècnic: Miguel Àngel Raga
Presidenta: Elsa Blasco

Regidora: Francina Vila

Gerent: Carles Mas
Consellera tècnica: Susanna Porcar
President: Jordi Martí

Regidora: Irma Rognoni

Gerent: Juan Carlos Altamirano
Conseller tècnic: Ignasi Oliva
Presidenta: Carmen de Andrés

Regidor: Raimond Blasi

Gerent: Salvador Coll
Conseller tècnic: Ivan González
Presidenta: Imma Moraleda

Regidor: Eduard Freixedes

Gerent: Gemma Arau
Conseller tècnic: Joan Cambronero
President: David Escudé

enint en compte que els regidors i les regidores 
dels districtes freqüenten poc els seus despat-
xos i que no són gaire coneguts al territori, Car-

rer ha decidit publicar les seves fotos. Volíem acompa-
nyar-les amb les fotografies dels gerents, que són sovint 

els interlocutors amb el teixit social, els que acudeixen 
diàriament al despatx i els que tenen cada dia més po-
der polític sense haver estat elegits democràticament. 
El departament de premsa de l’Ajuntament no ens les 
ha facilitat argumentant, sorprenentment, que no les 

té perquè “la premsa no les demana”. A les fotos dels 
gerents també volíem afegir les dels consellers tècnics, 
una espècie d’assistents que omplen les absències dels 
polítics als districtes i, quan cal, també fan de bombers. 
Però tampoc en tenim les fotos.

T

L’estructura que 
coordina Miquel 
Guiot com a gerent 
dels gerents de 
districte està 
supeditada al 
poder omnímode 
del “supergerent” 
municipal 

Constantí Serrallonga (Barcelona, 
1965). Llicenciat en Ciències 
Econòmiques i Empresarials per 
la Universitat de Barcelona i 
exconseller delegat de Transports 
Metropolitans de Barcelona (TMB), 
Serrallonga només té per sobre seu 
l’alcalde, segons l’organigrama 
municipal del web del consistori. 
Els veïns de Nou Barris ja han 
pogut constatar la importància 
del “supergerent” de Trias. 
Diversos equipaments romanen 
pendents de sortir a concurs i no 
ho faran, segons la pròpia regidora 
Rognoni, fins que Serrallonga 
no estampi la seva firma. La 
taula del “supergerent” és plena 
d’expedients que esperen tan 
preuada rúbrica.

El ‘supergerent’

jOAn mOREjón
Audiència pública de Ciutat Vella
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CiUtat vELLa

néStOR bOgAjO
av hostafrancs

l Pare Manel congregà el 30 de 
setembre una munió d’ànimes a 
la bella sala de plens de l’Alcal-

dia, la seu del districte de Sants-Mont-
juïc. Era el vespre del pregó de la festa 
major d’Hostafrancs. A l’últim ple, cele-
brat el 15 de maig al mateix indret, hi 
anaren només 50 persones. I a la darre-
ra audiència pública, la del 27 de març, 
n’eren 65. Fins fa poc, la pèssima acús-
tica del saló hi feia difícil de seguir amb 
normalitat les intervencions de polítics i 
veïns. A les darreries de l’anterior man-
dat, però, es va canviar l’equip de so, i 
el nou govern ha col·locat unes cortines 

que, per sort o per desgràcia, fan que tot 
s’entengui la mar de bé. Qui hagi deixat 
d’assistir als plens i les audiències per 
problemes auditius no cal que s’esperi 
a la propera festa major per retrobar-se 
amb els vitralls noucentistes del pintor 
Francesc Labarta.

Durant penúltim ple, que començà 
a les 18.30h i acabà passades les 23h, 

veïns i consellers dels partits de l’opo-
sició s’assabentaren de la convocatòria 
d’alguns dels consells sectorials que ro-
manien adormits des de feia mesos, del 
tot aliens a les retallades que afectaven 
els seus àmbits d’interès. Poques hores 
abans, la gent de la Bordeta havia re-
but a corre-cuita la convocatòria de la 
comissió de seguiment de Can Batlló, la 
moguda estrella del districte. I és que fa 
la impressió que el nou govern està en-
cara prenent les mides de l’Alcaldia. Els 
calendaris sovint no semblen raonables: 
ara es fan de cop totes les reunions que 
en els darrers mesos no s’havien fet -no 
se sap ben bé perquè-; es convoca una co-
missió de seguiment de consell de barri 
en horari laboral... I sempre falla alguna 
cosa. Mai no acaba de sortir tot rodó: ara 
un problema tècnic impedeix de mostrar 
una presentació en powerpoint sobre el 
nou pla de neteja; ara bategen un nou 
jardí sense parlar abans amb l’associació 
de veïns de la zona; ara fan un ple sense 
part decisòria a l’ordre del dia... Detalls, 
en definitiva, que cal anar polint.

Sants-Montjuïc és el tercer districte 
més poblat de Barcelona. Hi viuen més 
de 180.000 persones, de les quals una 
trista quinzena demanaren la paraula a 
la darrera audiència pública. Cinc veus 
(!) ho feren al penúltim ple, on la nota de 
color la posaren, amb les seves samarre-
tes grogues, un grup d’activistes en favor 
del model d’escola bressol municipal, les 
intervencions del qual foren escoltades 
pel regidor Jordi Martí amb tanta atenció 
com poca receptivitat real. “No es tracta 

d’un canvi de model, sinó d’una evolució 
del model; no parlem de negoci, sinó de 
model evolucionat”, assegurà el regidor, 
que no es mostrà tan amant dels eufe-
mismes quan li tocà parlar dels “incom-
pliments” -que no “actuacions pendents”- 
de l’anterior Pla d’Actuació del Districte 

(PAD). El ple acabà amb una declaració 
institucional sobre la celebració del Dia 
Internacional de les Dones. A la mesa hi 
havia 22 persones. Vuit eren dones, però 
cap d’elles no digué ni piu al llarg de les 
quatre hores i mitja de reunió. La decla-
ració la llegí un senyor.

Prenent les mides a l’Alcaldia

lSants és el tercer districte 
més poblat de Barcelona, 
amb 180.000 habitants, dels 
quals una quinzena demanen 
la paraula a l’Audiència

E

jORDI bOnEt
av casc antic

a només un any, les audièn-
cies públiques i els plens de dis-
tricte de Ciutat Vella acostumen 

a ser força concorregudes. No només hi 
assisteixen càrrecs tècnics, polítics i re-
presentants del moviment veïnal, sinó 
les més variades plataformes i un gran 
nombre de periodistes, que donen color 
-tot i que no sempre alegre-, a l’esde-
veniment. Durant el mandat d’Itziar 
Gonzàlez, quan el focus mediàtic se 
centrava en les desventures de Ciutat 
Vella, les audiències acostumaven a ser 
tumultuoses i les cròniques posteriors 
dels fets ocupaven una plana sencera 
als diaris. La veu de les associacions ve-
ïnals quedava sovint silenciada pel rum 
rum de les plataformes, que presenta-
ven una imatge catastrofista d’allò que 
passava a Ciutat Vella (delinqüència, 
brutícia, incivisme i una xenofòbia no 
sempre velada).

Els plens, per la seva part, acabaven 
sovint en un espectacle digne de la pit-
jor tele-escombraria, on els represen-
tants dels diferents grups municipals es 
llençaven els trastos al cap amb qües-
tions sovint alienes a la problemàtica 
dels barris.

La realitat actual dels plens i audi-
ències és en canvi molt diferent. Si bé 
és cert que l’audiència continua funcio-
nant com a caixa de ressonància de les 
reivindicacions més variades, el focus 
mediàtic ha desaparegut i l’agressivi-
tat de les plataformes ha baixat enters. 

Malgrat que els problemes de Ciutat 
Vella continuen sent els mateixos, sem-
bla que no mereixen la mateixa atenció 
que abans. D’altra banda, als plens s’ha 
instal·lat la tendència a la velocitat li-
mitada (limitadíssima, diríem alguns) 
que caracteritza el nou govern muni-
cipal. La part decisòria ha quedat bui-
dada de contingut, en una tendència 
creixent a la centralització de decisions 
per part dels serveis centrals, i la part 
informativa acostuma a ser poc relle-
vant. La percepció compartida per les 
associacions veïnals de Ciutat Vella és 
que estem assistint a un procés de re-

centralització del govern municipal que 
buida de contingut el debat i la decisió 
del districte.

Ciutat Vella precisa d’un govern de 
proximitat obert a la deliberació i al dià-
leg i a la cerca de solucions: ni el rebom-
bori anterior ni l’anestèsia actual són 
positius per encarar els problemes que 
afecten els nostres barris. És per aquest 
motiu que les associacions veïnals segui-
rem reivindicant des de la responsabili-
tat i l’experiència un canvi en l’estil de 
govern del districte.

De ‘Salvame de luxe’ 
a documental de La 2

F

AlíCIA tuDElA

assen pocs minuts de les 18.30 de 
la tarda quan comença l’audièn-
cia pública del districte de l’Ei-

xample. El regidor, Gerard Ardanuy pre-
sideix la taula acompanyat del president 
que, amb molta cura i rigor, modera els 
torns de paraula. Al voltant d’uns 100 ve-
ïns assisteixen a l’acte. Em comenten a la 
sala que aquesta és la xifra aproximada 
de persones que hi van a les tres audièn-
cies públiques que hi ha al llarg de l’any, 
als plenaris del Consell de Districte i als 
consells de barri a l’Eixample.

L’audiència pública té un format molt 
establert. El president té una llista amb 
els torns de paraula dels veïns, que l’han 
demanat prèviament i, tot i que no hi ha 
un temps establert d’intervenció, contro-
la que no s’allarguin massa. D’entre les 
preguntes, es barregen algunes fetes en 
nom d’entitats, com la que fa Lluís Ra-
bell, president de l’Associació de Veïns 
de l’Esquerra de l’Eixample, sobre el re-
corregut del tramvia al seu pas pel barri, 
amb d’altres més concretes i personals, 
com la d’una veïna llogatera que demana 
què pot fer l’Ajuntament perquè el propi-
etari de l’edifici on viu arregli uns desper-
fectes provocats per un incendi.

Mentre els veïns pregunten, el re-
gidor pren notes i escolta amb atenció. 
Un cop acabat el primer torn, Ardanuy, 
amb l’ajuda prèvia del seu secretari, 
que li dóna un cop de mà per compro-
var dades i ajudar amb les respostes, 
contesta el primer torn de preguntes. 
El president és força estricte i no admet 

rèpliques dels veïns en la resposta del 
regidor, perquè si no “s’allarguen mas-
sa”, diu, però convida a intervenir de 
nou en el segon torn. Aquesta primera 
part dura fins gairebé les 20.30 i, just 
després, sense gairebé cap descans, co-
mença un segon torn en què els veïns 
que han intervingut en el primer torn 
també tenen dret a rèplica.

En general, l’ambient que es respira 
és força relaxat. No hi ha enfrontaments 
directes ni entre els veïns i l’equip de 
govern, ni entre els mateixos ciutadans. 
Les preguntes al voltant de qüestions 
relacionades amb els transport públics 
ocupen bona part de les intervencions. 
En aquest sentit, per exemple, els ve-
ïns dels voltants de l’estació de metro 
de Verdaguer pregunten per quan l’as-
censor a la parada, ja que és una de les 
poques del districte que encara no en té. 
El regidor respon que els elevadors els 
paga el Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques de la Genera-
litat i que, de moment, sembla que el 
pressupost per instal·lar-ne més està 
parat. També s’interpel·la per l’ascen-
sor de l’estació de passeig de Gràcia que 
connecta amb el tren. En aquest cas, 
sembla que Adif el té previst.

Em comenten els veïns que entenen 
que s’hagi de demanar torn per interve-
nir perquè l’equip de govern, sovint per 
respondre necessita consultar dades i 
preparar les respostes. Al voltant de les 
12.00 de la nit, com gairebé i sempre, 
acaba l’audiència pública. Alguns veïns 
aprofiten per anar a saludar personal-
ment el regidor i acomiadar-se.

Ambient relaxat en 
un districte tranquil

P

EixampLE

SantS-mOntjUïC

lLa percepció compartida és 
que assistim a un procés de 
recentralització del govern 
municipal que buida de 
contingut el debat al districte

néStOR bOgAjO
Poca gent i molt vitrall a l’últim ple de Sants-Montjuïc
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Això 
està fet!

AnDRéS nAyA

rias va cridar el tinent d’alcalde 
d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives, 
i li va plantejar que, davant els 

curts resultats electorals a Barcelona, el 
necessitava com a regidor del districte de 
les Corts. A les seves nombroses respon-
sabilitats hauria d’afegir la de ser regidor 
d’un districte que va votar majoritària-
ment CIU.

Vives va acceptar l’encàrrec sense 
aclucar els ulls. Sabia que podria dedicar 
poc temps al districte i va triar com a ge-
rent una persona experimentada i hàbil: 
Josep Puga. En l’anterior mandat, Puga 
havia exercit aquest mateix càrrec a Nou 
Barris, amb comandament socialista. Vi-
ves acostuma a dir, presumint de ser poc 
sectari, que Puga “no és dels nostres”. 
El nomenament no va sorprendre a Nou 
Barris. “No ens estranya, amb les idees i 
formes de treballar que tenia”, va comen-
tar un responsable del PSC.

Puga tenia fama “d’anar per feina” i 
ser difícil de convèncer. Ara el comencen 
a conèixer a les Corts. Un activista veï-
nal diu que “calma els crítics i sap donar 
llargues als problemes que es plantegen”. 
Vives, quan assisteix a les reunions, es 
limita a plantejar els temes i sentir les 
propostes. Després delega a la seva mà 
“esquerra”. Les decisions votades al dis-
tricte no són garantia de res. La “casa 
gran” les rectifica, com va ocórrer al cas 
de la Dexeus. Un assidu a les reunions 
comenta que “Vives és un polític d’alça-
da, sempre va amb presses, arriba tard i 
marxa aviat”.

La sensació general al districte és que 
tot està bastant aturat. Sentir això em-
prenya el regidor, que sol recordar als 
seus interlocutors que “surt de casa cada 
dia a les vuit del matí”. I és que, a part de 
solucionar temes menors, com un aparca-
ment molest o la necessitat d’un semàfor, 
la remodelació urbanística de l’entorn del 
Camp Nou, l’estació de Metro de la línia 
5, la promesa residència per a la gent 
gran o la necessitat que una part de l’edi-
fici de la Telefónica sigui per al barri, es-
tan pendents. Vives acostuma a respon-
dre als veïns, amb l’autosuficiència que el 
caracteritza, que “això està fet”.

L’assistència als plenaris no arriba 
a les 50 persones, militants de partits, 
algun veí o veïna a títol personal i res-
ponsables de les 7 entitats que formen 
la Coordinadora. El regidor acostuma a 
dedicar un dia al districte, i les entitats 
veïnals estan preocupades pel baix nivell 
polític de l’equip de govern.

La presidència del districte correspon 
a Glòria Martín Vivas, del PPC. La co-
existència ha tingut les seves primeres 
diferències, si bé de poca importància. 
Vives, sense encomanar-se a ningú, va 
muntar al districte la presentació del lli-
bre El Holocausto español, del seu amic 
Paul Preston. Estava repartint invitaci-
ons anunciant que l’acte el presentaria la 
presidenta del Consell, quan va ser abor-
dat per aquesta. Se’ls va veure discutir. 
Martín Vivas no es va presentar a l’acte, 
al qual només van assistir una vintena 
de veïns. A la seva intervenció, Vives va 
dir que actes com aquell eren necessaris 
per deixar constància que encara existien 
massa “fantasmes” sobre aquella època 
de la història, que “influïen encara en el 
comportament de les persones” i va dei-
xar caure algun comentari sobre la citada 
absència. El seu pròxim objectiu és deixar 
constància pública que al solar que ocupa 
El Corte Inglés va existir la presó de do-
nes als anys de la dictadura... El regidor 
valora la memòria històrica dels vençuts.

T

AnAïS bARnOlAS

ls dos últims consells plenaris 
que s’han celebrat al districte 
de Gràcia han estat interrom-

puts per membres de l’Assemblea de 
Gràcia (formada per aturats, desnonats, 
indignats, joves dels moviments socials, 
familiars de les escoles bressol...) com a 
símbol de protesta. I això no es pot me-
nystenir si es té en compte que portem 
vuit mesos de la nova legislatura i que 
el Consell Plenari del Districte es celebra 
cada tres mesos.

Concretament en el plenari del 29 de 
febrer, van ocupar el ple una cinquante-
na de persones que van llegir un manifest 
en defensa de problemàtiques actuals 
que té el districte com: les poques places 
en l’escola bressol, el preu del transport 
públic, l’externalització de parcs i jar-
dins, l’especulació immobiliària, el tanca-
ment del servei d’urgències del carrer de 
l’Esperança, les retallades del CAP i la 
proposta de privatització del Park Güell. 

Els crits i xiulets van impedir qualse-
vol intervenció dels consellers. Davant 
d’aquesta situació, els càrrecs electes van 
decidir en junta de portaveus accelerar el 
ple i no estendre’s en cap punt de l’ordre 
del dia. Aquesta situació va comportar 
un fort desplegament policial fora del 
Districte.

Davant d’aquestes incidències, les as-
sociacions de veïns tenen diferents opi-
nions al respecte. El membre de l’AV del 
Camp d’en Grassot, Josep Serra, ho troba 
bé fins i tot si no se celebra el consell de 
districte: “Arriba un punt en què el poble 
s’ha cansat i si l’única manera que et facin 
cas és aquesta, doncs endavant. Mentre 

no facin mal a ningú”. Mentre que Quim 
Torres, de l’AV de la Salut destaca que “no 
es pot permetre que hi hagi 100 veïns que 
vagin a exposar els seus temes i que en 
vinguin 30 i els boicotegin”. A més, desta-
ca les conseqüències que comportarà això, 
ja que “el proper consell serà d’entrada 
restringida i és contraproduent i anticons-
titucional. Tothom té dret a accedir-hi, 
però ho ha de fer amb ordre i educació”.

El president de l’AV de Coll-Vallcar-
ca, Salvador Barrau, en canvi, entén les 
dues parts: “Els indignats tenen raó per-
què volen canviar l’actual situació: “A la 
gent jove que participa en casals no se’ls 
hi ha fet gaire cas”. No obstant això, cal 
dir que l’administració per la seva ban-
da també ha de reflexionar sobre allò 
que considera que ha de fer valdre de les 
reivindicacions dels indignats. Malgrat 

que “les persones que participaven al ple 
estan per sobre de qualsevol associació o 
col·lectiu”.

Tan l’AV de Camp del Grassot, com 
la de Coll-Vallcarca com la de la Salut 
destaquen que els sis barris que formen 
el districte (Vallcarca-Els Penitents, El 
Coll, La Salut, El Camp d’en Grassot-
Gràcia Nova i la Vila de Gràcia) tenen 
unes problemàtiques ben diferents i que 
a vegades es peca de tenir una visió del 
districte massa centralitzada en el barri 
de la Vila de Gràcia.

Respecte de certa fama reivindicativa 
de la que gaudeix el districte, els mem-
bres de les associacions de veïns conside-
ren que actualment el districte no destaca 
per ser un barri reivindicatiu. “Gràcia no 
és innovadora, està vivint d’allò que es va 
llaurar el segle passat” sentencia Barrau.

Sense pressupost no s’avança

El indignats es colen als consells

LES CORtS SaRRiÀ-Sant gERvaSi

lEl districte, format per 
barris amb problemàtiques 
molt diferents, té una visió 
massa centralitzada en la 
Vila de Gràcia

gRÀCia

E

AlbERt bAlAnzà
Veïns reclamant les urgències de 24 hores al ple de Gràcia

ROSER ARgEmí
av Mont d’orsà de vallvidrera

l darrer consell de barri de Va-
llvidrera, el Tibidabo i les Planes 
-la zona de muntanya del distric-

te de Sarrià-Sant Gervasi- se celebrà el 
26 de març al nou casal de Can Rectoret. 
La teoria diu que el consell de barri és 
un òrgan de participació descentralitza-
da. Però, a la pràctica, serveix més per 
fer arribar la informació municipal al ve-
ïnat que no pas perquè aquest participi 
en la gestió de la cosa pública. El consell 
el presidiren Joan Puigdollers, regidor 
del districte i responsable de Medi Ambi-
ent a la Casa Gran, i Efrèn Carbonell, el 
vicepresident del consell, on hi va en re-
presentació de l’entitat de serveis socioe-
ducatius per a persones amb discapacitat 
psíquica Aspasim. També hi assistiren 
Josep Maria Julià, conseller-represen-
tant municipal a Collserola, i Cristina 
Villà, la consellera tècnica.

Com a “públic”, una nodrida mostra 
de veïns, veïnes i representants del món 
associatiu de la zona. Es parlà del Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) i del pro-
cés participatiu endegat pel consistori -i 

que es tancaria, finalment, el passat 3 de 
maig-. Es llegí el llistat de 38 propostes 
elaborat per la comissió de seguiment, 
formada per onze entitats i els represen-
tants polítics. Però es digué que, tot i les 
moltes reunions fetes entre associacions, 
no havia estat possible consensuar un or-
dre de prioritats. Membres d’algunes en-
titats afegiren que havien presentat un 
document de criteris de priorització, però 
que, de fet, era impossible prioritzar res 

sense saber abans el pressupost de què 
disposa el districte per fer les obres.

Al darrer punt de la reunió, el de 
precs i preguntes, els veïns tornaren a 
queixar-se de la manca de comissionat a 
la muntanya. El districte de Sarrià-Sant 
Gervasi havia gaudit des del 1999 d’un 

càrrec específic per resoldre els proble-
mes d’aquesta aïllada zona de la ciutat. 
Es tractava d’una persona de confiança i 
amb competències, que defensava el punt 
de vista del barri enfront dels interessos 
dels sectors eminentment urbans del dis-
tricte. En els darrers mandats, però, el 
comissariat anà perdent funcions, fins 
que esdevingué un simple càrrec de co-
ordinació. Llavors ja se’l veia poc per la 
muntanya. El nou govern decidí elimi-
nar-lo, però el nou regidor, conscient de 
la problemàtica diferenciada dels barris 
de muntanya, delegà les seves atribu-
cions a la zona en un dels consellers, el 
mencionat Julià, la missió del qual és la 
de conèixer les entitats del territori, tre-
ballar amb elles i resoldre els problemes 
del veïnat. La seva vida laboral transcor-
re exclusivament a Vallvidrera, el Tibi-
dabo i les Planes. És fàcil de contactar. 
Té línia directa amb el regidor. Planteja 
solucions. Però li manca poder d’execució. 
El veïns demanen una persona que cone-
gui el territori i sàpiga defensar les ne-
cessitats dels ciutadans de la muntanya 
davant dels responsables del districte, 
amb competències i poder de decisió, no 
un simple transmissor de la informació.

lEl consell de barri serveix 
més per fer arribar 
informació municipal 
al veïnat que no pas 
perquè aquest hi participi

E
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Demostrar que s’escolta els veïns
gEníS pASCuAl
av sant andreu de paloMar

ls diferents barris del Districte 
de Sant Andreu estan separats 
entre ells per importants obsta-

cles (Meridiana, vies del tren, Ronda de 
Dalt, parc de la Pegaso) i això fa que la 
dinàmica en la participació de cada un 
d’ells sigui diferent. Hi ha barris els veïns 
dels quals tenen molt lluny els òrgans de 
participació, amb excepció dels consells 
de barri, i això els en dificulta l’accés. 
Aquesta separació també va en detriment 

de la coordinació de les entitats veïnals.
Pel que fa als òrgans en si, valorem molt 

positivament les comissions consultives, en 
què és important que s’hi expliquin els as-
pectes que posteriorment es tractaran als 
plenaris, ja que això dóna temps a les en-
titats veïnals per analitzar-los i fer arribar 
als grups municipals la seva opinió.

Un dels projectes més importants i 
que afecta pràcticament tot el districte és 
el Pla Sant Andreu-La Sagrera, que té un 
procés participatiu gestionat des d’Urba-
nisme i no des del districte. Respecte a 
aquest procés, és important destacar 

l’existència de tècnics assessors escollits 
pels veïns i pagats per l’Ajuntament.

Pel que fa al nou equip de govern, un 
cop situats, que els ha costat força des-
prés de tant de temps a l’oposició -i en 
el cas de Sant Andreu amb poca repre-
sentació-, de seguida els ha esclatat a 
les mans el tema del Pla de Protecció de 
Sant Andreu, amb una mobilització com 
feia temps que no es vivia. Van cedir a 
criteris dels tècnics en comptes de fer cas 
a les recomanacions de l’AV. També va 
fallar la informació als veïns, cosa que ha 
provocat moments de tensió. Però mal-

E

‘Quien tuvo retuvo’
ElIA hERRAnz
av prosperitat

ls veïns i veïnes de Nou Bar-
ris no deixen escapar qualsevol 
oportunitat que tenen d’apel·lar 

directament els representants de l’Ad-
ministració per recordar-los que mentre 
que ells, els veïns, viuen dia rere dia i 
any rere any la realitat dels barris, del 
districte, els responsables polítics hi són 
de pas. És com un mantra que han hagut 
d’escoltar en cada plenari, consell parti-
cipatiu o reunió amb les entitats els re-
presentats polítics d’un districte amb un 
veïnat molt acostumat a prendre la pa-
raula mitjançant (o no) organitzacions de 
barri i de districte, bregats històricament 
en la lluita i la reivindicació i amb plena 
consciència que són protagonistes de la 
transformació del territori.

Nou Barris és l’únic districte en què el 
veïnat s’ha guanyat el dret a intervenir 
en qualsevol punt de l’ordre del dia del 
plenari (i a cada votació) sense sol·licitar-
ho prèviament. Aquesta situació, que s’ha 
repetit amb els diversos regidors socialis-
tes des que existeixen els òrgans de parti-
cipació, ara l’està “patint” el nou Govern 
convergent, que va obtenir al districte la 
meitat de regidors que el PSC i que ja 
ha experimentat veritables esbroncades 

públiques, fruit d’una banda de les polí-
tiques generals, especialment les deriva-
des de l’efecte de les retallades de serveis 
públics i socials en barris obrers (tanca-
ment del CAP de Guineueta i retallades 
en sanitat i projectes dels barris, reducció 
de línies d’autobús, escoles bressol...), i de 
l’altra de com s’entén des de l’Ajuntament 
la participació política, transmetent la 

sensació unànime que els seus represen-
tants “s’amaguen”, o “no hi són”.

Així ho va fer públic un comunicat 
conjunt de la Coordinadora d’Associaci-
ons de Veïns i Entitats, la Coordinadora 
Cultural i la Plataforma de Gestió Cívica 
de Nou Barris on s’expressava “la preo-
cupació pel funcionament del districte” i 
es denunciava la dificultat per concretar 
reunions, establir canals de comunicació 
efectius i amb contingut, i la falta d’infor-
mació als barris sobre els projectes muni-

cipals, en especial el PAM i PAD.
La situació és paradoxal: mentre que 

s’han viscut audiències públiques, plens i 
consells de barri abarrotats de veïns dema-
nant accions i responsabilitats, els consells 
de barri extraordinaris que ha promogut 
el districte sobre el PAM han sigut un fra-
càs estrepitós de participació (no més de 
13 persones, a cadascun dels 13 barris, 
comptant els polítics professionals). Els 
motius: en un districte amb un teixit social 
fort la “participació” no funciona quan és 
un mer tràmit. És més, es desconfia d’ella 
en el seu sentit pervers: tècnics de barri 
que fan de “comissaris polítics”, consultes 
del PAM infantilitzades, convocatòries de 
reunions en horaris impossibles, represen-
tants polítics o tècnics sense capacitat de 
decisió. També preocupa la creixent pre-
sència policial a les portes d’audiències i 
consells de barri barrant el pas de veïns 
i veïnes quan es considera que pot haver-
hi una situació conflictiva. I és que, preci-
sament perquè la situació al carrer és de 
conflicte social i la crisi s’està acarnissant 
al districte (desnonaments, atur, veïns que 
passen gana...), no es poden posar traves a 
la participació activa del veïnat més res-
ponsable. El mateix veïnat que va impe-
dir amb una impressionant xiulada que el 
passat 18 de maig es pogués fer el pregó de 
festa major del districte.

E

nOU baRRiS

Sant anDREU

Sant maRtí

mAnEl AnDREu
av poblenou

la sala d’actes de la biblioteca 
Manuel Arranz, una trentena de 
persones esperen que comenci el 

consell de barri de Poblenou. Segons l’or-
dre del dia anunciat, s’hi ha de parlar del 
PAD i de l’avaria del gas que va deixar el 
barri sense subministrament durant una 
setmana. Cal dir que el Poblenou té cinc 
consells com a conseqüència de la nova 
divisió de barris de la ciutat.

Presideixen l’acte el regidor, el vice-
president del consell, la tècnica de barri, 
el conseller assignat al barri, i un repre-
sentant de mossos i guàrdia urbana. Un 
conseller d’ERC fa una protesta perquè 
el tema de seguretat no constava a l’or-
dre del dia; malgrat tot, es tracta com a 
primer punt. Com era d’esperar, es fan 
preguntes molt disperses que treuen 
temps als temes que estaven assignats. 
El representant de la guàrdia urbana 
se’n surt bastant bé, matisant que hi ha 
qüestions que afecten més els serveis so-
cials que la guàrdia urbana.

Entrant en el PAD-PAM, després d’una 
breu introducció del regidor, en què deixa 
clar que el pla s’aprovarà si hi ha majoria 
política dels grups municipals que hi do-
nin suport, s’obre la caixa dels trons de les 
peticions. Quan s’arreglarà el meu carrer? 
Quan tindrem l’equipament que hem de-
manat? Canviem el nom d’un carrer...

L’AV i alguna altra entitat volen ca-
nalitzar el debat de forma més ordenada, 
però no se’n surten. El regidor respon a 
discreció i, davant del guirigall, es mou 
amb comoditat afavorint uns i criticant 
uns altres. Finalment, queda el tema es-
perat del gas. El gerent de Medi Ambient 
és l’encarregat de donar la cara. Diu que 
s’han tancat tots els informes però que, 
previsiblement, serà difícil establir res-
ponsabilitats. Quan tot semblava acabat, 
surt un veí i diu que ell era allà quan va 
passar l’incident, i es reafirma en la seva 
teoria amb prepotència de tenir la veritat. 
Això provoca la cara atònita i de sorpresa 
de la majoria de membres de la taula.

En sortir, un sentiment de tristesa ens 
envaeix. Ha estat un consell amb més 
gent de l’habitual, creiem que l’avaria del 
gas ha animat la participació, però la pre-
gunta és: De què ha servit? La ciutadania 
tenim el gran repte d’organitzar-nos col-
lectivament i amb una visió més global 
per plantejar alternatives amb més con-
tundència. També l’Administració, po-
tenciant el debat organitzat amb les en-
titats i no creant falsos espais que només 
serveixen per cobrir l’expedient.

Un dia en 
el consell

A

mARC vIllORO

es de l’AV Horta es vol donar 
temps al nou equip de govern del 
districte malgrat que fins ara no 

estan satisfets amb la participació. Se-
gons la seva presidenta, Anna González, 
“estem a l’espera del PAD i no hem fet 
massa reclamacions. Confiem que, do-
nant el temps necessari, puguem arribar 
a una entesa i que es faci efectiva una 
participació que és necessària per als 
nostres barris. Si no és així, haurem de 
dir que la cosa no funciona”. I Eulàlia Po-
blet, secretària de l’AV Horta, apunta: “la 
sensació és que, més que participar, des 
del districte es va a transmetre informa-
ció, i la donen, però no hi ha un intercan-
vi a l’hora de participar, d’opinar en els 
diferents òrgans de participació”.

Entre les prioritats que hi ha a Horta, 
que es van recollir al consell de barri amb 
un projecte a 10 anys vista, es troben el 
palau del Laberint o dotar d’espais als jo-
ves -el casal de joves o el casal d’entitats 

no s’han concretat encara- tot i que sí que 
s’han fet coses en aquest àmbit com el 
Punt d’Informació Juvenil. Altres aven-
ços han estat l’enjardiment de l’avingu-
da de l’Estatut, amb els dipòsits d’aigües 
fluvials, o els locals per posar els cotxes 
de neteja del districte. Per a González, 
“mai ens hem negat a res en aquest barri, 
només hem dit rotundament no al túnel 
d’Horta. Una bona ocasió per valorar la 
participació es veure què passa amb les 
portes de Collserola. Creiem que la serra 
de Collserola ha d’estar protegida i por-
tem molts anys treballant-hi. No volem 
equipaments als voltants de la serra, 
sinó que estiguin al barri”.

Des de l’AV Font d’en Fargues es valo-
ra positivament la funció dels consells de 
barri, però no així dels plenaris de distric-
te o les audiències públiques, on no han 
participat amb el nou equip de govern. Se-
gons Maria Hidalga, secretària de l’AV de 
Font d’en Fargues, “en aquests òrgans no 
s’arriba enlloc, s’allarga massa la discus-
sió d’un tema concret i no s’arriba a cap 

solució”. Per a Àngels Orcau, presidenta 
de l’associació, “l’experiència prèvia és que 
les reunions de districte no ens aportaven 
res i no eren profitoses. La posada en mar-
xa dels consells de barri, les comissions 
de seguiment i la figura de la tècnica de 
barri, a nosaltres ens ha resultat un camí 
més eficient i planer en les nostres rela-
cions amb el districte, una via per poder 
resoldre més fàcilment les coses”.

La desafectació del parc dels Tres Tu-
rons, l’obertura del casal de barri de la 
Font d’en Fargues o la recuperació com a 
patrimoni públic de la masia Can Fargas 
són guanys que ha aconseguit el barri, 
però encara cal treballar-hi per millorar 
les condicions de l’espai públic de la zona 
desafectada del parc dels Tres Turons, 
que ha anat degradant-se, o que es dugui 
a terme el projecte executiu per fer l’esco-
la de música del districte a la masia Can 
Fargas. Com afirma Orcau, “amb l’anteri-
or equip de govern ens va anar molt bé, i 
ara estem expectants amb el nou equip, a 
veure què fa. I estem pendents del PAD”.

D

A l’expectativa del nou govern
hORta-gUinaRDó

grat les dificultats podríem dir que han 
estat accessibles i que no han posat tra-
ves a la campanya. Ara falta que demos-
trin que han escoltat els veïns.

Com a novetat de l’equip de govern, 
encapçalat per un regidor jove, desta-
caríem l’agilitat en la comunicació via 
internet i en les xarxes socials. Tant els 
membres del govern com el mateix dis-
tricte tenen perfil de facebook actiu, i a 
més el regidor és un habitual de twitter, 
a través del qual s’han mantingut inte-
ressants intercanvis d’opinió.

També destaquem com a positiu que 
el gerent del districte és una persona del 
barri. Les AV sempre hem reclamat que 
els regidors haurien de ser elegits pels 
ciutadans del districte i tenir més compe-
tències només territorials.

lEl teixit veïnal denuncia la 
dificultat per establir canals 
de comunicació efectius i la 
falta d’informació sobre els 
projectes municipals
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Granja Ritz, de paisatge 
idíl·lic a abocador

Els veïns de Vallbona lluiten per salvar de la ruïna la Granja Ritz 
i recuperar-la com a equipament de barri. Des del 2003 és propietat 
de l’Ajuntament, però encara no ha concretat cap pla d’actuació. 
Mentrestant, la brossa, les runes i els actes vandàlics embruten un 
testimoni excepcional de la Barcelona que va emergir de la postguerra

gEmmA AguilERA

Un tricicle infantil fet a miques, 
un pot de pintura buit, fragments 
d’una cadira de fusta i un matalàs 
negre com el carbó ocupen una de 
les estances de la Granja Ritz, una 
finca burgesa situada entre els nú-
meros 9 i 11 del Torrent de Tapio-
les, al barri de Vallbona, que a par-
tir del primer terç del segle passat 
va criar bestiar domèstic i va fer de 
cuina del gran hotel Ritz de Barce-
lona. L’edifici principal, el corral i 
les cavallerisses, envoltades per un 
bosc frondós, convertien la zona 
en un espai natural únic.

Avui, però, ni tan sols queda 
dempeus la majestuosa porta de 
ferro forjat que rebia els visitants, 
tant els adinerats com els infants 
del barri que visitaven l’amable 
masovera. L’han robada, i de re-
truc, ha caigut una de les dues 
torres de pedra que la sostenien. 
Penetrar a la finca és, sens dubte, 
un perill. Diverses parets han cai-
gut i les esquerdes d’altres presa-
gien el mateix final. Però res no 
n’impedeix l’accés, com ho pro-
ven tota mena de restes de pre-
sència humana.

Esperant la ruïna?
L’Ajuntament de Barcelona va 
expropiar la finca el 2003, i des 
d’aleshores, les seves actuacions 
s’han limitat a tapiar algunes fi-
nestres, que ara són una pila de 
runa, i a retirar una colònia de 
galls i gallines i una de gats, men-
tre els veïns del barri contemplen 
com cada dia que passa l’estat 
ruïnós de la finca allunya més la 
possibilitat de salvar-ne el con-
junt per a destinar-lo a l’ús social. 
“Des que és propietat de l’Ajunta-
ment, fa gairebé una dècada, que 
la Granja és víctima de la desídia. 
L’administració no ha mogut un 

dit, és més, sembla que expressa-
ment l’abandoni a la seva sort fins 
que arribi el dia en què no hi hagi 

més remei que enderrocar-la”, 
denuncia la Zaida Palet, membre 
de la junta de la Favb i expresi-

denta de l’Associació de Veïns de 
Vallbona, que ha dirigit la lluita 
històrica per salvar un patrimoni 
d’alt valor sentimental.

La Granja Ritz no té valor ar-
quitectònic catalogat, però per als 
veïns que passen de la trentena és 
molt més que una finca de rics: 
“són records d’infantesa. Molts 
nens jugàvem als voltants de la 
granja, i la masovera ens tractava 
molt bé. Realment, el paisatge era 
idíl·lic, a tocar del Torrent Tapio-
les i envoltat de bosc, vivíem en 
plena natura, lluny de la ciutat”, 
rememora la Palet, que adverteix 
del perill que suposa el lliure ac-
cés a la finca, així com l’acumu-

lació de brossa. Certament, si no 
hi ha una actuació urgent, aquell 
paisatge idíl·lic que va tenir el 
punt àlgid a la post-guerra acaba-
rà essent un abocador.

I no desentonaria pas amb el 
centre de desballestament que hi 
ha just al davant de la granja, en 
un terreny qualificat com a zona 
verda. L’abandonament d’aques-
ta zona afegeix una peça més a 
la imatge de degradació de l’ex-
trem nord del barri. Els veïns de 
Vallbona sempre han tingut clar 
que calia preservar la Granja Ritz, 
rehabilitar-la i donar-li una sego-
na vida com a equipament per al 
barri, però oberta a tots els bar-

lEls veïns de Vallbona 
aposten per preservar 
la Granja, rehabilitar-
la i donar-li una segona 
vida com a equipament

dAni CodinA
Aspecte actual de la Granja Ritz

Una dècada de promeses
Des que el 2003 l’Ajuntament de Barcelona 
va expropiar la finca, l’única intervenció que 
s’ha produït és el rescat d’una colònia de galls 
i gallines i una altra de gats salvatges per 
motius de salut pública (tot i que, com veiem 
a la foto actual, les gallines encara hi volten). 
I això malgrat que la conversió de la Granja 
Ritz en un equipament per al barri apareix en 
els successius plans d’actuació de districte i en 
gairebé tots els programes electorals. A data 
d’avui, el consistori remarca que encara ha de 
“definir quin tipus d’equipament” s’adiu més a 

les necessitats de Vallbona, i mesos abans de les 
eleccions de 2011, l’anterior equip de govern va 
assegurar que “fer una granja-escola és l’opció 
que té més possibilitats”. Paradoxalment, el 
juny de 2010, el grup municipal del districte de 
Nou Barris d’ERC va demanar la inclusió de la 
Granja com a patrimoni històric de la ciutat, i 
la resposta va ser negativa. Caldrà veure si el 
PAD de Nou Barris per a aquest mandat traça 
definitivament una nova vida per a la Granja, 
o si per contra, n’allarga l’agonia fins a veure’n 
enderrocada fins a la darrera paret.dAni CodinA

celonins. Una escola de natura, 
perquè el caràcter de Vallbona 
està marcat per l’agricultura i la 
natura, i és “una manera de pro-
jectar el barri més enllà”, però 
també calen equipaments bàsics 
com una escola bressol i un cen-
tre cultural que doni servei a to-
tes les franges d’edat. “No tenim 
equipaments, disposem només 
d’un centre d’activitats ubicat en 
un barracot de l’any 1985, que no 
compleix les mesures de segure-
tat. Hi ha espai suficient per fer 
aquests equipaments, integrats 
en un gran pulmó verd”, remarca 
Palet.

Però al barri no tothom pensa 
igual. Una nova associació de ve-
ïns, presidida per la propietària 
del centre de desballestament 
de cotxes ja tancat, vol que per 
comptes d’un pulmó verd hi hagi 
un vial per a cotxes, que separi 
la Granja dels terrenys privats, 
que podrien requalificar-se per a 
construir-hi pisos. Aquesta opció, 
que oficialment l’ajuntament no 
contempla, segregaria totalment 
la Granja del barri.

Patrimoni emocional 
del barri de Vallbona
Sigui com sigui, el sentiment ma-
joritari del barri, i de ben segur 
de tots els barcelonins, és salvar 
un símbol del patrimoni emocio-
nal d’una ciutat que, malgrat ser 
de les més cosmopolites d’Europa, 
no vol renunciar als seus orígens. 
I les masies i les granges formen 
part indestriable de molts bar-
ris de Barcelona. De fet, l’actual 

consistori assegura tenir-ho clar: 
“la intenció de l’Ajuntament és 
que aquest espai es destini a un 
equipament, però cal definir quin 
tipus d’equipament s’adaptaria 
millor a la zona i a les necessitats 
de Vallbona. Estem en ple procés 
participatiu dels plans d’actuació 
municipal i de districte, i podrem 
copsar aquestes necessitats”, as-
seguren fonts del consistori, que 
recorden que la Granja Ritz també 
s’inclou dins del projecte de les 
Portes de Collserola. En qualsevol 
cas, l’ajuntament assegura que “la 
nostra intenció és reformar i donar 
una nova vida a la finca, no pas en-
derrocar-la”.

Els veïns, però, no entenen com 
una dècada després, encara no hi 
ha un projecte en ferm per a la 
Granja Ritz, i temen que si no s’ac-
celera la intervenció, la finca aca-
barà en estat de ruïna total. Són 
conscients que l’espai no té va-
lor arquitectònic catalogat, i que 
aquesta circumstància pot frenar 
les inversions necessàries per a la 
seva rehabilitació, però té un valor 
que no es pot catalogar amb ma-
pes: és testimoni de les vivències 
d’un barri que segueix lluitant per 
preservar el seu patrimoni imma-
terial. Hi ha en joc molts records. 
I si no, que preguntin a cadascun 
dels veïns del barri què significa 
per a ells la Granja Ritz.

lUna dècada després 
encara no hi ha un 
projecte ferm per a la 
Granja i la finca pot 
acabar en la ruïna total
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100 años de horchata 
en el Poblenou

luiS CAldEiRo

Tras apearse en la parada de me-
tro que lleva su nombre (Poble-
nou, línea amarilla), el forastero 
enfila sus pasos, casi sin querer, 
hacia la arteria principal del ba-
rrio, la gran espina dorsal que lo 
recorre de arriba abajo, verte-
brando su vida social: la Rambla 
de Poblenou. Como su hermana 
del centro de la ciudad, la Ram-
bla de Poblenou es un paseo ar-
bolado, enteramente salpicado de 
bares y terrazas. Hierve la vida a 
lo largo del paseo, y el forastero, 
comenzando su periplo desde la 
parte de arriba, se abandona al 

placer de caminar, descendiendo 
suavemente hasta desembocar 
en el mar. Al llegar a la esquina 
con la calle Joncar, de repente la 
Rambla se ensancha y se redon-
dea, dando lugar a una pequeña 
plaza: es una plaza recoleta pero 
hermosa, coronada por una bella 
farola en su centro. Tan modesta 
es, que por no tener, no tiene ni 
nombre. En una de sus esquinas, 
aparece ante nosotros la gran 
institución social y cultural del 
barrio: el Casino L’Aliança del Po-
blenou, con su fachada decimonó-
nica y sus tres mástiles donde no 
ondea ninguna bandera.

Y hablando de instituciones, en 

la esquina opuesta al Casino en-
contramos otra, que justamente 
ahora cumple un siglo de existen-
cia: se trata de El Tío Che, hela-
dería fundada en 1912 y nombrada 
en su día una de las diez mejores 
de España por el diario ABC. La 
especialidad reina es la horchata, 

pero también se sirven “la leche 
merengada, los granizados de li-
món, de café, de cebada y de 
naranja; combinados de bebidas 
con helado, porque en helados 
también somos muy reconocidos… 
ah, y también hacemos bocadi-
llos”. Quien así desgrana el menú 

del local es María Teresa Moreno, 
esposa de Alfonso Iborra, cuarta 
generación de la saga fundado-
ra del negocio familiar. Teresa es 
vivaracha, alegre y tiene los ojos 
oscuros y chispeantes; le encanta 
hablar y se explaya cuando nos ex-
plica la oferta del establecimien-
to: “desde hace quince años” -nos 
cuenta- “también servimos los do-
mingos un vermut similar al de Cal 
Espinaler, con un combinado de 
berberechos, atún, navajas, alme-
jas… todo ello adornado con unas 
olivitas, un pebrot vermell o unas 
patatas al caliu hechas al horno, 
sazonadas con sal y pimienta y all-
i-oli por encima”. ¿Y tiene éxito? 
“Uy, se nos pone la terraza de gom 
a gom. Sobre todo en invierno, 
claro, porque en verano la gente 
está en la playa. En invierno, en 
cambio, como da el solecito en la 
terraza, se está muy bien”.

Al forastero le intrigan los ne-
gocios horchateros de Barcelona, 
con sus nombres de inequívoco ori-

lEl establecimiento 
llegó al barrio en 
1933 tras servir 
horchata en el Born 
y la Barceloneta

Una de las mejores heladerías del Estado 
sirve también leche merengada, granizados y 
vermuts un siglo después de ser fundada por un 
inmigrante alicantino que dejó escapar
el sueño americano

FotoS: ignASi R. REnom
Maria Teresa Moreno, en el centro, junto a dos de las trabajadoras.

gen valenciano: La Valenciana, Sir-
vent… Así que se pone a indagar en 
la historia de El Tío Che: “la familia 
de mi marido procedía de un pue-
blo de Alicante llamado La Nucia” 
-recuerda- “y llegaron a Barcelona 
en 1912, con la intención de coger 
el barco para ir a América y hacer 
fortuna. Pero en aquellos tiempos 
los transportes no eran tan regula-
res como ahora, y en tanto no sa-
lía el barco, se vieron obligados a 
ganarse la vida. Sólo contaban con 
unas cuantas chufas, horchata y 
algo de granizado, así que pusieron 
una pequeña tienda en el Borne. 
Más tarde se trasladaron a la Barce-
loneta, donde permanecieron has-
ta 1933, año en que se mudaron al 
Poblenou. Una parte de la familia 
emigró finalmente a América; pero 
la que se quedó, se quedó para 
siempre”. El emplazamiento ac-
tual, sin embargo, aún se haría es-
perar: “primero estuvimos en la ca-
lle Wad-Ras, que antes se llamaba 
Doctor Trueta, hasta que en 1940 
cayó una bomba y nos trasladamos 
al número 44-46 de la Rambla”. Y 
hasta hoy, en que resulta imposible 
imaginar el paisaje de Poblenou sin 
esa “esquina de la felicidad”, como 
llama Teresa a su negocio, donde 
los sufridos gaznates de los poble-
nouencs encuentran consuelo ante 
un vaso de horchata.

La dueña de la casa nos hace 
pasar ahora a la parte de atrás, al 
obrador, donde se cuecen las esen-
cias, los sabores de El Tío Che. Allí, 
entre máquinas y cámaras frigorífi-
cas, nos recibe Alfonso, el herede-
ro de la saga: “Tengo una carpeta 
con todas las recetas que heredé 
de mi padre” -confiesa- “pero ló-
gicamente enriquecidas y adap-
tadas a los tiempos modernos por 
mi experiencia y conocimientos”. 
¿Esconde algún secreto este obra-
dor? “El secreto es no bajar nunca 
la calidad del producto” -responde 
rotunda Teresa- “además de una 
muy buena materia prima (chufa 
con denominación de origen) y ha-
cerlo con conocimiento y cariño. Y 
venderlo con mimo, claro”.

Punto de encuentro
Cien años dan para mucho. Y no 
sólo para lograr un producto de 
calidad, sino para conformar un 
rincón entrañable que, repeti-
mos, forma ya parte inseparable 
de un paisaje. “El Tío Che es un 
punto de encuentro del barrio” 
-confirma Teresa- “la gente vie-
ne aquí a tomar un horchata o un 
helado, pero luego se encuentran 
amigos que hacía un montón de 
tiempo que no se veían”. Un lu-
gar, por cierto, que cuenta entre 
sus parroquianos con una nutrida 
nómina de famosos: por su te-
rraza han pasado El Neng (Edu 
Soto, vecino del barrio), Gemma 
Nierga, Santi Millán, Pasqual Ma-
ragall, Àngels Gonyalons, Plácido 
Domingo y hasta Pepe Rubianes y 
Leonardo Sbaraglia, cuando roda-
ron, respectivamente, El Crimen 
del Cine Oriente y Salvador. Un 
local así debe de generar infini-
dad de anécdotas y, sin embargo, 
Teresa revuelve sin éxito en su 
memoria. ¿Será que, parafrasean-
do el famoso tango, “cien años no 
es nada”?  Pero no: Teresa final-
mente estalla en una risita pícara 
y relata: “¿te acuerdas de aquel 
actor que actuaba en el programa 
Filiprim, un señor mayor que se 
apellidaba Llàcer? Pues aquél pa-
saba por la tienda y le decía a la 
dependienta: “Escolta, nena, et 
faré un fill a plasus! ¡Pero no lo 
pongas!” (risas).

El Tio Che: una buena ocasión 
para disfrutar de la horchata… y de 
Poblenou. Por muchos años.

PER POSAR EL TEU ANUNCI A

TRUCA’NS

CARRER
93 412 76 00
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Serrat, de l’exili 
al cine Favència

joRdi mARtí

Mentre Serrat subsistia a Mèxic 
després que s’emetés contra ell 
una ordre de cerca i captura arran 
d’unes declaracions seves contra la 
repressió, el règim franquista havia 
tractat de boicotejar com podia la 
seva música; mentre ell no hi és, 
però, el seu disc de 1975, Para piel 
de manzana, corre veloç entre els 
seus seguidors, amb joies d’arrel 
urbana i cançons que parlen de ve-
ïns i de barriades com la rumba Ca-
minito de la obra, La aristocracia 
del barrio o Malasangre.

Així les coses, el primer concert 
d’aquesta gira barcelonina té lloc 
a Les Corts, al Palau Blaugrana, el 
dissabte 30 d’octubre de 1976. El 2 
de novembre apareix la crònica a La 
Vanguardia Española, on hi llegim: 
“A su retorno, Serrat se apresuró 
a anunciar que estando anhelante 
de establecer contacto directo con 
el país, estaba resuelto a dar una 
serie de recitales gratuitos, en los 
barrios barceloneses y en algún 
otro lugar de Cataluña, sin esperar 
a las formalidades de los contratos 
con empresas (...). El primer reci-
tal tuvo efecto el sábado en el Pa-

lacio Blau Grana, que se llenó hasta 
el completo. Las entradas tenían 
un precio, pero Serrat no cobró 
nada por su actuación. El diez por 
ciento de los ingresos –impuestos 
aparte- se dedicó al grupo Música 
Urbana [el grup de jazz-rock que 
el va acompanyar en aquella gira, 
tot just format i encapçalat per un 
bon col·lega de Serrat, Joan Albert 

Amargós] y el resto será entregado 
a la Federación de Asociaciones de 
Vecinos. El éxito artístico alcanzó 
las más extraordinarias magnitu-
des”. La crònica, sense signar, con-
clou: “En el acto un representan-
te de las Asociaciones de Vecinos 
leyó un mensaje de bienvenida a 
Serrat, en el que reiteró la admi-
ración de todos hacia el popular 
cantante, e hizo votos por construir 

entre todos una Cataluña mejor”.  
El següent concert es va fer al cine 
de la Via Favència, a Nou Barris; un 
cine que ja no existeix sinó en els 
records dels que hi anaven, com 
passa també amb aquella sala de 
Lesseps que Serrat va immortalit-
zar a Los fantasmas del Roxy. El 
cantautor va seguir amb la gira ve-
ïnal i va passar pel Teatre Navarra 
del barri de Pubilla Casas de l’ Hos-
pitalet de Llobregat (amb una gen-
tada que es va quedar al carrer sen-
se entrada en un recital en el qual 
la Coordinadora d’Associacions de 
Veïns de l’Hospitalet va aprofitar 
per reivindicar davant de la premsa 
més equipaments públics), al Poli-
esportiu de Sant Andreu i a l’Hispà 
Francès de la Vall d’Hebron.

La sisena i darrera actuació 
en aquesta minigira de Serrat als 
barris de Barcelona el va dur a un 
recinte més gran i ben proper al 
seu barri, el Poble Sec: el Palau 
d’Esports de Montjuïc, on havien 
actuat mesos enrere Raimon, Llu-
ís Llach i Francesc Pi de la Serra 
en recitals carregats d’emoció i 
també de tensió (especialment el 
primer, el de Raimon, que es va 
celebrar poques setmanes abans 
de la mort de Franco). La crònica 
de La Vanguardia d’aquest dar-
rer concert de Serrat als barris, 
signada per A. M. acaba així: “Es 
de remarcar que, según se nos ha 
asegurado por portavoces de la Fe-
deración [de Asociaciones de Veci-
nos], los recitales de Joan Manuel 
Serrat se han llevado a cabo, por 
parte del cantante, a título rigu-
rosamente gratuito, lo que hasta 
ahora ha sido una novedad. De la 
cual están ellos muy satisfechos”. 

Curt o llarg, l’exili és una ex-

El 20 d’agost de 1976, Joan Manuel Serrat, 
que ha estat prop d’un any exiliat a Amèrica, 
instal·lat a Mèxic però fent concerts a diversos 
països, aterra a Barcelona. El rep una gentada 
i, contra el que es pensava, no el detenen. 
Després de tornar, els primers concerts que farà 
seran als barris de Barcelona i en col·laboració 
amb les associacions veïnals

lSerrat va voler 
contrarestar els temps 
de distància forçosa 
anant a trobar el caliu 
i l’afecte dels barris

Això és el que diuen els papers 
de Serrat, del seu barri i 
d’aquella gira que el va dur 
per la ciutat en col·laboració 
amb les entitats veïnals. És 
el que ha passat a la Història 
en majúscula. Però sempre hi 
ha unes altres històries, més 
intenses i modestes, escrites 
en minúscula, allunyades de 
la grandiloqüència i del poder, 
que són les que han nodrit bona 
part del repertori serratià i 

que, a base de senzillesa, l’han 
fet tremendament popular. 
Aquestes històries les guarden 
els homes modestos en la seva 
memòria particular. Una de 
ben especial és la de Manolo 
Nebot, un veí del barri de 
Prosperitat, fan incondicional 
de Serrat, que el 1976 anava 
curt de pasta. Però deixem que 
ens ho expliqui ell amb les seves 
paraules: “Jo vaig començar a 
seguir Serrat de ben jovenet, 

ja l’havia anat a veure quan ell 
anava a cantar al Radioscope de 
Salvador Escamilla [programa 
en català de Ràdio Barcelona, 
on des del 1963 actuaven en 
directe artistes joves, que va 
ser decisiu en la carrera de 
Serrat]. Algun cop havia parlat 
amb ell, és molt bon tio. El 1976 
vaig assabentar-me que venia 
a tocar al cine Favència, però 
aleshores jo no estava gaire bé 
de pasta. Els meus amics van 
entrar i jo els vaig dir que em 
quedava a esperar el Serrat a 
la porta. La qüestió és que ell 
va arribar, em veu i em diu: 
‘Home, Manolo, què fas?’. Li 
vaig explicar el que em passava 
i em va fer passar amb ell. Un 
cop a dins, li vaig desitjar molta 
sort i me’n vaig anar amb els 
meus amics. El concert, és clar, 
va ser de puta mare, com tot el 
que fa aquest home. Recordo 
que va començar amb “Para 
la libertad” i el públic, clar, 
entusiasmat de bon principi. 
L’he anat a veure molts cops, 
a Madrid, a Montjuïc... però al 
cine Favència va ser especial. 
Ell va fer un concert fantàstic i 
jo en guardo una anècdota per a 
tota la vida”.

Història en minúscules

joAn linuxbCn
Malono Nebot amb un LP de Serrat a la via Favència, on estava el 
cinema on va actuar l’artista l’any 1976

periència dolorosa. Suposem que 
Serrat va voler contrarestar el 
temps de distància forçosa anant 
a trobar amb la seva guitarra el 
caliu proper i l’afecte dels barris. 
Però la seva vinculació al carrer ja 
havia estat analitzada anys abans. 
Anem als clàssics. I més concre-
tament, als clàssics barcelonins: 
Manuel Vázquez Montalbán, amb 
la seva enciclopèdica capacitat 
per empescar-se teories i elaborar 
discursos articulats entre la copla i 
el marxisme, va publicar el febrer 
de 1970 a la revista Triunfo l’ex-
tens article “Juan Manuel Serrat y 
la cultura de barrio”. El periodista 
hi fa una detallada descripció de 
l’ambient i la sociologia del Poble 

Sec, barri de catalans i de xarne-
gos, entre el casc antic i la munta-
nya, determinant en la música de 
Serrat. Segons Montalbán: “El me-
jor Serrat es el que canta a partir 
de una filosofía de la vida formada 
en las rampas paralelas por las que 
el Pueblo Seco trepa hacia Mont-
juïch. En sus canciones mejores 
está la traducción de una filosofía 
popular, incluso de un ámbito con 
fronteras llamado barrio”. Més en-
davant en l’article Montalbán ex-
plica com la serratiana Cançó de 
bressol exposa amb lletra senzilla 
la integració dels immigrants a Ca-
talunya, la supervivència popular 
a la postguerra i la memòria de la 
destrucció de la guerra civil.



CARRER123 MAig 2012 CARRERS 28

Amb els pixats al ventre!
(història dels urinaris públics)

joRdi bonEt
President de la Favb

Sovint s’acusa d’incivisme els 
barcelonins per aquesta pràctica 
mingitòria que tantes molèsties 
causa al veïnat, tot i que una rà-
pida inspecció ocular un divendres 
al vespre qualsevol, revelarà que 
qui ens guanya per golejada són 
els turistes desitjosos d’alleugerir 
la pressió causada a la bufeta per 
tanta cervesa barata. 

Tanmateix, he d’advertir-vos 
que si en el decurs d’aquest exer-
cici etnogràfic us entressin ganes 
d’orinar -ja fos per efecte imitatiu 
davant tanta pixarada o perquè 
heu oblidat els savis consells de 
l’ex-alcalde Clos sobre la neces-
sitat de “sortir pixat i cagat de 
casa” (sic), ja podeu preparar-vos 
la cartera o el GPS, perquè trobar 
un urinari públic al centre de Bar-
celona és una tasca gairebé impos-
sible: els pocs que hi ha (plaça del 
Teatre, plaça dels Àngels...) estan 
mal senyalitzats i quan hi arribes, 
més d’una vegada et trobaràs amb 
el cartell de tancat. De fet, nom-
broses guies turístiques de Bar-
celona ja plantegen com un dels 
problemes la manca d’una xarxa 
d’urinaris públics.

L’alternativa passa per accedir 
als lavabos dels bars i establiments 
de restauració, però aquests molt 
sovint restringeixen el seu accés als 
clients; de manera que et veus obli-
gat a consumir per poder accedir-
hi, i no tothom considera just gastar 
cinc euros en una beguda que no vol 
per poder miccionar cívicament.

L’origen d’aquest desgavell va 
començar durant el mandat de 
l’alcalde Clos, quan tot d’una va 
decidir suprimir els vàters públics 
adduint raons higièniques i de se-
guretat, ja se sap, eren els temps 
de la Barcelona de disseny i els uri-
naris no semblaven prou fashion; 
d’altra banda, els pobres desgraci-
ats que no gaudien de les bondats 
del dry martini, i es conformaven 
amb xutar-se heroïna, tenien el 
lleig costum de palmar-la als và-
ters. Així doncs, l’alcalde va deci-
dir tot d’una acabar amb la xarxa 
d’urinaris públics i aprovar una 
ordenança cívica que multava amb 
300 euros qui orinés pels carrers. 

Tot i així, malgrat les sancions 
i la intensificació del servei de ne-
teja, el problema dels orins només 
ha fet que créixer en els darrers 
anys. Així, en el darrer semestre 
de 2011 la Guàrdia Urbana va im-

posar 4.061 denúncies per orinar 
al carrer, cosa que suposa un in-
crement del 12’9% respecte l’any 
anterior. D’altra banda, la neteja 
de determinades zones de l’Eixam-
ple, Ciutat Vella i Sant Martí afec-
tades pels orins públics suposa un 
cost anual de 2.192.000 euros. Els 
números no quadren, i el regidor 
de Medi Ambient i Serveis Urbans, 
Joan Puigdollers, va anunciar que 
l’Ajuntament es plantejava recu-
perar la xarxa d’urinaris públics 
de la ciutat, cosa que des del mo-

viment veïnal aplaudim i esperem 
que aviat es converteixi en una 
realitat. No endebades, la història 
dels urinaris públics és gairebé tan 
antiga com la de la nostra ciutat.

De les fullonicae romanes
a les vespassianes
Tot i que la majoria d’estudis situen 
la creació del primer urinari públic 
barceloní al Pla de Palau a finals del 
segle XIX, si visiteu el soterrani del 
Museu d’Història de la Ciutat troba-
reu les restes d’una antiga fullonica 
romana (combinació de bugaderia i 
tintoreria) a les piletes de la qual 

s’han trobat restes d’orina. Aques-
ta era recollida mitjançant àmfores 
que s’ubicaven al carrer on els via-
nants podien descarregar el preuat 
líquid úric i barrejada amb calç ser-
via per elaborar un detergent molt 
potent i com a mordent per a fixar 
els tints. De fet, fou l’emperador 
Vespassià el primer que va perme-
tre la creació de latrines públiques 
a fi que les fullonicae obtinguessin 
la preuada mercaderia establint el 
primer pagament d’un tribut per 
recollir orina.

Malauradament, aquesta mos-
tra de civilització romana no va 
trobar continuïtat a l’època mdie-
val, menys procliu als banys i la ne-
teja, especialment en terres cris-
tianes. Així, malgrat que moltes 
cases disposaven de comuna priva-
da o latrina, els fems s’emmagat-
zemaven a un pou mort o una bas-
sa i les necessitats es feien moltes 
vegades als orinals, llençant-les 
posteriorment al carrer, quan no 
s’anava directament a alleugerir-
les a l’arena de la platja.

No fou fins l’any 1848 quan l’ar-
quitecte municipal Miquel Garriga 

i Roca dissenyà el primer pla d’uri-
naris per a la ciutat, reformulat 
posteriorment l’any 1856 i el 1864, 
incloent dissenys ornamentals co-
ronats amb gerros amb flors, idea 
que posteriorment fou recuperada 
pel jove arquitecte Antoni Gaudi 
i per Enric Girossí, que dissenya-
ren el Quiosc Girossí, una parada-
quiosc de flors que dins incloïa un 
urinari. Tanmateix, fou finalment 
la proposta més austera de Josep 
Fontseré que s’acabà imposant.

Així, a partir de 1877 van co-
mençar a popularitzar-se els urina-
ris públics. L’any 1888 començà la 
importació de dissenys provinents 
de França i altres països europeus. 
Aquests rebien el nom de vespas-
sianes, en honor a l’emperador 
romà, i s’instal·laren en llocs tant 
emblemàtics de la ciutat com 
l’Arc del Triomf, la plaça Univer-
sitat o les Rambles. Precisament 
aquest darrer, ubicat a la Ram-
bla de les Flors, fou objecte de 
tres atemptats amb bomba (l’any 
1906 i 1907), que van causar dos 
ferits. Arran d’aquests fets, i des-
prés d’una campanya de pressió 
popular, l’Ajuntament va decidir 
desmantellar l’urinari el juliol de 
1908, cosa que va motivar que la 
publicació satírica l’Esquella de la 
Torratxa obrís una campanya per 
traslladar-lo al Museu Arqueològic 
i crear un monument commemora-
tiu a l’infaust pixador.

A partir de 1916, l’Ajuntament 
va decidir iniciar la construcció 
d’urinaris soterranis a les princi-
pals places de la ciutat: Universi-
tat, Palau, Lesseps i Urquinaona 
-aquest darrer ha sobreviscut fins 
el passat mes de març, quan fou 
enderrocat, tot i que es va tancar 
l’any 1999-. A partir del decret 
municipal de 1925, s’instaurà que 
tots els urinaris fossin soterrats i 

en alguns d’ells arribaren a instal·-
lar-se piscines, termes i dutxes. 
Tanmateix, els urinaris soterranis 
complien també altres funcions a 
més de les previstes per l’autori-
tat governativa, com ser punt de 
trobada de relacions homosexuals 
en temps on aquesta pràctica era 
castigada amb pena de presó.

El franquisme, amb el seu es-
pecial menyspreu pels serveis 
públics, no va preocupar-se per 
modernitzar la xarxa d’urina-
ris, els quals van convertir-se en 
instal·lacions obsoletes que ani-
rien tancant progressivament fins 
a l’arribada de la democràcia. No 
fou fins l’any 1984 quan l’Ajunta-
ment pre-olímpic, sota la batuta 
de l’alcalde Maragall, va decidir 
crear una nova xarxa d’urinaris 
públics individuals, coneguts com 
a cabines, comprats a França i que 
disposaven de fil musical i neteja 
automàtica. Aquests van donar 
servei a la ciutat fins a finals dels 
anys 90, quan l’alcalde Clos decidí 
clausurar-los a excepció de l’ubi-
cat a la Sagrada Família, que ro-
man encara dempeus.

Gràcies a aquest esforç per di-
ficultar la vida dels ciutadans, a 
principis del 2006 només quedaven 
15 urinaris públics en la ciutat. Fou 
aleshores quan s’aprovà la cons-
trucció dels primers urinaris d’obra 
en cent anys: un sota la Rambla a 
l’alçada de la plaça del Teatre i un 
altre al Convent dels Àngels. Des 
d’aleshores ençà, la xarxa ha aug-
mentat tímidament sense cobrir les 
necessitats d’una ciutat densa com 
Barcelona. És per aquest motiu que 
des de la Favb esperem que el nou 
govern municipal passi aviat de les 
paraules als fets i disposem d’un ser-
vei públic necessari per a una ciutat 
moderna com Barcelona; que no ens 
agafi amb els pixats al ventre!

Només cal passejar-
nos un capvespre 
pels carrers estrets 
i ombrívols dels 
barris del centre 
històric per copsar 
que Barcelona té un 
greu problema amb 
els orins al carrer. Ni 
les amenaces de multa 
ni les manguerades 
d’aigua han servit per 
eradicar-los

dAni CodinA
Els lavabos públics de Sagrada Família fa molts anys que es fan servir de vestidors dels treballadors de Parcs i Jardins

Dibuix d’un urinari dissenyat pel jove arquitecte Gaudí i exemple 
d’una vespassiana a les Rambles
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Seres invisibles pueblan Barcelona. Criaturas a las 
que nadie, o casi nadie, presta atención: inmigrantes, 
chamarileros, vagabundos, manteros… Seres marginales 
con sus sueños y sus esperanzas.  Invisibles.

ciu
dad

la

ocu
lta

Dolce & Gabanna

jESúS FERnándEz

La masa de turistas se mueve como 
una apisonadora de doble rodillo. 
Como una potente tuneladora o un 
topo embriagado que perfora Coll-
serola. En el puente sobre la Ronda 
del Litoral de Drassanes, en uno de 
los tres pasos de peatones que hay 
que salvar para saltar desde el Pa-
lacio de Capitanía hasta la sede de 
la Autoridad Portuaria, la masa de 
turistas, con sus wafer con nueces 
de pecán de McDonald’s y sus bol-
sas de Mango, te arrolla sin darte 
oportunidad para escapar. Si te 
caes, te pisan. Sólo sobreviven los 
manteros, personas, en su mayoría 
inmigrantes, colocadas entre la es-
pada y la ley para ganarse la vida, 
su sustento.

Entre una motocicleta mal esta-
cionada y un amarre de bicicletas, 
Moussa (nombre ficticio; “no nom-
bre, no foto”), con camisa de tin-
tes rojos, floreada, extiende una 
sábana rajada por la mitad. En ella 
se han cosido gafas de sol de varios 
tamaños y colores, copias de co-
tizadas marcas del sector (Oakley, 
Dolce & Gabbana, Ray Ban, Vogue, 
Dior…). Es el único ser viviente 
que permanece inmóvil entre la 

marejada de cruceristas (casi ca-
torce millones de turistas visitaron 
Barcelona en el 2011, y se espera 
que este verano se incrementen 
las cifras, pese a la crisis econó-
mica global): bañistas que hacen 
de las Ramblas una extensión de 
la Barceloneta; compradoras com-
pulsivas en el centro comercial de 
Maremagnum; canonistas que, tal 
si fueran el veterano de Vietnam 
Horst Faas, disparan con sus Canon 
en cualquier bocacalle a cualquier 
balcón de hierro forjado, y expe-
diciones de adolescentes franceses 
en viaje de fin de curso a la capital 
mediterránea de la party (sangría 
+paella, 15 euros).

Este reportero se acerca, es-
quivando a la tripulación del vele-
ro Club Med 2, hasta el minúsculo 
espacio en el que Moussa ha insta-
lado su puesto.

—Hola, amigo, mira, gafas, 10 
euros…

—Soy un periodista de la ciu-
dad, me gustaría hacerte unas pre-
guntas para la revista vecinal en 
la que colaboramos. Ese[señalo a 
Marc Javierre] es el fotógrafo que 
me acompaña…

—No, fotos, no. 
Moussa se muestra nervioso, 

pero por alguna razón no le inspi-
ramos ningún peligro. Mira hacia 
varias direcciones. A diez metros, 
enfrente de un puesto de helados, 
se han situado estratégicamente 
dos de sus colegas, con otras para-
das de gafas de sol. 

—¿Cómo te llamas?
—Moussa, pero no pongáis mi 

nombre.
—¿Llevas mucho tiempo ven-

diendo en la calle?
—Sí, muchos años.
—¿Cuándo llegaste a la ciudad?
—En el 2006.
—¿Y cuántos años tienes?
—Nací en 1986.
—¿De dónde vienes?
—De Senegal.
A cada pregunta, intrusiva, le-

vanta la cabeza y, subrepticiamente, 
echa una ojeada a los alrededores, 
como un lobo acorralado y en per-
manente estado de tensión. Apenas 
sonríe, pero intuye que no seremos 
nosotros quienes le hagamos daño.

—¿Es difícil la venta?
—Mucho, ahora, mucha policía, 

cada vez más…
Efectivamente, a cincuenta 

metros, tres uniformados de la 
Autoridad Portuaria vigilan, apos-
tados en las taquillas de Las Go-

londrinas. Pero Moussa conoce las 
caras, comprende el alcance de 
sus acciones, entiende sobre las 
competencias de las diferentes 
fuerzas de orden público y se ha 
dotado de un censor especial para 
intuir el riesgo innecesario.

—¿Dónde vives?
—En Jaume I, en un piso con 

otros.
—Y ¿has trabajado de alguna 

otra cosa?
—Sí, pero en ningún lado te quie-

ren y por eso vendo aquí en la calle.
—¿Cuánto has sacado hoy?
—Hoy, 15 euros. He vendido tres 

gafas, por cinco euros cada una…
—¿Cuántas horas llevas aquí?
—Todo el día. 
El mantero senegalés huele 

algo, instintivamente agarra un 
cordel con el que hará un hatillo 
de la sábana con sus productos.

—Y ¿has comido?
—Unas galletas.
—Y ¿cuánto sueles ganar?
—Normalmente, cuando gano 

20 euros me voy.
El chico se pone firme, rígido, 

igual que un gato cuando le esti-
ran de la cola. Aguza la mirada, 
pero este reportero no consigue 
ver nada por encima de las cabe-

zas de británicos con las narices 
y los mofletes rojos por la acción 
del sol. Blancas figuras femeninas, 
con la piel tersa de la revolucio-
naria Alexandra Kollontai, siguen 
a la manada, con una acuidad in-
esperada para captar las ofertas 
estivales, ensayo sobre el amor 
absorbente hacia las propiedades.

—Y ¿dónde compras el género?
—En los chinos.
—¡Salú!
Un grito en idioma wólof o man-

dinka se clava en el aire jaspeado 
de lenguas de medio mundo. Ha 
salido de las trincheras del cora-
zón de uno de los dos senegaleses 
de la caseta de helados Frigo, con 
los Maxibons y los cucuruchos Ex-
treme. Ellos han reconocido lo que 
otros ignoran: la policía secreta.

—¡Salú!
Cuando este reportero vuelve a 

girarse para seguir preguntando a 
Moussa, el mantero de Senegal ya se 
ha esfumado. No existe. Puso pier-
nas de por medio, como el prestigio 
del ilusionista Fu-Manchú después de 
decir ¡alehop! Nada. Ni humo.

Los turistas, con bolsas de H&M, 
pisan sobre las baldosas y, nueva-
mente, rellenan con sus cuerpos el 
espacio que les pertenece.

mARC jAviERRE
Preparados para salir corriendo
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Districte i
Amics de la rambla

Rambles, 88-94, 3r D
93 317 29 40 

Barceloneta
Guítert, 33-35, baixos
93 221 72 44
Servei planificació
(Palau de Mar)
Plaça Pau Vila, 1

casc Antic
Rec, 27, baixos
93 319 75 65
CCOO (USCOB)
Via Laietana, 16
CGT
Via Laietana, 18, 9a
Casal de Joves Alòs
Sant Pere més Baix, 55

cera, carrer de la
Carrer de la Cera, 11, int.
93 329 48 53

coordinadora casc Antic
Serra Xic, 4, baixos
93 310 53 33

Gòtic
Regomir, 3, principal
avbarrigotic@gmail.com
La Bodegueta
Palma de Sant Just, 7
La Tete-Cooperativa
Comtessa de Sobradiel, 4
El Glaciar
Plaça Reial, 7
Centre Cívic Pati Llimona
Regomir, 3

Nou de la rambla i 
rodalies

Nou de la Rambla, 22
93 301 88 67
CIAJ
Sant Oleguer, 6-8
El Cafetí
Sant Rafael, 18

Sala Baluard
Plaça Blanquerna, s/n

L’Òstia
Pescadors, 49

raval de ciutat Vella
Carme, 102
93 441 77 21
Taller de Músics
Requesens, 5

taula del raval
Carrer de la Cera, 44, bxs
93 442 46 68

Veïns en defensa de la 
Barcelona Vella

Sèquia, 5-7, baixos, 3a
vdbv@telefonica.net

Districte ii
Dreta de l’eixample

València, 302
615 41 80 12
Cafeteria Anem al Gra
Còrsega, 382
Llibreria Les Punxes
Rosselló, 260

esquerra de l’eixample
Avinguda Roma, 139, 
baixos
93 453 28 79

Fort Pienc
Alí Bei, 94-96
93 231 11 46
Consell de la Joventut
Ausiàs Marc, 60

Parc de l’escorxador
Viladomat, 214, 5è, 2a

ronda de sant Antoni
Ronda de Sant Antoni, 24
93 442 24 12

ronda de sant Pere
Ronda de Sant Pere, 7
Col∙legi de Periodistes
Rambla de Catalunya, 10
La Tapilla Sixtina
Bailen, 43

sagrada Família
València, 415, local 1
93 459 31 64
Forn d’en Pere
Dos de maig, 281

sant Antoni, barri
Avinguda Mistral, 30, 
baixos
93 423 93 54
Confeccions El Rellotge
Comte Borrell, 89
Celler de l’Estevet
Calàbria, 57
Pastisseria Bonastre
Tamarit, 136 

Autoservei Navarro
Avinguda Mistral, 6
Ateneu Layret
Villarroel,49
USTEC
Ronda Universitat, 29, 5è

Districte iii
Badal, Brasil i Bordeta

Daoiz i Velarde, 30
93 491 05 49

centre social de sants
Olzinelles, 30
93 331 10 07
Cotxeres de Sants
Sants, 79

Biblioteca popular Josep 
Pons
Constitució, 19 (Bloc 11 
de Can Batlló)

Font de la Guatlla-Magòria
Rabí Ruben, 22 B
93 424 85 06

França, barri de la
Mare de Déu del Remei, 
21, 1r
93 325 08 93

Hostafrancs
Callao, 9, baixos
93 421 79 19
Poliesportiu Espanya 
Industrial
Muntades, 37

La satalia
Cariteo, 26
93 329 36 72

Poble sec
Margarit, 23
93 441 36 65
Biblioteca Francesc Boix
Blai, 34
Centre Cívic El Sortidor
Plaça del Sortidor, 1

Polvorí, el
Segura, s/n
93 432 36 42

rambla de la Bordeta
Onzinelles, 30, baixos
93 331 10 07

sant cristòfol-Vivendes 
seAt

Coure, 8, baixos
93 432 34 71
Centre Cívic Can Cadena
Mare de Déu del Port, 397
Centre Cívic El Rellotge
Pg. de la Zona Franca, 
116
Centre Cívic La Bàscula
Foc, 128

triangle de sants
Masnou, 9, baixos
93 298 81 20

Districte iV
Barri de la Mercè

Herois del Bruc, 9
camp Nou

Trav de les Corts, 94, 
baixos
93 490 96 54

racó de les corts
Trav de les Corts, 94, 
baixos
93 448 03 11

sant ramon Nonat
Ptge. Jordi Ferran, 19-21

Xile, avinguda
Av. de Xile, 34, 11, 5è
93 440 35 12
Can Deu
Plaça de la Concòrdia, 13

Zona Universitària
Jordi Girona s/n
93 401 77 43

Districte V
Amics del barri de Laforja

Madrazo, 50, 2n, 2a
93 209 89 84

can caralleu
Guarderia, 12
93 280 07 24

can rectoret
Bohemis, 23
93 205 04 87

Font del Mont-Vallvidrera
Escales Font del Mont, 1 A

Mas Gimbau-can castellví
Pg. Solé i Pla, 16-18, int.
avvmagicc@hotmail.com

Mont d’Orsà-Vallvidrera
Reis Catòlics, 16-34 (casal)
93 406 90 53
Llibreria La Kktua
Plaça de Vallvidrera, s/n

Putxet
Passeig Sant Gervasi, 39-47
avputxet@hotmail.com

ronda General Mitre
General Mitre, 188 bis
mitre@mixmail.com

sant Gervasi de cassoles
Muntaner, 544, 2n
93 417 90 65

sant Gervasi sud
Laforja, 12-14 pral 3a
93 266 38 25

sarrià
Canet, 4
93 204 90 58

Forn de la Vila
Consell de la Vila, 9

tres torres
Rafael Batlle, 16, tenda 1
93 205 77 89

Districte Vi
camp d’en Grassot

Passatge Alió,12, baixos
600 603 605

coll-Vallcarca
Tirsó, 48 local
93 284 28 80
Centre Cívic d’El Coll
Aldea, 15-17

 

Gràcia Nord-Vallcarca
Bolívar, 15, 2n
93 211 26 27

travessera de Dalt
Travessera de Dalt, 6
93 210 52 89
Lluïsos de Gràcia
Plaça Nord, 7

Vila de Gràcia
Topazi, 29, 1r
93 217 60 88
Ateneu La Torna
Sant Pere Màrtir, 37, 
baixos
Centre Cívic La Sedeta
Sicília, 321
Centre Moral de Gràcia
Ros de Olano, 7-9
Hotel d’Entitats de 
Gràcia
Providència, 42
Info-espai
Plaça del Sol, 19-20
Poliesportiu Claror
Sardenya, 333
Poliesportiu Perill
Perill, 16-22
Tradicionàrius
Trav. de Sant Antoni, 6-8

Districte Vii
Baix Guinardó

Plaça Alfons X, 3
93 436 81 80

can Baró
Josep Serrano, 59-71
93 219 92 24

can Papanaps-Vallhonesta
Mura, 8, baixos
canpapanaps@yahoo.es

carmel, el
Feijoo, 10-12
93 357 57 48 

Centre Cívic El Carmel
Santuari, 27

clota, la
Av. Cardenal Vidal i 
Barraquer, 30
93 357 72 59

Font d’en Fargues
Pedrell, 69, baixos
ffargues@hotmail.com

Horta, barri d’
La Plana, 10, 1r
93 407 20 22
Centre de Serveis 
Personals
Plaça Santes Creus, 8 

Centre Cívic Matas i 
Ramis
Feliu i Codina, 20
Punt d’informació juvenil
Plaça Eivissa, 17, pral.

Joan Maragall del 
Guinardó

La Bisbal, 40-42, baixos
93 347 73 10
Cooperativa Rocaguinarda
Xipré, 13

Montbau
Roig Soler, 31, baixos
93 428 29 34

Parc de la Vall d’Hebron
Pl. Joan Cornudella, 13
93 428 68 66

sant Genís dels Agudells
Naïm, 5, tenda 1
93 417 03 67

Urbanització Vallhonesta-
Font del Gos

Camí de Cal Notari, s/n
93 428 20 42

Districte Viii
can Peguera

Vilaseca, 1
93 357 13 33
IGOP-UAB
Passeig d’Urrutia, 17
Casal de Barri de Can 
Peguera
Biure, 1

ciutat Meridiana
Rasos de Peguera, 210 bis
93 276 30 94
Centre Cívic Ciutat Nord
Rasos de Peguera, 19-25

Guineueta
Rambla Caçador, 1-3
93 428 46 23

 
 

Porta, barri de
Estudiants, 26-28
93 359 44 60
Centre Sóller
Plaça Sóller, s/n

Prosperitat
Argullós, 92
93 276 30 15
Casal de Barri de 
Prosperitat
Pl Àngel Pestaña, s/n

roquetes
Canteres, 57, baixos
93 359 65 72
Ateneu Popular de 9Barris
Port Lligat, s/n

 

torre Baró
Escolapi Càncer, 1
a.vecinostorrebaro@
hotmail.com

torre Llobeta
Santa Fe, 5, 1r, 4a
93 429 07 06
Centre Cívic Torre 
Llobeta
Santa Fe, 2, bis
SESE
Joan Alcover, 6

trinitat Nova
Pedrosa, 21
93 353 88 44

turó de la Peira
Pge de la Peira, 37, 
local 12
93 407 21 70
Can Basté
Passeig de Fabra i Puig, 
274

Vallbona
Avinguda Alzinar, 6
93 354 89 82

Verdum
Artesania, 96, baixos
93 276 02 30

Districte iX
Bon Pastor

Sant Adrià, 101, baixos
93 346 46 18

congrés, el
Felip II, 222
93 340 70 12
Casal de Barri del Congrés
Acàcies, 26

Meridiano cero
Torroella de Montgrí, 11
93 274 02 72

Navas, barri de
Biscaia, 402, baixos
93 340 51 85

Pi i Margall
Passeig Guayaquil, 53
93 311 41 93

sagrera, la 
Martí Molins, 29
93 408 13 34
Biblioteca Marina Clotet
Camp del Ferro, 1.3
Nau Ivanov
Hondures, 28-30

sant Andreu Nord-
tramuntana

Pg Torres i Bages,101-103
93 274 03 34 
 

sant Andreu del Palomar
Dr. Balari i Jovany, 14
93 345 96 98
Bar Versalles
Gran de Sant Andreu, 255
Biblioteca Ignasi Iglesias
Segadors, s/n
Can Guardiola
Cuba, 2
Centre Cívic St. Andreu
Gran de Sant Andreu, 111
Districte de Sant Andreu
Plaça Orfila, s/n

sant Andreu sud
Virgili, 24, 1a planta
93 346 72 03

trinitat Vella
Mare de Déu de Lorda, 2
93 274 19 58
C. Cívic de Trinitat Vella
Foradada, 36-38

Districte X
clot-camp de l’Arpa

Sibelius, 3, baixos
93 232 46 10
Casal Joan Casanelles
Pl. Joan Casanelles, s/n
Foment Martinenc
Provença, 595 

Diagonal Mar
Selva de Mar, 22-32
93 307 91 20

Front Marítim de Bcn
Taulat, 142, 5è A
696 43 57 83

Gran Via-Perú-espronceda
Gran Via, 1.002, 8è, 2a
93 308 77 34

Maresme
Rambla Prim, 45
93 266 18 56

Palmera centre, la
Maresme, 218, baixos
93 305 37 05

Paraguay-Perú
Gran Via, 1.144, baixos
93 278 06 93

Parc, del
Llull, 1-3
93 221 04 87

Pau, barri la
Concili de Trento, 320
93 313 28 99

Poblenou
Rambla del Poblenou, 49
93 256 38 40
El Tío Ché
Rambla del Poblenou, 
44-46
Farmàcia
Bolívia, 19
Llibreria Etcètera
Llull, 203

Provençals de la Verneda
Dr. Zamenhof, 25, baixos
93 307 46 95

sant Martí de Provençals
Andrade, 176
93 314 17 04
C. Cívic de Sant Martí
Selva de Mar, 215

el Besòs
Rambla de Prim, 64-70
93 278 18 62

Verneda Alta, la
Campo Arriassa, 99
93 314 58 13
Complex Esportiu 
Verneda
Binèfar, 10-14

Vila Olímpica
Jaume Vicenç Vives, 6
93 221 93 93

Associacions de veïns i veïnes de Barcelona i
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AlEjAndRo milàÉs tira AlEjAndRo milà

joSEp mARiA montAnER
El País, 10 de maig de 2012

El 19 de abril, la AV del Casc 
Antic y Vecinos en Defensa 
de la Barcelona Vella orga-
nizaron en el Palau de la 

Música un acto para recordar que 
los saqueadores confesos siguen li-
bres y para reclamar que se retire la 
recalificación que, aún hoy, permite 
construir el hotel contiguo. Y es que 
este caso de corrupción en la gestión 
del Palau y del hotel conseguido con 
tráfico de influencias constituye uno 
de los hechos más lamentables de 
nuestra historia urbana reciente. Y 
lo peor es que, excepto la restitución 
del Palau a una gestión adecuada, el 
conflicto está por resolver.

[...] Una Administración que de-
bería velar por el bien público, pero 
que está acostumbrada a tener solo 
en cuenta a los operadores podero-
sos, pactando los planes urbanís-
ticos a espaldas de la ciudadanía. 

El hotel del Palau
Una denominada sociedad civil que, 
como escribió Albert Recio en el 
Mientras Tanto digital (2008), tiene 
tanto peso y consta de entidades que 
parecen representar a la sociedad 
(como el FC Barcelona, el RACC o el 
Palau), pero que actúa movida por 
los intereses privados de sus insti-
tuciones. Es en este juego de los di-
ferentes campos de poder públicos y 
privados donde Millet y su equipo se 
movieron durante años: con la tapa-
dera de la sociedad musical se fue-
ron enriqueciendo a partir de aten-
der a los intereses empresariales e 
inmobiliarios, al tiempo que aporta-
ban una parte a la financiación de 
algún partido político que, desde su 
poder, dejaría impune la corrupción 
y negociaría la legitimación de sus 
asuntos con las Administraciones.

Es interesante analizar aquí el 
papel de los técnicos y profesionales. 
Históricamente, compartiendo inte-
reses de clase, han estado al lado de 
los intereses privados, pero a partir 

de principios del siglo XX empeza-
ron a trabajar para las Administra-
ciones, haciendo aportaciones claves 
y honestas, y a partir de los años 
sesenta empezaron a colaborar con 
los movimientos sociales. En este 
caso encontramos a arquitectos, in-
genieros, abogados y economistas en 
cada uno de los campos de fuerzas: 
intereses privados, sociedad civil, 
Administración y asociaciones ve-
cinales. Como los arquitectos que 
hicieron el proyecto de ampliación 
del Palau, una obra que sirvió para 
camuflar los desvíos de dinero. Y 
como la regidora de Ciutat Vella, la 
arquitecta Itziar González, que hizo 
lo imposible para introducir el saber 
del urbanismo en una gestión admi-
nistrativa a favor de la ciudadanía 
hasta que, exhausta, dimitió.

En este proceso quienes han ac-
tuado consecuentemente han sido los 
vecinos, que denunciaron en 2008 la 
operación del hotel, antes de que en 
2009 se descubrieran las graves irre-

gularidades contables en el Palau. 
Cuando la Administración no es ca-
paz de defender el bien común y la so-
ciedad civil actúa según intereses in-
confesables, ha de ser la masa crítica 
social la que defienda el bien público.

Y cuando se escriba la historia de 
la Barcelona reciente se va a com-
probar que, además de la ruptura 
que supuso el Fórum 2004 y de fra-
casos como la consulta de la Diago-
nal, uno de los hechos claves para 
perder las elecciones de 2011 fue la 
connivencia del anterior alcalde con 
los técnicos y funcionarios que tra-
mitaron irregularmente el cambio 
de calificación para hotel del Palau.

[...] Y es inadmisible que aún esté 
vigente el uso hotelero según la mo-
dificación del PGM y que, a pesar del 
acuerdo del plenario municipal de 
junio de 2010, aún no se haya anu-
lado dicha MPGM, mientras las tres 
fincas catalogadas siguen vacías, en-
vueltas en redes y tan lejos de ser un 
equipamiento para el barrio.
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La Favb
informa

Llibres
veïnals

Coincidint amb la Iniciativa Legisla-
tiva Popular sobre l’habitatge i les 
hipoteques, l’editorial Angle publica 
aquest llibre escrit pels activistes 
de la PAH Ada Colau i Adrià Alemany. 
L’obra explica les causes dels 300.000 
desnonaments ocorreguts des de 
l’any 2007, assenyala els responsa-
bles i analitza el paper que hi han ju-
gat les administracions públiques. En 
una segona part explica la lluita de la 
PAH, les campanyes i accions que han 
impedit que es portin a terme cen-
tenars de desallotjaments. L’obra es 
pot trobar a les llibreries al preu de 
16,50 euros. Carrer recomana la seva 
lectura a tothom qui creu imprescin-
dible la lluita pel dret a l’habitatge.

Quins són els tràmits administratius 
per tirar endavant una entitat? Com 
són les tasques de gestió i de dinàmica 
quotidiana? De quina manera podem 
enfortir la participació interna i la co-
municació en una organització?

Aquests i molts d’altres aspectes 
estan recollits i explicats a la Guia de 
gestió bàsica per a associacions, edi-
tada per la Fundació Confavc i firmada 
pel sociòleg Pep Martí Masferrer, ex-
pert en participació ciutadana. La pu-
blicació està pensada per ser una eina 
útil tant per a les associacions veïnals 
com també per a altres organitzacions 
del tercer sector. La trobareu en for-
mat pdf a la web de la Confavc.

http://www.fundacioconfavc.cat/
formacio/materials-i-documentaci

Guia de gestió per a associacions

El CoR RobAt

lCAtHERINA AZÓN

Ada Colau Ballano
Vocal d’Habitatge de la Favb 
i portaveu de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH)

“Podrà el Govern 
permetre’s el luxe 
d’ignorar demandes 
ciutadanes avalades 
per milers de firmes?”

puyAl

Ada Colau, 38 anys, viu de fa poc a Sagrada Família, és originària 
del Guinardó i fa vida al Casc Antic. La seva primera experiència 
de politització va ser en el moviment antiglobalització, per passar 
després a un activisme més lligat a la vida quotidiana, concretant-
lo en la lluita pel dret a l’habitatge.

Quan es crea la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca?
LA PAH es crea el febrer de 2009, fruit d’un treball previ d’ac-

tivistes que veníem defensant el dret a l’habitatge davant la bom-
bolla immobiliària, bàsicament a partir de l’experiència de V de 
Vivienda. Impulsem la PAH amb un doble objectiu: d’una banda, 
donar resposta als milers de persones que sabíem que s’haurien 
d’enfrontar al drama de les execucions hipotecàries i els desno-
naments després de l’esclat de la bombolla; de l’altra, aprofitar 
aquesta crisi per replantejar el model d’accés a l’habitatge mit-
jançant el sobreendeutament. Mercantilitzar l’habitatge ens ha 
portat a l’especulació primer, i a la ruïna després. La bombolla 
immobiliària ha enfonsat l’economia del país. És el moment de 
replantejar l’habitatge com a dret i no com a bé d’inversió.

Què és una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)?
Una ILP és un dels pocs mecanismes de “participació” que exis-

teixen a l’Estat espanyol. És la possibilitat de portar al Congrés 
una proposta de reforma legislativa directament des de la ciuta-
dania, sense passar per cap partit polític. Per assolir-la, s’han de 
recollir signatures seguint uns criteris molt estrictes (amb uns 
fulls determinats, validant fedataris davant la junta electoral, 
etc.). Una vegada recollides les signatures, el Congrés està obli-
gat a debatre la proposta, però no està obligat a aprovar-la. Així 
que es tracta d’un mecanisme de participació, però molt limitat.

Per què està tenint tants problemes la ILP?
A més d’aquestes dificultats, la ILP, impulsada per la PAH, 

l’Observatori DESC, Confavc, CCOO, UGT i la Taula del Tercer 
Sector, ha sofert més obstacles del que seria habitual. Perquè una 
ILP pugui començar, abans la taula del Congrés ha d’autoritzar-
la. En principi es tractava d’un mer tràmit formal, però en aquest 
“tràmit” la nostra ILP s’ha trobat un any sencer bloquejada amb 
diferents excuses. S’ha de recordar que la taula del Congrés està 
formada per diputats del PP i del PSOE, els dos partits més sen-
sibles als interessos de la banca.

Quins objectius té la ILP?
D’una banda es proposa una dació en pagament retroactiva 

perquè les famílies, amb el lliurament de la propietat de l’habitat-
ge, puguin saldar la totalitat del deute hipotecari i tinguin dret a 
una segona oportunitat. Es tracta d’acabar amb la perversa ano-
malia espanyola que està deixant milers de persones sense casa i 
amb el deute, condemnades de per vida. I exigim que això es faci 
amb efectes retroactius perquè les 350.000 famílies que ja han 
patit un procés d’execució a l’Estat, que són les que han provocat 
aquest debat, també tenen dret a aquesta segona oportunitat. A 
diferència del Govern, nosaltres no estem disposats a sacrificar 
ningú.

Què fer amb l’habitatge?
A part del problema del deute hi ha el problema de l’habitat-

ge: és injust i immoral, i atempta el sentit comú, que els bancs 
responsables de la crisi estiguin acumulant milers de pisos buits 
al mateix temps que milers de famílies es queden al carrer. Per 
això la ILP, a més de la dació en pagament retroactiva, en els 
casos de l’habitatge habitual planteja la paralització immediata 
dels desnonaments i la possibilitat de reconvertir la hipoteca que 
no es pot pagar en un lloguer social assequible que en cap cas no 
superi el 30% dels ingressos familiars. Així, les persones perdrien 
la propietat, però no l’habitatge.

Qui, com i on es pot firmar?
Segons la llei d’ILP, poden firmar tots els ciutadans més grans 

de 18 anys amb dret a vot en les últimes eleccions generals. Això 
exclou milers de persones d’origen estranger a les quals el siste-
ma sí que ha considerat ciutadanes en el moment d’estafar-los i 
hipotecar-los per a tota la vida, però a les quals se’ls neguen els 
drets polítics més bàsics, com el dret al vot. És a dir, milers de 
persones afectades queden excloses de la possibilitat de firmar. 
Davant de tal injustícia, hem fet uns fulls especials per recollir 
igualment aquestes signatures, perquè per a nosaltres sí que són 
importants i compten igual que la resta. No les podrem registrar 
a la junta electoral, però les inclourem al nostre propi recompte 
final. En tots el punts de recollida de signatures estaran dispo-
nibles els dos plecs, els oficials i els no oficials per a persones es-
trangeres.

Quantes signatures es necessiten i quin és el termini de 
lliurament?
La llei estableix que es necessiten 500.000 firmes en un ter-

mini màxim de 9 mesos. En el nostre cas, el termini acaba el 31 
d’octubre. Però pretenem recollir moltes més de 500.000: volem 
que quedi clar que aquestes demandes són un autèntic clamor 
popular. Així que, si en recollim milions, més força tindrem. De 
moment hem imprès i distribuït 3 milions de signatures: esperem 
que se n’hagin d’imprimir més.

Amb quines altres iniciatives es pot participar a la ILP?
A més de firmar, les persones poden fer-se fedatàries i ajudar a 

recollir signatures. També seran benvingudes totes les propostes, 
com xerrades, actes públics, etc, que ajudin a fer difusió de la ILP.

Com veus l’experiència de treball conjunt entre la PAH, el 
moviment veïnal, sindicats i consumidors?
La PAH ve treballant des dels seus orígens amb el moviment 

veïnal. És una aliança natural: el moviment veïnal és un movi-
ment de base, molt lligat al territori i amb una llarga tradició 
en la defensa del dret a l’habitatge, per la qual cosa de segui-
da moltes plataformes d’afectats s’han apropat a las associaci-
ons de veïns. Com en el cas de Barcelona, on la PAH col·labora 
molt a prop amb la Favb i es reuneix en el seu local. En un segon 
moment, quan s’ha aconseguit estendre el moviment, la ILP ha 
visibilitzat el recolzament social creixent a les demandes de les 
persones afectades, sumant els sindicats i totes les entitats del 
tercer sector. Encara que parlem d’organitzacions molt diferents 
amb maneres de fer diferents, sens dubte és molt positiu que es 
generin espais de coordinació amplis que permetin sumar forces.

La ILP no està condemnada al fracàs?
No som ingenus: sabem que el PP té majoria absoluta i que 

en diferents ocasions ja s’ha manifestat contrari a les nostres de-
mandes. Però ara el context és diferent respecte a fa dos anys: les 
propostes plantejades a la ILP tenen un amplíssim recolzament 
social (no només de les persones afectades i de les organitzaci-
ons socials, també des de l’àmbit judicial o des dels ajuntaments 
-més de 200 han aprovat mocions recolzant les demandes-). La 
ILP serà un procés en el qual es visibilitzarà i consolidarà aquest 
clamor popular. En un moment en què el Govern pateix una crisi 
de legitimitat i de desgast, especialment per una política de re-
tallades molt agressiva, ¿podrà permetre’s el luxe d’ignorar les 
demandes ciutadanes avalades per centenars de milers, potser 
milions de signatures? Jo crec que no.

Et veig optimista.
El procés de la ILP és important en si mateix perquè ens per-

met enfortir el moviment. Estarem permanentment als carrers 
i places durant els pròxims mesos, generant debat, teixint ali-
ances... Si finalment el Govern comet l’arrogància d’ignorar les 
propostes de la ILP, tindrem un moviment més fort que mai dis-
posat a apujar el to de les seves accions fins aconseguir allò que 
considerem just.

Iniciativa Legislativa Popular
de regulació de la dació en pagament, paralització dels desnonaments i lloguer social

COM PARTICIPAR DES DELS BARRISNecessitem almenys 
mig milió de signatures 
abans de l’octubre 
perquè el Congrés 
debati la proposta 
ciutadana

3 Recollint signatures
3 organitzant actes informatius
3 Col·locant taules de firmes a les festes 
majors...
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“No som criades, 
som treballadores!”

Isabel Orella
Presidenta de 
Sindihogar

mERitxELL m. PAuné
entrevista

AnnA CARLotA
fotografia

Rato i les rates
No ha quedat clar si ha abandonat el vaixell com les rates, just 
abans d’enfonsar-se, o si ha estat el Govern qui l’ha tirat per la 
borda, seguint les instruccions dels corsaris de la gran banca: 
Emilio Botín (Santander), Isidre Fainé (la Caixa) i Francisco 
González (BBVA). El cas és que el capità de Bankia, Rodrigo 
Rato, és un pirata que no ha marxat amb les mans buides. L’han 
indemnitzat amb 1,2 milions d’euros després d’haver cobrat un 
sou, l’any 2011, de 2,34 milions. Un treballador que cobri el salari 
mínim trigaria més de dos segles a cobrar la mateixa nòmina que 
Rato en un any. El seu substitut al timó de Bankia, José María 
Goirigolzarri, és un altre pirata que ja s’havia prejubilat del BBVA 
amb una indemnització de 68,7 milions. Potser ara treballa de 
gratis per acabar d’enfonsar el vaixell? O per mirar de reflotar-
lo? Amb diners públics, és clar. Milers de milions que el Govern 
diu que no té per educació o sanitat però sí per nacionalitzar les 
pèrdues de Bankia. Què hem de fer? Doncs preparar l’abordatge. I 
que corrin rates.

Isabel Orella no es rendeix fàcilment. 
La cerca d’un futur millor la va fer 
creuar l’Atlàntic fa sis anys i aterrar 
a Barcelona amb un contracte de 
treballadora de la llar, interna. Va deixar 
enrere la professió de farmacèutica 
-havia estudiat a la universitat i tingut 
establiment propi al seu Paraguai natal- 
i es va posar a netejar terres, fregar 
cassoles i planxar camises durant dos 
anys i mig, convivint els set dies de la 
setmana amb la família que li pagava 
el sou. “No em cauen els anells per 
treballar del que sigui”, recalca.

Ni els anells, ni l’esperança, perquè 
avui Orella presideix molt il·lusionada 
el primer sindicat de treballadores de la 
llar, Sindihogar -també Sindillar, s’han 
registrat amb els dos noms-, de moment 
d’abast català. Va ser fundat el passat 
octubre, tot i que no es presentaren 
oficialment fins al desembre. De moment 
aixopluga un centenar de dones de 
16 països, “incloent Espanya”, com 
remarca ella. “Sabem que també hi ha 
homes fent feines de neteja i cura a 
les llars, però fins ara no se n’ha afiliat 
cap”, lamenta. Diverses associacions 
feministes i d’immigració les han ajudat 
a constituir-se, però ara ja funcionen 
amb plena autonomia. “Les decisions 
les prenem horitzontalment i tothom 
participa i ajuda, encara que s’escullin 
càrrecs un cop l’any”, avisa. No han 
volgut entrar als sindicats majoritaris. 
“Han consentit que les treballadores 
de la llar estiguessin discriminades 
legalment i socialment”, els acusa 
Orella, que també els recrimina haver 
firmat la llei de regulació del sector 
impulsada per José Luís Rodríguez 
Zapatero.

Aquesta llei, que entra en vigor 
el juny, incorpora millores com el 
dret al descans diari i setmanal 
-per impedir jornades de 24 hores en 
el cas de les internes-, a vacances, a 
baixa per malaltia, a revisió salarial 
segons l’IPC i a pagues extra. I estableix 
l’obligatorietat de contracte. Vet aquí 
la qüestió. A partir del juny caldrà 
contracte fins i tot per a feines d’una 
hora al mes i ja no serà possible que 
la pròpia treballadora aboni pel seu 
compte la quota de la Seguretat Social. 
“Així que si els patrons no volen fer-te 
contracte, et quedes fora del sistema de 
cotització i de qualsevol de les millores 
aprovades”, rebat Orella. Per a elles, és 
molt més que perdre un lloc de treball: 
la nova llei no els dóna dret a cobrar 
atur i, en el cas de les immigrades, 
sense contracte poden perdre el permís 
de residència.

“No han informat prou ni han 
previst cap incentiu fiscal perquè els 
patrons ens facin contracte”, adverteix. 
“Haurem de seguir treballant en negre 
o hi haurà acomiadaments massius”, 
pronostica. Malgrat que ella mateixa 
va ser acomiadada per aquest motiu, 
no ho diu amb veu derrotada, sinó ben 
ferma. “Aquest abisme imminent ens 
empeny encara més a lluitar, a fer sentir 
la nostra veu”, subratlla. Entre els 
serveis que ofereixen a les afiliades hi ha 
formació en drets i deures, assessories 

LAPEDRA

amb una advocada i una persona de 
suport que les acompanya a negociar 
contractes problemàtics. També obren 
el seu local del Poble Sec (al carrer 
Font Honrada 44, baixos) cada dissabte 
de 17 a 19 hores per atendre persones 
no afiliades que necessitin consell o 
informació i han obert el blog http://
sindihogarsindillar22.blogspot.com.es/. 
S’ha acabat sentir-se soles!

“Quan immigrem ens sentim molt 
soles, aquí. Pertànyer a una associació 
t’ajuda moltíssim”, reconeix la 

presidenta. Entre el primer centenar 
de sindicades n’hi ha que ja tenien 
experiència associativa als països 
d’origen, però d’altres com ella no havien 
militat mai enlloc. Orella compagina la 
presidència de Sindihogar amb múltiples 
feines de neteja a cases i despatxos, 
l’atenció a la família -està casada i té 
dos fills- i algun curset de català. “Ara 
em tocaria fer tercer, però tinc tan poc 
temps...”, sospira. Es nota que encara 
li fa vergonya parlar en català, però va 
deixant caure paraules catalanes mentre 
xerra, desimbolta, en castellà.

La crisi les ha esquitxades de valent, 
explica: “Moltes famílies ens diuen 
que ja no poden pagar una dona de fer 
feines o ens redueixen les hores, perquè 
estan a l’atur”. A més, alguns patrons 
han intentat fer el viu amb l’excusa 
de la nova llei i només accedeixen a 
contractar-les amb una dràstica baixada 
de sou. “Si abans em pagaven 10 euros 
nets l’hora, ara volen restar d’aquí el 
que els costi el contracte. O pitjor, 
pagar-me el sou mínim interprofessional, 
6 euros”, exemplifica. També els arriben 
moltes denúncies d’abusos laborals i de 
salut, des d’internes a qui obliguen a 
pagar de la seva butxaca una suplent pel 
dia de festa setmanal fins a una dona 
a qui van negar l’atenció mèdica i va 
acabar morint d’una meningitis.

“Volem que es reconegui el nostre 
treball i la nostra dignitat, com se 
li reconeix a qualsevol treballador”, 
reclama Orella. “Se’ns ha amagat 
darrere la porta de les cases, hem estat 
invisibles molt de temps. Però no som 
criades, som treballadores”, reivindica 
Orella. Tot i les traves legals, l’estigma 
social i les injustícies viscudes, té molta 
fe en el projecte que presideix: “Serà 
una lluita molt difícil i molt dura, però 
ens en sortirem”.


