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joRDi mumbRú

La zona afectada és la que hi 
ha entre el centre comercial i 
les vies del tren, en l’eix que 
està previst que es transformi 
a partir de la construcció de 
l’estació de tren de la Sagre-
ra. En aquest espai, l’empresa 
propietària del centre comer-
cial, la multinacional holan-
desa Unibail Rodamco, vol ai-
[HFDU� TXDWUH� JUDQV� HGLÀFLV� GH�
20 pisos d’alçada i un altre 
TXH�DUULEL�ÀQV�DOV�����(Q�WRWDO��
està previst que s’hi constru-
eixin 588 habitatges. Els bai-
[RV� G·DTXHVWV� HGLÀFLV� HVWDUDQ�
ocupats per noves botigues del 
centre comercial, que actual-

ment és el més gran de Cata-
lunya.

Tant l’ampliació de la su-
perfície comercial, com la 
FRQVWUXFFLy� GHOV� HGLÀFLV� SHU�
fer habitatges, seran possibles 
JUjFLHV�D�XQD�UHTXDOLÀFDFLy�MD�
que, actualment, la immensa 
PDMRULD� GHO� WHUUHQ\� pV� VzO� LQ-
dustrial. En total, la superfí-
cie on el centre comercial vol 
dur a terme aquesta ambiciosa 
operació ocupa 92.000 metres 
quadrats, 20.000 dels quals 
són de sostre comercial i els 
72.000 restants són industri-
als. El repartiment que queda 
GHVSUpV� GH� OD� UHTXDOLÀFDFLy�
VyQ��������PHWUHV�TXDGUDWV�GH�
VRVWUH�FRPHUFLDO� L��������PpV�

destinat a habitatge.
$� FDQYL� GHO� JUDQ� EHQHÀFL�

que tindrà l’empresa propie-
tària, haurà de gastar-se uns 
diners per fer també l’escola 
de La Maquinista, que fa sis 
anys que està en barracons i 
que la Generalitat no té cap 
LQWHQFLy� GH� FRQVWUXLU�� /·$MXQ-
WDPHQW� GHIHQVD� HO� SURMHFWH�
perquè generarà llocs de tre-
ball i perquè així, els alumnes 
GH�O·HVFROD�SRGUDQ�WHQLU��SHU�À��
unes instal·lacions més dignes. 
3HUz�HOV�VHXV�DUJXPHQWV�QR�KDQ�
acabat de convèncer.

6HQVH�VXSRUW�VXÀFLHQW

(O�SROqPLF�SURMHFWH�MD�KD�HVWDW�
en exposició pública i en perío-
de d’al·legacions. Si res no can-
via, es debatrà durant el darrer 
SOH�GH�O·DQ\�SHUz�HQFDUD�QR�HVWj�
gens clar que pugui ser aprovat. 
A la votació inicial, el PSC, el 
PP i UxB es van abstenir, men-
tre que ICV-EUiA s’hi va oposar 
frontalment i el considera “un 
pla redactat directament pel 
promotor privat”, segons la 
regidora Janet Sanz. L’alcalde 

necessita convèncer els socia-
listes o els populars per donar 
llum verda al nou barri.

Des del PP no veuen amb 
ERQV� XOOV� HO� SURMHFWH�� MD� TXH�
consideren que per solucionar 
el problema de les escoles en 
barracons cal un pla general i 
no anar posant pegats. 

Els socialistes, per la seva 
EDQGD��KDQ�FULWLFDW�HO�SURMHFWH��

SHUz� QR� WDQW� SHO� TXH� VLJQLÀFD��
sinó perquè en la seva redacció hi 
ha errors que, segons asseguren, 
vulneren la normativa en favor 
dels propietaris i provoquen que 
O·$MXQWDPHQW� GHL[L� G·LQJUHVVDU�
6 milions d’euros que li perto-
FDULHQ�HQ�O·RSHUDFLy��/D�OOHL�À[D�
TXH�O·$MXQWDPHQW�Wp�GUHW�DO�����

La Maquinista

L’Ajuntament ha obert una nova porta per 
DFRQVHJXLU�UHFXUVRV��XWLOLW]DU�OHV�UHTXDOLÀFDFLRQV�
de sòl per facilitar l’enriquiment de les empreses 
propietàries i demanar-los a canvi que 
construeixin equipaments públics. El laboratori 
és el Bon Pastor, on el Centre Comercial La 
0DTXLQLVWD�FRQÀD�HQ�DL[HFDU�WRW�XQ�EDUUL�QRX

DANi CoDiNA

/·HVFROD�/D�0DTXLQLVWD��TXH�SRUWD�VLV�DQ\V�HQ�EDUUDFRWV��
WLQGUj�XQ�QRX�HGLÀFL�SDJDW�SHO�FHQWUH�FRPHUFLDO��8QD�
GHVSHVD�PtQLPD�FRPSDUDGD�DPE�HOV�JXDQ\V�TXH�REWLQGUj�
DPE�OD�VHYD�DPSOLDFLy�JUjFLHV�D�OD�UHTXDOLÀFDFLy�GHO�VzO

OLes entitats veïnals 
defensen que l’escola 
l’ha de construir 
l’administració 
sense “pelotazos” ni 
xantatges al veïnat

Nou laboratori 
del ‘pelotazo’

GHO� EHQHÀFL� TXH� REWp� HO� SULYDW�
DPE� O·DSURÀWDPHQW� XUEDQtVWLF��
Segons l’assessor d’urbanisme 
dels socialistes, David Martínez, 
HO�EHQHÀFL�TXH�WUDXUj� OD�PXOWL-
nacional s’ha calculat molt a la 
baixa, de manera que aquest 
����HQ�UHDOLWDW�pV�PROW�LQIHULRU��
Segons els seus càlculs li perto-
FDULHQ����PLOLRQV��HQOORF�GHOV���
que han calculat. Els socialistes 
han presentat al·legacions de-
QXQFLDQW�O·HUURU�SHUz�HQ�FDV�GH�
UHFWLÀFDU�VH� DTXHVW� SUREOHPD�
ÀQDQFHU��SRGULHQ�GRQDU�VXSRUW�D�
OHV�UHTXDOLÀFDFLRQV�

9HwQV�L�FRPHUFLDQWV� 
HQ�FRQWUD

Els que també hi han presen-
tat al·legacions són els repre-
sentants de les associacions de 
veïns de Sant Andreu i el Bon 
Pastor. Inicialment, les dues 
entitats havien intentat arribar 
a un acord amb la recent cre-
ada Associació de Veïns de La 
Maquinista per presentar tots 
MXQWV� OHV�DOĊOHJDFLRQV��SHUz�QR�
ha estat possible.

Les entitats que s’oposen al 
SURMHFWH� WHQHQ�XQD� OODUJD� OOLV-
ta de retrets. El primer, segons 
fonts de l’Associació de Veïns 
de Sant Andreu, és que “l’es-
cola s’ha de fer i l’ha de pagar 
l’administració amb els seus 
diners, no amb “pelotazos” ni 
amb xantatges als veïns”. Tam-
bé reivindiquen que es man-
WLQJXL�HO� VzO� LQGXVWULDO�� MD�TXH�
amb la construcció de l’Estació 
de la Sagrera es poden generar 
nous llocs de treball i donar un 
impuls als polígons de la zona, 
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segons Paquita Delgado, 
presidenta de l’Associació 
de Veïns del Bon Pastor.

Els comerciants de Sant 
$QGUHX�� TXH� MD� ID� WHPSV�
que pateixen per culpa de 
la crisi, també s’oposen al 
SURMHFWH�L�HO�YHXHQ�FRP�XQD�
forta amenaça.

Els únics que no han po-
sat el crit el cel són els pa-
res i mares dels alumnes de 
l’escola afectada i la recent 
creada Associació de Veïns 
La Maquinista, molt vincula-
da a l’AMPA. Elisabet Ureña, 
presidenta de l’AMPA, cele-
EUD�TXH�V·KDJL�GHVEORTXHMDW�
SHU�À�OD�FRQVWUXFFLy�GH�O·HV-
FROD�TXH�MD�ID�GRV�DQ\V�TXH�
hauria d’estar construïda. 
És conscient de la polèmica 
que està generant i, evi-
dentment, els ha afectat: 
“Ho havíem somniat com 
una cosa molt alegre i ara 
està derrotant molt”, va la-
mentar. Tot i així, recorda 
que “és molt urgent la cons-
trucció de l’escola i calia do-
nar un pas, fos el que fos”.

mARC ANDREu

/·RÀFLQD� G·LQIRUPDFLy� XUEDQtV-
WLFD� GH� O·$MXQWDPHQW� DPDJD�
misteris del 22@ que cal quali-
ÀFDU�G·H[SHGLHQWV�;��$UD�TXH�OD�
Torre Agbar es ven al fons Emin 
&DSLWDO�SHU�HQWUH�����L�����PLOL-
ons d’euros perquè s’hi instal·li 
un hotel de luxe de la cadena 
+\DWW��pV�LQWHUHVVDQW�DLUHMDU�XQ�
parell d’aquests expedients. 
Un despulla la mole de formigó 
de 20 plantes que porta anys 
inacabada a la cruïlla de Dia-
JRQDO�DPE�3HUH�,9��MXVW�GDYDQW�
de l’Hotel Me i del Parc Central 
del Poblenou. L’altre expedient 
revela un canvi de cromos mul-
tinacional al solar de Sancho de 
Ávila amb Àlaba on el 2006 van 
VHU�GHVDOORWMDWV� HOV� DUWLVWHV�GH�
circ i okupes de La Makabra.

Els expedients públics 
G·REUHV�D�'LDJRQDO�3HUH�,9��RÀ-
FLDOPHQW�'LDJRQDO�������QR�HOV�
WHQHQ� D� O·RÀFLQD� FHQWUDO� G·LQ-
formació urbanística. Diuen 
que estan guardats a l’Arxiu del 
'LVWULFWH�GH�6DQW�0DUWt��3HUz�VL�

fas la instància preceptiva per 
consultar-los, et diuen que 
WDPSRF�� TXH� O·$MXQWDPHQW� HOV�
té demanats en préstec i per 
a ús exclusiu. Transparència? 
No, inquietant presa de pèl. 
Perquè rebuscant entre papers 
RÀFLDOV��LQWHUQHW��O·KHPHURWHFD�
i el registre de la propietat se 
sap que a Diagonal-Pere IV les 
obres aturades fa anys per la 
crisi immobiliària amaguen un 
PDFURSURMHFWH� LQLFLDW� HO� �����
DPE� DXWRULW]DFLy� SHU� IHU� ����
habitatges, tres locals comer-
cials i 208 places de pàrking 
en dos blocs de 22 i 6 plantes. 
8Q�SURMHFWH�RULJLQDO�GHOV�DUTXL-
tectes Salazar i Navarro, xifrat 
ID�XQD�GqFDGD�HQ������PLOLRQV�
d’euros, que és impactant.

3HUz� HO� TXH� UHDOPHQW� DODU-
PD�GH�O·HGLÀFL�LQDFDEDW�pV�TXH��
des del 2005, té secreta auto-
ULW]DFLy�SHU�FUpL[HU�ÀQV�D�OHV����
SODQWHV������PHWUHV��L�XQ�QRP-
EUH�Pj[LP� GH� ���� KDELWDWJHV��
I qui diu que no podrien ser 
habitacions d’hotel? Trinquete 
5HVLGHQFLDO� 6$� L� (GLÀFDFLRQHV�
Maragall SA, a nom dels quals 
van els permisos d’obres i de 
JUXHV�²DWXUDGHV�ID�DQ\V�SHUz�GH�
llicència renovada, com a mí-
QLP��ÀQV�DO��������VyQ�HPSUHVHV�

pantalla amb seu a l’Hospitalet 
i estrets lligams amb els grups 
Hesperia i NH. Prèvia adquisi-
ció als anys 90 a Metrovacesa 
i Cepsa, el propietari últim del 
solar i de les llicències d’obres 
GH�'LDJRQDO������pV�O·HPSUHVDUL�
immobiliari i hoteler José Anto-
nio Castro. De fet, el delata el 
cartell d’una de les grues. Ga-
llec nascut a Venezuela i hereu 
de les Construcciones Castro 
IXQGDGHV� HO� ����� D� %HOOYLWJH��
l’impulsor de l’Hesperia Tower 
de l’Hospitalet, president del 
grup Hesperia i soci de la ca-
dena NH tenia, el 2008, un pa-
trimoni valorat en 2.000 mili-
ons d’euros. La crisi no se li ha 
assentat bé i ara Castro, o el 
seu principal creditor, el Banco 
Santander d’Emilio Botín, po-

den tenir la temptació de re-
prendre les obres al Poblenou 
qui sap amb quina intenció. Al 
misteri hi contribueix que els 
H[SHGLHQWV�G·REUHV�PDMRUV�DPE�
UHIHUqQFLD� �������/0������ L�
�������/0������ HVWLJXLQ� IRUD�
de consulta pública des d’abril 
L�QRYHPEUH�GHO������

/·DOWUH�H[SHGLHQW�;�GHO���#��
el de l’illa compresa entre 
Sancho de Ávila, Álaba, Tànger 
i Àvila, amaga uns més que sos-
SLWRVRV�MRFV�GH�PDQV�XUEDQtVWLFV�
MD�FRQVXPDWV��(O������HV�YD�GH-
VDOORWMDU�/D�0DNDEUD�SHUTXq�OD�
propietat hi pogués especular 
tranquil·lament. Amb excepció 
GH�OD�IUDQMD�G·KDELWDWJH�FRQVR-
lidat de Tànger i de la fàbrica 
de Cafès Unic en una cantona-
GD�� O·REMHFWH�GHO� GHVLJ� HUD� XQ�

solar industrial amb alts plata-
ners propietat de la gran cons-
tructora Copcisa, de la família 
vallesana Carbonell, a través 
de la societat pantalla Larig 
SL. Va ser Copcisa qui, segons 
consta en un document notarial 
DGMXQW� DOV� H[SHGLHQWV� XUEDQtV-
tics, va acordar amb Peñíscola 
Plaza Suites SL de Vinarós i amb 
O·$MXQWDPHQW�GH�%DUFHORQD�PR-
GLÀFDU��HO�������HO�SODQHMDPHQW�
SHU�DVVLJQDU�D�DTXHVWD�ÀQFD�GHO�
22@ “ús hoteler en la seva to-
talitat”.

&DQYL�GH�FURPRV

El cas és que, on per neces-
sitats imperioses de la ciutat 
havia d’haver-hi hotels, avui 
segueix havent-hi els plataners 
i un cartell de Servihabitat que 
diu: “En venda”. Efectivament, 
en algun moment la immobili-
ària de La Caixa es va fer amb 
O·KHFWjUHD� L�PLWMD�GHO�VRODU�GH�
&RSFLVD�� 3HUz� MD� QR� pV� VHX��
malgrat el cartell. Des del 6 
GH�PDUo� GH� ����� pV� SURSLHWDW�
d’Unibail Rodamco, una de les 
principals immobiliàries euro-
pees, amb seu a París. I amb 
XQ�REMHFWLX�EHQ�FRQFUHW�L�OHJL-
WLPDW� SHU� XQD� QRYD� PRGLÀFD-
FLy�GHO�SODQHMDPHQW��DSURYDGD�
LQLFLDOPHQW� HO� MXOLRO� GH� ����� L�
GHÀQLWLYDPHQW� O·DEULO�GH�������
transferir la seva superfície 
FRPHUFLDO� L� HGLÀFDEOH� DO� &HQ-
WUH�&RPHUFLDO�*OzULHV��GHO�TXDO�
els principals propietaris són... 
8QLEDLO�5RGDPFR�������L�&DUUH-
IRXU��������(Q�VtQWHVL��HO�TXH�KD�
passat és que les recents obres 
de reforma i ampliació del Cen-
WUH�&RPHUFLDO�*OzULHV�L�GHO�VHX�
Carrer Verd no podien ser legals 
sense la transfusió urbanística 
provinent de Sancho de Ávila.

On fa pocs anys era d’inte-
rès general l’ús intensiu hote-
ler, ara queda sobre plànol una 
zona verda amb el lloable pre-
text de “preservar l’arbrat de 
plataners”. Així, textualment, 
ho argumenta la proposta mu-
QLFLSDO� GH� PRGLÀFDFLy� GHO� 3OD�
General Metropolità aprovada 
HO������L�TXH��HQ�XQ�SULPHU�PR-
PHQW�� YD� IHU� ULXUH� ÀQV� L� WRW� D�
la direcció general d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme de la 
Generalitat: va informar des-
favorablement de l’operació 
perquè no veia clar ni el canvi 
G·XVRV��R�GH�FURPRV��QL�JDUDQWL-
da la supervivència dels plata-
QHUV��/·$MXQWDPHQW�YD�HVPHQDU�
amb més informes els errors 
detectats per la Generalitat i, 
amb Artur Mas de padrí, es va 
SRGHU� LQVFULXUH� ÀQDOPHQW� DO�
DOGC el matrimoni de conveni-
qQFLD�HQWUH�O·DOFDOGH�;DYLHU�7UL-
as i la núvia francesa d’Unibail 
Rodamco.

L’antropòleg urbà 
José Mansilla 
considera que 
aquesta operació 
representa “un 
pas més cap a 
l’externalització i la 
venda de la ciutat” 
i està convençut 
que l’Ajuntament, 
com altres 
administracions, 
estan utilitzant 
“la crisi com 
OD�MXVWLÀFDFLy�
perfecta per a la 
privatització”. 
Mansilla, que 
forma part del 
Grup de Recerca 
sobre Exclusió i 
Control Socials de 
la Universitat de 
Barcelona, considera 
que l’argument de la 
crisi és només una 
excusa, “Barcelona 
és una ciutat que té 
superàvit”. Mansilla 
va assegurar que 
aquesta operació 
no té res a veure 
amb l’Smartcity que 
tant defensava CiU 
durant la campanya 
electoral i que es 
basa en “una classe 
creativa que té un 
valor afegit. Aquí 
no s’està inventant 
res, més aviat s’està 
transformant una 
ciutat industrial en 
una de serveis on 
el sòl es converteix 
en producte, en un 
element de valor i de 
plusvàlua”.

“Un pas 
més cap a la 
venda de la 

ciutat”

Expedients X 
a la zona del 22@

OEl 22@ amaga un seguit 
GH�VRVSLWRVRV�MRFV�GH�
mans urbanístics entre 
HPSUHVHV�L�$MXQWDPHQW��
alarmants per la seva 
poca transparència

m. A.

/·HGLÀFL�GH�'LDJRQDO��HQ�REUHV�GH�ID�DQ\V��SRGULD�SXMDU�ÀQV�D����SODQWHV



CARRER130 desembre 2013 D’ENTRADA 4

m. EugENiA ibáñEz

El día que alguien decida es-
cribir la historia de la corrup-
ción en España, los primeros y 
más amplios capítulos de esa 
vasta enciclopedia tendrán 
como escenario los despachos 
RÀFLDOHV� GH� SHTXHxRV� \� JUDQ-
des ayuntamientos. Ahí, o en 
los restaurantes próximos, se 
han gestado toda suerte de 
WUXHTXHV�� FDPELR� GH� FDOLÀFD-
ciones urbanísticas, concesión 
de licencias que desbordaban 
OD� OHJDOLGDG� \� UHFDOLÀFDFLRQHV�
de suelo no urbanizable, entre 
otras variantes.

Ahí también se ha pergeñado 
lo que se ha venido llamando 
“urbanismo concertado” entre 
propietarios y promotores, por 
un lado, y la administración por 
el otro, es decir, acuerdos que 
implican algo tan simple como 
“dígame usted lo que quiere 
construir y yo le aprobaré la 
normativa pertinente”.

Y así, entre planes urbanís-
ticos de alto calado y construc-
ciones menos ambiciosas ha ido 
quedando un poco de todo, des-
de las grandes corruptelas hasta 
compensaciones que no siem-
pre han tenido a los ciudadanos 
FRPR� EHQHÀFLDULRV�� DGREDGR�
todo con grandes dosis de ne-
gligencia e irresponsabilidad por 
parte de los políticos que permi-
tieron esas operaciones y de los 
WpFQLFRV� TXH� FHUUDURQ� ORV� RMRV�
ante lo que se les ponía delante.

´3RU�HO�ELHQ�GH�OD�FLXGDGµ

Los políticos han abusado de 
una libre interpretación de la 
normativa urbanística que ellos 

mismos habían aprobado, en 
RFDVLRQHV� HQ� EHQHÀFLR� GH� SH-
queños y grandes promotores y 
siempre con el falaz argumento 
GH�TXH�HO�REMHWLYR�ÀQDO�HUD�HO�
bien de la ciudad. Los ayunta-
mientos han hecho oídos sor-
dos cuando los ciudadanos han 
alzado la voz contra las arbi-
trariedades, y no siempre rec-
WLÀFDURQ�FXDQGR�HVDV�UHFODPD-
ciones llegaron a los tribunales 
\�ORV�MXHFHV�GLHURQ�OD�UD]yQ�D�ORV�
recurrentes. Y resulta extraño 
que ese rechazo a corregir el 
error se haya mantenido cuan-
do, tras una larga tramitación 
MXGLFLDO��XQ�JRELHUQR�PXQLFLSDO�
debiera haber corregido la ar-
bitrariedad cometida por otro 
grupo de signo político con-
trario, como si los despachos 
RÀFLDOHV� DFWXDUDQ� GH� PDQWR�
protector de las anomalías allí 
FRPHWLGDV��/RV�HMHPSORV�GH�OR�
anterior pueden ser múltiples 
y variados, porque, por lo que 
VH�YH��ORV�MXHFHV�HVWiQ�HYLGHQ-
ciando en los últimos años una 
especial sensibilidad por las in-
fracciones urbanísticas.

Citaré un caso. En los despa-
chos del Ayuntamiento de Bar-
celona se mueve en las últimas 
meses un expediente cuyo ori-
gen hay que buscarlo en marzo 
GH� ������ IHFKD� GH� OD� DSURED-
FLyQ� GHÀQLWLYD� GHO� HVWXGLR� GH�
detalle de una parte del Plan 
GH� 5HIRUPD� ,QWHULRU� �3(5,�� GH�
Can Caralleu. Hay que aclarar 
que este barrio, en la ladera de 
la sierra de Collserola de Barce-
lona, pasó en la década de los 
90 de ser una zona de viviendas 
del extrarradio de la ciudad, 
olvidada y con nulos servicios, 

D�FRQYHUWLUVH�HQ�XQ�OXJDU�REMH-
to del deseo de constructores y 
promotores. El PERI, que debía 
ordenar ese territorio, imponer 
unas normas de construcción y 
ÀMDU�DOWXUDV�\�YRO~PHQHV�GH�ODV�
HGLÀFDFLRQHV�� VH� VRPHWLy�D�XQ�
largo proceso de negociación 

entre vecinos y ayuntamiento, 
FRQ�DFXHUGR�ÀQDO��3HUR�HO�SUR-
blema, como siempre, no está 
en la generalidad de un PERI, 
sino en el detalle de los trámi-
tes que debe desarrollarlo. Y 
DKt� DSDUHFLHURQ� ORV� FRQÁLFWRV�
en Can Caralleu.

Un grupo de vecinos recha-
]y� OD�YROXPHWUtD�DGMXGLFDGD�D�
ORV� HGLÀFLRV�GH�XQ� VHFWRU�� GH-
nunció movimientos de tierras 
que carecían de licencia de 
REUDV��OOHYy�VXV�TXHMDV�DO�MX]-
gado de guardia, reclamó ante 
el ayuntamiento la concesión 
de permisos posteriores a la 
concesión de licencia, clamó 
ante inspecciones municipales 
que pasaron por alto irregula-
ridades palmarias… Ante la in-
hibición de los responsables de 
urbanismo del Ayuntamiento 
de Barcelona, esos vecinos lle-
varon el caso ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Cata-
OXQ\D� �76-&��� TXH� HQ� RFWXEUH�
GHO� ����� HVWLPy�SDUFLDOPHQWH�
el recurso contra la empresa 
Derat, SL y el Ayuntamiento de 
Barcelona.

/HMRV�GH�DFDWDU�OD�VHQWHQFLD��
Derat y ayuntamiento recurrie-
ron ante el Supremo, que en 
MXOLR�GHO������DQXOy�HO�HVWXGLR�

de detalle de una unidad de ac-
tuación, así como las licencias 
que permitían la ocupación 
ilegal del suelo y la construc-
ción de muros y plataformas de 
nivelación a cotas irregulares, 
artilugios todos para dar más 
YROXPHQ�D�ORV�HGLÀFLRV��(Q�GHÀ-
nitiva, el Supremo desautorizó 
con rotundidad las resoluciones 
del primer teniente de alcalde 
TXH� ÀUPy� HVDV� OLFHQFLDV�� D� OD�
VD]yQ� HO� VRFLDOLVWD� ;DYLHU� &D-
sas, y ordenó al Ayuntamiento 
de Barcelona la demolición de 
todo lo construido que no pu-
diera ser legalizado. Tras el 
fallo del Supremo, los servi-
cios municipales de urbanismo 
optan por maquillan parte de 
las irregularidades cometidas. 
Pero los muros de contención 
construidos a una cota más alta 
no se pueden maquillar.

6LQ�FDPELR�GH�SROtWLFD

Las elecciones municipales de 
MXQLR� GHO� ����� GDQ� XQ� YXHOFR�
en el Ayuntamiento de Barce-
lona. Los socialistas pierden la 
alcaldía y CDC pasa a gobernar 
la ciudad. ¿Cambio en la polí-
tica urbanística? ¿Acatamiento 
GH�ORV�IDOORV�MXGLFLDOHV�HPLWLGRV�
durante el mandato socialista? 
¢(MHFXFLyQ� GH� ODV� VHQWHQFLDV"�
1R�OR�SDUHFH��(O���GH�GLFLHPEUH�
GHO� ����� HQWUD� HQ� HO� UHJLVWUR�
municipal la petición vecinal 
que exige el “cumplimiento es-
WULFWR�GH�OD�VHQWHQFLD�ÀUPH�GHO�
Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya”. Casi nueve meses 
después de ese escrito los ve-
cinos no han recibido respuesta 
alguna a su petición y tampo-
co parece que el ayuntamiento 
muestre celeridad para acatar 
la orden de los tribunales.

(O� FRQFHMDO� -RDQ� 3XLJGR-
llers, presidente del distrito de 
Sarrià-Sant Gervasi, donde se 

El Ayuntamiento de Barcelona plantea una 
peculiar solución para dar cumplimiento a un 
fallo judicial que exige demoler obras ilegales

Guía de la corrupción 
urbanística municipal

Lo aquí contado es solo un ejemplo de la manipulación 
que muchos ayuntamientos han hecho de la normativa 
urbanística, pero hay muchos más. Por seguir con el mismo 
escenario, Barcelona, citaremos otros cuatro que tienen, 
además, un elemento común con el ya descrito. Las licencias 
\�WUDPLWDFLRQHV�GH�ORV�FLQFR�FDVRV�IXHURQ�ÀUPDGDV�SRU�HO�
mismo teniente de alcalde: Xavier Casas.

En 1998, vecinos de Sarrià recurrieron la licencia concedida 
a los laboratorios Sandoz, en el barrio de Sarrià. En 1994 
ocurrió lo mismo en Vallvidrera, y en 1999, se repitió el 
recurso vecinal en el barrio de Penitents. En los tres casos 
VH�GDED�LGpQWLFD�FLUFXQVWDQFLD��H[FHVR�GH�HGLÀFDFLyQ�HQ�ORV�
HGLÀFLRV��DPSDUDGR�SRU�OD�OLFHQFLD�PXQLFLSDO��(Q�ORV�WUHV��HO�
ayuntamiento aceptó los argumentos urbanísticos presentados 
por los constructores, ignoró y manipuló el Plan General 
Metropolitano y se plegó a las peticiones de promotores 
privados. En el 2002, cuatro entidades vecinales recurrieron 
OD�UHFDOLÀFDFLyQ�GH�XQ�WHUUHQR�\�HO�FRQYHQLR�ÀUPDGR�HQWUH�HO�
ayuntamiento y la Clínica Quirón. Los cuatro casos pasaron 
por el TSJC y el Supremo y en los cuatro los jueces dieron la 
razón a los vecinos.

La historia se repite

(O��7ULEXQDO�6XSUHPR�KD�DQXODGR�OD�OLFHQFLD�
PXQLFLSDO�GH�REUDV�SDUD�HVWH�HGLÀFLR�GH�&DQ�
&DUDOOHX�TXH��HQ�VX�PRPHQWR��SHUPLWLy�OD�
FRQVWUXFFLyQ�GH�PXURV�\�OD�RFXSDFLyQ�GH�WLHUUDV

OLa reciente sensibilidad 
GH�ORV�MXHFHV�KDFLD�ODV�
infracciones urbanísticas 
no se traduce en un 
inmediato acatamiento 
de sentencias

m.E.i
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AlbERT RECio

professor d’economia 

aplicada de la uab

(O� ����� 7HOHIyQLFD� L� O·$MXQWD-
ment de Barcelona signaven 
un “conveni urbanístic” que en 
teoria contemplava una sèrie 
d’intercanvis que podrien be-
QHÀFLDU�OD�FLXWDW��SHUz�TXH�D�OD�
pràctica era només una excusa 

per permetre que Telefónica 
UHTXDOLÀTXpV� OD� VHYD� VHX� FHQ-
WUDO�D�%DUFHORQD��O·HGLÀFL�(VWHO�
de l’avinguda Roma.

/·REMHFWLX� QR� HUD� XQ� DOWUH�
que permetre transformar un 
HGLÀFL�G·RÀFLQHV�HQ�XQ�G·KDEL-
tatges de gamma alta. Un cop 

UHTXDOLÀFDW� O·~V�� 7HOHIyQLFD�
YHQGULD�O·HGLÀFL�D�XQ�SURPRWRU�
SULYDW�� /D� MXVWLÀFDFLy� SROtWLFD�
era que amb aquesta operació 
es garantia que els diners ob-
tinguts servirien perquè l’em-
presa de telecomunicacions 
construís una nova seu a la ciu-
tat i la mantingués com capda-
YDQWHUD� WHFQROzJLFD� �MD� VH� VDS�
que tot el galimaties del Bar-
celona Mobile World, les TIC i 
el 22@ va molt bé per legitimar 
RSHUDFLRQV�GLVFXWLEOHV��

No està clar qui va acabar 
ÀQDQoDQW� OD�QRYD�VHX�� L�HQFD-
ra menys que el conveni hagi 
servit a la ciutat (sobre aquest 
tema en parlarem en un altre 
Q~PHUR��� /·~QLFD� FRVD� VHJXUD�
és que Telefónica va aconse-
JXLU� HO� VHX� REMHFWLX� L� HQ� SOH�
boom -l’any 2007-, va acon-
seguir vendre-la per entre 229 
L� ����PLOLRQV� G·HXURV� D�&HUHS�
,QYHUVLRQV�� XQD� ÀOLDO� GHO� JUXS�
ÀQDQFHU�&DUO\OH��PROW�EHQ�UH-
lacionat amb personalitats po-
OtWLTXHV�G·DUUHX��

Que el capital especula és 

evident. Que l’especulació no 
està exempta d’errors, també. 
I a Carlyle li va passar en aques-
WD� RSHUDFLy� DOOz� TXH� D� PROWV�
altres “inversors”: que van ar-
ribar tard al boom i el negoci 
VH·Q�YD�DQDU�HQ�RUULV��$O�ÀQDO�OD�
VHYD�ÀOLDO�YD�SUHVHQWDU�HO�FRQ-
curs voluntari (l’antiga suspen-
VLy� GH� SDJDPHQWV�� L� HO� MXWMDW�
YD� SRVDU� D� VXEKDVWD� O·HGLÀFL��
8Q�HGLÀFL�MD�HQ�UXwQD��VDTXHMDW�
pels cercadors de metalls i que 
ÀQDOPHQW�KD�KDJXW�GH�VHU�YLJL-
lat pel sector públic. I un cop 
feta la subhasta, la gran sorpre-
sa és que l’únic postor ha estat 
Renta Corporación, amb un soci 
ÀQDQFHU�GHO�TXDO�QR�HQ� VDEHP�
UHV��SHU������PLOLRQV��/D�FDLJX-
GD�GHO�SUHX�pV�OzJLFD��SHUTXq�pV�
una venda a saldo. El que sor-
SUqQ� pV� HO� FRPSUDGRU�� MD� TXH�
Renta Corporación també està 
en situació de concurs voluntari 
i sembla que és el seu soci qui 
avala realment l’operació.

1RXV�LQYHUVRUV�HVWUDQJHUV

Renta Corporación és un vell 
conegut del moviment veïnal. 
Va protagonitzar dos discutits 
affaires el 2005 (compra de la 
)DEUD�L�&RDWV�L�YHQGD�D�O·$MXQ-
WDPHQW�DO�FDS�GH���PHVRV�SHU�
��� PLOLRQV�� L� HO� ����� �FRPSUD�
de l’antiga fàbrica l’Escocesa i 
intent, posteriorment desmen-

tit com a “error”, d’expulsar 
els artistes que treballaven a 
O·HGLÀFL� GH� 3REOHQRX��� (Q� HOV�
temps de màxim esplendor 
l’empresa lluïa de grans ope-
UDFLRQV��UHKDELOLWDFLy�G·HGLÀFLV�
singulars- i va arriba a comptar 
al consell d’administració amb 
molts vips (com Anna Birulés, 
&DUORV� 6ROFKDJD�� ;DYLHU� 9HQ-
tura -ex President d’ATM- o 
&pVDU�%DUGDML� �H[�3UHVLGHQW�GH�
:LQWHUWKXU� (VSDxD���� (O� VHX�
president, Luis Hernández de 
Cabanyes, és una persona ben 
relacionada. Després, quan la 
construcció va anar a la baixa, 
el grup dels vips van començar 
D�PDU[DU��SHUz�OHV�UHODFLRQV�S~-

bliques han fet que trobi nous 
socis inversors estrangers. Per 
comprar saldos i esperar que es 
UHYLÀ� XQD� QRYD� RQDGD� HVSHFX-
lativa.

/·DQWLF�HGLÀFL�GH�7HOHIyQLFD�
entra en un nou capítol d’una 
PDWHL[D�KLVWzULD�

Especulació 
a l’avinguda Roma

ORenta Corporación és 
un vell conegut del 
moviment veïnal, amb 
operacions a la Fabra i 
Coats de Sant Andreu i 
l’Escocesa del Poblenou

joAN moREjóN

/·DQWLJD�VHX�GH�O·DYLQJXGD�5RPD��XQD�YHULWDEOH�UXwQD�DO�FRU�GH�O·(L[DPSOH

Telefónica va aconseguir que l’Ajuntament 
OL�UHTXDOLÀTXpV�OD�VHX�SHU�IHU�KL�SLVRV��/D�YD�
vendre a una empresa que va fer fallida, que 
a la vegada l’ha venut a Renta Corporación, 
també en bancarrota

sitúa el barrio de Can Cara-
lleu, reconoce que queda 
SHQGLHQWH� OD�HMHFXFLyQ�GH�
la licencia y que los ser-
vicios municipales se han 
puesto en contacto con el 
principal propietario afec-
tado, promotor de la uni-
dad de actuación, quien 
ha alegado que carece de 
medios económicos para 
llevar a cabo el derribo 
exigido. Por otra parte, el 
FRQFHMDO� DUJXPHQWD� TXH�
quiere evitar el pago de 
la indemnización que los 
propietarios exigirán por 
el hecho de que las obras 
realizadas gozan de una 
licencia concedida por el 
gobierno municipal ante-
ULRU��SRUTXH��HQ�GHÀQLWLYD��
las obras se llevaron a cabo 
con la autorización del 
ayuntamiento.

La solución que han 
ofrecido los técnicos mu-
nicipales para salir del 
paso es un tanto peculiar, 
incluso inédita en los ana-
les del urbanismo barce-
lonés. Esos especialistas 
proponen tapiar la planta 
construida sobre una cota 
indebida, anular su utiliza-
FLyQ�\�GDU�DVt�SRU�]DQMDGR�
el problema. La propuesta 
implica que si los propieta-
rios, en teoría, no pueden 
usar el espacio clausurado, 
la planta construida ilegal-
PHQWH�GHMD�GH�H[LVWLU��GHV-
aparece como por arte de 
magia, y si los vecinos del 
entorno siguen teniendo un 
muro ante su ventana o se 
topan desde la calle con un 
HGLÀFLR�PiV�DOWR�GH�OR�GH-
bido es sencillamente por-
que no entienden el urba-
nismo moderno y no saben 
interpretar las decisiones 
que su ayuntamiento toma 
en defensa de los intereses 
generales.

No obstante, el conce-
MDO�GHMD�XQD�SXHUWD�DELHUWD�
al sentido común. Puigdo-
llers, que dice no querer 
MX]JDU� HO� WUDEDMR� GH� VXV�
predecesores en el cargo, 
insiste en que la anterior 
es una propuesta técnica 
que deberá obtener el visto 
bueno político y ser acep-
tada por el distrito y los 
responsables de urbanismo 
del ayuntamiento. ¿Cuán-
do se tomará ese acuerdo? 
Antes de Navidad, porque 
a cuatro años de que el 
Supremo emitiera su fallo, 
la original propuesta debe 
ser estudiada con calma, 
con mucha calma. La de-
cisión que tomen los con-
FHMDOHV�GHEHUi� WUDVODGDUVH�
a la sección quinta de lo 
contencioso administra-
tivo del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya, a 
quien corresponde decidir 
si las propuestas municipa-
les cumplen su sentencia 
GHO�������6HUtD�LQWHUHVDQWH�
ver la cara del presidente 
de esa sala en el caso de 
que se le presente el tapia-
do como alternativa a una 
chapuza urbanística.

O/·$MXQWDPHQW�L�
Telefónica van signar un 
conveni que en teoria 
EHQHÀFLDYD�D�OD�FLXWDW�
i a la pràctica ho ha fet 
només a l’empresa
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8 El Poblenou vol 
decidir sobre la 
Rambla

9 Entrevista 
a l’urbanista 
Jordi BorjarònicaC

Només l’entitat veïnal exerceix l’acusació 
contra Convergència i demana presó 
contra dos dirigents del partit

mARIA fAvà ComptA

La Federació d’Associacions 
de Veïns i Veïnes de Barcelona 
VHPSUH�KD�YROJXW�DUULEDU�ÀQV�DO�
ÀQDO� HQ� O·DIHU� GHO� 3DODX� GH� OD�
0~VLFD�� 3UHWpQ� TXH� QR� HV� WDSL�
res ni es calli res. Que no s’arri-
bi a un pacte entre bambolines 
entre els implicats i els pre-
VXPSWHV� EHQHÀFLDULV� GH� O·HV-
SROL�� eV� DPE� DTXHVW� REMHFWLX�
TXH�OD�)$9%�HV�TXHUHOOD�WDPEp�
contra Convergència i demana 
penes de presó i multes con-
tra dos dels seus dirigents. Les 
altres parts personades en el 
SURFpV�� HO� 3DODX�� HO�&RQVRUFL� L�
OD� 'LSXWDFLy� GH� %DUFHORQD�� QR�
esmenten Convergència en les 
seves acusacions.

3HU� DFRQVHJXLU� O·REMHFWLX�
de transparència màxima la 
FAVB va organitzar el 2010 una 
col·lecta per aconseguir els sis 
PLOV� HXURV� TXH� FDOLD� SHU� SHU-
sonar-se en la causa. “Contra 
la corrupció i la impunitat” 
HV�WLWXODYD�HO�PDQLIHVW�TXH�YD�
servir per recollir els diners. I 
HQ� DTXHVW� PDQLIHVW� V·DÀUPD-
YD� TXH� O·DIHU� GHO� 3DODX� GH� OD�
Música havia desvelat greus 
irregularitats en la gestió pú-

EOLFD��PDOYHUVDFLy��DSURSLDFLy�
GH� IRQV� S~EOLFV�� ÀQDQoDPHQW�
LUUHJXODU� GH� SDUWLWV� SROtWLFV��
prevaricació en la política ur-
EDQtVWLFD�� PDQFD� GH� WUDQVSD-
UqQFLD�L�GH�FRQWURO«�,�DTXHVWV�
delictes s’havien comès en 
un clima general de sospita 
VREUH� HO� IXQFLRQDPHQW� GH� OHV�

LQVWLWXFLRQV� SXEOLTXHV�� ´6L�
OHV� GHQ~QFLHV� TXH�KDYtHP� IHW�
moviments socials i persones 
individuals haguessin tingut 
FDQDOV� PpV� FODUV� G·H[SUHVVLy�
L� UHFRQHL[HPHQW�� SRWVHU� QR�
hauríem arribat a la situació 
DFWXDOµ�� GHLD� HO� PDQLIHVW� HQ�
UHODFLy�D�XQ�DIHU� L� D�XQV�SHU-
VRQDWJHV�GHOV�TXL�´VRWWR�YRFHµ�
WRWKRP�GHVFRQÀDYD�L�HVSHFLDO-
ment els veïns i veïnes de Ciu-
WDW�9HOOD��TXH�VyQ�HOV�TXH�YDQ�
iniciar la lluita contra l’hotel 
GHO�3DODX�

+RQHVWHGDW�� UHVSRQVDELOL-
WDW� L� WUDQVSDUqQFLD� pV� HO� TXH�
GHPDQDYD�HO�PDQLIHVW�L�HO�TXH�
avui reitera el president de la 
)$9%�� /OXtV� 5DEHOO�� TXDQ� GLX�
TXH� HO� VHX� ´Pj[LP� LQWHUqV� pV�
la condemna moral d’un sis-
WHPD� TXH� QR� HV� FRUUHVSRQ� HQ�
XQD�GHPRFUjFLDµ�L�DIHJHL[�TXH�
“a vegades s’embolcallen amb 
OD� VHQ\HUD� JHQW� TXH�QR� Wp� HV-

FU~SROV�HQ�IHU�QHJRFLV�DPE�HOV�
enemics del país”.

Dos afers, dos judicis

/·DIHU�GHO�3DODX�HV�GLYLGHL[�HQ�
GRV�JUDQV�EORF�� O·HVSROL�TXH�HO�
lladre Millet i els seus còm-
SOLFHV� YDQ� IHU� GHO� 3DODX� GH� OD�
Música i el delicte urbanístic 

TXH� SDVVDUj� D� OD� KLVWzULD� FRP�
´O·KRWHO�GHO�3DODXµ�� 6HUDQ�GRV�
MXGLFLV� GLIHUHQWV� L� OD� )$9%� YRO�
TXH�DPEGyV�HV�IDFLQ�DPE�MXUDW�
popular.

El ministeri públic estima 
TXH�HOV� OODGUHV�GHO�3DODX�´YDQ�
GHVYLDU�R�YDQ�IHU�GHVDSDUqL[HU�
18 milions d’euros” entre el 

����� L� HO� ������ ,� G·DTXHVW� WR-
WDO������PLOLRQV�KDXULHQ�DQDW�D�
SDUDU�D�&'&�D�WUDYpV�GH�FRPLV-
VLRQV� SDJDGHV�� VREUHWRW�� SHU�
l’empresa Ferrovial. D’acord 
DPE� DTXHVWV� FjOFXOV� GHO� ÀV-
FDO�� OD� )$9%� GHPDQD� ��� DQ\V�
de presó per a Millet i 25 per a 
0RQWXOO� L� OD�VHYD�ÀOOD�*HPPD��

La Favb vol que se sàpiga 
tot del Palau de la Música

IgNAsI R. RENom

El Palau de la Música, equipament cultural d’especial estima a Catalunya, ha estat objecte de l’espoli

��Obra de revestiment de la sèquia Bellet del marge esquerre del riu Ebre 
adjudicada l’any 2.000 a Ferrovial per 439.008.854 euros. (L’oferta de Ferrovial no 
era la més avantatjosa).
��Construcció del nou pavelló municipal de Sant Cugat. Adjudicada a Ferrovial 
l’any 2002 per 4.176.019 euros. La comissió va ser de 104.400 euros per a CDC i 
62.640 euros per als lladres del Palau.
��Línia 9 del metro de Barcelona. 
��La Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet.

Les obres que van pagar peatge 
o quan el 3% de Maragall es queda curt

O1L�HO�3DODX�GH�OD�0~VLFD�
QL�OD�'LSXWDFLy��HOV�
DOWUHV�GRV�SHUVRQDWV��
no demanen 
responsabilitats a CDC

OEl ministeri públic 
HVWLPD�TXH�����PLOLRQV�
d’euros van anar a 
SDUDU�&'&�D�WUDYpV�GH�
l’empresa Ferrovial
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WDPEp� DFXVD� GRV� DOWV� FjUUHFV�
de Ferrovial i dos dirigents de 
&'&�� O·H[WUHVRUHU� 'DQLHO� 2Vj-
car i l’històric dirigent Jaume 
&DPSV�� /·DQWHFHVVRU� G·2Vj-
FDU�HQ�OD�WUHVRUHULD�GHO�SDUWLW��
&DUOHV� 7RUUHQW�� WDPEp� KDXULD�
intervingut en les operacions 
però va morir l’any 2005. El 
ÀVFDO�GHPDQD�VHW�DQ\V�GH�SUH-

Vy�SHU�D�2VjFDU�L�XQ�DQ\�L�PLJ�
per a Jaume Camps. L’acusació 
popular demana dos anys i es-
FDLJ�SHU�D�FDGDVFXQ��6HJRQV�HO�
ÀVFDO�� HOV� GLQHUV� SHU� ÀQDQoDU��
Convergència haurien arribat 
GH� WUHV� PDQHUHV� GLIHUHQWV�� OD�
PHLWDW� HQ� HIHFWLX� L� OOLXUDW� GL-
UHFWDPHQW�DOV�GRV�H[WUHVRUHUV��
L� OD� UHVWD�D�WUDYpV�GH�IDFWXUHV�
d’empreses i de convenis de 
col·laboració amb la Fundació 

7ULDV�)DUJDV�TXH�HO�������DUUDQ�
GH� O·HVFjQGRO�� YD� FDQYLDU� GH�
nom i ara es diu CatDem.

'H�OHV�FRPLVVLRQV�TXH�SDJD-
YD�)HUURYLDO�SHU�DJUDLU�O·DGMXGL-
FDFLy�G·REUHV��XQD�SDUW�DQDYD�D�
OHV�EXW[DTXHV�GH�0LOOHW� L�0RQ-
WXOO�� TXH� GRQDYHQ� FREHUWXUD�
MXUtGLFD�D�OHV�WUDQVDFFLRQV�TXH�
ÀJXUDYHQ� FRP� D� GRQDFLRQV� GH�
PHFHQDWJH�DO�3DODX�

(O�TXH�pV�VHJXU�pV�TXH�TXDQ�
VH�FHOHEULQ�HOV�GRV�MXGLFLV��VL-
JXL� DPE� MXUDW� SRSXODU� R� VHQ-

VH��KL�KDXUj�SLQ\HV�SHU�HQWUDU�
a veure’ls. Millet i Montull 
KDQ� IHW� WRWV� HOV�PqULWV� L� PpV�
SHUTXq� HV� FRQYHUWHL[L� HQ� XQ�
linxament (...dialèctic). És 
SUREDEOH� TXH� WRWD� OD� KLVWzULD�
no s’arribi a saber mai ni es 
UHFXSHULQ� HOV� GLQHUV�� SHUz� OD�
LQYHVWLJDFLy�GHO�ÀVFDO� L� O·DFX-
VDFLy�SDUWLFXODU�TXH�SURPRX�OD�
)$9%��HV�GHXHQ�KDYHU�DSURSDW�
IRUoD�D�OD�YHULWDW�

En l’escrit de l’acusació 
SRSXODU�� UHGDFWDW� HQ� FDWDOj� L�

en un llenguatge entenedor 
TXH� MD� QR� XWLOLW]D� OHV� IRUPHV�
HQFDUFDUDGHV� GHO� VHJOH� ;,;��
V·DÀUPD� TXH� DEDQV� G·HVFODWDU�
O·HVFjQGRO� GHO� 3DODX� ������� MD�
KL�KDYLD�JHQW�TXH�FRQHL[LD�´OD�
voracitat” de Fèlix Millet i Jor-
di Montull i “l’opacitat” de les 
ÀQDQFHV� GHO� 3DODX� TXH� YD� VHU�
utilitzada “per alguns directius 
GH�)HUURYLDO�L�DOJXQV�TXDGUHV�GH�
&'&�SHU�EDVWLU��D�SDUWLU�GH�O·DQ\�
�������XQ�VLVWHPD�GH�´ÀQDQoD-
ment” peculiar.

L’escrit de l’acusació popular és un 
llarguíssim i interessant culebrot:

��Mala consciència: Per a part 
dels implicats de Convergència, 
potser també resultava moralment 
tranquil·litzador que part de les 
comissions il·legals es quedessin en el 
Palau de la Música per subvenir una 
obra cultural d’especial estima, tradició 
i rellevància a Catalunya.

��Com treballaven els tresorers: 
Els successius tresorers de CDC 
eren els encarregats de rebre els 
diners i a canvi garantir que els alts 
responsables del partit fessin pinya 
per exercir l’ascendent que tenien 
sobre els càrrecs públics i els que eren 
DÀQV�D�OD�VHYD�IRUPDFLy�SROtWLFD�SHU�WDO�
G·DVVHJXUDU�HO�ÁX[�G·DGMXGLFDFLRQV�TXH�
volia Ferrovial.

��L’agenda de Millet: Les proves 
que Jaume Camps Rovira -un líder 
històric de CDC que va ser diputat del 
Parlament i ara és un alt càrrec en dues 
empreses de l’Ajuntament de Barcelona- 
va intervenir en la martingala estan 
“en els documents intervinguts” i en 
l’agenda de Fèlix Millet segons la qual 
va assistir a “reunions amb persones 
vinculades a aquesta trama”. També 
s’ha provat que va cobrar de mans de 
Fèlix Millet la quantitat de 32.755 euros 
el març del 2003.

��Com es repartien les comissions: 
Segons els documents trobats, s’ha 
provat que la comissió il·lícita amb 
OD�TXDO�HV�FRPSUDYD�OD�LQÁXqQFLD�GHO�
partit i també sobre les autoritats 
que contractaven les obres públiques 
consistia, per regla general, en el 4% de 
l’import de les adjudicacions. D’aquest 

total, un 2,5% s’assignava a CDC i un 
�����D�UHWULEXLU�HOV�LQWHUHVVDWV�RÀFLV�
dels “intermediaris” Millet i Montull 
que entre ells s’ho distribuïen, com 
sempre, en un percentatge del 80% i 
del 20% respectivament”.

��El vuit ales: Millet va lliurar, amb 
fons de la Fundació, 75.126 euros a 
Àngel Colom el setembre del 2000 per 
un conveni inexistent sobre pedagogia 
amb una entitat que tampoc existia 
i que es feia dir Fundació Espai 
Catalunya. Aquests diners eren per 
pagar els deutes que Colom havia 
contret en la seva no reeixida aventura 
política del Partit per la Independència 
abans d’integrar-se en l’òrbita de CDC. 
Colom, angoixat per aquells deutes, va 
demanar ajuda a Millet per indicació 
de dirigents de CDC dels quals no ha 
YROJXW��ÀQV�DUD��UHYHODU�OD�LGHQWLWDW�

O(OV�YHwQV�WDPEp��
VROĊOLFLWHQ�XQ�MXUDW�
popular per als delictes 
GH�PDOYHUVDFLy�L�WUjÀF�
G·LQÁXqQFLHV

El judici per l’afer de 
l’hotel del Palau, que 
ja és segur que serà 
amb jurat popular, 
s’ha assenyalat per 
tal que comenci el 
24 de febrer. Està 
previst que duri cinc 
setmanes i acabi el 
26 de març. La vista 
se celebraria dilluns, 
dimecres i divendres 
a la Sala cinquena de 
l’Audiència.

Però també podria 
ser que es tornés a 
ajornar. El primer 
assenyalament, que 
era per a la tardor 
passada, es va 
suspendre perquè 
dos magistrats es 
van abstenir. Una 
YD�MXVWLÀFDU�TXH�HUD�
veïna de l’Ametlla on 
viu el lladre Millet i 
l’altre va al·legar que 
és client del mateix 
despatx que porta ara 
la defensa del lladre.

Hi ha encara una 
altra raó per ajornar-
lo: la defensa vol que 
primer se celebri 
el judici de l’espoli. 
Potser creu que 
d’aquesta manera el 
de l’hotel quedarà 
en no res. Però el 
moviment veïnal no 
oblida. I no deixarà de 
perseguir una pràctica 
urbanística que és 
hereva del despotisme 
il·lustrat i dels 
arquitectes i tècnics 
divins que tant van 
manar a l’Ajuntament 
de Barcelona durant 
uns anys.

El judici 
de l’hotel, 

per al febrer

‘Perles’ de l’acusació popular

Anna Alabart i el dret a la ciutat

Bonus que es van emetre per aconseguir els 6.000 euros que costava personar-se com a acusació popular

mARC ANdREu

-D�ID�XQ�1DGDO�TXH�HQV�YD�GHL[DU�SHUz�
$QQD�$ODEDUW��%DUFHORQD�������������VH-
JXHL[� EHQ� YLYD� HQWUH� QRVDOWUHV��$TXHV-
WD�pV� OD� VHQVDFLy��R� OD�FHUWHVD��TXH�YD�
GHL[DU�� HO� ��� GH� QRYHPEUH�� O·DFWH� HQ�
PHPzULD�GH�OD�FDWHGUjWLFD�GH�6RFLRORJLD�
Urbana i activista veïnal celebrat a la 
Facultat d’Economia de la Universitat 
de Barcelona sota el títol “El dret a la 
FLXWDWµ��0pV�GH�����SHUVRQHV�YDQ�RPSOLU�
l’aula magna per seguir un acte on el 
contingut i el record serè van prevaler 
VREUH� XQD� HPRWLYLWDW� TXH�� zEYLDPHQW��
QR�YD�HVWDU�DEVHQW��3HUz�TXH��HQ�WRW�PR-
PHQW��YD�SUHVLGLU�HO�VRPULXUH�GH�O·$QQD��
À[DW�HQ�OD�IRWR�GH�SRUWDGD�GH�O·RSXVFOH�
El dret a la ciutat editat per a l’ocasió.

(QWUH�´/D�FLXWDW�QR�pV�FRPSUDµ�L�´(O�
ULVF� GHO� GHVSRWLVPH� GHPRFUjWLFµ�� DPE-

dós articles de Carrer signats per Ala-
EDUW��El dret a la ciutat extracta alguns 
IUDJPHQWV� GH� WH[WRV� L� WUHEDOOV� GHO� TXH�
EHQ� Ep� SRGULD� VHU� OD� OODYRU� G·XQ� OOLEUH�
TXH�DSOHJXL� O·REUD�GH� OD� VRFLzORJD�DPE�
TXL�%DUFHORQD�HQFDUD�HVWj�HQ�GHXWH��&RP�

D�PtQLP��SHU�OD�VHYD�LQqGLWD�WHVL�GH������
“Els barris de Barcelona i el moviment 
associatiu veïnal”; per haver contribuït 
a elaborar el mapa de barris i districtes 
TXH�HQFDUD�pV�YLJHQW�� L�SHU�UDGLRJUDÀDU�

GXUDQW����DQ\V�OHV�GHVLJXDOWDWV�VRFLDOV�GH�
OD�FLXWDW�DPE�O·REMHFWLX�GH�VXSHUDU�OHV��
3HUz� WDPEp� SHU� FRPSDJLQDU� VHPSUH� OD�
docència i la investigació acadèmica 
DPE�HO�FRPSURPtV�SROtWLF�L�YHwQDO��D�O·$V-
VRFLDFLy�GH�9HwQV�GH� O·(VTXHUUD�GH� O·(L-
[DPSOH��TXH�YD�FRQWULEXLU�D�IXQGDU��L�D�OD�
FAVB i Carrer��RQ�VHPSUH�YD�FROĊODERUDU�

De tot plegat en van parlar Mercè 
7DWMHU��4XLP�6HPSHUH��0DULQD�6XELUDWV��
,VDEHO� 3XMDGDV�� -RDQ�7XJRUHV� L�*HPPD�
9LOj�� SUHVHQWDWV� SHO� UHFWRU� GH� OD� 8%��
'tGDF� 5DPtUH]�� L� OD� GHJDQD�� (OLVHQGD�
3DOX]LH��$�O·DXGLWRUL��HPLQHQWPHQW�DFD-
GqPLF�L�TXH�YD�UHXQLU�GHV�G·H[FRQVHOOHUV�
GH�OD�*HQHUDOLWDW�D�PHPEUHV�GH�OD�)$9%��
KL�KDYLD�VREUHWRW�DPLJXHV�L�DPLFV��FRP-
panyes i companys. Amb tanta complici-
WDW�FRP�SHU�VRPULXUH�R�FDQWDU��PpV�TXH�
SORUDU�� TXDQ� Le métèque�� GH� *HRUJHV�
0RXVWDNL��YD�FORXUH�O·DFWH�

OL’opuscle editat per la 
universitat podria ser la 
OODYRU�G·XQ�OOLEUH�TXH�DSOHJXL�
O·REUD�GH�OD�VRFLzORJD��DPE�
TXL�%DUFHORQD�HVWj�HQ�GHXWH
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El Poblenou 
vol la seva rambla

lAuRA AzNAR lluçà

El procés participatiu Fem Ram-

EOD��FRQÀJXUDW�SHU�HQWLWDWV��DVVR-

ciacions i per veïns i veïnes del 

Poblenou, va néixer a partir de la 

decisió unilateral que va prendre 

HO� 'LVWULFWH� G·DVIDOWDU� HO� SDVVHLJ�
FHQWUDO� GH� OD� 5DPEOD�� $OJXQHV�
entitats actives del barri van cre-

DU� XQD� FRPLVVLy� GH� VHJXLPHQW��
que no va veure prèviament la 

proposta de l’Ajuntament ni la 

va compartir, de manera que va 

decidir que no s’havia de tirar 

endavant sense que els veïns i 

YHwQHV� SRJXHVVLQ� GLU�KL� OD� VHYD��
Però el Districte no en va fer cas 

i va penjar cartells anunciant que 

asfaltaria les rodones. Va ser en 

aquest moment quan es va impul-

sar la reivindicació. Les obres es 

van aturar i es va convocar una 

assemblea veïnal a partir de la 

TXDO�HV�YD�HQJHJDU�HO�SURFpV��/D�
VHYD� VLQJXODULWDW� UDX� HQ� TXq� QR�
només es va crear per a mostrar 

HO�UHEXLJ�HQYHUV�OHV�REUHV�PXQLFL-
pals, sinó que sobretot, té l’espe-

rit de construir i de permetre que 

OD�JHQW�SDUWLFLSL�DFWLYDPHQW�HQ�OD�
GHÀQLFLy�GHO�VHX�HVSDL�S~EOLF�

En aquest sentit i per tal de 

recollir totes les opinions i idees 

sobre la Rambla del Poblenou, el 

col·lectiu va llançar unes enques-

tes que van reunir el punt de vista 

de quasi 500 persones. De l’anàlisi 

de les mateixes, se’n van despren-

dre tres qüestions principals. En 

primer lloc, la determinació que 

les terrasses ocupen un espai ex-

cessiu a la Rambla i que això supo-

sa una pressió molt forta per a la 

YLGD�VRFLDO�GHO�EDUUL��(Q�VHJRQ�OORF��
la corroboració que existeixen di-

ferents perspectives sobre el tipus 

de paviment que s’ha de fer servir 

i en darrer lloc, la convicció que 

l’acció prioritària dins la Rambla és 

la remodelació del tram de Taulat 

D�3DVVHLJ�&DOYHOO�

Proposta del Districte
El Districte de Sant Martí es va 

adreçar al Grup de Treball de Fem 

Rambla per explicar-los que com 

a Ajuntament volien fer també un 

procés participatiu, i van propo-

VDU�TXH�V·XQLÀTXHVVLQ�HOV�GRV��(OV�
va presentar una proposta que 

HO�JUXS�YD�HVWXGLDU�L�TXH��DPE�HO�
suport de l’assemblea veïnal, va 

decidir rebutjar. Els motius són 

clars: respecte a les terrasses dels 

bars, la proposta municipal només 

SDUODYD�GHO�SHUFHQWDWJH�TXH�KDX-

rien d’ocupar, sense cenyir aquest 

debat a les ordenances que hau-

UDQ� GH� UHJXODU� OHV� WHUUDVVHV� D� OD�
Rambla. La qüestió del paviment 

directament no la va esmentar i 

va establir també que la remo-

delació que emprendria només 

HV�GXULD�D� WHUPH�ÀQV�D�)HUQDQGR�
Poo, quan aquesta reforma, de 

fet, no s’inclou dins el procés 

participatiu Fem Rambla. A nivell 

PHWRGROzJLF�� D�PpV�� HO� &RQVLVWR-

ri no reconeixia el paper de les 

assemblees, limitava el funcio-

nament del Grup de Treball i no 

establia que les seves conclusions 

fossin vinculants. A partir de les 

UHXQLRQV� DPE� HO� UHJLGRU� )UHL[H-

des, els membres de Fem Rambla 

conclouen que l’Ajuntament creu 

que el procés es va acabar amb la 

IDVH�GH�GLDJQRVL��L�pV�SHU�DL[z�TXH�
QR�KD�YROJXW�WHQLU�HQ�FRPSWH� OHV�
propostes del col·lectiu.

Les desavinences ja existents 

s’han vist accentuades arran de la 

presentació que, el passat 19 de 

novembre, va fer l’Ajuntament de 

Barcelona del seu teòric procés 

participatiu. Un procés que tindrà 

lloc al Poblenou sense haver es-

tat acordat prèviament ni amb la 

&RRUGLQDGRUD� G·(QWLWDWV�� QL� DPE�
l’Associació de veïns ni tampoc 

amb el Grup de Treball de Fem 

Rambla. Parlem de la Rambla?, 
QRP�DPE�TXq�HO�&RQVLVWRUL�KD�ED-

tejat la seva proposta, es durà a 

terme a partir de 10 reunions mo-

QRJUjÀTXHV� DPE� JUXSV� HVSHFtÀFV�
i limitats en la seva assistència, 

de manera que no seran obertes 

DO� EDUUL� HQ� JHQHUDO�� (Q� DTXHVWHV�
sessions, fora de les quals no està 

previst el debat, es parlarà de les 

qüestions que els veïns i les veïnes 

han anat establint com a priorità-

ULHV�DO� OODUJ�GH� O·DOWUH�SURFpV��HQ�
HO� TXDO� Vt� TXH� KL� KDQ� WLQJXW� XQD�
participació directa. Però això no 

és tot. L’Ajuntament té previst 

discutir la qüestió del paviment i 

presentar les conclusions el mes 

GH� PDUo�� WRW� L� KDYHU� IHW� S~EOLF�
TXH�HQJHJDUj�OHV�REUHV�HO�IHEUHU�

El veïnat segueix el seu camí
/D� JHQW� GH� )HP� 5DPEOD� YD� UHEUH�
DTXHVW� DQXQFL� DPE� FHUWD� LQGLJQD-

ció. Pere Nieto, un dels seus in-

WHJUDQWV�� YDORUD� SRVLWLYDPHQW� TXH�
HV�FRQVXOWL�OD�JHQW��SHUz�FRQVLGHUD�
TXH�´HO�TXH�ID�HO�&RQVLVWRUL�FRP�D�
UHDFFLy� DO� QRVWUH� SURFpV�� ULJRUyV��
obert i actiu, és tirar endavant 

DOJXQD�FRVD�TXH� OL�SHUPHWL� MXVWLÀ-

car que també ha fet participació 

ciutadana. I a més, ho fa partint 

de l’acceptació de l’èxit de Fem 

Rambla, perquè incorpora el nos-

tre treball com a aportació en el 

procés. Però més enllà d’això, ens 

SUHJXQWHP�VL�UHDOPHQW�HV�SRW�HTXL-
parar una trobada de 15 persones 

durant dues hores amb un procés 

participatiu que ja té 8 mesos de 

YLJqQFLD�L�TXH�Wp�XQD�JUDQ�TXDQWL-
WDW�G·DJHQWV�LPSOLFDWV�µ

La proposta de l’Ajuntament 

SHUz�� QR� VHPEOD� TXH� SXJXL� DWX-

rar-los. El Grup de Treball ha de-

FLGLW� TXH� VHJXLUj� IHQW� IHLQD� SHU�
SRGHU� SUHVHQWDU� XQ� ~OWLP� GRFX-

ment, que haurà de comptar com 

sempre, amb l’aprovació de l’As-

semblea. La darrera trobada, ce-

OHEUDGD� HO� ��� GH� GHVHPEUH� D� &DQ�
6DODGULJXHV�� YD� VHUYLU� SHU� HVWDEOLU�
OHV� FRQFOXVLRQV� ÀQDOV� GHO� SURFpV�
que, posteriorment, es lliuraran al 

Districte perquè les incorpori a les 

seves actuacions.

L’abril del 2013 els 
veïns i les veïnes del 
Poblenou van iniciar 
un procés participatiu, 
obert i dinàmic, sota el 
nom de “Fem Rambla”. 
Coordinat per un Grup 
de Treball i guiat per 
una assemblea, té 
l’objectiu que sigui la 
gent i no l’Ajuntament 
qui decideixi com ha 
de ser la Rambla

La manera com han estat batejats els dos plantejaments 

representa dues concepcions de com s’ha de dur a terme un 

procés participatiu. Tal com explica Pere Nieto, del grup de 

treball veïnal, “El nostre es diu Fem Rambla, un eslògan 

en positiu que indica que intentem construir. L’eslògan que 

proposa l’Ajuntament és Parlem de la Rambla del Poblenou?, 

KL�KD�XQD�SUHJXQWD�TXH�SODQWHMD�FRP�D�REMHFWLX�ÀQDO��SDUODUµ���

Diferents maneres d’entendre 
la participació ciutadana 

Fem Rambla s’ha unit a 

entitats com Públic Poblenou 

per dur a terme diferents 

accions a la Rambla. Han 

ocupat el carrer durant 24 

hores, han fet muntatges 

amb cadires penjades en 

una rodona i han dut a 

terme representacions del 

que suposaria el creixement 

excessiu de les terrasses. 

D’aquesta manera volen 

reivindicar l’ús de l’espai 

públic, l’empoderament de 

la gent en aquest espai, i 

denunciar que el carrer no es 

pot privatitzar ni pot perdre el 

seu caràcter públic.

Fer visibles les 
reclamacions

ARxIu fEm RAmblA

El procés participatiu Fem Rambla té 8 mesos de recorregut i ha volgut implicar tot el veïnat

O(O�JUXS�GH�WUHEDOO�YHwQDO�
YD�VRUJLU�D�SDUWLU�GH�OD�
decisió unilateral del 

Districte d’asfaltar la 

SDUW�FHQWUDO�GHO�SDVVHLJ

En 5
paraules

Mentre Aigües de 
Barcelona especula...
(O�JUXS�LQYHUVRU�(PLO�&DSLWDO�
ha comprat per 150 milions 

G·HXURV�OD�7RUUH�$JEDU�GH�-HDQ�
Nouvel. La compra s’ha executat 

amb un 60% de fons propis i 

el 40% restant mitjançant un 

crèdit sindicat. Els bancs els 

KDQ�ÀQDQoDW��(O�JUDWDFHOV��GH�
142 metres d’alçada, va ser 

construït fa 10 anys per ser la 

VHX�FRUSRUDWLYD�G·$LJ�HV�GH�
Barcelona. La cadena Hyatt 

REULUj�O·HGLÀFL�FRP�D�KRWHO�GH�
OX[H�HO�������$JEDU�KDXUj�GH�
buscar una nova seu. 

...puja el preu de l’aigua
Ni més ni menys que un 

8,5%. En plena crisi. El 6 de 

JHQHU��O·UHD�0HWURSROLWDQD�
de Barcelona farà efectiva 

aquesta enorme pujada amb 

HOV�YRWV�MD�DQXQFLDWV�GH�&,8�
L�36&��$IHFWDUj���PLOLRQV�
G·XVXDULV�GH����PXQLFLSLV��
Les raons de la pujada són: 

la privatització de l’ATLL; 

les despeses corresponents 

a la creació de la nova 

FRPSDQ\LD�PL[WD�GH�JHVWLRQV�
GH�GLVWULEXFLy�GH�O·DLJXD��OD�
desastrosa situació econòmica 

GH�O·$JqQFLD�&DWDODQD�GH�
O·$LJXD�L��SHU�~OWLP��OD�SXMDGD�
GH�O·,3&��TXH�HV�FDOFXOD�TXH�
serà d’un 1,5% l’any 2014). Les 

responsabilitats són polítiques, 

de les administracions, i els 

usuaris són un zero a l’esquerra 

a l’hora de decidir.

L’agonia del Fòrum 
de les Cultures
1LQJ~�QR�T�HVWLRQD�MD�HO�IUDFjV�
GHO�)zUXP�GH�OHV�&XOWXUHV�
celebrat el 2004. Va suposar 

una despesa de milions 

G·HXURV��(OV�´IzUXPVµ�TXH�HV�
van celebrar a continuació 

a Monterrey i Valparaíso han 

passat desapercebuts. El mes 

QRYHPEUH�HV�YD�LQDXJXUDU�HO�
GH�1jSROV��QR�VDEHP�VL�KL�YD�
assistir l’alcalde de Barcelona). 

¿Quan costa a Barcelona cada 

edició del Fòrum? ¿No s’hauria 

GH�GRQDU�SHU�ÀQLTXLWDW�DTXHVW�
trist invent?

La Fórmula 1, 
prioritat municipal
L’Ajuntament de Barcelona 

ha donat 4 milions d’euros 

més al circuit de Montmeló, 

ara anomenat de Barcelona-

&DWDOXQ\D��/D�PHVXUD�OD�YD�
aprovar la comissió de Govern 

de l’Ajuntament. La Favb 

considera que és una decisió 

´LPPRUDOµ��/HV�SUHIHUqQFLHV�
de la ciutat són unes altres. En 

plena crisi, els serveis socials 

municipals són clarament 

LQVXÀFLHQWV�

Nova discoteca 
a les Rambles
L’acudit fet pel dibuixant 

$]DJUD�GH�OD�FRQWUDSRUWDGD�GH�
O·~OWLP�Carrer denunciava la 

LQVWDOĊODFLy�G·XQD�JUDQ�GLVFRWHFD�
a les Rambles. Diverses 

LQIRUPDFLRQV�DSDUHJXGHV�DOV�
PLWMDQV�DVVHJXUDYHQ�TXH�HO�
teatre Principal continuaria 

VHQW�XQ�WHDWUH�L�HV�SURJUDPDULHQ�
HVSHFWDFOHV�DGLHQWV�DO�VHX�~V��
Però el temps ens ha donat la 

raó: després dels espectacles, 

el teatre Principal es convertirà 

en discoteca a altes hores de la 

matinada. Aquest és el model 

d’oci que promou la ciutat.



CARRER130 desembre 2013 CRÒNICA 9

mARC ANdREu

És a la ciutat on passen i poden 

passar coses. Aquesta idea la de-

IHQVD� VHPSUH� O·XUEDQLVWD� -RUGL�
Borja, el teòric dels moviments 

VRFLDOV� D� %DQGHUD� 5RMD� L� HO� 368&�
TXH� HV� YD� PXOODU� IHQW� GH� UHJLGRU�
GH� 3DVTXDO� 0DUDJDOO� L� GHIHQVDQW�
arreu un model Barcelona que ell 

mateix va contribuir a forjar però 

que ara ja no és referent. De fet, 

confessa que veu Barcelona ador-

mida i sense explotar el seu poten-

cial transformador i de participació 

GHPRFUjWLFD��6HPSUH�LQTXLHW�L�DJXW�
en política, en un dels seus darrers 

textos Borja cita Lenin i alerta que, 

´HQ�WHUPHV�FOjVVLFVµ��&DWDOXQ\D�YLX�
XQD�´VLWXDFLy�SUHUHYROXFLRQjULDµ�

De veritat la situació 

D�&DWDOXQ\D�pV�
prerrevolucionària?

Que la situació sigui prer-

UHYROFLRQjULD�QR�VLJQLÀFD�TXH�
hi hagi d’haver revolució. 

Però hi ha condicions: ni els 

governants poden governar 

com abans ni els governats 

volen mantenir la situació 

actual. Falta alguna cosa per-

què esclati, i això és una força 

política, que per ara no exis-

teix, que vulgui ser alternati-

va real. El malestar ciutadà 

no té un lideratge alternatiu 

i, a Catalunya, això ha qua-

llat en l’horitzó mític de la 

independència. Però el pro-

blema no és Catalunya, sinó 

Espanya i el model d’Estat, 

l’esgotament del sistema de 

la transició. Tot es mou, i tan 

possible és la independència 

com un encaix diferent.

4XLQ�SDSHU�MXJD�%DUFHORQD"
Les ciutats són l’escena-

ri dels canvis polítics i pels 

seus carrers van passar les 

manifestacions de l’11 de se-

tembre. Ara bé, el moviment 

per la independència expres-

sa un estat d’ànim col·lectiu 

però no és transformador; no 

ho posa tot realment en qües-

tió. Com quan es fa vaga ge-

neral i l’endemà tot segueix 

igual, tot plegat sembla una 

obra de teatre. I Barcelona 

està políticament en segon 

o tercer terme; la ciutadania 

de Barcelona no té una força 

SROtWLFD�HVSHFtÀFD��/D�JHQW�QR�
es mobilitza per Barcelona.

Si Barcelona és decorat, què 

són els moviments socials?

Són moviments instru-

mentals, com les marees 

ciutadanes o la PAH, però 

“La gent no es mobilitza per Barcelona”
Jordi Borja

Urbanista

Pare carbasser, 
alumne primer

&RP�DOV�DQ\V�����-RUGL�%RUMD�
�%DUFHORQD��������VHJXHL[�
FRPSDJLQDQW�HO�VHX�SDSHU�
i el seu saber d’urbanista 

amb el d’activista polític. 

%DQGHUD�5RMD��HO�368&�L�
HO�PDUDJDOOLVPH�HQ�HOV�
TXH�YD�PLOLWDU�ÀQV�D�VHU�
WLQHQW�G·DOFDOGH�������
������TXHGHQ�OOXQ\��WRW�L�
que manté complicitats 

DPE�,&9���$UD�H[HUFHL[�
GH�SURIHVVRU�D�OD�82&��
VHJXHL[�IHQW�FRQIHUqQFLHV�
DUUHX��L�HQ�HVSHFLDO�SHU�
Amèrica Llatina, on aquesta 

tardor hi ha passat diverses 

setmanes) i presideix 

O·2EVHUYDWRUL�'(6&��RQ�ID�
de pare carbasser i alumne 

DYDQWDWMDW��D�OD�YHJDGD��
de joves�FRP�$GD�&RODX�
i Gerardo Pisarello. I no 

para d’escriure. En clau 

política va publicar fa 

mesos Cartes de lluny i de 
prop �/·$YHQo��VHJXLGHV��ID�
poc, a la Xarxa, de Carta 
a los amigos y amigas de 
España. I acaba de publicar 

també Revolución urbana 
y derechos ciudadanos 
�$OLDQ]D���RQ�SRVD�DO�
GLD�DOJXQHV�GH�OHV�VHYHV�
UHÁH[LRQV�GH�VHPSUH�L�
treu a la llum part de la 

seva recent tesi doctoral, 

de la qual encara resta 

inèdita la seva interessant 

aproximació memorialística.

IgNAsI R. RENom

Jordi Borja a Can Framis, al Poblenou

sense un objectiu polític de-

ÀQLW��7UDQVIRUPDGRUV�KR�VyQ�
perquè construeixen cultura 

política alternativa. Però 

fonamentalment són mo-

viments de resistència que 

no poden posar en qüestió 

l’estructura de l’Estat i les 

característiques d’un règim 

polític sorgit de la transició 

que no és democràtic en ori-

gen. Ho són els articles 1 i 2 

de la Constitució, dictats per 

la Casa Reial i les Forces Ar-

mades? I que consagren una 

animalada conceptual, pura 

metafísica, com que Espa-

nya és indivisible!

La transició no va ser 

modèlica. Però hi va incidir 

una esquerra que als anys 

���WHQLD�O·KHJHPRQLD�
cultural. Què passa avui?

Ara estem pitjor. Als anys 

70 les forces del règim veien 

que no es podia consolidar 

la Monarquia com a simple 

continuïtat del franquisme; 

el règim estava disposat a 

transformar-se per continu-

ar. I, per altra banda, hi ha-

via una coincidència política 

bàsica de l’oposició no només 

a Catalunya, sinó al conjunt 

de l’Estat. Ara això no és fà-

cil perquè el moviment més 

potent és a Catalunya…

Aleshores també!

Sí, però amb la diferència 

que l’Assemblea de Catalu-

nya proposava els mateixos 

objectius que les forces demo-

cràtiques de l’Estat. La ban-

dera de la independència ens 

dóna força aquí però genera 

fractura amb els moviments 

polítics i socials de l’Estat. 

Segurament es poden arri-

bar a trobar objectius com-

partits. Però és impossible 

un federalisme que no torni 

al café para todos i respecti 

la personalitat de Catalunya. 

Potser un model confederal 

la respectaria, però caldria 

un altre règim espanyol… 

Ho veig molt difícil.

Ens queda la independència?

Segurament això és el 

que, combinat amb altres 

elements de crisi del sistema 

(Monarquia, jutges…), pot 

desembocar en una situació 

com la del 14 d’abril de 1931, 

quan es va proclamar la Re-

pública. Però fer previsions, 

en ciències socials, és la ma-

nera segura d’equivocar-se.

/D�5HS~EOLFD�HV�YD�
proclamar a Barcelona via 

eleccions municipals.

Les eleccions municipals 

poden ser un revulsiu. Tal i 

com estan les coses, a Bar-

celona es pot donar una si-

tuació molt favorable a l’es-

querra. Ja va passar el 1979, 

quan el PSC va ser la prime-

ra força i el PSUC, la segona. 

Avui ni el PSC té prestigi ni 

ICV-EUiA és el PSUC. Però 

una candidatura que expres-

sés aquests moviments soci-

als combatius i innovadors 

podria canviar l’escenari. 

Ara bé, considerant la malal-

tia del PSC i les ambigüitats 

d’ERC, no crec que hi hagi 

XQD� FDQGLGDWXUD� TXH� XQLÀ-

qui tots els partits d’esquer-

res i els moviments socials.

La poca participació 

ciutadana és responsable 

GHO�GqÀFLW�GHPRFUjWLF"
Gairebé és millor no par-

lar de participació ciutadana. 

És un concepte prostituït per 

l’ús que n’han fet les institu-

cions i només té sentit si es 

donen tres condicions: l’exis-

tència de col·lectius socials 

organitzats i amb demandes; 

que hi hagi escenaris de con-

frontació i negociació, i que 

les administracions enten-

JXLQ�TXH�DL[z�IDFLOLWD� LQÁXLU�
en les polítiques públiques.

L’Ajuntament reforma els 

UHJODPHQWV�GH�SDUWLFLSDFLy�L�
districtes que, descafeïnats, 

WHQHQ�RULJHQ�HQ�HOV�TXH�
vostè va redactar el 1986.

 A l’Ajuntament vaig cons-

tatar que als partits, instal-

lats a les institucions, els ciu-

tadans els molesten. Si es fa 

un nou reglament de partici-

pació serà per limitar-la més.

Però és ara, en temps de 

desafecció i renaixença de 

moviments socials, que es 

reclama més participació.

Quan es van fer els regla-

ments de 1986 encara hi ha-

via una cultura de reconeixe-

ment del moviment de barris 

i els moviments socials. Ara 

ressorgeixen, però estan vin-

culats a qüestions més enllà 

de la ciutat. A part de les as-

sociacions de veïns, amb una 

xarxa que té la virtut de la 

continuïtat, hi ha molts col-

lectius amb enorme vitalitat. 

I si hi ha força social, el de 

menys són els reglaments.

Però marquen el terreny de 

joc. S’ha eliminat l’elecció 

directa d’uns districtes 

que ja no tenen objectius 

GH�´UHSUHVHQWDWLYLWDWµ��
´JRYHUQµ�L�´LJXDOLWDWµ�
Sí, jo vaig aconseguir que 

s’hi incloguessin, després de 

negociar-los amb la FAVB i 

altres entitats i de votar-los 

per unanimitat. Però pre-

ceptes com l’elecció directa 

dels consells de districte no 

es van aplicar mai per l’opo-

sició dels socialistes, i amb 

arguments jurídics molt dis-

cutibles. Exceptuant la Lali 

Vintró, cap regidor no es va 

prendre seriosament aquells 

reglaments. Ara anem més 

enrere, vivim una regressió. 

No oblidem que a Catalunya 

i a Barcelona governa el ma-

teix partit conservador.

/D�UHJUHVVLy�GH�%DUFHORQD�
es percep fora? A Amèrica 

encara som un model?

No. Per primera vegada 

he vist que les referències a 

Barcelona són més contra-

produents que positives. Una 

cosa es que apreciïn la nostra 

història, però no el present. 

S’imposa la tendència, en 

mitjans professionals i intel-

lectuals, a ser crític amb el 

suposat model Barcelona. No 

n’hi havia per tant; es va exa-

gerar molt. I ara ja no inte-

ressa. Barcelona és com una 

senyora que s’ha fet gran i es 

vol vestir i maquillar com si 

tingués 30 anys menys, i això 

dóna una imatge patètica.

I la marca Barcelona?

Barcelona es ven com a 

mercaderia per al turisme, 

que ja està bé que dinamit-

zi l’economia. Però jugant a 

vendre la ciutat de mala ma-

nera, banalitzem Barcelona 

i d’aquí a uns anys haurem 

perdut tot l’atractiu. No te-

nim l’originalitat de Venècia 

ni la força cultural de París.

OAra la ciutat està en un 

VHJRQ�WHUPH��SHUz�OHV�
eleccions municipals 

poden ser un revulsiu 

per a l’esquerra
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la veu del CaRReR

Recordem el Lleonard en plena 
campanya contra el pla especula-
tiu del Barça 2000. Nerviós. Pen-
dent de tots els detalls per convo-
car una assemblea o muntar una 
manifestació. Ningú no pensava 
que les barriades de les Corts po-
guessin vèncer el totpoderós Josep 
Lluís Núñez, el vell conegut del 
moviment veïnal i en aquells mo-
ments president del Barça. Però 
Núñez va perdre, i els barris, amb 
Lleonard al capdavant, van tombar 
el seu pla. L’Associació de Veïns del 
Racó de les Corts, que va fundar el 
1990, portava 10 anys de lluita per 
un barri més digne: reivindicant 
una biblioteca, un CAP o una resi-
dència per a la gent gran. O la im-
portant lluita en defensa del parc 
de Can Rigalt. Recordem el Lleo-
nard venint a la Favb amb un munt 
de papers perquè Carrer tingués en 
compte aquesta o aquella lluita.

La baralla contra el Barça 2000 

va ser pràcticament l’última d’un 
lluitador de tots els temps. En ple-
na dictadura va ser un dels funda-
dors de la Joventut Obrera Cristi-
ana i d’Acció Catòlica Obrera. Va 
participar en els inicis de CCOO a 
Sants, va fundar la combativa edi-
torial Nova Terra. Hi va dedicar 
moltes hores i va córrer riscos sent 
militant del Grup de Solidaritat 
amb els Presos Polítics i Represali-
ats. Es va tancar en la catedral en 
solidaritat amb els treballadors de 
AEG. Detingut en diferents ocasi-
ons, també va ser membre actiu de 
l’Assemblea de Catalunya.

Era incansable. La seva esposa 
-RVHÀQD� 5RIDVWHV� YD� VHU� OD� VHYD�
companya de lluita. L’any 2005 va 
rebre la Medalla d’Honor de Bar-
celona. El reconeixement que li va 
fer la seva ciutat era més que me-
rescut. L’associació de veïns va en-
viar unes línies anunciant la seva 
mort: “Hem perdut a Lleonard”. 

No és del tot cert: Lleonard, amb 
el seu exemple, continuarà em-
penyent la lluita de les Corts per 
uns barris millors. Per al moviment 
veïnal ha estat un luxe compartir 
hores, treball i lluites. No t’obli-
darem.

Alcaldia a precari
Que Barcelona arribi a tenir pressupostos per la via amb 

TXH�ÀQDOPHQW�HOV�WLQGUj�FRQVWLWXHL[�XQD�PDOD�QRWtFLD�SHU�D�
OD�FLXWDW��,QFDSDo�GH�WUDYDU�DFRUGV�DPE�DOWUHV�JUXSV��OOHYDW�
GHO�VXSRUW�G·(5&��PLPqWLF�HQ�OD�SROtWLFD�QDFLRQDO���HO�JRYHUQ�
PLQRULWDUL�GH�&L8�WLUD�HQGDYDQW�HOV�FRPSWHV�DPE�XQD�
T�HVWLy�GH�FRQÀDQoD��HOV�SUHVVXSRVWRV�VyQ�UHEXWMDWV�SHU�OD�
PDMRULD�GHO�FRQVLVWRUL��SHUz��D�IDOWD�G·XQ�FDQGLGDW�DOWHUQDWLX�
YLDEOH��O·DOFDOGH�VHJXHL[�GLULJLQW�OD�FLXWDW����DSOLFDQW�XQV�
SUHVVXSRVWRV�TXH�QR�KDQ�REWLQJXW�VXSRUW�VLJQLÀFDWLX�
/D�T�HVWLy�YD�PpV�HQOOj�GH�O·DQqFGRWD�SROtWLFD��'·HQWUDGD��

WHQLP�XQ�JRYHUQ�DPE�XQHV�SULRULWDWV�TXH�KDQ�IHW�LPSRVVLEOH�
XQ�DFRUG�ÀQV�L�WRW�DPE�OD�IRUoD�PXQLFLSDO��SURJUHVVLVWD��TXH�
HV�PRVWUDYD�G·HQWUDGD�PpV�SURFOLX�D�SDFWDU��7ULDV�YD�QHJRFLDU�
HO�3$0�DPE�HO�36&��3HUz��HOV�SULPHUV�SUHVVXSRVWRV�GH�&L8�
QR�FRQWHPSODYHQ�FDS�SURMHFWH�FRQFHUWDW�DPE�HOV�VRFLDOLVWHV��L�
QRPpV�YD�SRGHU�DSURYDU�ORV�DPE�HOV�YRWV�GHO�33��(OV�VHJRQV�
YDQ�VHU�SURUURJDWV��L�GHVHQFDOODWV��SDUWLGD�D�SDUWLGD��WDPEp�
JUjFLHV�DO�33��TXH�DUD��DPE�O·HPEDW�VRELUDQLVWD��MD�KD�GLW�
SURX��(QJXDQ\��HOV�SUHVVXSRVWRV�SDVVHQ�FRP�SDVVHQ����L�HOV�
~OWLPV�GHO�PDQGDW�SRGHQ�DFDEDU�VHQW�XQD�SUzUURJD�G·DTXHVWV�
7RW�SOHJDW�pV�IUXVWUDQW�SHU�D�OD�FLXWDGDQLD��(O�SUHVVXSRVW�

FRQGHQVD�OD�SROtWLFD�PXQLFLSDO��OHV�SULRULWDWV�UHDOV�GHO�JRYHUQ�
GH�OD�FLXWDW��(O�SDSHU�DJXDQWD�HO�OLULVPH�GH�WRWV�HOV�GLVFXUVRV��
3HUz�HOV�GLQHUV�VyQ�HO�QHUYL�GH�OD�JXHUUD��,��SHU�Ep�TXH�7ULDV�
KDJL�DXJPHQWDW�OHV�SDUWLGHV�DVVLVWHQFLDOV�GHVWLQDGHV�D�
DSDLYDJDU�DOJXQV�LPSDFWHV�GH�OD�FULVL��OHV�OtQLHV�PHVWUHV�
GHOV�SUHVVXSRVWRV�DFFHQWXHQ�OD�GLQjPLFD�GH�IUDFWXUD�VRFLDO�L�
WHUULWRULDO��+L�KD��DO�FHQWUH��XQD�FLXWDW�DSDUDGRU��YHFWRU�GHO�
turisme i la marca Barcelona��TXH�DWUDX�LQYHUVLRQV��,�Q·KL�
KD�XQD�DOWUD��DOV�EDUULV�REUHUV�L�HQ�HOV�jPELWV�SRSXODUV�GH�
&LXWDW�9HOOD��IHULGD�GH�GHVLJXDOWDWV�L�SREUHVD��RQ�%DUFHORQD�
FRPHQoD�D�´FDQYLDU�GH�QRPµ��(V�SULYDWLW]D�O·~V�GH�O·HVSDL�
S~EOLF��KL�KD�SUHVVLy�HVSHFXODWLYD��YHQGD�G·DFWLXV�PXQLFLSDOV�
UHQGLEOHV����&DGD�FRS�PpV��%DUFHORQD�SUHVHQWD�GXHV�FDUHV�L�
V·DOOXQ\D�GHO�VRPQL�LQWHJUDGRU�GH�OD�FLXWDW�GHPRFUjWLFD�
4Xq�SRW�DWXUDU�DTXHVWD�GHULYD"�9HW�DTXt�O·DOWUH�SUREOHPD�

TXH�PRVWUD�OD�VROLWXG�G·XQ�DOFDOGH����TXH�WDQPDWHL[�
VHJXHL[�JRYHUQDQW��/D�SUHVVLy�VRFLDO��UHLYLQGLFDQW�XQ�
FDQYL�G·RSFLRQV��VHUj�FDEGDO��(O�PRYLPHQW�YHwQDO��L�DOWUHV�
DFWRUV�XUEDQV��KL�HVWHP�FRPSURPHVRV��3HUz�pV�O·KRUD�GH�OD�
SROtWLFD��0pV�HQOOj�GH�SLFDEDUDOOHV�GH�SOHQDUL��VRUJLUj�XQD�
DOWHUQDWLYD�FUHwEOH�L�GH�SURJUpV"�/·DW]XFDF�GHOV�SUHVVXSRVWRV�
GHPRVWUD�TXH�KL�KD�XUJqQFLD�

Adéu al company Lleonard

Neix la ‘Marea Pensionista’
El Govern ha iniciat una nova ofen-
siva contra un dret aconseguit des-
prés d’anys de lluites: el sistema 
públic de pensions. Ens volen fer 
creure que és insostenible econò-
micament. L’argument de la cri-
si va molt bé per amagar algunes 
realitats, com ara els interessos de 
JUXSV�HFRQzPLFV�L�ÀQDQFHUV�SHU�IHU�
lucratius negocis amb el pastís de 
les pensions. D’altra banda, el Go-

vern del PP ha decidit congelar les 
pensions del 2012, una mesura que 
afecta multitud de persones -mol-
tes de les quals cobren pensions de 
misèria- que han vist com la pujada 
del cost de la vida no es correspon 
amb la del seu poder adquisitiu.

El que sembla no saber el Go-
vern és que els pensionistes per-
tanyen a una generació que les ha 
passat molt magres i que sap molt 

bé com s’ha de lluitar. Els i les pen-
sionistes no perden el temps i s’han 
començar a organitzar a tot ar-
reu, també a Barcelona, on ja s’ha 
constituït el grup ‘Marea Pensionis-
ta’, que es reuneix periòdicament 
a la Favb i als diferents barris i ha 
començat una campanya de lliura-
ment col·lectiu de demandes per 
a la revalorització de les pensions. 
Que es preparin.



CARRER130 desembre 2013 OPINIÓ 11

la CambRa fOSCa

en POSitiu

Socialistes i convergents (Consell Comarcal 
del Barcelonès i Ajuntament de Barcelona) 
s’han posat d’acord per vendre’s més de 
500 habitatges públics de lloguer a un fons 
G·LQYHUVLy�´YROWRUµ��'RV�GHOV�HGLÀFLV�VyQ�DOV�
barris de Can Peguera i Porta, de Nou Barris. 
L’esperit nadalenc que tant li agrada a la 
regidora Irma Rognoni s’ha manifestat aquesta 
vegada al Districte a través dels seus veïns 
i veïnes. I no ha estat cantant nadales, sinó 
denunciant l’espoli. L’arbre de Nadal del 
Districte ha canviat els ornaments del joier Tous 
per d’altres fets pel veïnat en forma de cartells 
anunciant: “Habitatge públic? Venut!”.

Mortadelo y Filemón a la Generalitat
Estem rodejats d’espies. Es coneix com a 
espia aquell que vigila algú amb assiduïtat i 
d’amagat. Investiga i tafaneja en la vida dels 
altres per informar-ne uns tercers, que solen 
pertànyer a algun dels poders existents. A 
Catalunya, al Cesicat  se’l coneix ja com “la TIA 
catalana” en record dels populars i matussers 
Mortadelo y Filemón. Es va fundar l’octubre de 
O·DQ\������L�DUD�V·HVWDQ�ÀOWUDQW�GHVHQHV�GHOV�
seus informes. Curiosament, els seus objectes 
“d’estudi” són perillosos periodistes que fan de 
periodistes, publicacions crítiques o activistes 
dels moviments socials. És a dir, aquells que 
GHVWDTXHQ�SHU�ÀFDU�HO�GLW�D�O·XOO�GHO�VLVWHPD��

Abans d’aquest descobriment el Cesicat havia 
passat desapercebut perquè estava amagat al 
Departament d’Empresa i Ocupació, actualment 
dirigit per “l’Agent 000”, més conegut com 
a Felip Puig. S’ha acceptat que els informes 
VyQ�DXWqQWLFV�L�TXH�HOV�KD�ÀOWUDW�XQD�SHUVRQD�
que s’amaga sota el pseudònim d’Anonymus 
(diuen que es tracta d’ un antic treballador 
GHVFRQWHQW���6REWHQ�PHQ\V�OHV�ÀOWUDFLRQV�HQ�
saber que l’agència està coordinada pels Mossos 
d’Esquadra (ja se sap com funcionen...). A 
nosaltres, a Carrer, també se’ns espia. És un 
agent del Cesicat, però no donem el nom, ja 
que es tracta d’un agent doble.

Prou brutalitat policial
El 14 de novembre un 
bon nombre de veïns 
i veïnes de Barcelona 
van recórrer els carrers 
del Raval denunciant 
l’actuació dels Mossos 
d’Esquadra que va 
acabar amb la mort del 
veí i empresari Juan 
Andrés Benítez. Els 
Mossos són notícia un 
dia sí i un altre també. 

Encara està en el record 
de tothom el violent 
desallotjament de la 
plaça Catalunya el 27 de 
maig de 2011 (s’acaba de 
celebrar un judici contra 
un agent que ha quedat 
absolt). 
Fa uns dies, al Turó de 
la Peira (Nou Barris), 
el veïnat va obligar a 
retirar-se una desena 

de Mossos i suspendre 
la detenció d’un veí 
al crit de “Us estem 
gravant!”. El director 
dels Mossos Manel Prat, 
per mantenir-se en el 
càrrec, va accedir a 
suspendre l’ús de pilotes 
de goma (com la que va 
fer perdre un ull a l’Ester 
Quintana) a partir del 
pròxim mes d’abril. Un 
jutge va apreciar indicis 
per portar a judici dos 
Mossos de la comissaria 
de Ciutat Vella per 
colpejar un motorista 
que circulava sense 
FDUQHW�L�SHU�IDOVLÀFDU�
després l’atestat per 
acusar-lo d’atemptat a 
l’autoritat. També tenim 
presents els tres Mossos 
imputats per un delicte 
contra la integritat i 
lesions al periodista 
Bertran Cazorla. La crisi 
està oberta al cos dels 
Mossos. El seu descrèdit 
és una realitat.

A la Legión, 
ni aigua!
El Consorci de la Zona Franca, presidit per l’alcalde Trias, va 
aprovar la cessió temporal i gratuïta de 5.000 metres quadrats 
a la Hermandad de los Antiguos Caballeros Legionarios de 
Barcelona d’uns terrenys de la seva propietat situats a les 
antigues casernes de Sant Andreu. Passa que els cavallers 
OHJLRQDULV�SRUWDYHQ�MD���DQ\V�UHDOLW]DQW�´GHVÀODGHVµ�L�H[HUFLFLV�
d’instrucció militar, amb uniformes i 
armes!, sense permís. La legalització 
de l’ús de l’espai va tenir una reacció 
immediata per part de més de 60 
entitats socials i veïnals de Sant 
$QGUHX��TXH�YDQ�ÀUPDU�XQ�PDQLIHVW�
“antifeixista” en el qual s’exigia 
l’anul·lació de la cessió, la prohibició 
de les activitats i la demanda de 
construcció dels equipaments previstos. 
L’acord ha estat anul·lat.

Ja és Nadal 
a Nou Barris

A la perifèria de la ciutat, al 
barri de Vallbona, l’autoritat 
judicial, a instàncies del 
Patronat Municipal de 
l’Habitatge, va intentar treure 
de casa seva la veïna Maria 
GHO�&DUPHQ�L�HOV�VHXV�ÀOOV��(O�
Patronat està presidit per Antoni 
Vives, segon tinent d’alcalde i 
regidor adscrit a Nou Barris, el 
districte on es volia executar 
el desnonament. L’intent de 
desnonament el va impedir 
una concentració de veïns. La 
convocatòria la van fer, entre 
d’altres, l’associació 500x20 
i l’AV de Ciutat Meridiana. 
Curiosament, l’AV de Vallbona 
no va fer acte de presència. 
Una comissió d’entitats es va 

entrevistar amb el Patronat i 
DTXHVW�ÀQDOPHQW�YD�GHVLVWLU�
de portar a terme aquest 
desnonament i dos més que 
tenia previstos. L’any 2011 
l’Ajuntament va declarar a 
bombo i plateret que Barcelona 
era “una ciutat lliure de 
desnonaments”. La frase és 
paper mullat. Els desnonaments 
s’han succeït i a sobre és una 
entitat del mateix Ajuntament 
qui ho intenta! Esperem que no 
es repeteixi. Aquesta notícia 
la publiquem “En positiu” com 
a reconeixement als activistes 
que es mobilitzen per impedir 
aquestes agressions. Cap 
persona sense casa, cap casa 
sense persones.

Desnonament aturat

Que no vagi 
malament 
el 2014
En el moment de penjar el vostre 
nou calendari i treure el de l’any 
passat, recordareu que el vam ti-
tular “2013, stop desnonaments”. 
El veïnat no es va equivocar quan 
va batejar Ciutat Meridiana com 
a “Villadesahucio”. S’ha intentat 
desnonar centenars de persones a 
Barcelona i a vegades s’ha pogut 
impedir amb mobilitzacions.

Aquest any, els amics i com-
panys Azagra i Revuelta deixen 
constància del fet que, com fa 300 
anys, seguim trobant-nos asset-
jats. Assetjats pels especuladors, 
per l’abús de poder, per la venda 
de la ciutat.

L’equip de Carrer i la Junta de 
la Favb us desitjem que aquest any 
no us vagi malament. Fugim dels 
tòpics que buiden la paraula “fe-
licitat” i volem continuar tocant 
de peus a terra. Hem de continuar 
resistint, col·lectivament i indi-
vidualment. Veient el veïnat que 
ens envolta d’un en un, i agrupats 
quan és possible. Que no aconse-
gueixin que perdem l’humor: ens 
volen tristos i avorrits!

Com sempre, trobareu el calen-
dari a la vostra associació de veï-
nes i veïns, a la seu de la Favb o 
als punts de distribució de Carrer.
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Mariano Meseguer, un recuerdo inolvidable
M. EugENIA IbáñEz

 

O
V�GHMR�HQ�SD]µ��(UD�RUGHQD�
GR� \� PHWLFXORVR�� DVt� TXH��
FXDQGR� SXGR� KDFHUOR�� HOL�
JLy�HVWD�HVFXHWD�GHVSHGLGD�

\�XQ�EUHYH�SiUUDIR�TXH�VXV�KLMRV�LQ�
VHUWDURQ�HQ�HO�UHFRUGDWRULR�TXH�UHFL�
ELHURQ�ORV�DVLVWHQWHV�D�VX�IXQHUDO��HO�
SDVDGR����GH�RFWXEUH��0DULDQR�0H�
VHJXHU�QR�IXH�KRPEUH�GH�PXFKDV�SD�
ODEUDV��SRU�OR�TXH�QR�H[WUDxD�TXH�VX�
ODFyQLFR�DGLyV�\�HO� WH[WR� FRQYHUWLGR�
HQ�GHVSHGLGD�IXHUDQ�XQ�HMHPSOR�GH�
OR�TXH�KDEtD�VLGR�VX�FRPSRUWDPLHQ�
WR� KXPDQR� \� VX� DFWLYLVPR� YHFLQDO��
(Q�HVH�SDSHO�TXH�QRV�GHMy�D�PRGR�GH�
WHVWDPHQWR� UHFRUGDED� OD� GLPLVLyQ�
GHO�~OWLPR�FRQFHMDO�IUDQTXLVWD�GH�6D�
UULj��HO�YDFtR�GH�SRGHU�FRQVLJXLHQWH��
OD�DFWLWXG�GHO�VDUJHQWR�GH�OD�JXDUGLD�
PXQLFLSDO�TXH�VH�SXVR�D�VXV�yUGHQHV�
SRU� HO� PHUR� KHFKR� GH� UHSUHVHQWDU�
D� XQD� HQWLGDG� \� ODV� GXGDV� TXH� OH�
URQGDURQ� VREUH� OD� FRQYHQLHQFLD� GH�
FRQYHUWLUVH� HQ�DOFDOGH�GH� VX�EDUULR�
GXUDQWH�GRV�R�WUHV�GtDV��SRVLELOLGDG�
TXH�GHVHVWLPy�´QR�SRU�WUDVQRFKDGRV�
SUHMXLFLRV�pWLFRV�R�PRUDOHV��VLQR�SRU�
TXH�\R� VDEtD� FRQ� FHUWH]D�TXH� HQ� OD�
FDMD� QR� KDEtD� QL� XQ� FpQWLPRµ�� (VD�
IXH� OD�~QLFD�DQpFGRWD�TXH�0DULDQR�
HVFULELy� HQ�XQD� OLEUHWD� TXH� VX�KLMD�
Marta le compró para que anotara 

UHWD]RV�GH�VX�YLGD�R�DOJXQD�GH�DTXH�
OODV� IUDVHV� ODSLGDULDV� TXH� GHMDEDQ�

sin respuesta a sus interlocutores. 

3HUR� 0DULDQR� XWLOL]y� GXUDQWH� XQ�
tiempo aquella libreta para sus co�
VDV�GH�WUDEDMR�\�VROR�FXDQGR�0DUWD�
LQVLVWLy� HQ� HO� SULPHU� REMHWLYR� RSWy�
SRU�UHFRUGDU�DTXHO�GtD�HQ�TXH�SXGR�
FRQYHUWLUVH�HQ�OD�DXWRULGDG�SROtWLFD�
GH� VX� EDUULR�� <� \D� QR� WXYR� WLHPSR�
SDUD�VHJXLU�UHFRUGDQGR�

0DULDQR�0HVHJXHU�QDFLy�HQ�%DU�
FHORQD� HQ� ������ KLMR� GH� XQ� DOEDxLO�
TXH�KDEtD�HPLJUDGR�GH�VX�&DODFHLWH�
QDWDO� HQ�E~VTXHGD�GH� WUDEDMR�� \� HQ�
HVWH�SXHEOR�GH�7HUXHO�SDVy�OD�JXHUUD�
FLYLO� FRQ� VXV� DEXHORV� SDUD� UHJUHVDU�
HQ�������6H�GRFWRUy�HQ�DUTXLWHFWXUD�
\�HQ������VH�LQVWDOy�HQ�6DUULj��GRQ�

GH� KD� GHMDGR� XQ� UDVWUR� LQWDQJLEOH�
SHUR� SHUGXUDEOH� HQWUH� VXV� YHFLQRV��
HQ�SOD]DV��]RQDV�YHUGHV�\�ULQFRQHV�D�
ORV�TXH�RIUHFLy�OR�PHMRU�GH�Vt�PLVPR��
Se involucró en el recurso contra la 

UHFDOLÀFDFLyQ� GH� ORV� WHUUHQRV� GH� ORV�
ODERUDWRULRV�6DQGR]��GHO�HVWDGLR�GHO�
5&'� (VSDQ\RO�� GH� 3LVFLQDV� \� 'H�
SRUWHV��VH�VXPy�D�YHFLQRV�\�WpFQLFRV�
SDUD�ORJUDU�HO�XVR�S~EOLFR�GH�OD�ÀQFD�
\�MDUGLQHV�GH�9LOOD�&HFLOLD��KR\�FHQ�
WUR�FtYLFR�GH�6DUULj��\�SDUWLFLSy�HQ�OD�
UHIRUPD�GH�&DQ�&DUUDOOHX�SDUD�HYL�
WDU� OD� WUDQVIRUPDFLyQ� HVSHFXODWLYD�
GH�XQ�EDUULR�KDVWD�HQWRQFHV�PDUJL�
QDGR� \� ROYLGDGR��0HVHJXHU� GHMy� VX�
UDVWUR�HQ�HO�&ROHJLR�GH�$UTXLWHFWRV��
HQ� OD� )HGHUDFLy� G·$VVRFLDFLRQV� GH�
9HwQV�L�9HwQHV�GH�%DUFHORQD��)DYE���
HQ�HO�EDUULR�GH� OD�0LQD��GRQGH�UHD�
OL]y� HO� SUR\HFWR� GH� XQ� LQVWLWXWR�� \�
DSRUWy�FRQRFLPLHQWRV�\�WHQDFLGDG�HQ�
SHTXHxDV�\�JUDQGHV�OXFKDV�FLXGDGD�
QDV� OODPDGDV� D� GLOXLUVH� IUHQWH� D� OD�
burocracia municipal o la prepoten�
FLD�GHO�SRGHU��5HFKD]y�FRQYHUWLUVH�HQ�
DUTXLWHFWR�ÀUPDQWH�GH�FRQVWUXFWRUHV�
TXH�OH�EXVFDURQ�SDUD�GDU�SUHVWLJLR�D�

SUR\HFWRV�TXH�TXHUtDQ�PDQJRQHDU��\�
VH� HQIUHQWy�D� FRPSDxHURV�GH�SURIH�
VLyQ�R�GH�YHFLQGDG�FXDQGR�ORV�LQWHUH�
VHV�GH�OD�FLXGDG�VH�VRPHWtDQ�D�OD�PL�
OLWDQFLD�SROtWLFD��)XH�FDVL�GXUDQWH����
DxRV�SUHVLGHQWH�GH� OD�$VVRFLDFLy�GH�
9HwQV�GH�6DUULj�� SHUR� VLJXLy� VLHQGR�
´HO�SUHVLµ�SDUD�OD�JHQWH�GH�VX�EDUULR��
8QD� GH� VXV� ~OWLPDV� DSRUWDFLRQHV� D�
OD�KLVWRULD�GH�%DUFHORQD�IXH�OD�VXJH�
UHQFLD�SDUD�TXH�OD�)DYE�\�VX�SXEOLFD�
FLyQ��Carrer��ULQGLHUDQ�XQ�KRPHQDMH�
HVSHFLDO�D�RWUR�OXFKDGRU��HO�SHULRGLV�
WD� -RVHS� 0DULD� +XHUWDV� &ODYHULD��
IDOOHFLGR�HQ�HO������

1DGLH�UHFXHUGD�D�0DULDQR�0HVH�
JXHU�OHYDQWDQGR�OD�YR]�HQ�UHXQLRQHV�
QL�DVDPEOHDV��6XV�DUPDV�IXHURQ�XQ�
KXPRU� VDUFiVWLFR�� HO� WDOHQWR�� VXV�
IUDVHV�EUHYHV�SHUR�ODSLGDULDV�\�XQD�
JUDQ�KXPLOGDG��(O� MXHYHV����GH�RF�
WXEUH�DVLVWLy�D�OD�ÀHVWD�PD\RU�GH�VX�
EDUULR�� FRPLy� OD� WUDGLFLRQDO� SDHOOD�
HQ�HO�'HVHUW�GH�6DUULj�\�OD�botifarra-
da�HQ�OD�FDOOH�&DQHW��0XULy�HO�PDU�
WHV� VLJXLHQWH�� 'tDV� GHVSXpV� GH� VX�
HQWLHUUR��HO�UHSUHVHQWDQWH�GH�XQD�HV�
FXHOD�GHO�EDUULR�OODPy�D�0DUWD�0H�
VHJXHU� SDUD�KDFHUOH� OOHJDU� HO� DJUD�
GHFLPLHQWR�TXH�\D�QR�SRGUtD�UHFLELU�
VX�SDGUH��0DULDQR�KDEtD�D\XGDGR�D�
GHVEORTXHDU�OD�QHJDWLYD�GHO�GLVWULWR�
SDUD�FUHDU�MXQWR�DO�FHQWUR�XQ�SHTXH�
xR�KXHUWR��(VDV�SHTXHxDV�FRVDV�TXH�
VROR�KDFHQ�ORV�JUDQGHV�KRPEUHV�

<D�WH�HFKDPRV�GH�PHQRV��0DULDQR�

OAportó conocimientos y tenacidad en 
perqueñas y grandes luchas ciudadanas 
llamadas a diluirse frente a la burocracia 
municipal o la prepotencia del poder

Mariano (a la izquierda, con muleta) junto a sus 
FRQYHFLQRV�GH�6DUULj�FHOHEUDQGR�OD�ÀHVWD�PD\RU

5HFHQWPHQW�KHP�VDEXW��JUjFLHV�DO�WUHEDOO�GH�O·$V�
VRFLDFLy����[����TXH�5HJHVD��O·HPSUHVD�S~EOLFD�
GHSHQHQW�GHO�&RQVHOO�&RPDUFDO�GHO�%DUFHORQqV��
KD�SURFHGLW�D�OD�YHQGD�GH�����KDELWDWJHV�S~EOLFV�

GH�OORJXHU�D�&RORQ�9LYLHQGDV�6,,�6�$���ÀOLDO�GHO�JUXS�/D�
]RUD��JHVWLRQDW�SHU�$]RUD�,QYHUVLRQHV���8QD�YHQGD�TXH�
DIHFWD���EORFV�G·KDELWDWJHV�S~EOLFV�GH�OORJXHU�VLWXDWV�DOV�
EDUULV�GH�OHV�&RUWV��GLVWULFWH�GH�OHV�&RUWV���&DQ�3HJXHUD�L�
3RUWD��1RX�%DUULV��L�6DJUHUD��6DQW�$QGUHX��

(V�WUDFWD�G·XQD�RSHUDFLy�WRWDOPHQW�UHEXWMDEOH�L�TXH�
REUH�PROWV�LQWHUURJDQWV�

(Q�SULPHU�OORF��SHU�OD�VHYD�RSDFLWDW��OD�VLWXDFLy�V·KD�
GHVYHODW� TXDQ� HOV� KDELWDQWV� G·DTXHVWV� EORFV� KDQ� UHEXW�
OD�FRPXQLFDFLy�G·XQ�IHW�FRQVXPDW��$�PpV��5HJHVD�KDYLD�
FHGLW�OD�SURSLHWDW�GHOV�KDELWDWJHV�D�OD�)XQGDFLy�3LVRV�GH�
/ORJXHU��HQWLWDW�SULYDGD�XELFDGD�DO�PDWHL[�GRPLFLOL�TXH�
5HJHVD��TXL�KD�HIHFWXDW�OD�YHQGD��(O�3DWURQDW�G·DTXHVWD�
)XQGDFLy�HVWj�IRUPDW�SHU�UHSUHVHQWDWV�GHOV�$MXQWDPHQWV�
GHO�%DUFHORQqV��GH�&L8��33�L�36&���8QD�SROtWLFD�G·DQDU�
creant entitats pantalla�PpV�SUzSLD�GH�OHV�HPSUHVHV�HV�
SHFXODWLYHV�TXH�QR�SDV�G·XQ�VHFWRU�S~EOLF�TXH�KD�GH�VHU�
WUDQVSDUHQW�GDYDQW�OD�SREODFLy�TXH�UHSUHVHQWD�

(OV�UHVSRQVDEOHV�GHO�GHVDVWUH��EHQHÀFLDULV

/D�YHQGD�SHU������PLOLRQV�G·HXURV�G·XQD�FRQFHVVLy�SHU�D�
���DQ\V�G·RFXSDFLy�G·XQ�HVSDL�S~EOLF��GHO�TXDO�QRPpV�HV�
JDUDQWHL[HQ����DQ\V�G·KDELWDWJH� VRFLDO�� pV�XQ�DXWqQWLF�
UHJDO�D�O·HPSUHVD�ÀQDQFHUD��(O�SUHX�SHU�KDELWDWJH�YHQXW�
pV�GH�SRF�PpV�GH��������HXURV�L�OD�LQYHUVLy�WRWDO�HV�SRW�
UHFXSHUDU�HQ�XQ�FXUW�WHUPLQL�GH�WHPSV��DPE�XQ�PRGHVW�
OORJXHU�GH�����HXURV�PHQVXDOV��OD�LQYHUVLy�V·DPRUWLW]D�HQ�
SRF�PpV�GH����DQ\V��OD�UHVWD�GHO�WHPSV�VyQ�JXDQ\V�QHWV��

(O�EHQHÀFLDUL�GH�O·RSHUDFLy��HO�JUXS�$]RUD��pV�XQ�JHV�
WRU�GH�IRQV�ÀQDQFHUV�SURFHGHQWV�GH�OHV�HQWLWDWV�EDQFjUL�
HV�TXH�KDQ�UHEXW�PLOLRQV�G·DMXWV�HQ�HO�UHVFDW�GHO�VLVWHPD�
ÀQDQFHU��(OV�VHXV�Pj[LPV�GLULJHQWV�VyQ�DFWLXV�GLUHFWLXV�
GH�OD�GLYLVLy� LPPRELOLjULD�GHO�JUXS�6DQWDQGHU�L� O·DQWLF�
SUHVLGHQW� GH�*ROGPDQ�6DFKV�(VSDxD��(V� WUDFWD� GH� OD�
PDWHL[D�HPSUHVD�TXH�KD�FRPSUDW�������KDELWDWJHV�S~�
EOLFV�D�O·$MXQWDPHQW�GH�0DGULG��SUHFLVDPHQW�DVVRFLDGD�
D�*ROGPDQ�6DFKV��5HVXPLQW�� HOV� UHVSRQVDEOHV� GHO� GH�
VDVWUH�VyQ�HOV�VHXV�SULQFLSDOV�EHQHÀFLDULV�

/·RSHUDFLy� JHQHUD�PROWV� GXEWHV� VREUH� HO� IXWXU� GHOV�
EORFV�� (Q� WHRULD� V·LPSRVD� O·REOLJDFLy� GH� PDQWHQLU� OHV�
PDWHL[HV� FRQGLFLRQV� GH� OORJXHU� GXUDQW� ��� DQ\V�� SHUz�
DTXHVWD�pV�XQD�FRQGLFLy�SRF�FUHwEOH��MD�TXH�GLYHUVRV�EORFV�
VyQ�KDELWDWJHV�SHU�D�MRYHV�DPE�FRQWUDFWHV�GH���DQ\V��L�
VRYLQW� G·HOHYDGD� URWDFLy��1R� TXHGD� JHQV� FODU� TXq� SDV�
VDUj�TXDQ�V·KDJL�GH�UHQRYDU�HO�FRQWUDFWH�R�TXDQ�DUULEL�
XQ�QRX�OORJDWHU��7DPSRF�QR�TXHGD�FODUD�OD�VLWXDFLy�GH�

les entitats que ocupen aquests 

EORFV��/D�UHFHUFD�GH�Pj[LPD�UHQ�
GLELOLWDW� SUzSLD� G·DTXHVWV� DJHQWV�
ÀQDQFHUV� WDPEp� ID� WpPHU�TXH� HO�
PDQWHQLPHQW� GHOV� EORFV� SHU� XQ�
SHUtRGH� WDQ� OODUJ� SDWHL[L� JUHXV�
problemes.

$OJXQV�GHOV�HGLÀFLV�YHQXWV�KDQ�
HVWDW�FRQVWUXwWV�VRWD�OD�ÀJXUD�XU�
EDQtVWLFD���+-��FRQVLGHUDWV�HTXL�
SDPHQWV�TXH�QR�SRGLHQ�FRQVWLWXLU�
KDELWDWJHV�SHUPDQHQWV��/D�FHVVLy�
D�OD�JHVWLy�SULYDGD�HOV�FRQYHUWHL[�
GH�IHW�HQ�KDELWDWJHV�FRUUHQWV��SHU�
YHUWLQW� FRPSOHWDPHQW� OD� TXDOLÀ�
FDFLy� G·HVSDLV� S~EOLFV�� /D� )$9%�
L� OHV� HQWLWDWV� DVVRFLDGHV� VHPSUH�
YDP�GHQXQFLDU�TXH�FRQVWUXLU�KD�
ELWDWJHV� HQ� HVSDL� G·HTXLSDPHQWV�
HUD�LQDFFHSWDEOH�L�FRQVWLWXwD�XQD�
YHULWDEOH�DOWHUDFLy�GHO�GUHW�XUED�
QtVWLF��/D�SULYDWLW]DFLy�UHDOLW]DGD�
HQV�GyQD�OD�UDy�GHOV�SHULOOV�GH�MX�
JDU�DPE�O·RUGHQDPHQW�XUEDQtVWLF��
$� OD� SUjFWLFD�� OD� MXJDGD� KD� SHU�
PqV�WUDQVIRUPDU�XQ�HVSDL�SUHYLVW�
per a equipament en un espai 

G·KDELWDWJH�SULYDW�
/·HQIRQVDPHQW�GH�5HJHVD��TXH�

MXVWLÀFD�DTXHVWD�YHQGD��pV�HO�SUR�
GXFWH� G·XQD� SROtWLFD� S~EOLFD� TXH�
YD�LQWHQWDU�XWLOLW]DU�O·HVSHFXODFLy�
XUEDQtVWLFD� FRP� D� HLQD� GH� ÀQDQoDPHQW�� /·HVSHFXODFLy�
VHPSUH�DFDED�SDVVDQW�IDFWXUD�VRFLDO��,�HO�TXH�pV�SUHRFX�
SDQW�pV�TXH�TXDQ�DTXHVWD�IDFWXUD�HV�ID�SDOHVD��HV�GHFL�
GHL[L�VHJXLU�SURPRYHQW�QRYHV�IRUPHV�G·HVSHFXODFLy�

/D�YHQGD�GHOV�KDELWDWJHV�QR�HUD�LQHYLWDEOH��6DEHP�
TXH�YDQ�VHU�RIHUWV�D�O·$MXQWDPHQW�L�TXH�DTXHVW�YD�UHIX�
VDU�FRPSUDU�ORV��8Q�IHW�LQH[SOLFDEOH�HQ�XQ�$MXQWDPHQW�
TXH�SUHVXPHL[�G·XQD�ERQD�VLWXDFLy�ÀQDQFHUD��DPE�FD�

SDFLWDW� LQYHUVRUD��� (Q� HOV� GDU�
UHUV�PHVRV��WDQW�O·DOFDOGH�;DYLHU�
7ULDV�FRP�HOV�UHVSRQVDEOHV�G·KD�
ELWDWJH� KDQ� HVWDW� GHIHQVDQW� OD�
QHFHVVLWDW� GH� SURPRXUH� XQ� SDUF�
S~EOLF� G·KDELWDWJHV� GH� OORJXHU��
7HQLHQ�O·RSRUWXQLWDW�G·DPSOLDU�OR�
HQ�����KDELWDWJHV��PpV�G·XQ�����
GHOV�������FRQVLGHUDWV�FRP�D�RE�
MHFWLX�� L� V·KD� UHQXQFLDW� D� IHU�KR��
/D�SROtWLFD�G·KDELWDWJH�GH�O·DFWX�
DO�$MXQWDPHQW�VHPEOD�UHVSRQGUH�
PpV�D�FULWHULV�GH�UHQGLELOLWDW�SR�
OtWLFD� TXH�QR� SDV� D� XQ� SODQWHMD�
PHQW� VHULyV�� /D� SUHWHVD� SROtWLFD�
GH� SURPRXUH� HOV� KDELWDWJHV� GH�
OORJXHU� TXHGD� DUD� IRUD� GH� WRWD�
FUHGLELOLWDW� L� HQV� ID� WpPHU� TXH�
HV� WUDFWD� G·XQD� VLPSOH� FRUWLQD�
GH�IXP�SHU� MXVWLÀFDU�OD�SULYDWLW�
]DFLy� GHOV� DSDUFDPHQWV� S~EOLFV��
&RPSWDQW� TXH� O·$MXQWDPHQW� GH�
Barcelona té un paper central a 

5HJHVD��SRGHP�GLU�TXH�HQ�PDWq�
ULD�G·KDELWDWJH�OD�VHYD�SROtWLFD�QR�
GLIHUHL[�GH�OD�TXH�UHDOLW]D�O·$MXQ�
WDPHQW� GH� 0DGULG� SUHVLGLW� SHU�
Ana Botella.

/D� YHQGD� GHOV� HGLÀFLV� GH� 5H�
JHVD�ID�WpPHU�TXH�QRPpV�VLJXL�HO�
SXQW�GH�SDUWLGD�GH�OD�SULYDWLW]D�
FLy� GHO� SRF� KDELWDWJH� S~EOLF� TXH�

HQV�TXHGD��FRP�GH�IHW�MD�KD�DQXQFLDW�O·,QFDVzO�
(Q�XQD�FLXWDW��L�XQ�SDtV��RQ�HO�SUREOHPD�GH�O·KDELWDW�

JH�pV�XQD�GH�OHV�PDQLIHVWDFLRQV�PpV�FUXHQWHV�GH�OD�FULVL�
HFRQzPLFD�L�GHOV�HIHFWHV�GHO�PRGHO�G·HVSHFXODFLy�ÀQDQFH�
UD�L�LPPRELOLjULD�TXH�O·KDQ�JHQHUDW��QR�SRGHP�DFFHSWDU�
TXH�HV�SULYDWLW]L� L�V·HQWUHJXL�D�HVSHFXODGRUV�SULYDWV�HO�
SDUF�G·KDELWDWJH�S~EOLF�

3HU�WRW�DL[z��H[LJLP�OD�UHYHUVLy�G·DTXHVWD�YHQGD�L�HO�
FRPSURPtV�IRUPDO�GHOV�SDUWLWV�SUHVHQWV�D�O·$MXQWDPHQW�
SHUTXq�QR�HV�YHQJXL�QL�XQ�KDELWDWJH�S~EOLF�PpV��OD�GH�
SXUDFLy� S~EOLFD� GH� UHVSRQVDELOLWDWV� GHOV� SDUWLWV� TXH�
KDQ�SRUWDW�OD�JHVWLy�GH�5HJHVD�D�OD�FULVL��GHOV�VHXV�WULSL�
MRFV�VRFLHWDULV�L�GH�O·RSHUDFLy�GH�YHQGD�GHOV�KDELWDWJHV��
O·DEDQGRQDPHQW� GHÀQLWLX� GH� OD� FRQVWUXFFLy� G·KDELWDW�
JHV�HQ�VzO�GHGLFDW�D�HTXLSDPHQWV��HO�GHVHQYROXSDPHQW�
G·XQD�YHULWDEOH�SROtWLFD�S~EOLFD�G·KDELWDWJH��EDVDGD�HQ�
HO� OORJXHU�DVVHTXLEOH��SHU�JDUDQWLU�XQ�GUHW�XQLYHUVDO�D�
tota la població.

ONo podem permetre que es privatitzi i 
s’entregui a especuladors privats el parc 
d’habitatge públic en una ciutat on el 
problema de l’habitatge és una de les 
manifestacions més cruentes de la crisi

IvAN ORtIz

Bloc de pisos públics de Nou Barris venut 
per Regesa al fons d’inversió Azora



CARRER130 desembre 2013 DOSSIER 13

DOSSIER
Articles

gEmmA AguIlERA
pACO CAmARASA
jAumE fAbRE
mARC fOnt
ORIOl gRAnADOS
ElOI lAtORRE

fRAnCESC mAgRInyà
jESúS mARtínEz
jAvIER mOREnO RICO
AlbERt RECIO
mARICARmEn tàpIA
mERCè tAtjER

)RWRJUDÀD
AnnA CARlOtA
DAnI CODInA
mARC jAvIERRE
jOAn mOREjón
IgnASI R. REnOm

Portada

AnnA CARlOtA
Des de Carrer ens hem volgut apropar 

al gran desconegut que és el Port 

de Barcelona, un ‘monstre’ de 830 

hectàries de les quals només 56 són 

“espai ciutadà”. La seva opaca gestió és 

en un limb público-privat que funciona 

per interessos aliens a la ciutadania

El port, lluny de la ciutat

mERCè tAtjER
historiadora

urant poc més de 100 anys, entre 

1859 i mitjans segle XX, el port 

industrial de Barcelona s’anà 

segregant poc a poc de la ciutat amb 

tanques d’accés, tinglados, grans naus 

d’emmagatzematge, elements mecànics i 

elèctrics, noves andanes i tallers de repa-

ració i petita construcció naval.

Aquesta segregació no va excloure en 

cap moment les fortes relacions entre 

SRUW� L� FLXWDW� UHÁHFWLGHV� HQ� O·H[LVWqQFLD�
d’un veritable interland portuari situat 

al front marítim urbà, comprès per la 

Barceloneta i el passeig de Colom, els 

peus de Montjuïc i la Marina de Sants i 

la franja marítima del Poblenou.

(QWUH�ÀQDOV�GHO�VHJOH�;,;�L�HO�SULPHU�
WHUo� GHO� VHJOH�;;�� V·LQWHQVLÀFj� O·DFWLYLWDW��
turística de la platja (Exposició Universal 

del 1888) i, arran de les propostes de l’Ex-

SRVLFLy� ,QWHUQDFLRQDO� GHO� ������ HO� OLWRUDO�
barceloní esdevingué objecte de nous usos: 

primer propostes per a usos balnearis i 

de passeig urbà (Pla  Cambó de Passeig 

Marítim, 1918) i més tard, pel Pla Macià 

(1931), que no es dugueren a terme.

Al llarg de la segona meitat del segle XX 

es produiran importants canvis en el front 

marítim. Uns relacionats amb l’ampliació 

del port cap a ponent amb nous espais es-

pecialitzats en noves formes de transport i 

emmagatzematge de mercaderies (contai-

ners), i amb una Zona Franca convertida 

en una important zona logística i en el po-

lígon industrial urbà més important d’Eu-

ropa. En paral·lel es produí la decadència 

dels establiments tradicionals de reparació 

i aprovisionament naval situats al passeig 

de Colom i a la Barceloneta.

Desprès de diferents projectes de pas-

seig marítim a les dècades 1940-1960, no-

més en part realitzats, sorgirien iniciati-

ves més agosarades. El Plan Especial de 

Ordenación de la zona Suroeste de Mont-

juïc (1964) i el Pla de la Ribera (1965), 

part del gran pla dissenyat per A. Bonet 

Castellana, en ple porciolisme, per trans-

formar la façana marítima de Barcelona 

en zona de platja d’alt standing marcaria 

l’inici de la important transformació del 

port industrial i de la franja marítima ur-

bana des de Montjuïc al Besòs. Tot i les 

seves vicissituds i bloqueig en els anys de 

la transició, gràcies a les lluites veïnals 

i dels col·legis professionals el Pla de la 

Ribera restaria com un element de refe-

rència, que ressorgiria de nou arran de 

OHV�ROLPStDGHV�GHO������
La celebració dels Jocs Olímpics actu-

arien amb la mateixa metodologia del Pla 

de la Ribera, és a dir, arrasar totalment 

tot el patrimoni industrial, tant el viu 

com el buit que hi existia (això sí, amb un 

acurat estudi històric que mai no veié la 

llum), i la construcció d’un nou barri, la 

Vila Olímpica. Si bé s’esmenaren alguns 

dels greus defectes del Pla de la Ribera 

amb una ocupació pública de les platges 

i de la primera franja litoral i algunes 

FRUUHFFLRQV�HQ�OHV�WLSRORJLHV�HGLÀFDWzULHV�
i d’usos privats, el projecte respirava les 

mateixes línies bàsiques adaptades als 

nous temps polítics i socials. Les crítiques 

als defectes de la construcció de la Vila 

Olímpica (supressió dels espais industri-

als, absència d’habitatge públic, projecte 

elitista) no tingueren, quasi bé, cap ressò 

mediàtic enmig de l’eufòria olímpica.

Paral·lelament, el Port Autònom im-

pulsà la transformació de l’anomenat 

Port Vell (o sigui, la dàrsena portuària 

GHV�GHO�0ROO�1RX�ÀQV�D�&RORP��HQ�HVSDL�
d’oci. El projecte, si bé declarava defen-

sar l’obertura a la ciutat -iniciada amb 

la construcció del Moll de la Fusta- plan-

tejava un seguit de construccions en al-

oDGD� SHU� D� XVRV� KRWHOHUV� L� G·RÀFLQHV� DO�
moll d’Espanya, tot construint un port 

esportiu a l’antic moll de la Barceloneta. 

De nou, els elements més emblemàtics de 

valor patrimonial eren esborrats.

La plataforma Salvem el Port Vell, 

constituïda el 1989 per associacions de 

veïns dels barris propers, acadèmics, 

professionals i artistes, desenvolupà una 

intensa campanya de sensibilització i 

defensa dels valors ciutadans d’aquesta 

part del port de Barcelona, proposant 

ubicar-hi equipaments ciutadans i cívics.

Desprès de diferents activitats, expo-

sicions, manifestacions i taules rodones, 

el balanç només fou relativament positiu. 

Es substituïren els usos hotelers del Moll 

d’Espanya pel centre comercial i d’oci 

0DUHPjJQXP� TXH� FRQWLQXDYD� GHQVLÀ-

cant la dàrsena, alhora que es construïa 

HO�FRQMXQW�G·RÀFLQHV�L�O·KRWHO�:RUOG�7UDGH�

Centre al moll de Barcelona.

A nivell patrimonial s’aconseguí l’in-

ventari i recollida documental d’alguns 

dels elements portuaris afectats per la 

reforma (els Magatzems Generals de 

&RPHUo��GXHV�HGLÀFDFLRQV�GH�O·DQWLJD�HP-

presa Nuevo Vulcano) i un acurat estudi 

del Dic Flotant i Deposant. De tots ells, 

només el Magatzem General de Comerç 

�DUD�3DODX�GH�0DU��L�XQ�HGLÀFL�GHO�1XH-
vo Vulcano foren salvats de l’enderroc i 

reutilitzats per a usos diversos; malau-

radament poc es va poder fer en el cas 

dels tinglados, chiringitos i dels banys 

de Sant Sebastià, engolits sota l’objectiu 

d’ampliar i obrir les platges a la ciutat.

&DQYLV�VRWD�OD�LQÁXqQFLD�GHO�WXULVPH

Malgrat uns anys de certa calma, ben 

aviat el Port Autònom iniciaria de nou 

propostes de transformació. La més sig-

QLÀFDWLYD�YD�VHU�OD�FRQVWUXFFLy�GH�O·+RWHO�
9HOD��HGLÀFL�GH�JUDQ�DOoDGD�TXH�VL�Ep�SHU�
XQD�EDQGD�SRGLD�VHU�MXVWLÀFDW�SHU�OD�VHYD�
ubicació a l’àrea de domini de l’Autoritat 

Portuària, per l’altra, aviat se li concedia 

sortida pròpia i privada a la platja.

En aquests darrers anys l’Autoritat 

Portuària, amb el vist i plau de l’Ajunta-

ment  de Barcelona, ha seguit elaborant 

projectes de transformació i ocupació tant 

al Port Vell (Marina de luxe) com al costat 

GH�O·+RWHO�9HOD��HGLÀFL�FRPHUFLDO�GH�OD�ÀU-
ma Desigual, possible ubicació d’una seu 

de l’Ermitatge, i la Marina Nova Bocana). 

A aquestes propostes s’han ajuntat les 

municipals que pretenen la transformació 

del Morrot i dels barris de la Marina en 

nous barris de caire turístic i 

terciari, així com incrementar 

els usos lúdics i turístics a la 

zona del Fòrum; a més d’ells, 

l’aprovació del nou Pla d’Usos 

de la Ciutat Vella, el Pla del 

Paral·lel, i un nou Pla per a la 

Barceloneta obren la incògni-

ta del destí del front marítim 

urbà, i tot fa pensar en una for-

WD� WUDQVIRUPDFLy�PROW� LQÁXwGD�
per la demanda turística, que 

poc té a veure amb l’equilibri 

entre les necessitats del veïnat 

i els nous usos.

Noves formes de lluita

A partir d’aquesta situació, 

QRYDPHQW� TXDVL� ��� DQ\V� GHV-
près de la plataforma Salvem 

el Port Vell, l’onze de maig de 

�����HV�FUHj�OD�SODWDIRUPD�YH-
ïnal Defensem el Port Vell im-

pulsada per l’Associació de Ve-

ïns de l’Òstia i antics membres 

de la primera plataforma a la 

qual es van sumar nombroses 

entitats, acadèmics i professio-

nals. Al llarg de més d’un any 

es van realitzar manifestacions 

i diverses activitats de difusió i denúncia, 

així com debats, jornades, tallers i propos-

WHV�DOWHUQDWLYHV� �-RUQDGHV� ,QWUD6FDSHODE�
sobre El futur dels ports de Barcelona) a 

l’entorn del projecte del Port Vell i en con-

WUD�GH�OD�PRGLÀFDFLy�GHO�3OD�G·XVRV�GH�&LX-

WDW�9HOOD��/D�ÀQDOLWDW�HUD�DFRQVHJXLU�DWX-

rar la construcció de la Marina de luxe, 

ÀQDOLWDW�TXH�QR�V·DVVROt��MD�TXH�DFWXDOPHQW�
està en avançada construcció.

(O�PHV� G·DEULO� GH� ����� HV� YD� FRQVWL-
tuir l’Assemblea Portuària Veïnal (APV) 

vinculada amb la Xarxa Veïnal de Ciutat 

Vella per tal d’articular de forma inde-

pendent la recuperació del Port Vell com 

a port urbà i ciutadà.

També enguany s’ha iniciat la inves-

tigació sobre les propostes urbanístiques 

plantejades en el litoral de Barcelona. 

Aquesta primera publicació va permetre 

la realització el mes de juny del seminari 

Geocrítica (VWUDWqJLHV�L�FRQÁLFWHV�HQ�HO�SRUW�
i front marítim de Barcelona a la Universi-

tat de Barcelona amb una àmplia partici-

pació d’assistents procedents de diferents 

àmbits acadèmics i veïnals. Recentment 

V·KDQ�SXEOLFDW����DUWLFOHV�FRP�D�UHVXOWDW�GH�
la jornada de debat a la Revista Biblio3W 

de la Universitat de Barcelona.

/D�WDVFD�UHDOLW]DGD�ÀQV�DUD�KD�GH�SHU-
PHWUH�FRQWLQXDU�OD�UHÁH[Ly�VREUH�DTXHVWD�
nova fase de transformació del front ma-

rítim de Barcelona del Besòs al Llobre-

gat, per tal de plantejar propostes d’acord 

amb un futur més sostenible i socialment 

més just, en el qual la conservació del 

patrimoni permeti usos compatibles amb 

les necessitats socials i culturals dels ha-

bitants dels barris propers.

D

La lluita social pel Port Vell

OLa transformació del port ha 

de respectar el patrimoni i 

permetre un ús compatible 

amb les necessitats socials 

i culturals del barris propers

Per saber-ne més
��Estudi sobre les propostes 
urbanístiques al litoral de Barcelona
www.ciutatport.com

��Articles del seminari Geocrítica 
sobre el port i el front marítim 
www.ub.edu/geocrit/b3w-1049.htm

jOAn mOREjón
A dalt, vista del moll de Barcelona. A 

l’esquerra, cartell reivindicatiu de la 

Plataforma Salvem el Port Vell (1989)
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El mirall d’una burgesia
jAumE fAbRE
periodista i historiador

l pontó ancorat al port de Bar-

celona era un dels objectius 

preferents de totes les revoltes 

populars barcelonines. Aquella vella 

embarcació de fusta sense pals era uti-

litzada per l’autoritat governativa per 

mantenir-hi tancats els presos polítics, i 

alliberar-los formava part del ritual revo-

lucionari. El setembre de 1868, els anti-

isabelins no van oblidar-ho, un cop defe-

nestrats els retrats reials de tots els llocs 

públics i llençat a les aigües del port un 

EXVW�G·,VDEHO�,,�TXH�HV�JXDUGDYD�DO�&HUFOH�
del Liceu, després d’arrossegar-lo per la 

Rambla.

/HV�ÁDPHV�GHO�SRQWy�LQFHQGLDW�HO������
van il·luminar el naixement de la Junta 

d’Obres del Port de Barcelona, primera 

que es va crear a Espanya, quatre anys 

abans que la de Bilbao. A la decisió go-

vernamental de crear-la no va ser sens 

dubte aliena la presència del general 

Prim com a cap del gabinet.

El Decret de creació de la Junta 

d’Obres del Port descentralitzava la ges-

tió de les obres del port i les posava en 

bona part en mans dels qui hi estaven 

més interessats: comerciants i naviliers. 

Que una Junta d’Obres amb una compo-

sició semblant fos una creació de la Re-

volució de Setembre ajuda a entendre 

XQD�PLFD�OHV�IRUFHV�TXH�YDQ�LQÁXLU�HQ�OD�
FDLJXGD�GH�OD�PRQDUTXLD��,�WDPEp�UHVXO-
ta revelador que la mateixa Junta orga-

nitzés amb gran pompa, mitja dotzena 

d’anys després de la seva creació, la re-

EXGD�D�$OIRQV�;,,��TXH�YD�WRUQDU�D�(VSD-

nya desembarcant al port de Barcelona. 

El president de la Junta que el va rebre 

era el mateix que s’havia posat al davant 

de l’organisme quan va ser creat pels qui 

KDYLHQ�DFDEDW�DPE�OD�PRQDUTXLD��,�KR�YD�
VHJXLU�HVVHQW�ÀQV�DO�������

Sota la gestió de la Junta va realit-

zar-se el conjunt de molls, dics i altres 

instal·lacions portuàries que avui conei-

xem com Port Vell.

(O�SRUW�GH�%DUFHORQD��OLPLWDW�ÀQV�DOHV-
hores pràcticament al moll de la Riba, 

ran de la Barceloneta, havia quedat cla-

UDPHQW�LQVXÀFLHQW�L�REVROHW�D�SDUWLU�GHOV�
anys trenta, quan havia començat la 

substitució dels vaixells de vela pels de 

vapor i casc de ferro. El Ministeri de Fo-

ment, creat per Javier de Burgos, s’havia 

atribuït l’any 1851 la competència de les 

obres dels ports. Tot seguit va estudiar la 

transformació del port de Barcelona, in-

sistentment reclamada des de feia anys.

Diverses propostes van concórrer a la 

crida del Ministeri de Foment. Darrera 

de cada projecte tècnic hi havia una em-

presa constructora interessada en fer-se 

càrrec d’una obra de la importància que 

es preveia.

Es va repetir més o menys el mateix 

que havia passat uns mesos abans amb 

el projecte d’Eixample de Barcelona. Així 

com en aquest cas el govern va decidir el 

�����D� IDYRU�G·,OGHIRQV�&HUGj�HQ�FRQWUD�
de les altres proposicions que presenta-

YHQ� HOV� SURSLHWDULV� L� ÀQDQFHUV� FDWDODQV��
el Ministeri de Foment va rebutjar el 

1860 els projectes de port que li havien 

presentat els empresaris catalans i va 

imposar el redactat per l’enginyer José 

Rafo Tolosa, nascut a Reus però que des 

del 16 anys havia desenvolupat la seva 

carrera a Madrid. El projecte de Rafo va 

ser el que es va portar endavant, deixant 

de banda, entre altres, el presentat pels 

JHUPDQV�ÀQDQFHUV�FDWDODQV�-DXPH�L�0D-

nuel Girona.

Qui va pagar les obres del Port

$PE� OD� FUHDFLy� GH� OD� -XQWD�� HO� ÀQDQoD-

ment de les obres va passar a les seves 

mans i deixava d’estar gestionat directa-

ment pel Ministeri de Foment. Els cabals 

necessaris sortien d’un arbitri per dret de 

descàrrega i embarcament i desembar-

cament de passatgers, primer, i després 

per altres exaccions que la junta va anar 

creant a canvi de la prestació de serveis: 

JUXHV��OORJXHU�GH�PDJDW]HPV��GLF�ÁRWDQW��
bàscules...

No obstant, com que aquests ingressos 

HV�PRVWUDYHQ�FODUDPHQW�LQVXÀFLHQWV�L�HO�
govern central no donava ni una pesseta, 

la Junta va recórrer, ja des de bon princi-

pi, a l’endeutament a través de l’emissió 

d’obligacions. D’aquesta manera, les en-

titats i personalitats vinculades a la Jun-

ta van acabar participant directament 

R� LQGLUHFWDPHQW� HQ� HO� ÀQDQoDPHQW�� /HV�
emissions d’obligacions es van mantenir 

GXUDQW�FLQF�DQ\V�L�D�SDUWLU�GH�������TXDQ�
ja es començaven a pagar amortitzacions 

i interessos, ja no se’n va fer cap més, so-

bretot perquè les obres del port havien 

quedat paralitzades perquè hi havia dife-

rències amb el govern de Madrid respecte 

a la propietat dels terrenys guanyats al 

mar. Els diners recaptats per l’arbitri del 

dret de descàrrega i altres, i els obtinguts 

de la venda d’obligacions, s’acumulaven a 

les arques de la Junta, el que és el mateix 

que dir que a les butxaques de Manuel 

Girona, en el Banc del qual eren diposi-

tats. No hi havia gairebé pagaments a 

IHU��(O������� O·DQ\�GH�Pj[LPD�DFXPXOD-

ció, va arribar-hi a haver al Banc de Bar-

FHORQD�����������SHVVHWHV�LQDFWLYHV��XQD�
fortuna important per aquell moment.

Quan el 1888 es va celebrar a Barcelo-

na l’Exposició Universal, les obres es tro-

baven encara en una fase inicial, i bona 

part dels vaixells d’altres països que van 

venir a la ciutat amb motiu del certamen 

van haver-se de quedar fondejats a la 

rada i traslladar els passatgers a terra 

amb bots.

Fins al 1909 -quaranta anys després 

de la creació de la Junta- no va arribar 

la primera aportació directa de capital 

procedent dels pressupostos de l’Estat i la 

Junta d’Obres va seguir supeditada du-

rant aquests anys als tràmits administra-

tius de la burocràcia governamental, que 

constantment entrebancava el desenvolu-

pament dels projectes, paralitzats a l’es-

pera dels oportuns permisos de Madrid.

Finalment, el 1899, el govern va cedir 

i va atorgar un règim especial al port de 

%DUFHORQD�TXH�YD�VHU�O·HPSHQWD�GHÀQLWL-
va per tirar endavant unes obres inaca-

bables que feia quaranta anys que s’ar-

rossegaven. El nou estatut portuari va 

donar entrada en la presidència del port 

al qui seria la personalitat més rellevant 

de la seva història, Ròmul Bosch i Alsina.

Els presidents

Al llarg de la història de la Junta del Port 

s’han anat alternant al seu davant els 

representants dels interessos de la bur-

JHVLD�� LQGXVWULDO�� FRPHUFLDO� R� ÀQDQFHUD��
(Q�OHV�qSRTXHV�TXH�HO�ÀQDQoDPHQW�GH�OHV�
obres esdevenia el problema fonamental, 

eren homes vinculats a bancs els qui la 

SUHVLGLHQ�� 4XDQ� OHV� GLÀFXOWDWV� SHU� RE-

tenir matèria primera apressaven en el 

país, els industrials col·locaven homes de 

FRQÀDQoD��4XDQ�OHV�H[SRUWDFLRQV�L�LPSRU-
tacions havien de ser tutelades de prop, 

eren els comerciants i naviliers el qui 

agafaven les regnes. En la llista de presi-

dents de la Junta d’Obres hi ha, sobretot, 

KRPHV�GH�FRQÀDQoD�GHOV�JUDQV�EDQTXHUV�
com Manuel Girona i naviliers com Anto-

nio López, empresaris tèxtils i químics, i 

ÀJXUHV�GHVWDFDGHV�GH� OD�&DPEUD�GH�&R-
PHUo��,QG~VWULD�L�1DYHJDFLy�

Donar una ullada a la Junta d’Obres 

és fer-ho a una part important, i ben so-

vint oblidada, dels industrials, comerci-

DQWV�L�SROtWLFV�GHO�VHJOH�;,;�L�GH�OHV�VHYHV�
relacions amb el govern de Madrid. A 

través d’ells es pot resseguir un itinera-

ri vital apassionant i molt revelador del 

funcionament de la societat catalana en 

les esferes directives. Massa cops es cau 

en la temptació, quan s’escriu la histò-

ria de Catalunya, de creure que tots els 

empresaris i polítics van sentir-se tocats 

per la Renaixença. Però no cal aprofundir 

gaire per comprovar que van ser molts, i 

molt importants, els homes que van ig-

QRUDU� FRPSOHWDPHQW�HO� FDWDODQLVPH�ÀQV�
i tot quan, al començar el segle XX, la 

Lliga va esdevenir una força hegemònica.

Un exemple que els interessos econò-

mics estan habitualment per sobre de les 

decisions polítiques n’és que just quan 

els partits dinàstics havien de començar 

a plegar veles davant de l’impuls de la 

Lliga i dels republicans, va arribar a la 

presidència del port, i s’hi va mantenir 

ÀQV�D�OD�PRUW��HQ�YLJtOLHV�GHO�FRS�G·(VWDW�
de Primo de Rivera, un home com Bosch i 

$OVLQD��ÀGHO�WRWD�OD�YLGD�D�XQ�SDUWLW�GLQjV-
tic. Una prova encara més clara: Bartri-

na i Roca, el successor de Bosch i Alsina 

HO�������TXH�SHUWDQ\LD�WDPEp�D�XQ�SDUWLW�
dinàstic, encara que va mantenir excel-

E

OA la presidència del Port 

s’han anat alternant els 

representants dels interessos 

de la burgesia industrial, 

FRPHUFLDO�R�ÀQDQFHUD

ODesprés del tràgic interludi 

de la guerra les cambres van 

prendre protagisme 

L�LQÁXqQFLD�DO�3RUW��
desplaçant els naviliers

bfghub-RAmOn mAnEnt
*UDYDW�TXH�LOÃOXVWUD�OD�FUHPD�GHO�´SRQWyµ�O·DQ\�������YDL[HOO�HVSHFLDOPHQW�RGLDW�SHOV�EDUFHORQLQV�SHUTXq�KDYLD�
VHUYLW�GH�SUHVy�SROtWLFD��/HV�VHYHV�ÁDPHV�YDQ�LOÃOXPLQDU�HO�QDL[HPHQW�GH�OD�-XQWD�G·2EUHV�GHO�3RUW�GH�%DUFHORQD

Antonio López, navilier, empresari 

i banquer, va fer la seva fortuna 

DPE�HO�WUjÀF�G·HVFODXV�L�DOWUHV�
negocis colonials. Va mantenir 

sempre col·locats homes de palla 

D�OD�-XQWD�G·2EUHV�GHO�3RUW
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lents relacions amb la Lliga -va ser 

vice-president de la Mancomunitat-, 

va arribar al càrrec amb la Dictadura 

de Primo de Rivera, s’hi va mantenir 

amb la República i, curiosament, va 

caure durant el Bienni Negre.

Després del tràgic interludi de 

la guerra, en què la Junta d’Obres 

va funcionar de manera excepcional 

amb una composició fonamentalment 

governativa i va estar presidida pels 

successius consellers d’Obres Públi-

TXHV�GH�OD�*HQHUDOLWDW�L�ÀQDOPHQW�SHO�
ministre del mateix departament, els 

naviliers van ser substituïts pels co-

merciants i industrials a través d’una 

LQÁXqQFLD� GHFLVLYD� GH� OHV� FDPEUHV��
TXH�HV�WRUQDYHQ�SDFtÀFDPHQW�HQ�OD�GL-
recció del port, d’acord amb un pacte 

tàcit.

A diferència del que havia passat 

des de l’origen, la presidència del port 

va passar progressivament a estar 

ocupada per persones que no estaven 

directament interessades en els ne-

gocis portuaris, i es va valorar més 

aviat la seva representativitat en el 

món empresarial i la seva capacitat 

de gestió i de conciliació d’interessos 

a vegades contraposats, cosa que els 

era possible precisament per la seva 

escassa o nul·la vinculació amb els 

afers portuaris.

En certa manera, el franquisme va 

utilitzar també la presidència del port 

com una concessió a la dreta més o 

menys catalanista, com un càrrec per 

acontentar sectors o personalitats ca-

talanes a les que la naturalesa del rè-

gim impedia l’accés a càrrecs polítics 

de més entitat. Maurici Serrahima 

explica a les seves memòries que el 

ministre de la governació Blas Pérez, 

persona molt vinculada a Catalunya, 

havia connectat el setembre de 1945 

amb el secretari del Col·legi d’Advo-

cats, Manuel Goday, per demanar-li 

que elaborés “una llista de gent que 

sentin, pensin i parlin en català i que 

no siguin de Falange, per fer-los servir 

de moment com a consultors i més en-

davant per ocupar una certa mena de 

càrrecs en les corporacions públiques”.

$L[t�� ÀQV� D� O·REWHQFLy� GHO� UqJLP�
G·DXWRQRPLD�HV�YDQ�VXFFHLU�XQ�ÀQDQ-

cer -Fèlix Escalas-, un industrial tèxtil 

-Martí Carreto-, el gendre de Miquel 

Mateu -Artur Suqué- i el gendre de 

Francesc Cambó, Ramon Guardans.

El Port Autònom

Ramon Guardans va ser l’últim pre-

sident de la Junta d’Obres del Port 

i el primer del Port Autònom. Va 

FDOGUH�HVSHUDU�D�OD�À�GHO�IUDQTXLVPH�
perquè un ministre d’Obres Públi-

TXHV� �*DUULJXHV�:DONHU�� HV� GHFLGtV�
a aplicar a Barcelona una llei d’au-

tonomia portuària que havia estat 

aprovada el 1968 més per les pressi-

ons del Banc Mundial que per l’inte-

rès del govern. Guardans va ser re-

llevat deu anys més tard per Carles 

Güell de Sentmenat, besnét de la pu-

billa del marquès de Comillas i molt 

YLQFXODW� D� OD� &DPEUD� G·,QG~VWULD��
En la seva persona s’unien les dues 

principals fonts de presidents del 

port. Amb la seva marxa es va aca-

bar una tradició de presidents vin-

culats a l’oligarquia barcelonina. El 

seu substitut, Carles Ponsa, va tenir 

un mandat breu. Josep Munné el va 

VXEVWLWXLU�HO���GH�PDUo�GH�������6RWD�
el seu mandat es va desenvolupar 

l’ambiciós projecte de transforma-

ció d’aquell port creat per la Junta 

d’Obres en un espai bàsicament pen-

sat per a l’esplai i els negocis, com 

a port esportiu i amb una moderna 

terminal de passatgers. El veritable 

port de mercaderies s’ha anat des-

plaçant, des de fa anys, cap al seu 

emplaçament més remot, al peu de 

Montjuïc, aquell que ja van escollir 

els romans i que havia anat quedant 

oblidat des de l’Edat Mitjana. Així 

KD�HQWUDW�HO�SRUW�DO�VHJOH�;;,��3HUz�
aquesta ja és una altra història.

Al servei dels interessos privats
mARC fOnt

l Port de Barcelona 

és una infraestruc-

tura pública i tant 

els terrenys on s’ubica com 

l’organisme que el gestiona 

també ho són. Ara bé, a la 

SUjFWLFD�HV�SRW�DÀUPDU�TXH�
està bàsicament al servei 

d’uns determinats inte-

ressos, que gairebé mai no 

coincideixen amb els de la 

majoria de la ciutadania. 

Els negocis són la màxima 

prioritat del port i així que-

GD�UHÁHFWLW�D�OD�SjJLQD�ZHE�
GH�OD�LQIUDHVWUXFWXUD��ZZZ�
portdebarcelona.cat). “Port 

per als negocis”, sentencia 

el primer apartat que hi 

trobem.

De la gestió se n’ocu-

pa l’Autoritat Portuària 

de Barcelona (APB), que 

depèn de Ports de l’Estat, 

un organisme públic que, 

al seu torn, forma part del 

Ministeri de Foment i que, 

VHJRQV� OD� GHÀQLFLy� RÀFLDO��
“s’encarrega de la política portuària del 

govern i de la coordinació i control de 

O·HÀFLqQFLD�GHO�VLVWHPD�SRUWXDULµ��IRUPDW�
SHU����SRUWV�G·LQWHUqV�JHQHUDO�D�WRW�O·(V-
tat. L’APB compta amb representants de 

les administracions estatal, autonòmica 

i municipals al consell d’administració 

i té com a missió “liderar el desenvolu-

pament del Port de Barcelona, generar i 

gestionar infraestructures i garantir la 

ÀDELOLWDW�GHOV�VHUYHLV�SHU�FRQWULEXLU�D�OD�
competitivitat dels seus clients i crear 

valor per a la societat”.

/D� /OHL� GH� SRUWV� GH� O·(VWDW� GH� �����
assumeix models d’explotació neta-

ment privats per a les infraestructures 

d’aquest tipus, amb “autonomia de gestió, 

DXWRÀQDQoDPHQW� L� XQD� DXWRULWDW� DGPL-
nistrativa [l’Autoritat Portuària] que es 

regeix pel dret privat”, explica l’advocat 

Daniel Jiménez Schlegl. L’especialista en 

Dret Administratiu i Urbanisme afegeix 

a Carrer que, gràcies a aquest marc le-

gal, l’APB es col·loca com una “veritable 

IRUWLÀFDFLy�IURQW�D�OD�FDSDFLWDW�GH�FRQWURO�
democràtic de les seves accions i de la 

possibilitat d’un rendiment de comptes 

públic i transparent”, malgrat que en el 

seu consell hi hagi persones nomenades 

per les administracions. En opinió de Ji-

ménez Schlegl, “es permet una privatit-

zació de facto del domini públic portuari 

amb casos que suposen autèntics guetos 

privatius en territori públic”.

Negoci turístic

El port, segons dades de l’APB, va fac-

WXUDU� ������PLOLRQV� G·HXURV� HO� ������ YD�
REWHQLU� XQV� EHQHÀFLV� GH� ����� PLOLRQV� L�
YD�VHU�OD�SRUWD�GH�VRUWLGD�GHO�����GH�OHV�
exportacions de Catalunya. A banda de 

l’estricte trànsit comercial, també desta-

ca per ser la via d’entrada a Barcelona 

GH�PLOLRQV�GH�WXULVWHV�FDGD�DQ\��XQV�����
només l’any passat-. L’aposta pels creue-

ristes és compartida tant per l’Autoritat 

Portuària com per les grans empreses 

GHO�VHFWRU��TXH�HV�YHXHQ�EHQHÀFLDGHV�SHU�
inversions pagades amb els recursos del 

port, que els permeten incrementar el 

nombre de passatgers transportats i, per 

tant, els guanys.

Dos exemples. L’1 de juliol, la navi-

liera Grimaldi va inaugurar una nova 

WHUPLQDO�� GHVSUpV� G·XQD� LQYHUVLy� GH� ���

milions d’euros. En l’acte d’estrena de 

la instal·lació, Sixte Cambra -president 

de l’APB- va afegir que el port s’havia 

gastat 10 milions per “habilitar” el moll 

GH� OD� FRVWD��$�ÀQDO�GH� VHWHPEUH�� YD� VHU�
la nord-americana Carnival -líder mun-

dial en el sector- la que va anunciar que 

LQYHUWLULD� ��� PLOLRQV� SHU� FRPSWDU� DPE�
una nova terminal a la infraestructura 

barcelonina. Dels accessos i la senyalit-

zació del nou equipament, però, se’n farà 

càrrec l’APB, que hi destinarà 3,5 mili-

ons d’euros.

Sixte Cambra va ser nomenat per la 

Generalitat president del Port de Bar-

FHORQD�HO�JHQHU�GH�������$O�FRQVHOO�G·DG-

ministració de l’Autoritat Portuària hi 

ha quatre representants més del govern 

autonòmic, tres de l’executiu estatal i dos 

dels municipis on s’ubica -Lluís Tejedor, 

alcalde d’El Prat; i Antoni Vives, vice-

president de l’organisme i tercer tinent 

d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona. 

També hi tenen un representant cada 

un la Cambra de Comerç, l’Associació 

d’Empreses Estibadores i els sindicats 

CCOO i UGT. Diverses fonts consultades 

asseguren que, a l’hora de la veritat, el 

funcionament del consell d’administració 

del port és similar al que tenien les cai-

xes d’estalvis, és a dir, les persones que 

l’integren no exerceixen una autèntica 

tasca de control, sinó que es dediquen 

a aprovar per inèrcia -o per desconeixe-

ment- allò que se’ls proposa.

,QWHUqV�S~EOLF�R�SULYDW"

En opinió de l’advocat Daniel Jiménez 

Schlegl, la creixent pèrdua d’autonomia 

del sector públic davant el poder del sec-

tor econòmic privat provoca que les admi-

QLVWUDFLRQV� TXDOLÀTXLQ� G·´LQWHUqV� S~EOLFµ�
projectes que només persegueixen “l’inte-

rès purament lucratiu del negoci privat”. 

Tenint en compte que el “creixement eco-

nòmic” s’ha convertit gairebé en “l’únic in-

terès general perseguible”, els ciutadans 

es veuen apartats de qualsevol política 

d’abast macroeconòmic i les normatives 

s’adapten per fer viable “el projecte inver-

sor en la privatització del domini públic”. 

En els darrers anys, el Port de Barcelo-

na presenta dos projectes paradigmàtics 

G·DTXHVW�WLSXV�G·DFWXDFLy��FRP�VyQ�O·HGLÀ-

FDFLy�GH� O·KRWHO�:��9HOD�� L� OD�UHIRUPD�GH�
luxe de la Marina del Port Vell.

En el primer cas, es va aixecar la pro-

hibició de construir hotels a l’espai del 

domini públic portuari per l’existència 

d’unes suposades “raons d’interès gene-

ral”. En el segon, es va decidir transfor-

mar el Port Vell en un aparcament per 

a megaiots de multimilionaris, ignorant 

les demandes ciutadanes i afavorint úni-

cament l’interès de Salamanca Group, la 

societat inversora que hi ha darrere el 

projecte. En ambdós casos, els projectes 

afecten l’espai públic i impliquen la pri-

vació del seu ús per part dels ciutadans. 

La creació d’una marina esportiva a la 

Bocana Nord -les obres i explotació van 

adjudicar-se el setembre a Formentera 

Mar- és el darrer exemple de privatit-

zació de l’espai públic executat pel port 

de Barcelona. Només preocupen els in-

teressos d’una minoria, mentre s’accen-

tua l’opacitat de l’APB i es limiten els 

processos participatius de la ciutadania. 

Business is business a la ciutat aparador 

RQ�HV�JRYHUQD�SHU�D�O·���

E

De 61 anys, Sixte Cambra va ser col·locat al capdavant 

del Port de Barcelona per Artur Mas el gener de 2011. 

Cambra, que va ser senador per CiU entre el 1993 i 

el 2004, té una estreta relació amb el president de la 

Generalitat, amb qui l’uneix l’esperit business friendly. 

9D�VHU�XQ�GHOV�DVVLVWHQWV�D�OD�ERGD�GH�OD�ÀOOD�GHO�FDS�
de l’executiu autonòmic, celebrada el juny de 2013 

D�0HQRUFD��6RFL�IXQGDGRU�GH�OD�ÀUPD�GH�FDoDWDOHQWV�
Seeliger i Conde -que fa uns mesos va contractar 

Esperanza Aguirre i en la que Cambra ja no hi té 

presència-, va ser el director del Trofeu Comte de Godó de tennis durant 23 

DQ\V�L�YLFHSUHVLGHQW�GHO�%DUoD�HQ�O·HUD�1~xH]��DPE�TXL�V·DUULEDULD�D�HQIURQWDU�
a les urnes el 1989. Vinculat a sectors elitistes de la societat barcelonina, va 

defensar l’arribada -frustrada- d’Eurovegas amb l’argument que els projectes 

que “generin ocupació i vinculats al turisme han de ser benvinguts”. Tota una 

declaració d’intencions.

Un president ‘business friendly’

OL’Autoritat Portuària de 

Barcelona s’ha convertit en 

XQD�IRUWLÀFDFLy�LQH[SXJQDEOH�
front a la possibilitat 

de control democràtic

DAnI CODInA
Sent una infraestuctura pública, el Port es regeix pel dret privat
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gEmmA AguIlERA

la ville de... Barcelona! Era el 

1986. Aquestes paraules canvia-

rien per sempre més la fesomia de 

la ciutat. La preparació dels Jocs Olímpics 

GH������WUDQVIRUPDULD�HO�3RUW�9HOO�L�GRQD-

ria forma al Port Olímpic i la Mar Bella. 

Barcelona recuperava el seu caràcter ma-

rítim i el mar s’obria als ciutadans. Amb 

el temps s’anirien succeint intervencions 

al Moll d’Espanya i el Maremàgnum, el 

:RUOG� 7UDGH�&HQWHU� L� HO�0ROO� GH� %DUFH-
ORQD��L�PpV�UHFHQWPHQW��O·(GLÀFL�9HOD�L�OD�
Nova Bocana. Aquesta transformació ha 

tingut un impacte directe, no sempre posi-

tiu, sobre els barris que estan en contacte 

directe amb el Port: Poble Sec, Raval, Gò-

tic, Casc Antic, Ribera i Barceloneta. Però 

la ciutat, la societat i l’economia s’han 

transformat massa com per poder mante-

nir vigent un model d’intervenció en la fa-

oDQD�PDUtWLPD�SODQLÀFDGD�ID�JDLUHEp�WUHV�
dècades. Cal repensar el futur del litoral 

metropolità mirant de satisfer les noves 

necessitats de l’economia catalana -el Port 

MD�JHVWLRQD�HO�����GHO�FRPHUo�H[WHULRU�PD-

UtWLP�GH�&DWDOXQ\D�L�HO�����GH� O·(VWDW�� L�
JHQHUD�O·�����GHO�3,%�FDWDOj��L�IHU�OHV�FRP-

patibles amb els vincles històrics de la ciu-

tat i els veïns amb el mar.

3HUz����TXq�KL�KD��DO�3RUW"

À La zona comercial-logística

El moll de l’energia

Milers de contenidors de colors ben 

vius s’apilen al port comercial. Van 

carregats d’objectes i productes que 

van des del cacau, el cafè i la fruita 

ÀQV�DOV�YHKLFOHV�L�SURGXFWHV�G·DOW�YDORU�
afegit, i esperen a ser embarcats en 

una de les 100 rutes marítimes que 

distribuiran els productes pels més de 

300 ports connectats amb Barcelona. 

A la terminal TCB s’hi va sumar el 

setembre de 2012 la nova terminal 

Barcelona Europe South Terminal 

(BEST), gestionada per l’empresa 

7HUFDW��ÀOLDO�GHO�JUXS�[LQqV�+3+�TXH�VH�
centra en l’Extrem orient i l’Índia. En 

aquesta terminal, de 100 hectàrees i 

una capacitat per a moure 2,5 milions 

de contenidors cada any, els processos 

de càrrega i descàrrega ja estan 

pràcticament automatitzats. A tocar 

d’aquesta terminal, el Port va decidir 

DUPDU�GRV�EUDoRV�GH�FLPHQW�PpV�TXH�HV�
mengen mar per assegurar-se espai per 

a créixer en un futur.

També és prou desconeguda la zona 

d’activitats logístiques, un centre 

intermodal que, connectat a tots els 

modes de transport en un radi inferior 

a 5 quilòmetres, ofereix als seus 

clients serveis a la carta a través del 

És la planta d’emmagatzematge i distribució de gas més 

gran de l’Estat i una de les majors terminals petrolíferes 

del Mediterrani. D’aspecte més sobri i prou retirat de la 

ciutat, el Moll de l’Energia, històricament conegut com a 

0ROO�G·,QÁDPDEOHV��pV�HO�JUDQ�GHVFRQHJXW�GHO�3RUW��3HUz�pV�
la clau per al sosteniment energètic de Catalunya, i és un 

dels punts més importants de la descàrrega i canalització de 

gas natural de l’Estat. A Barcelona els vaixells descarreguen 

el gas liquat i a les instal·lacions es converteix en gas que 

s’injecta a la xarxa general, des d’on arriba a les llars i la 

LQG~VWULD��+L�RSHUHQ�WUHV�JUDQV�FRPSDQ\LHV��OD�UXVVD�/XNRLO�L�
les catalanes Meroil i Tradebe, que distribueixen hidrocarburs 

a la resta del Mediterrani occidental i el nord d’Àfrica. A 

més, aquest Moll disposa de l’atracador de més calat de la 

Mediterrània occidental, de 16 metres, preparat per a rebre 

els vaixells més grans d’Europa. El 2011 va entrar en servei la 

FHQWUDO�WqUPLFD�GH�FLFOH�FRPELQDW�GH�*DV�1DWXUDO�)HQRVD��TXH�
genera uns 850 MW de potència, l’equivalent al consum de 

800.000 ciutadans. Aquest espai també concentra la recepció i 

distribució de gasolina i biodièsel per al sector de l’automoció.

lloguer de naus construïdes a mida, 

règim duaner propi, servei integral de 

telecomunicacions, economies d’escala 

i sinergies entre les seves empreses. 

Actualment hi ha instal·lades 130 

empreses, entre les quals, Decathlon 

L�&DUUHIRXU��'HV�G·DTXHVWD�=$/��
les companyies poden fer tasques 

relacionades amb la preparació dels 

seus productes, com ara embalatge i 

PDQLSXODFLRQV�HVSHFtÀTXHV�

OEl futur del litoral ha de 

fer compatible la necessitat 

econòmica amb el vincle 

històric de la ciutat i el mar

130 EmpRESES 
InStAl·lADES A lA 
zOnA lOgíStICA (zAl)

42,6 mIlIOnS DE 
tOnES DE mERCADERIES 
tRAnSpORtADES 

)
X

S’hI pODEn 
EmmAgtzEmAR fInS 
A 1.000.000 m3 DE 
pRODuCtES EnERgètICS]



CARRER130 desembre 2013 DOSSIER 17

Els creuersUn Port ‘ciutadà’?

Algunes xifres globals

Presentat com a paradigma 

d’integració port-ciutat, el Port 

Vell es troba immers en l’enèsim 

SURFpV�GH�UHXUEDQLW]DFLy�G·HQoj�
de la dècada dels vuitanta, quan 

l’Ajuntament de Barcelona va 

obrir una part del Port Vell als 

ciutadans amb instal·lacions com 

el Maremàgnum, l’Imax Port Vell i 

l’Aquàrium. Ara, però, la remodelació 

de la Marina Port Vell -entre la 

5RQGD�/LWRUDO�L�HO�SDVVHLJ�GH�-RDQ�GH�
Borbó- per a convertir-la en un espai 

per a iots de luxe podria esborrar 

GHÀQLWLYDPHQW�OD�KLVWzULD�G·XQD�]RQD�
GHGLFDGD�IRQDPHQWDOPHQW�DO�FRPHUo�
i a la pesca.

Una privatització progressiva 

GH�O·HVSDL�S~EOLF�KD�GLEXL[DW�XQ�
Port Vell abillat amb hotels de 

OX[H��HGLÀFLV�G·RÀFLQHV��]RQHV�
recreatives i, la darrera, una planta 

G·������P��TXH�OD�ÀUPD�'HVLJXDO�
ha comprat a un preu que no ha 

transcendit. Aquesta reforma afecta 

HVSHFLDOPHQW�HO�)URQW�0DUtWLP�L�HOV�
barris de la Barceloneta, Ribera, 

Gòtic, Raval i Poble Sec.

/·DFWLYLWDW�HFRQzPLFD�GHO�3RUW�
Vell representa entre el 6% i el 

10% del total generat pel Port de 

Barcelona, que prové dels espais 

per al lleure, la pràctica esportiva, 

OD�FXOWXUD��OD�QjXWLFD��L�OHV�ÀUHV��
entre d’altres. Amb una extensió de 

��+D��SURS�GHO����GHO�D�VXSHUItFLH�
total del Port de Barcelona, el Port 

Vell és un trencaclosques de molls 

L�SODFHV�S~EOLTXHV�TXH�UHFRUGHQ�D�
veïns i turistes que Barcelona és, 

encara, una ciutat marítima. Així 

el Port Vell està integrat pel  Moll 

GH�OD�)XVWD��RÀFLDOPHQW�0ROO�%RVFK�
i Alsina-; el Moll d’Espanya -on 

s’ubiquen el Maremagnum, l’Imax 

Port Vell i l’Aquàrium-; el Moll de la 

Barceloneta; el Moll de Drassanes, 

SUHVLGLW�SHU�OD�SODoD�GHO�3RUWDO�GH�
la Pau; la Rambla de Mar; el Moll 

de Barcelona, que acull el World 

Trade Center; el Moll del Dipòsit; el 

0ROO�GHO�5HOORWJH��OD�SODoD�GH�0DU��
HO�SDVVHLJ�-RDQ�GH�%RUEy��OD�1RYD�
%RFDQD�L�OD�3ODoD�GH�OD�5RVD�GHOV�
Vents.

Barcelona és el primer port de creuers 

d’Europa i el quart port base del món, 

només precedit pels grans ports de l’estat 

QRUG�DPHULFj�GH�)ORULGD��$PE�OD�QRYD�
terminal de Carnival, el port disposarà 

de vuit terminals per atendre els vaixells 

de grans dimensions amb capacitat per a 

������SDVVDWJHUV��/·DFWLYLWDW�FUHXHUtVWLFD�
el 2012 va sumar 2,6 milions de passatgers 

i va efectuar 900 embarcaments o escales 

de vaixells turístics. En més d’una ocasió, 

les terminals han arribat a tenir 9 vaixells 

atracats amb gairebé 40.000 persones, 

tantes com els habitants de les ciutats 

d’Igualada o Vic. Tot plegat té un impacte 

directe en l’economia de Barcelona i 

GHO�SDtV�TXDQWLÀFDGD�HQ�XQV�����PLOLRQV�
d’euros l’any, una xifra conservadora si 

es té en compte que només calcula la 

despesa directa dels turistes en botigues, 

restaurants i oci, però no té en compte 

la que fan els mateixos vaixells o la 

tripulació, per exemple. Com a curiositat, 

a les terminals de creuers del Port cada 

any els vaixells deixen prop de 80.000 

PHWUHV�F~ELFV�GH�UHVLGXV��XQ�YROXP�
equivalent a sis pisos d’altura de mitja 

illa de l’Eixample barceloní. A més, es 

generen 8 milions de litres d’aigües grises 

provinents de les neteges dels vaixells i la 

higiene dels passatgers.

Port comercial i logístic

Port d’Energia

Port de creuers

Port “ciutadà”

11.000m2 OCupA lA 
SEu DE DESIguAl Al 
pORt vEllÉ

2,6 mIlIOnS DE 
CREuERIStES pASSEn 
pER bARCElOnA7

14.000 llOCS DE tREbAll 
DIRECtES I 18.000 
InDIRECtES

SupERfíCIE OCupADA: 
 830 hECtàREES

El 77% DElS SECtORS 
D’ACtIvItAt 
ECOnòmICA DE 
CAtAlunyA Són 
ClIEntS DEl pORt

100 línIES REgulARS 
DE tRAnSpORt DE 
mERCADERIES Amb 
DEStInACIó A 300 
pORtS DEl món

€
pRImER pORt DE l’EStAt 
pER fACtuRACIó: 160,8 
mIlIOnS D’EuROS

pRImER pORt DE l’EStAt pER 
vAlOR DE lES mERCADERIES 
tRAnSpORtADES: 51.693 
mIlIOnS D’EuROS

bEnEfICI nEt 2012: 
43,2 mIlIOnS 
D’EuROS $

pORt DE bARCElOnA
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jAvIER mOREnO RICO
naviero

veces, en la descripción de las 

diferentes áreas en que se divide 

el espacio portuario de Barcelo-

na, la Autoridad Portuaria de Barcelona 

(APB) utiliza la denominación de “Puerto 

Ciudadano” (PC) para referirse al arco 

portuario comprendido entre el muelle de 

Barcelona y la nueva Bocana. En otras 

RFDVLRQHV�� OD� $3%� XWLOL]D� HO� FDOLÀFDWLYR�
“Port Vell” (PV). Esta doble nomenclatu-

ra no es una ambigüedad. Al contrario, se 

trata de una maniobra consciente y opor-

tunista. La denominación “PC” la utiliza 

ante el público general tal como ocurre 

en la exposición permanente que la Au-

toridad Portuaria de Barcelona tiene 

montada en el hall del Museo Marítimo. 

Y la de “PV” es la que suele emplear en 

los contextos publicitarios y mercantiles. 

Así, por ejemplo, el Salón Náutico tiene 

lugar en el “PV” y no en el “PC”.

La realidad es que ambos nombres ca-

recen de sentido. Ese espacio portuario ni 

es “vell” y desde luego, hoy por hoy, no es 

“ciutadà”.

Un Puerto “ciudadano” para los 

especuladores extranjeros

El conjunto de muelles y dársenas situa-

do en el vértice septentrional del puerto 

constituye el antiguo puerto industrial 

FRQVWUXLGR� HQWUH� ÀQDOHV� GHO� VLJOR�;,;� \�
principios del XX.

A mediados de los años ochenta de la 

pasada centuria, los cambios producidos 

en el transporte marítimo -cuyo rasgo 

más característico es el empleo general 

de los contenedores- convirtieron en ob-

soletas las instalaciones del puerto situa-

das a Poniente de la Barceloneta.

A pesar del fuerte movimiento ve-

cinal a favor de que aquella parte del 

puerto retornara a la ciudad, la Autori-

dad Portuaria de Barcelona, al socaire 

de los vientos modernizadores de la épo-

ca preolímpica, optó por explotar la zona 

a imitación de lo que se había hecho en 

otros lugares, como Boston. El resultado 

lo venimos disfrutando desde entonces: 

0DUHPDJQXP�� ,PD[�� DFXDULR�� PDULQD�
del Port Vell, etc.

Ahora, exprimidas ya todas las po-

sibilidades de aquel modelo -Mare-

PDJQXP� HQ� FULVLV� SHUPDQHQWH�� ,PD[�
cerrado, acuario en horas bajas, la ma-

rina obsoleta…- se ha puesto en marcha 

una nueva operación controlada por 

especuladores extranjeros. Se pretende 

convertir la parte históricamente más 

valiosa de nuestro puerto en una base 

exclusiva de yates de lujo. Esta opera-

ción contempla varios aspectos -especia-

OL]DFLyQ�GH�ORV�WDOOHUHV�GH�0DULQD����HQ�

reparación de grandes yates, apoyo a un 

determinado tipo de eventos deportivos 

FRPR� OD� %DUFHORQD�:RUOG�5DFH«�� \� VH�
complementa con otras actuaciones de 

HVFDVD� OHJDOLGDG�� GXGRVR� EHQHÀFLR� Ft-
vico y nula sensibilidad urbanística y 

medioambiental, como es la construc-

ción del hotel Vela o la instalación de 

XQD� IUDQTXLFLD� GHO� +HUPLWDJH�� 7RGR�
encaminado a convertir esta parte del 

frente portuario barcelonés en una mez-

cla de Miami y Mónaco.

Conviene remarcar, entre todas las 

actuaciones, la transformación de la ma-

rina del Port Vell en un puerto de refugio 

para megayates. Las obras, todavía en 

curso de realización, para adecuar a la 

Marina del Port Vell al nuevo uso, aca-

rrean la destrucción de una parte muy 

valiosa de nuestro patrimonio portuario 

y la usurpación a la ciudadanía de un 

espacio de naturaleza pública. Esta zona 

del puerto quedará vallada y rodeada de 

fuertes medidas de seguridad. De hecho, 

sería como si alguien se apropiara de la 

plaza Catalunya para aparcar sus auto-

móviles de lujo.

(QWUH�ODV�REUDV�SODQLÀFDGDV��WDPELpQ�
conviene destacar las encaminadas a 

trasformar la dársena pesquera y su en-

torno. Según las informaciones -siempre 

confusas, por cierto-, se trata de ganar 

más espacio de atraque para los yates 

y renovar las instalaciones pesqueras. 

&RQ�HO�ÀQ�GH� LQFUHPHQWDU� ORV�EHQHÀFLRV�
de los pescadores se instalará un restau-

rante -estrellado, por supuesto-, se hará 

accesible la lonja de subasta al público y 

-¡genial, pues se trata de una distancia 

de no más de 150 metros!-, se establecerá 

un servicio de “vaporetos” que conexio-

ne el muelle de España con el muelle de 

Baleares. La Torre del Reloj, emblema 

del puerto de Barcelona, tiene su papel 

SHQGLHQWH�GH�VHU�GHÀQLGR��/R�~QLFR�FODUR�
es que quedará rodeada por un área de 

aparcamiento y seguirá tan maltratada 

como lo está ahora.

/D�FDQWLQHOD�GH�ORV�EHQHÀFLRV�
económicos

La APB, el Ayuntamiento, la Generali-

tat, determinados sectores económicos 

\� ORV� FRUUHYHLGLOHV� GH� VLHPSUH� GHÀHQ-

den esta bárbara intervención en el 

puerto industrial pregonando sus be-

QHÀFLRV� HFRQyPLFRV� \� OD� JHQHUDFLyQ� GH�
empleo que comportará. Es la cantinela 

de siempre. En mi opinión, la parte del 

OHyQ�GH� ORV�EHQHÀFLRV� LUi�D�SDUDU�D� ORV�
bolsillos de inversores extranjeros y de 

los puestos de trabajo ya hablaremos 

cuando los veamos, que ¡ojalá! Pero es-

tos argumentos a favor son torticeros. 

La presencia de megayates en el puerto 

de Barcelona viene de antiguo y a falta 

de otras alternativas -¿por qué se per-

mitió la desaparición de la Unión Naval 

de Barcelona?- puede ser admisible. Lo 

que no es aceptable es la forma en que 

se quiere establecer esa presencia: en 

el corazón del puerto y usurpando un 

territorio que debería retornar al uso 

vecinal. En el puerto hay espacios, hoy 

vacíos o infrautilizados -port Fòrum, 

port Olímpic, port Nueva Bocana-, que 

podrían albergar a los megayates.

Seguramente Barcelona, con sus cua-

tro puertos deportivos, es una de las ciu-

dades del Mediterráneo con mayor nú-

mero de amarres para embarcaciones de 

recreo, así como es igualmente cierto que 

OD� SODQLÀFDFLyQ� \� OD� FRRUGLQDFLyQ� �SDUD�

cuatro puertos hay tres entes gestores-, 

VL�HV�TXH�OD�KD\��HV�PiV�TXH�GHÀFLHQWH�
La razón del empecinamiento de los 

responsables en que las cosas se hagan 

de esta forma radica en que la actual ope-

ración de transformación del puerto in-

dustrial es una pieza clave de la gran ma-

niobra especulativa que ha comenzado a 

desarrollarse en la parte más antigua del 

frente marítimo de Barcelona. La marina 

de lujo sirve para revalorizar ese franja 

del espacio urbano. Ésa es su auténtica 

razón de ser.

Este asunto, como otros, pone en evi-

dencia la incompetencia, la soberbia y el 

sometimiento a los grandes especulado-

res de quienes nos administran.

OEl puerto para megayates 

acarrea la destrucción del 

patrimonio portuario y la 

usurpación a la ciudadanía 

de un espacio público

La especulación en el antiguo 

puerto industrial

A

jOAn mOREjón
Exprimidas todas las posibilidades del “modelo Maremàgnum”, ahora se pone en marcha la operación para crear una base exclusiva de yates de lujo

OSe han impulsado actuaciones 

de escasa legalidad, dudoso 

EHQHÀFLR�FtYLFR�\�QXOD�
sensibilidad urbanística 

y medioambiental
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1RYD�RQDGD�JHQWULÀFDGRUD
fRAnCESC mAgRInyà
doctor enginyer de camins 
i Urbanista

l procés de globalització del mo-

viment de capitals té uns efectes 

cada vegada més devastadors en 

els teixits tradicionals de les ciutats, com 

ha estat el cas dels barris del Gòtic i Casc 

Antic a Barcelona. Si no s’evita, en un fu-

tur pròxim, també succeirà en els barris 

de la Barceloneta i el Poble Sec.

Aquests processos estan centrats en 

XQD� OzJLFD�GH� EHQHÀFL� GH� OHV� UHQGHV�GHO�
capital per avantatges del que David 

+DUYH\� GHQRPLQD� OD� ´UHQGD� GH� SRVLFLyµ�
�+DUYH\���������/D�GLIHUqQFLD�HQ�DTXHV-
WD� GDUUHUD� RQDGD� JHQWULÀFDGRUD� pV� TXH�
els projectes estan associats a canvis en 

les concessions portuàries, com és el cas 

de la Marina de Luxe de la Barceloneta 

��������O·KRWHO�9HOD���������R�O·HGLÀFL�G·RÀ-

FLQHV�'HVLJXDO���������$TXHVWV�H[HPSOHV�
són el preludi, si res no ho canvia, d’una 

ocupació d’espais de la zona portuària de 

caràcter urbà dins de la zona marítimo-

terrestre per a usos no marítims en be-

QHÀFL�GH�QHJRFLV�UHQGLVWHV�SHUPHVRV�SHU�
l’Autoritat Portuària al marge del control 

democràtic de proximitat.

Un canvi de paradigma

El perill d’aquestes inversions no rau 

tant en les activitats que permeten, sinó 

en les expectatives d’especulació dels 

projectes associats liderats per fons d’in-

versió. Entre els més destacats se situa 

el de Salamanca Group que especula en 

un canvi d’usos radical del barri de la 

%DUFHORQHWD�� DSURÀWDQW� OD�PRUDWzULD� GH�
la Llei d’Arrendaments Urbans de 1993 

TXH�ÀQDOLW]D�DOV����DQ\V��pV�D�GLU��HO����GH�
GHVHPEUH�GH�������%DUFHORQD�HVWj�YLYLQW�
l’impacte d’una nova onada liberalitza-

dora que té implicacions importants en 

SURFHVVRV�DFFHOHUDWV�GH�JHQWULÀFDFLy�TXH�
poden alterar radicalment la fesomia ur-

bana de la part central de la ciutat.

+L�KD�GLIHUHQWV�FDXVHV�TXH�FDUDFWHULW-

zen aquest canvi de paradigma: una gran 

PRELOLWDW�GH�FDSLWDOV�ÀQDQFHUV�DVVRFLDWV�
al procés de globalització de capitals 

que busquen rendibilitats altes; la dis-

minució de polítiques públiques i de les 

inversions associades; l’existència d’una 

forta crisi econòmica que legitima la in-

troducció de negocis a qualsevol preu des 

de polítiques liberals, i especialment les 

associades a l’activitat turística, però que 

darrera d’elles juguen amb el canvi de 

valor del sòl dels terrenys. Aquests pro-

cessos són més accentuats en els espais 

públics associats a potencials activitats 

de comerç i als espais de domini públic, 

com són els terrenys de les zones portu-

àries cedits en forma de concessions; la 

nova regulació de les activitats econòmi-

ques associades a la llei d’arrendaments 

urbans; els plans d’usos que prioritzen 

un ús més intensiu de l’espai públic asso-

ciat a les terrasses de bars i restaurants 

en detriment de la pròpia activitat social 

de les poblacions que hi habiten.

Neil Smith planteja que cal fer front 

DO� IHQRPHQ� GH� JHQWULÀFDFLy�� ´/·REMHFWLX�
principal és la construcció i organització 

G·XQ� SRGHU� SRSXODU� DPE� IRUoD� VXÀFLHQW�
per imposar al programa la possibilitat 

de construir ciutats que responguin a les 

necessitats populars i socials, abans que 

a la lògica de la propietat privada i a la 

©QHFHVVLWDWª�G·REWHQLU�EHQHÀFLV�µ��+DUYH\�
	6PLWK��������

(Q�DTXHVW�VHQWLW�FDO�DÀUPDU�TXH�KL�KD�
alternatives. No és veritat que aquest pro-

cés és inevitable. Evidentment, els capi-

tals busquen nínxols on treure rendibilitat 

en un món globalitzat, però en qualsevol 

cas un territori urbà pot plantejar unes 

regles de joc que limitin certes revaloraci-

ons de sòl, o almenys que aquestes rever-

teixin de forma més clara a la població. El 

que queda clar, en qualsevol cas, és que 

Barcelona és un punt del territori atrac-

tiu per a qualsevol emprenedor sempre 

que existeixi un model clar de generació 

de R+D+i. El que cal tenir és un model de 

ciutat que tingui lloc per als emprenedors 

que no busquin el negoci en la revaloració 

del sòl, sinó en activitats econòmiques de 

caràcter productiu, siguin d’indústries de 

la tecnologia o de serveis.

En primer lloc caldrà revisar la funció 

de l’activitat turística a escala metropo-

litana i la seva distribució espacial. L’ac-

tivitat turística ha de ser una activitat 

sostenible en ella mateixa i no pot ser un 

fenomen de terra cremada, com ha estat 

en el cas del Gòtic, i està a punt de ser-

ho als barris de la Barceloneta i Poble 

Sec. L’activitat turística té uns impactes 

molt negatius especialment al districte 

de Ciutat Vella, on es multiplica per més 

de 6 vegades el nombre de places hote-

leres/superfície respecte de la mitjana 

de la ciutat. Això comporta: l’increment 

dels preus de tot tipus de productes i ser-

veis que erosionen el poder adquisitiu 

de molta gent; el desplaçament del tei-

xit comercial local per negocis orientats 

cap al turisme; molèsties pels sorolls i 

desperfectes ocasionats pels turistes que 

lloguen apartaments, siguin legals o no, 

i la conducta dels quals altera la vida 

quotidiana del veïnat; inconvenients per 

circular o caminar per alguns llocs de 

la ciutat a causa de la presència massi-

va de turistes. Aquests efectes posen en 

qüestió la mateixa viabilitat de l’activitat 

�&DxDGD���������/HV�SURWHVWHV�YHwQDOV�VyQ�
part del procés necessari per establir els 

límits i equilibris d’una determinada ac-

tivitat econòmica, en aquest cas el turis-

me. Caldria aprendre de les experiències 

de Lloret i Salou, que posen en evidència 

que cert tipus de turisme i certes taxes 

d’oferta porten a una degradació de la 

pròpia activitat turística. En aquest sen-

tit és simptomàtic que autors que tracten 

el desenvolupament d’activitats econòmi-

ques i la seva correlació amb el desenvo-

lupament del turisme alerten dels efectes 

negatius d’un desenvolupament massa 

accentuat d’aquesta activitat: “A llarg 

termini, les regions com Barcelona hau-

rien d’enfortir polítiques de desenvolu-

pament econòmic que no es limitessin al 

sector del turisme, ja que sense el suport 

G·XQ�PHUFDW�ORFDO�IRUW�TXH�JHQHUL�XQ�ÁX[�
constant de viatgers de negoci és molt 

complicat aconseguir vols intercontinen-

tals que siguin viables econòmicament i 

assegurar-se, al mateix temps, una po-

sició competitiva a la xarxa mundial de 

FLXWDWVµ��6XDX��������
En segon lloc cal revisar la gestió de la 

JHQWULÀFDFLy��&DO� DÀUPDU� TXH� OHV� SROtWL-
ques d’inversió pública dels darrers anys 

no han estat capaces de reequilibrar els 

barris del districte de Ciutat Vella i el 

barri del Poble Sec respecte dels altres 

barris de la ciutat (Alabart, 1996), especi-

alment perquè no han substituït la desa-

parició de l’activitat econòmica del Born 

i de l’Estació de França, així com d’un 

allunyament d’activitats logística i por-

tuària per altres activitats econòmiques. 

Actualment, en la transformació del port 

cal distingir dos fenòmens diferenciats. 

D’una banda se situen els empresaris de 

les activitats associades als creuers, que 

són principalment els empresaris del sec-

tor hoteler i de la restauració en general. 

La seva ubicació estarà prop dels molls 

dels creuers i especialment a l’entorn del 

Moll Barcelona i l’avinguda del Paral·lel. 

Un segon grup és l’activitat especulado-

ra dels grans fons d’inversió que esperen 

WUHXUH�EHQHÀFLV�G·XQ�SURFpV�GH�JHQWULÀFD-

ció accelerat. Els referents en aquest cas 

són les inversions especulatives a l’hotel 

Vela, les inversions a Desigual, o el cas 

GHO�JUXS�6DODPDQFD�,QYHVWPHQW��TXH�YRO�
JHQWULÀFDU�HO�EDUUL�GH�OD�%DUFHORQHWD�L�HOV�
entorns del Pla de Palau, començant pels 

porxos de Xifré i el passeig de Joan de 

Borbó. Tots ells esperen capitalitzar  una 

UHQGD�GH�SRVLFLy��+DUYH\��������

Un debat metropolità

Aquest no és un debat de barri o de distric-

te, és un debat metropolità que s’hauria de 

situar com un dels punts centrals del futur 

Pla General Metropolità de Barcelona. En 

ell caldrà elaborar estudis seriosos sobre 

l’impacte de les activitats econòmiques 

situant entre elles l’activitat turística i 

la seva correlació amb el tipus de llocs de 

treball que generen; una política portu-

ària que gestioni conjuntament els ports 

que afecten la metròpolis de Barcelona; i 

un pla d’usos metropolità i no de districte 

que redistribueixi el turisme al conjunt de 

l’escala metropolitana. A més, és essencial 

supeditar l’acció de certs ens de gestió pú-

blica que actualment estan en mans d’elits 

privatitzadores que no estan al servei de 

les necessitats de la població, com són Tu-

risme de Barcelona, la Fira i el Consorci de 

la Zona Franca. Cal construir una nova go-

vernança al servei de les classes populars 

i no al servei de les elits rendistes que faci 

IURQW�D�OD�QRYD�RQDGD�JHQWULÀFDGRUD�

E

OL’activitat turística ha de ser 

una activitat sostenible en 

ella mateixa i no pot ser un 

fenomen de terra cremada, 

com ha estat el cas del Gòtic

Què és la 
JHQWULÀFDFLy"

/D�JHQWULILFDFLy�pV�XQ�SURFpV�GH�
transformació física, econòmica, 

social i cultural d’un barri (o 

àrea/població més o menys 

extensa) antigament degradat o 

de classe obrera que acaba essent 

de classe mitjana-alta. Els edificis 

hi són restaurats o modificats, tot 

incrementant-ne el valor, canvia la 

WLSRORJLD�GHOV�FRPHUoRV�L�VHUYHLV��
menys orientats a les necessitats 

de la població local, cosa que a la 

llarga n’acaba expulsant els antics 

habitants.

IgnASI R. REnOm
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El puerto y la ciudad en transformación
mARICARmEn tApIA gómEz
arqUitecta Urbanista

os distintos proyectos realizados 

o previstos en el área portuaria 

de Barcelona conllevan diver-

sas repercusiones sobre la ciudad en su 

conjunto y, muy especialmente, sobre los 

barrios inmediatos a las zonas de trans-

formación.

'LFKRV�HIHFWRV�SRQHQ�GH�PDQLÀHVWR�OD�
QHFHVLGDG�GH�UHÁH[LRQDU�VREUH�HO�FDUiFWHU�
y evolución que se desea para la ciudad. 

Esto implica decidir el para quién, el qué 

y el cómo, es decir, qué actividades se lle-

varían a cabo y cómo se relacionarían la 

ciudad y la ciudadanía con el mar.

La autenticidad del centro histórico 

radica en la diversidad de sus activida-

des cotidianas y la vida residencial que le 

FRQÀHUH�ULWPRV��YLGD�H�LQJUHVRV�TXH�DVH-
guran determinados niveles de cohesión 

ciudadana. Es esta autenticidad la que 

atrae y la que otorga a Ciutat Vella su 

excepcionalidad respecto a centros histó-

ricos de otras capitales.

Los proyectos planteados en la zona 

portuaria no se rigen por los instrumen-

tos legales que regulan el suelo urbano 

�SODQLÀFDFLyQ�XUEDQD��/H\�GH�&RVWDV���VLQ�
embargo, afectan directamente a la es-

tructura de la ciudad por su magnitud, 

los usos que proponen y el impacto pai-

sajístico.

Vida residencial y actividad 

turística

A partir de la necesidad de establecer 

un equilibrio entre quienes habitan y 

TXLHQHV�YLVLWDQ�OD�FLXGDG��HQ�HO�DxR������
se aprobó el Pla d’Usos de Ciutat Vella 

que buscaba generar ese equilibrio en el 

centro histórico, en especial en torno a la 

capacidad hotelera y las áreas de desa-

rrollo. Por el contrario, la 0RGLÀFDFLy�GHO�
Pla d’Usos de Ciutat Vella, aprobada en 

julio de este año, rompe este equilibrio, 

permitiendo descongelar las licencias y 

abrir nuevos hoteles, en un centro que ya 

FXHQWD�FRQ�HO�����GH�ORV�KRWHOHV�GH�OD�FLX-

dad. Estas actividades se localizarían en 

el perímetro de Ciutat Vella, que incluye 

toda la franja inmediata al mar.

(O� LQFUHPHQWR�GH� OD� FRPSUD�GH� HGLÀ-

cios por grandes corporaciones e inver-

sores aumenta el precio de la vivienda, 

lo que deja en una situación de desigual-

dad en términos de acceso a la vivienda 

o, directamente, obliga a los residentes 

a abandonar el lugar donde siempre han 

vivido.

Finalmente el cambio de uso, es decir, 

de las actividades que se pueden realizar, 

también genera un efecto negativo en la 

vida residencial, a medida que se con-

vierten espacios históricos en espacios 

temáticos, carentes de vecinos y de las 

actividades que solían tener lugar.

Urbanismo y estrategia

Uno de los retos del urbanismo es cómo 

organizar de la mejor manera las activi-

dades de las personas en la ciudad, basa-

das en el bien común y el desarrollo soste-

nible. Sin embargo, los procesos actuales 

parecen contrarios a estos principios.

Si bien los Planes Estratégicos tenían 

como objetivo agilizar ciertos procesos 

puntuales de reconversión de la ciudad, 

hoy están siendo utilizados como única 

herramienta, debilitando cualquier ba-

rrera o creando mejores condiciones para 

desarrollar proyectos que requieren de 

cuantiosas inversiones públicas para ur-

banizar sus entornos inmediatos.

De esta manera, parecen estar ínti-

mamente relacionados los proyectos en 

OD� OtQHD� GH� PDU� FRQ� OD� PRGLÀFDFLyQ� GH�
planes locales en los barrios inmediatos 

para permitir su desarrollo, como son el 

Pla de millora i revitalització del Paral-

lel, que afecta a los barrios de Poble Sec y 

el Raval, con una gran inversión en mejo-

ras de espacio urbano y zona de ocio y ho-

teles; la 0RGLÀFDFLy�GHO�3(5,�GH�OD�%DU-
celoneta per a la refosa i actualització del 

planejament vigent, que incorpora la ur-

banización de solares libres en el barrio 

y replantea la discusión del límite cons-

truible de este barrio inmediato al mar; 

y la 0RGLÀFDFLy�GHO�3OD�G·8VRV�GH�&LXWDW�
Vella, en el centro histórico de Barcelona, 

distrito que incluye los barrios del Raval, 

Gòtic, Casc Antic y la Barceloneta.

Privatización del Patrimonio 

Cultural

Para las corporaciones, las inversiones 

realizadas sobre patrimonio histórico son 

especialmente rentables; de ahí su inte-

UpV�HQ�FLHUWRV�HGLÀFLRV��ORV�TXH�VL�DGHPiV�
se localizan en áreas singulares como el 

frente marítimo o espacios públicos rele-

vantes, resultan particularmente atrac-

tivos.

En los barrios inmediatos al mar se 

GDQ�HVWDV�FRQGLFLRQHV��FRQ�HGLÀFLRV�\�]R-
nas de valor histórico-cultural; así lo re-

conoce el propio Catálogo de Patrimonio, 

TXH� GHÀQH� OD� WRWDOLGDG� GH� &LXWDW� 9HOOD�
como un espacio relevante y protegido. 

No obstante, el nivel de protección es 

mínimo: nivel D -Bienes de interés docu-

PHQWDO��HGLÀFLRV�TXH�SXHGHQ�GHVDSDUHFHU�
R�HGLÀFLRV�WUDVODGDEOHV��OR�TXH�LPSOLFD�HQ�
la práctica que si se derriba, se debe ela-

borar un informe histórico documental 

GH�OD�ÀQFD�
Existen en Ciutat Vella numerosos 

HGLÀFLRV� FDWDORJDGRV� LQGLYLGXDOPHQWH�

con un mayor nivel de protección, aunque 

LQVXÀFLHQWH�\D�TXH�SXHGHQ�VXIULU�IXHUWHV�
transformaciones. Por otra parte, no se 

HVSHFLÀFD�HO�XVR�TXH�SXHGH�R�QR�UHDOL]DU-
se; tampoco genera plazos o compromiso 

de remodelación, lo que permite dejar 

HGLÀFLRV�YDFtRV�GXUDQWH�DxRV�
En torno a la franja urbana, inme-

diata al mar, una parte importante del 

patrimonio es público y tampoco está 

adecuadamente protegido. Los usos y la 

propiedad forman parte del valor cultu-

UDO�GHO�HGLÀFLR��SRU�OR�TXH�YDFLDUORV�UHSUH-
senta desvirtuar sus valores intrínsecos 

\�VX�VLJQLÀFDGR�FXOWXUDO��([LVWHQ�HQ�HVWD�
iUHD�GLYHUVRV�HGLÀFLRV�S~EOLFRV�VXVFHSWL-
bles de cambiar, porque se encuentran 

con una baja protección patrimonial, es-

tán infrautilizados, en mal estado o sobre 

ellos ya se ha planteado anteriormen-

te su venta, como: la Aduana Vella, los 

3RUW[RV�G·HQ�;LIUp��HO�HGLÀFLR�GH�&RUUHRV��
la Capitanía General, el Gobierno Mili-

tar, la Antiga Fonería, la Comandancia 

GH�0DULQD��OD�$GXDQD�1XHYD��HO�HGLÀFLR�
GH�2EUDV�GHO�3XHUWR�\�ÀQDOPHQWH��OD�UH-
FLHQWH�SXHVWD�HQ�YHQWD�GHO�HGLÀFLR�GH�OD�
Facultad de Náutica.

Dada la magnitud de los proyectos 

propuestos en el puerto, en términos del 

tamaño e impacto socio cultural que re-

presentan, cabe preguntarse a qué costo 

se realizan y si es sostenible este modelo.

L

OUna parte importante de 

la franja urbana inmediata 

DO�PDU�VRQ�HGLÀFLRV�GHO�
patrimonio público que no 

tienen la protección adecuada

jOAn mOREjón
Los barrios cercanos al puerto están perdiendo a sus residentes debido al cambio de usos y el precio de la vivienda
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Nous negocis i nous operadors
AlbERt RECIO
professor d’economia aplicada

ls ports sempre han estat grans 

espais de negocis, bàsicament 

lligats als moviments de merca-

deries i de persones. La novetat del perí-

ode actual d’economia neoliberal és que 

s’està incrementant el poder dels grans 

grups en la gestió del trànsit portuari. 

Per exemple, l’activitat d’estiba (càrrega 

i descàrrega), en altres temps gestionada 

per un ens públic, ha passat a mans dels 

JUDQV� JHVWRUV� GH� WHUPLQDOV�� ,� SHU� DOWUD�
banda, han aparegut noves oportunitats 

de negoci, sobretot d’explotació dels vells 

ports com a espais de lleure i comerç. Els 

negocis del port estan per tant diferenci-

ats entre diverses activitats, cadascuna 

amb els seus protagonistes.

El port de mercaderies: 

el negoci de les terminals

El trànsit de mercaderies és el que ge-

nera més activitat Evidentment hi ha 

moltes empreses implicades, però el gran 

negoci és per als operadors de terminals, 

que són empreses privades que exploten 

una parcel·la del port.

Els principals operadors són per 

exemple Terminal Catalunya S.A., propi-

HWDW�GHO�JUXS�SULYDW�[LQqV��GH�+RQJ�.RQJ��
+XWFKLQVRQ�:KDPSRD�� HO�PpV� JUDQ� GHO�
PyQ��+XWFKLQVRQ�YD�DSURÀWDU�HOV�SUREOH-
mes legals del seu soci, el Grup Mestre, 

SHU�FRQWURODU�HO������GH�OD�WHUPLQDO��(O�
propietari del Grup Mestre ha estat pro-

FHVVDW�HQ�XQ�FRPSOH[�SUREOHPD�GH�WUjÀF�
de drogues.

Un altre és Terminal de Contenedores 

de Barcelona S.A, propietat del grup Pé-

rez y Cia S.A, (un important grup navili-

er de Cantàbria, de la vella burgesia del 

VHJOH�;,;��HPSDUHQWDGD�DPE�HOV�%RWtQ���
DVVRFLDW�D�FDSLWDO�ÀQDQFHU�DXVWUDOLj��$X-

toterminal, com el seu nom indica, ges-

tiona l’important terminal de vehicles. 

És propietat de Noatum Ports i del grup 

Suardiaz, una empresa que era propietat 

GHO�JUXS�$&6�L�TXH�HO������HV�YD�YHQGUH�

a un grup inversor amb suports de capi-

tal estranger (Morgan Stanley). La Ter-

minal Port Nou està controlada pel grup 

basc Bergé y Cia (un altre dels grups 

històrics del sector marítim, que compta 

també amb una important activitat en el 

comerç d’automòbils). 

De menor importància són les termi-

nals especialitzades, com la de produc-

tes químics Terquimsa (controlada per 

&/+�� O·DQWLJD� &DPSVD�� DYXL� SURSLHWDW�
GH� GLYHUVRV� VRFLV� ÀQDQFHUV��� (UJUDQVD�

(cellers de grans, una de les grans fons 

de contaminació a la ciutat) propietat del 

JUXS� &RQGHPLQDV�� &DWDODQD� G·,QLFLDWL-
YHV�3RUWXjULHV��0ROO�G·,QÁDPDEOHV��RQ�HO�
Port està associat al Grup Landon de la 

família Gallardo (propietaris de Labora-

toris Almirall). La terminal petroliera de 

Meroil (una empresa creada per diversos 

HPSUHVDULV�GH�JDVROLQHUHV�ORFDOV����/XNRLO�
(petroliera russa).

El port comercial és també espai d’ac-

tivitats industrials com la planta de ga-

VLÀFDFLy�G·(QDJDV��OD�FHQWUDO�HOqFWULFD�GH�
Gas Natural Fenosa o les instal·lacions 

de Tradebe, empresa catalana dedicada 

al reciclatge dels residus que generen els 

vaixells.

Per completar la llista de grans ope-

radors cal situar la ZAL (Zona d’Activi-

tats Logístiques), un espai generat amb 

el desviament del Llobregat i dedicat a 

la instal·lació d’empreses, fonamental-

ment logístiques. A la ZAL l’Autoritat 

Portuària manté la majoria de capital, 

associada a la divisió logística del grup 

SABA (escindit d’Abertis) i sota control 

GH�&DL[D�%DQN�L�HOV�VHXV�VRFLV��OHV�ÀQDQ-

FHUHV�7RUUHDO��..5�L�3UR�$�

El port dels viatgers: 

transport regular i creuers

El transport regular de viatgers ha estat 

una activitat tradicional. Sovint associat 

a Transmediterránea, el quasi monopoli 

del transport regular a les Balears. Avui 

O·HPSUHVD�pV�XQD�ÀOLDO�GHO�JUXS�$FFLRQD�
(el grup constructor i de serveis de la 

família Entrecanales). En el transport 

a Balears només té la competència de 

Balearia, empresa en la qual el soci més 

important és la família Matutes (consi-

derats els “propietaris” d’Eivissa i que 

compten amb l’exministre d’Aznar, Abel 

Matutes com a principal representant). A 

aquests operadors s’hi ha afegit el grup 

italià Grimaldi, amb terminal pròpia, 

que uneix Barcelona amb diversos ports 

del Tirrè.

Però sens dubte el negoci en alça ha 

estat el dels creuers. Les terminals estan 

gestionades per Creuers del Port, funda-

GD� O·DQ\� ����� HQ� DVVRFLDU�VH� O·$XWRULWDW�
Portuària amb el grup Suardiaz (un al-

tre dels grans del sector, controlat per la 

família Riva, d’origen asturià i molt ben 

relacionada amb les elits del franquis-

me), Acciona (que juga a tots els negocis) 

L� :')*� (VSDxD� �O·DQWLJD� $OGHDVD��� OD�
principal operadora de botigues tax-free 

a ports i aeroports, avui controlada pel 

grup Autogrill de la família Benetton. 

Recentment Acciona ha venut la seva 

participació a Royal Caribbean. El Port 

també prepara la venda de la seva par-

ticipació. Els nord-americans Carnival 

(Ibercruceros, P&O, Costa Cruceros -la 

GH� O·DFFLGHQW� G·,WjOLD��� RSHUHQ� XQD� DOWUD�
terminal.

2SHUHQ� ��� FRPSDQ\LHV� GH� FUHXHUV��
moltes d’elles relacionades amb els grans 

grups turístics internacionals, com la ja 

esmentada Royal Caribbean (Pullman-

tur), la noruega Fred Olsen, la britànica 

7KRPVRQ�� OHV� DOHPDQ\HV� 78,� L� +DSDJ�
Lloyd, etc.

El Port Vell: 

treure diners dels vells espais

El Port Vell, ara inutilitzat per als grans 

transports, és objecte d’una altra forma 

GH�QHJRFL�� FRP�HOV� SURMHFWHV� GH� JHQWULÀ-

cació i privatització dels espais que van 

començar als anys 80 amb la construcció 

del Maremàgnum. Desprès de diverses 

YLFLVVLWXGV�� HO� ����� YD� VHU� DGTXLULW� SHO�
fons immobiliari holandès Corio.

La segona agressió va ser la cons-

trucció de la Nova Bocana del Port, l’es-

pai dominat per l’hotel Vela. Promogut 

per una associació de 4 grups, les cons-

WUXFWRUHV� )&&�� 2+/�� &RPVD� L� HO� JUXS�
ORFDO�%&1�*RGLD��(O������KD�HVWDW� YH-

nut a capital de Qatar (al pas que anem 

Catalunya serà una colònia catarí). Al 

costat de l’hotel s’han anat promovent 

nous negocis: la seu de la fashion em-

presa tèxtil Desigual, la marina de luxe 

promoguda per Formentera Mar o el 

QRX� SURMHFWH� G·+HUPLWDJH� EDUFHORQt� HQ�
són els exemples més clars.

El tercer pas del viacrucis del Port 

Vell és el projecte de marina de luxe pro-

moguda pel grup britànic Salamandra 

,QYHVWPHQWV�� L� TXH� Wp� WRWHV� OHV� EHQHGLF-
cions d’un Ajuntament que només pensa 

que cal promocionar el turisme en gene-

ral i el de rics en particular.

Segur que encara oblidem altres ope-

radors importants. Però aquestes pinze-

llades ens mostren dues coses. La gran 

privatització d’un espai públic (que a més 

és opac a la ciutat), i el paper que en ell 

hi juguen tant grans grups tradicionals 

espanyols com cada vegada més d’inter-

nacionals.

E

jOAn mOREjón
Uns dels negocis més lucratius del Port són els relacionats amb la gestió de les terminals, tant de mercaderies com de creuers

OEl període actual d’economia 

neoliberal ha fet augmentar 

el poder dels grans grups 

privats estrangers en la 

gestió del trànsit portuari

OL’obsolescència dels vells 

ports per acollir grans 

vaixells ha donat pas a una 

altra oportunitat de negoci, 

privatitzant-los per al lleure
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Montjuïc, port, urbanització i natura
ORIOl gRAnADOS
centre d’estUdis de montjUïc

RQWMXwF�� ÀQV� D� OD� VHJRQD�PHLWDW�
GHO�VHJOH�;,;��KDYLD�IRUPDW�SDUW�
dels límits costaners de Barcelo-

na. Constituïa una part del paisatge molt 

VLQJXODU�L�LGHQWLÀFDGRUD�GH�OD�FLXWDW�TXH�
V·DOELUDYD�GHV�GHO�PDU��(O�SHUÀO�DEUXSWH�
del vessant sud-est el caracteritzaven 

els penya-segats -molt accentuats per 

l’explotació del gres de Montjuïc durant 

segles- i la punta rocosa que sortia cap 

D�PDU��HO�0RUURW�L��D�PLWMD�DOoDGD�ÀQV�DO�
1814, l’ermita de Sant Bertran.

La construcció de la carretera que 

connectava Can Tunis amb la ciutat, la 

via fèrria i les successives ampliacions 

del port l’anaren retirant del límit costa-

ner. La construcció del nou cementeri del 

VXG�RHVW� MD�KDYLD� RFXSDW� HO� �����GHÀQL-
tivament l’extrem sud de la muntanya i 

OHV�EDWHULHV�GH�FRVWD�%HOODYLVWD�HGLÀFDGHV�
amb urgència el 1898, conjuntament amb 

el berenador Miramar l’angle est. L’any 

������ HQ� SUHYLVLy� GH� OD� UHDOLW]DFLy� GH�
l’aleshores, futur Port Franc, s’aixecà el 

far a mig vessant sud-est. Just en aquest 

període s’iniciava el procés d’expropiació 

dels terrenys de la zona de Can Tunis 

cap al riu Llobregat, fet que portarà a la 

deslocalització, degradació i desaparició 

d’aquest barri residencial i industrial i, a 

la llarga la pèrdua total de la platja.

Al peu de muntanya, que ja havia es-

tat ocupat per la línia del ferrocarril i 

l’estació de mercaderies i per la implan-

tació industrial promoguda a Can Tunis 

pel Crédito Agrícola, es construí una 

WUHÀODULD�TXH�DGTXLUt�L�DPSOLj�GXUDQW�OD�

VHJRQD�PHLWDW�GHO� VHJOH�;,;� OD� IDPtOLD�
Rivière. De fet, després de la urbanitza-

ció i enjardinament del recinte de l’ex-

posició, aquest  vessant litoral era una 

de les zones de Montjuïc que restava 

encara lliure de construccions, tot i que 

s’omplí de barraques al peu de la carre-

tera de Can Tunis. Cap als anys seixan-

ta, una vegada es va cedir la fortalesa 

militar a l’Ajuntament, es va proposar 

un projecte dins el Plan especial de Or-

denación de la zona Sur-Oeste de Mont-

juïc, redactat pels arquitectes Antoni 

Bonet, Oriol Bohigas i Josep Martorell, 

sota el patrocini de l’empresa BEOSA, 

per tal de crear un barri residencial de 

grans blocs a la façana marítima, i eli-

minar el cementiri. Sortosament, no es 

dugué a terme.

Tots els projectes per prolongar la 

ciutat cap a la banda sud es pensaven 

en detriment del valor paisatgístic iden-

WLÀFDGRU� L�QDWXUDO�TXH�UHSUHVHQWDYD�SHU�
si mateixa la muntanya, ocultant-la, en 

considerar-la simplement un “accident” i 

XQ�VRODU�HGLÀFDEOH�PpV�GH�OD�FLXWDW��L�QR�
com un veritable parc central i pulmó de 

la ciutat.

El Morrot, gran problema a resoldre

La construcció del cinturó que fou obert 

el 1981 com a part d’un sistema de co-

municacions per al transport (en especial 

el pesant) de tota la banda litoral barce-

lonina des del Llobregat al Besòs, amb 

el port justament a la part central, creà 

una nova barrera i requerí l’expropiació 

dels terrenys, inclosos els de la fàbrica 

Rivière, per necessitat de la vialitat i per 

destinar-los a parc metropolità, ús que, 

DPE�HO�WHPSV��IRX�TXDOLÀFDW�FRP�D�´VHU-
veis tècnics”.

Avui, el pas del Morrot, amb un gran 

impacte sobre la muntanya, constitueix 

un dels gran problemes a resoldre. Els 

projectes en aquest punt estan orientats, 

entre altres qüestions, a la connexió de 

la Barcelona del costat del riu Llobregat 

�DPE� XQ� DOW� SHV� GHPRJUjÀF� TXH� HV� YRO�
incrementar amb el desenvolupament 

de la Marina del Prat Vermell- i el nucli 

central de la ciutat. També, el port s’ha 

estès més enllà del Llobregat i ha barrat 

GHÀQLWLYDPHQW�HO�SDV�DO�PDU�D�WRWD�OD�0D-

rina, la Barcelona del sud-oest.

La gran ampliació del port ha deixat 

zones en desús. Això dóna lloc a projec-

tes, dins l’àrea portuària, com el nou bar-

ri del Morrot, un total de 60 hectàrees on 

HV�SUHYHX�O·HGLÀFDFLy�GH�������KDELWDWJHV��
aixecats entre el cinturó litoral i el moll, 

amb la dotació d’equipaments, habitatge 

social i investigació, especialment la vin-

culada amb les ciències del mar. El pro-

jecte en fase inicial de desenvolupament, 

resta adormit, per qüestions polítiques, 

però no abandonat.

Cal considerar la pressió que tota 

aquesta actuació suposa per a un dels 

vessants de la muntanya de Montjuïc, 

justament el més naturalitzat pel llarg 

temps que ha restat aïllat i intocat, fet 

que ha donat lloc a un gran valor que 

Barcelona no pot perdre.

3HU�DTXHVW�PRWLX��O·DQ\�������HO�&HQ-

tre d’Estudis de Montjuïc conjuntament 

amb Galantus i Depana, va realitzar 

un informe per proposar la declaració 

dels penya-segats del front marítim de 

Montjuïc com una reserva natural par-

cial, a causa de la seva riquesa biolò-

gica. Aquesta proposta, recolzada per 

un gran nombre d’entitats, va ser pre-

sentada des de la Favb als mitjans de 

comunicació, als responsables d’Urba-

nisme de l’Ajuntament i als diferents 

SDUWLWV�� -XVW� DTXHOO� PDWHL[� DQ\� ������
el Centre d’Estudis de Montjuïc va pre-

sentar una denúncia a l’Ajuntament per 

les obres que l’Autoritat Portuària feia 

sense autorització al Far, en una zona 

declarada verd metropolità que resulta-

va durament afectada, per convertir-lo 

en seu d’Activitats Socials de l’Autoritat 

Portuària de Barcelona i al seu interior 

fer un petit museu, fet que comportava 

la creació de zones d’aparcament i l’am-

pliació del camí d’accés. Aconseguida la 

SDUDOLW]DFLy�� VHPEOD�VHU�TXH�DUD� O·HGLÀ-

ci, totalment en desús, podria esdevenir 

un centre d’interpretació o equipament 

amb un ús adequat a la zona protegida, 

tot depenent dels acords entre l’Ajunta-

ment i l’Autoritat Portuària.

M

jOAn lInuxbCn
0RQWMXwF�L�OD�FLXWDW�PDUtWLPD�KDYLHQ�IRUPDW�SDUW�G·XQ�PDWHL[�SDLVDWJH�ÀQV�D�ÀQDOV�GHO�VHJOH�;,;

/HV�DOĊOHJDFLRQV�GXUDQW�HOV�SURFHVVRV�SDUWLFLSDWLXV�DO�OODUJ�
G·DTXHVWV�DQ\V�KDQ�DFRQVHJXLW�TXH�OD�QRYD�0RGLÀFDFLy�GHO�
3OD�*HQHUDO�0HWURSROLWj�QR�WDQ�VROV�TXDOLÀTXL�HOV�SHQ\D�
segats com àrees naturalitzades, sinó, també, l’antic 

VRODU�GH�OD�WUHÀODULD�5LYLqUH�6��$���GH�����KHFWjUHHV��TXH�
SDVVD�GH�OD�TXDOLÀFDFLy�GH�VHUYHLV�WqFQLFV�D�HVSDL�OOLXUH��
YHUG�GH�0RQWMXwF�1DWXUDOLW]DW��eV�D�GLU��UHWRUQD�D�XQ�GHOV�
usos pel qual va ser expropiat. Aquesta zona naturalitzada 

constitueix un continu que, des de la part superior del 

penya-segat i el mirador del Migdia, vorejant el cementiri 

per la part del torrent de Canyelles i, delimitat per la 

YRUD�GHO�)RVVDW�GH�OD�3HGUHUD�L�HO�6RW�GH�0LJGLD��DUULED�ÀQV�
DO�FDUUHU�GHOV�)HUURFDUULOV�&DWDODQV�L�O·HTXLSDPHQW�GH�OD�
Bàscula. Aquesta unitat es volia trencar amb la construcció 

del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia, que, 

ÀQDOPHQW��KD�HVWDW�HOLPLQDW�

)LQV�DUD�OHV�SqUGXHV�GH�YHUG�D�OD�PXQWDQ\D�KDQ�HVWDW�
constants. Simplement cal assenyalar en aquesta part 

PDUtWLPD��D�O·H[WUHP�VXG��HO�PXVHX�GH�FDUUXDWJHV�I~QHEUHV�
del cementiri, i, a l’extrem est de la muntanya, a la 

FRQÁXqQFLD�GHO�SDVVHLJ�GH�0RQWMXwF�DPE�HO�GH�-RVHS�&DUQHU��
sota el passatge de les Bateries i al peu de Miramar, un parc 

de bombers, construït sobre una zona de verd metropolità.

/D�ULTXHVD�QDWXUDO�TXH�HQFDUD�DWUHVRUD�0RQWMXwF�pV�
un privilegi que una ciutat mediterrània com Barcelona 

QR�SRW�SHUGUH�GH�FDS�PDQHUD��/·REOLW�G·DTXHVWD�SDUW�WDQ�
notòriament singular donaria lloc a un empobriment i a 

una pèrdua irreparable i irreversible dels valors que encara 

conserva la ciutat. Creiem que això ha de ser considerat com 

una premissa indiscutible per a tots els projectes que puguin 

afectar la muntanya que ha de ser un veritable parc central 

i pulmó verd.

Pèrdues de verd constants

OTots els projectes per 

prolongar la ciutat a la 

banda sud s’han pensat en 

detriment del valor natural 

que representa la muntanya

OLes zones un desús que ha 

deixat l’ampliació del port 

donen joc a projectes com el 

barri del Morrot, que afegeix 

més pressió a Montjuïc
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El front marítim de Barcelona, 

¢IUDJPHQWDU�SHU�UHFXSHUDU"
AnnA ROSA mARtínEz
biòloga

n vaig prendre consciència amb 

un col·leccionable sobre Barce-

lona publicat per un diari. Allà 

estava: un foto del front litoral de Bar-

FHORQD��D�ÀQDOV�GHOV�����8QD�JUDQ�SODWMD��
en què jo, nascuda una dècada abans, no 

m’havia banyat mai perquè estava molt 

contaminada, entre altres, per les emissi-

ons d’Ercros a Badalona, les aportacions 

del riu Besòs i les pròpies aigües negres i 

grises de la capital. Les barraques del So-

PRUURVWUR�� HQWUH� O·+RVSLWDO� G·,QIHFFLRVRV�
�DYXL��O·+RVSLWDO�GHO�0DU���HO�%RJDWHOO�L�OD�
fàbrica de gas de l’Arenal eren encara un 

record recent. Per tot arreu, una barrera 

de línies ferroviàries i de fàbriques bar-

rava el pas directe de la ciutat a la platja. 

Una línia de costa urbanísticament molt 

degradada, per a una ciutat que vivia 

d’esquenes al mar. 

3HUz� XQD� OtQLD� DO� FDS� L� D� OD� À�� XQD�
gran platja en què les interaccions en-

tre els vents, els corrents, la càrrega de 

sediments (allò que es coneix com a di-

nàmica litoral) li donava un lloc entre 

els ecosistemes que, tot i molt alterats 

per les activitats humanes, conserven 

les seves característiques estructurals 

naturals.

La construcció del Port Olímpic

Tot això va canviar quan, amb els Jocs 

Olímpics, Barcelona es va proposar re-

cuperar el front litoral sense que en 

cap moment la conservació de la dinà-

mica litoral fos en la llista dels criteris 

a seguir. Ans al contrari: es va decidir 

crear el Port Olímpic, que senzillament 

va trencar la unitat tot barrant el pas 

a la sorra cap a les platges de la Bar-

celoneta. La munió de ports esportius 

costa amunt, la davallada de les apor-

tacions de sorra dels rius per l’explota-

ció d’àrids... van fer la resta. Sobtada-

ment, va caler regenerar les platges de 

Barcelona, que de ser un actiu natural 

contaminat i sense valoritzar, van es-

devenir un atractiu turístic de primera 

PDJQLWXG����WRWDOPHQW�DUWLÀFLDOLW]DW�L�GH�
caríssima manutenció. Caríssima, tant 

des del punt de vista econòmic com per 

l’impacte ambiental dels dragatges i les 

regeneracions, que van comportar la 

pèrdua, avui total, dels caladors de bi-

valves per a la Confraria de Pescadors 

de Barcelona.

Potser el més greu és que les obres 

GHO� )zUXP������ YDQ� GHPRVWUDU� TXH� QL�
des de l’Ajuntament de Barcelona ni 

des de la Generalitat es van aprendre 

les lliçons del Port Olímpic: es va optar 

SHU�DUWLÀFLDOLW]DU�OD�GHVHPERFDGXUD�GHO�
Besòs, per un nou port esportiu, per 

menjar terreny al mar tot i l’amenaça 

d’haver-se de fer càrrec de les conse-

qüències: la necessitat de regenerar 

unes platges encara més precàries. Fi-

nalment, la ministra Cristina Narbona 

va accedir a fer-se càrrec econòmic de 

OD�´VROXFLy�ÀQDOµ�� OD�PXUDOOD�G·HVSLJRQV�

PpV�R�PHQ\V�VXEPHUJLWV�TXH�GHÀQLWLYD-

ment transformen les platges de Barce-

ORQD�HQ�XQ�HQWRUQ�VXPPDPHQW�DUWLÀFL-
al. La factura: 33 milions d’euros.

En la destrucció del litoral del front 

metropolità de Barcelona, el Port mereix 

un capítol a part. L’impacte de la seva 

ampliació va comportar des del desvia-

ment de la desembocadura del Llobregat 

L� HO� UHEOLPHQW� GH� O·DQWLJD� OOHUD�ÀQV� D� OD�
desaparició i degradació dels ecosistemes 

PDULQV�ÀQV�PpV�HQOOj�GHO�3UDW�GHO�/OREUH-
gat. Jo mateixa vaig comprovar que l’Es-

WXGL�G·,PSDFWH�$PELHQWDO�GH�O·DPSOLDFLy�
no en contemplava l’impacte submarí 

i, de fet, l’Autoritat Portuària, després 

d’una llarga lluita legal, va indemnitzar 

DPE�SRF�PpV�GH���PLOLRQV�G·HXURV�HOV�SHV-
cadors d’arts menors de la Confraria de 

Barcelona, que van documentar com ha-

vien perdut importants caladors de bival-

ves i de peixos, en una afectació que ar-

ULEDYD�ÀQV�D� OHV�FRVWHV�GH�&DVWHOOGHIHOV��
/·DFRUG�� DVVROLW� HO� ������ Q·DFRPSDQ\DYD�
un altre pel qual la Confraria es despla-

çava cap als molls de les Balears i la Dàr-

VHQD�GH�OD�,QG~VWULD��GHL[DQW�HO�0ROO�GHOV�
Pescadors lliure perquè l’APB li pogués 

donar usos més lucratius.

De fet, en el marc de lliure compe-

tència entre els diversos ports de l’Es-

tat promogut pel ministeri de Foment, 

l’administració portuària (en què, cal no 

oblidar-ho, hi participen tant la Genera-

litat com l’Ajuntament) no ha dubtat en 

XWLOLW]DU� OHV� PRGLÀFDFLRQV� OHJLVODWLYHV�
que afecten el domini públic portuari 

-sobretot la duta a terme mitjançant la 

Llei d’acompanyament dels pressupostos 

O·DQ\�������SHU�DWUDXUH�DFWLYLWDWV�HFRQz-
miques que la Llei de Costes ha limitat, 

de manera més o menys efectiva, en el 

domini públic marítim-terrestre. Així, el 

Port de Barcelona allotja l’hotel Vela i, 

entre altres, les seus de diverses empre-

ses i la futura seu de la Fundació Pasqual 

Maragall. A més, la llei garanteix als 

ports de l’Estat una reserva de territori 

al seu voltant per poder créixer.

La Marina Port Vell és la culminació 

d’unes polítiques de revalorització de la 

costa empesa per les administracions ba-

sades en la promoció immobiliària i tu-

rística: ara es tracta de fer dels entorns 

del Moll Vell un barri de “Richistan”, el 

país, alhora virtual i globalitzat, dels me-

garics, i així assegurar-ne la presència 

a Barcelona. Però Richistan és un país 

exclusiu, incompatible amb la presència 

dels veïns d’un barri de Barcelona, la 

GHOV� SHVFDGRUV� L� ÀQV� L� WRW� OD� GHOV� SURSL-
etaris de velers i embarcacions recrea-

tives de menor grandària, que veuran 

minvar els amarratges disponibles de 

���� D� �����/·DSRVWD� GHOV� SRGHUV� S~EOLFV�
pel Richistan és ara inequívoca. El que 

cal preguntar-se és si aquest peatge és 

imprescindible per aconseguir que Bar-

celona segueixi sent referent mundial 

del turisme, o si senzillament ser aquest 

UHIHUHQW�HVWj�MXVWLÀFDQW�XQD�H[SURSLDFLy�
d’un barri oblidat quan Barcelona encara 

vivia... d’esquenes al mar.

E

OLa conservació de la 

dinàmica del litoral no va ser 

en cap moment un criteri a 

seguir quan es va proposar 

recuperar el front marítim

OLes obres del Fòrum 

�����YDQ�GHPRVWUDU�TXH�
ni l’Ajuntament ni la 

Generalitat havien après les 

lliçons del Jocs Olímpics 

AmDS
Pescadors a Can Tunis. Al fons, les restes de la fàbrica de cartró, 1960

DAnI CODInA
L’ampliació del Port va comportar el desviament de la desembocadura del Llobregat i la degradació i desaparició dels ecosistemes marins més enllà del Prat
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Crónica de una visita a la terminal Best
jESúS mARtínEz

uinientos ocho contenedores. 

Podrían ser 1.501. Podrían ser 

����� 3RGUtDQ� VHU�PiV� R� SRGUtDQ�
VHU�PHQRV��1XQFD�OR�VDEUHPRV��(O����GH�
VHSWLHPEUH�GHO�������HO�UH\�GRQ�-XDQ�&DU-
los inauguró la nueva terminal anexa al 

Port de Barcelona, en el Moll Prat (Best, 

Barcelona Europe South Terminal, co-

ÀQDQFLDGD�SRU� OD�8QLyQ�(XURSHD���HQ� OD�
desembocadura del río Llobregat. El Rey 

no se entretuvo en contar el número de 

contenedores; tampoco le habrían dejado. 

“La política de la empresa es muy poco 

transparente, no te puedo informar de 

cifras porque ni yo las tengo”, bisbiseará 

con gentileza la responsable de comunica-

ción de la operadora Terminal Catalunya, 

6��$���7HU&DW���ÀOLDO�GHO�JUXSR�+XWFKLVRQ�
3RUW�+ROGLQJV�� VXEVLGLDULD�� D� VX� YH]�� GH�
+XWFKLVRQ�:KDPSRD��SURSLHGDG�GHO�FKL-
QR�&KHXQJ�.RQJ�+ROGLQJV�����SXHUWRV�GH�
una veintena de países son suyos; aquí 

OD�:LNLSHGLD�SLHUGH�HO�UDVWUR���(Q�GHÀQL-
tiva, la compañía portuaria más grande 

GHO�PXQGR��FRQ�VHGH�HQ�+RQJ�.RQJ�\�FRQ�
UDPLÀFDFLRQHV� HQ� WHFQRORJtD�� FRPXQLFD-

ciones, energía... Los hongkomitas, espe-

cie de adinerados inversores orientales, 

VH�KDQ�ÀMDGR�HQ�%DUFHORQD�SDUD�TXH�VHD�
el puerto del Mediterráneo que atraiga la 

inversión del sureste asiático.

Contenedores con nombres en grandes 

OHWUDV�VLQ�PROGH��0DHUVN��(YHUJUHHQ��+DQ-

MLQ��.OLQH��06&��&RVFR��+DSDJ�/OR\G«
De tipos diferentes: dry van (herméti-

cos), metálicos (para residuos), high cube 

(de 40 pies, unos doce metros de largo), 

reefer (con termostato), open top (abier-

tos), ÁDW� UDFN (con cargas “atípicas”?), 

open side (sin una de las paredes) tank 

(contenedor cisterna, para líquidos a gra-

nel, percolados), ÁH[L�WDQN (con un depó-

VLWR�ÁH[LEOH�GH�SROLHWLOHQR�«
En el Best, nadie sabe qué puede ca-

ber en un contenedor granate o amarillo, 

colores predominantes. ¿Televisores, cin-

tas magnéticas, bobinas de acero?

Podrían transportar mercancía pe-

OLJURVD� ,02� �SRU� VXV� VLJODV� HQ� LQJOpV��
,QWHUQDWLRQDO� 0DULWLPH� 2UJDQL]DWLRQ���
FRPR� RMLYDV� QXFOHDUHV�� VXVWDQFLDV� LQÁD-

mables y ácidos nítricos, o bien transpor-

WDU�SDQWXÁDV��LQFHQVDULRV�\�\R\yV�
Roberto Saviano, en su Gomorra (De-

%ROVLOOR�� ������� DVHJXUD� TXH� LQPLJUDQ-

tes indocumentados viajan como fardos 

HQ� VX� LQWHULRU�� +DVWD� TXH� VH� PXHUHQ��
“El contenedor se balanceaba mientras 

la grúa lo transportaba hacia el barco. 

&RPR�VL�HVWXYLHUD�ÁRWDQGR�HQ�HO�DLUH��HO�
spreader, el mecanismo que engancha 

el contenedor a la grúa, no lograba con-

trolar el movimiento. Las puertas mal 

cerradas se abrieron de golpe y empeza-

ron a llover decenas de cuerpos. Parecían 

maniquíes. Pero en el suelo las cabezas 

se partían como si fueran cráneos de 

verdad. Y eran cráneos. Del contenedor 

salían hombres y mujeres. También al-

gunos niños. Muertos”.

Las grúas-araña

En la terminal Best, las grúas tejen sus 

redes de araña. Porque son arañas de 

hierro fundido, con poleas, sistemas hi-

dráulicos y contrapesos.

Sentada en su cabina blanca, se en-

cuentra la grúa Shuttle Carrier, araña 

de seis ruedas y cuatro patas como tentá-

FXORV�PHWiOLFRV��GHVFULWDV�SRU�+��*��:HOOV�
en La guerra de los mundos y que se 

materializaron en la película de Steven 

6SLHOEHUJ� �3DUDPRXQW� 3LFWXUHV�� �������
Se podrían llamar Latrodectus mactans 

(LM), como la viuda negra, araña con ar-

tejos, ojos simples y canales de veneno. 

En vilo, sin aliento, pestiño, la araña LM 

sigue la línea roja que la lleva desde las 

plazoletas de estiba a la zona de inter-

cambio y el muelle.

La LM recorre, prolija, fractal, mar-

cescente, los 18 bloques de contenedo-

res de la terminal Best, que ocupa unas 

cien hectáreas (más o menos, doscientos 

Camps Nou), espacio vallado y vigilado 

por cámaras de seguridad.

En cada uno de estos 18 bloques rec-

tangulares, alargados y pavimentados, se 

emboscan las grúas eléctricas azules (de 

la 01 a la 18), llamadas Automatic Stac-

NLQJ�&UDQHV��ODV�PDGUHV�GH�ODV�/0��/DV�
$XWRPDWLF� 6WDFNLQJ� &UDQHV� VH� SRGUtDQ�
llamar Theraphosa blondi (TB), nombre 

FLHQWtÀFR�GH� OD� WDUiQWXOD�*ROLDW�� OD�PiV�
grande del mundo. Las TB, automáticas, 

tramposas y mortales, funcionan por con-

trol remoto desde una base próxima (el 

HGLÀFLR� GH� RÀFLQDV�GH�%HVW�� D� FLQFXHQWD�
metros), y adictas devoradoras del juego 

de videoconsolas Assassin’S Creed reven-

tarían las tripas de quien se le ponga por 

delante.

Cada uno de los 18 bloques está parti-

do por cinco solitarias calles, que ningún 

humano jamás ha pisado. Fuera de este 

perímetro, en la zona delimitada de fran-

jas amarillas, rebuscan en los contenedo-

UHV� VLQ�PDUFDU� �&&1,��&KLQD�6KLSSLQJ��
/LEUD«�� ODV� JU~DV� 5HDFK� 6WDFNHUV�� ODV�
arañas con tenazas, las Gluvia dorsalis 

(GD), cruce desventurado de alacrán y 

alma de gato. Las GD, con tintes anaran-

jados, quisquillosas y curiosas, apresan 

los contenedores y los trasladan de un 

lugar a otro, como en el juego del Tetris. 

En el lado Besòs del Best, la estación 

ferroviaria, con ocho vías y dos grúas 

RMG, la araña de los pantanos Dolome-

GHV�ÀPEULDWXV (DF).

En el muelle puntillado de gaviotas, 

GH�XQ�NLOyPHWUR�GH�ODUJR�\�DO�TXH�QR�DFFH-

den las arañas GD ni las DF, ocho grúas 

Super-Post-Panamax con forma de pico 

de pato, blancas y rojas (fabricadas por 

6KDQJKDL�=KHQKXD�+HDY\�,QGXVWU\�&R����
dan “servicio de varada”, tartaleando 

como las Loxosceles laeta (LL), las arañas 

de los rincones, reclusas pardas, picadas 

y peligrosas. Las LL tienen el abdomen 

blanco y rojo por orden de la Organiza-

FLyQ� GH� $YLDFLyQ�&LYLO� ,QWHUQDFLRQDO� �OD�
altura baja a la que vuelan los Airbus 

que aterrizan en el aeropuerto de El Prat 

DVt�OR�DFRQVHMD��FRQ�HVH�FDPXÁDMH�VH�EXV-
ca la máxima visibilidad desde el aire).

“No te puedo decir nada, no quieren 

que diga nada”, ahueca el ala la respon-

sable de comunicación, una de las ciento 

ochenta personas de la plantilla de Ter-

Cat. No se juntan con los manipuladores 

RoRo (‘Roll On-Roll Off’, carga y descar-

ga), estibadores de cargamento rodado. 

Cerca de la terminal ha atracado el bu-

que de carga Le Mans Express, con capa-

cidad para casi treinta y siete mil tonela-

das y repleto de coches hasta la bandera 

(bandera de Gibraltar, por cierto).

+DFH� SRFR�PiV� GH� XQ� DxR� TXH� HQWUy�
en funcionamiento la terminal Best, con 

una inversión de unos trescientos millo-

nes de euros.

Las grúas-araña Latrodectus mac-

tans, Theraphosa blondi, Gluvia dorsa-

lis, 'RORPHGHV� ÀPEULDWXV y Loxosceles 

laeta se enredan entre sí, escarchadas de 

aceite, plomizas, impávidas.

1L�-XDQ�&DUORV�,�GH�(VSDxD��QL�HO�SUH-
sidente de la Generalitat de Catalunya, 

Artur Mas, ni la ministra de Fomento, 

Ana Pastor, ni los alcaldes de Barcelona, 

Xavier Trias, y El Prat, Lluís Tejedor, 

adivinaron aquel día qué había en los 

contenedores.

“Los chinos no quieren que se sepa”.

(Q�MXQLR�GHO�������OD�SROLFtD�GHWXYR�DO�
entonces director de TerCat, José Mes-

tre, por culpa de la mercadería escondida 

en los contenedores de un barco.

Un barco cargado de… cocaína.

Q

OLa compañía portuaria 

más grande del mundo se 

KD�ÀMDGR�HQ�HO�SXHUWR�GH�
Barcelona para atraer la 

inversión del sureste asiático

mARC jAvIERRE
/D�WHUPLQDO�%HVW�HVWi�JHVWLRQDGD�SRU�OD�HPSUHVD�7HU&DW��ÀOLDO�GHO�JUXSR�+XWFKLVRQ��TXH�D�VX�YH]�HV�SURSLHGDG�GH�&KHXQJ�.RQJ�+ROGLQJV
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Mariners, els visitants invisibles
ElOI lAtORRE

n Paolo ens rep a dalt de l’esca-

leta de l’Stefan K, un vaixell de 

mercaderies que espera, atracat 

a un dels molls del Port de Barcelona, per 

descarregar unes quantes tones de cere-

als. Em diu que poden tardar uns sis dies 

a culminar l’operació. “Però això a mi ja 

no m’incumbeix”, precisa. “Dimarts ple-

go. Se m’acaba el contracte”. En Paolo es 

va embarcar fa deu mesos. Ell és de Fili-

pines i ara la naviliera que el va reclutar, 

que és alemanya (tot i que el vaixell du 

bandera holandesa), el repatriarà per via 

aèria al seu país, perquè així està esta-

blert al contracte. M’explica això mentre 

ens acompanya a l’entrada de les cabi-

nes, uns espais de dimensions que intuei-

[R�FODXVWURIzELTXHV�RQ�FRQYLXHQ�ÀOLSLQV��
UXVVRV�L�XQ�RÀFLDO�KRODQGqV�

+H�DUULEDW�ÀQV�DTXt��D� OHV� HQWUDQ\HV�
del port, acompanyant l’Orlando, un 

comptable jubilat que ara fa de voluntari 

per a Stella Maris, una organització in-

ternacional vinculada a l’Església catòli-

ca (també es coneix com l’Apostolat del 

Mar) dedicada a l’assistència dels mari-

ners un cop arriben a port. L’Orlando és 

un dels dotze cooperants que cada matí 

van a visitar els vaixells que atraquen a 

Barcelona i s’ofereixen a les tripulacions 

per transportar-les a la ciutat i atendre-

les en qualsevol necessitat.

Canvi de model de contractació

Ricard Rodríguez-Martos, delegat dioce-

sà de l’Apostolat del Mar a Barcelona, 

m’ha explicat dies abans que “avui ja s’ha 

acabat la clàssica imatge del mariner que 

feia tota la carrera en una sola navilie-

ra. S’imposen els contractes temporals, 

per a una campanya concreta”. Com en 

tants àmbits laborals, la inestabilitat i 

la precarietat també s’està convertint en 

norma a la marina mercant, i no només 

entre la marineria sinó també per als ca-

SLWDQV�L�HOV�RÀFLDOV�
“Als que procedeixen de països llu-

nyans els agafen per períodes d’entre sis 

i deu mesos -aclareix Rodríguez-Martos- 

i durant aquest temps treballen sense ni 

un sol dia de vacances”. Solen trobar les 

feines a través d’agències de contractació 

internacional, que fan d’intermediàries 

amb les navilieres. “Fa uns anys per la 

bandera ja sabies d’on era el vaixell i tota 

la tripulació”, m’apunta l’Orlando, però 

avui la cosa ha canviat: les banderes de 

FRQYHQLqQFLD��GH�SDwVRV�GH�ÀVFDOLWDW�OD[D�
com Panamà o Libèria, s’han convertit 

HQ� QRUPD�� ,� OHV� QDXV� TXH� IDQ� UXWHV� LQ-

ternacionals són torres de Babel a petita 

escala on conviuen nacionalitats, llen-

gües i cultures ben diverses, cosa que, 

es vulgui o no, complica la convivència 

en un espai reduït i amb poca intimitat. 

$YXL�� LQGLV��ÀOLSLQV�� UXVVRV� L�XFUDwQHVRV�
són clara majoria entre els mariners que 

trepitgen el port barceloní.

Pugem a un vaixell de bandera pa-

namenya però amb tripulació formada 

justament per russos i ucraïnesos. El 

mariner que ens rep diu que no ens po-

den atendre perquè estan treballant. 

+DQ�DWUDFDW�GH�PDWLQDGD�L�D�PLWMD�WDU-
da ja tenen previst salpar. L’Orlando 

els deixa uns fulletons amb informació 

d’Stella Maris i un butlletí en rus amb 

notícies dels últims dies. “Amb la tecni-

ÀFDFLy�DFWXDO�GH�OHV�WDVTXHV�GH�FjUUHJD�
i descàrrega els temps d’estada a port 

s’han reduït molt”, explica Rodríguez-

Martos. Un vaixell de contenidors sol 

fer la feina en quatre o sis hores, men-

tre que els que transporten gas o petroli 

sí que necessiten tot un dia i els grane-

lers –que carreguen cereals o soja- s’hi 

estan sis o set dies. A això cal afegir que 

el nombre de tripulants també es va re-

duint: en un vaixell estàndard de càrre-

ga no hi sol haver avui més de quinze 

mariners. A sobre quan són a port tots 

KDQ� GH� WUHEDOODU�� ÀQV� L� WRW� DOV� TXL� SHU�
torn els toca descans.

“El mariner té una gran necessitat de 

trepitjar terra -aclareix el responsable 

de l’Apostolat del Mar- per dos motius: 

per desconnectar de la manca d’intimi-

tat i l’estructura jeràrquica del vaixell; 

però també per contactar amb la família 

SHU�WHOqIRQ�R�,QWHUQHW�MD�TXH��D�DOWD�PDU��
no poden connectar-s’hi”. Al club de ma-

riners que Stella Maris té a Barcelona 

KL�KD�XQV�TXDQWV�RUGLQDGRUV�L�ZL�À�TXH��
segons reconeix Rodríguez-Martos, és 

avui el servei més sol·licitat. També hi 

ha un bar, una pista esportiva on orga-

nitzen partits entre tripulacions, una 

UHVLGqQFLD�DPE����OOLWV�TXH�DFXOO�D�JHQW�
del mar en situacions diverses, un servei 

d’assistència jurídica i una capella ober-

ta a activitats ecumèniques i de diàleg 

intereligiós.

El treball als creuers, 

encara més dur

L’entitat també disposa d’una petita 

RÀFLQD� DO�0ROO�$GRVVDW� RQ� V·DWXUHQ� HOV�
grans creuers, cada cop més habituals 

en el paisatge del port, equipada amb 

telèfons, terminals d’ordinador i prem-

sa del dia. “Els creuers són un cas apart. 

El nombre de tripulants es dispara: en 

un creuer de luxe poden arribar a ha-

ver-hi 1.500 treballadors. Els seus torns 

de treball solen ser encara més llargs 

que els de mercaderies i a més, quan ar-

riben a port tenen tanta o més feina que 

a alta mar. És rar que surtin del moll...”, 

detalla Ricard Rodríguez-Martos.

Al port de Barcelona hi entren cada 

GLD�XQV����YDL[HOOV�SHU�GLD��VL�Ep�HOV�FDSV�
de setmana l’activitat descendeix nota-

blement. Però el transport per les instal-

ODFLRQV� WDPEp� pV� PpV� GLÀFXOWyV�� ´(OV�
ports estan cada cop més allunyats dels 

centres urbans -apunta el delegat d’Ste-

OOD�0DULV��L�HO�WUDQVSRUW�pV�GHÀFLHQW�L�DPE�
uns horaris pensats més en el personal 

GH�WHUUD�TXH�QR�HQ�HOV�GHOV�YDL[HOOVµ��+R�
comprovo mentre, amb la furgoneta de 

O·HQWLWDW��HQV�DFRVWHP�DO�ÁDPDQW�WHUPLQDO�
TERCAT-Prat, una explanada immensa 

guanyada al mar a tocar de la desembo-

cadura del Llobregat on s’apilen formaci-

ons inacabables de contenidors entre gru-

es gegants. Allà, a bord del Maria Laura, 

una nau amb més de 6.000 contenidors 

i tripulació íntegrament índia, tots els 

treballadors s’interessen vivament per 

les targetes de telefonia mòbil que els 

ofereix l’Orlando. Cap mostra intenció 

d’atansar-se a la ciutat. Em deixen la im-

pressió que, per a ells, Barcelona és una 

postal tan llunyana i desdibuixada com 

ho és per a molts barcelonins la realitat 

que s’amaga al cor del seu port marítim.

E

OEls ports estan cada vegada 

més allunyats del centres 

urbans i el transport és 

GHÀFLHQW�L�QR�HVWj�SHQVDW�SHU�
als treballadors de la mar

ElOI lAtORRE
Els mariners ja no fan tota la carrera en una mateixa naviliera: s’imposen els contractes temporals

(Q�HOV�~OWLPV�DQ\V�V·KDQ�GHWHFWDW�DOJXQV�FDVRV�GH�
SUjFWLTXHV�PDÀRVHV�HQ�OD�FRQWUDFWDFLy�GH�PDULQHUV��
MD�TXH�DOJXQV�LQWHUPHGLDULV�GH�GXEWRVD�ÀDELOLWDW�
exigeixen el pagament previ de comissions abusives 

SHU�HPEDUFDU�VH��/D�FRVD�HV�FRPSOLFD�PpV�HQ�HOV�
casos dels vaixells abandonats: l’armador fa fallida 

i desapareix sense deixar rastre i la tripulació es 

queda en un port per a ells desconegut, sense que 

QLQJ~�HQ�UHVSRQJXL��L�HQ�XQHV�FRQGLFLRQV�HQRUPHPHQW�
precàries. Ricard Rodríguez-Martos, responsable 

de Stella Maris a Barcelona, em recorda el cas 

GUDPjWLF�G·XQ�FDSLWj�SDNLVWDQqV�TXH��ID�XQV���R���
anys, va sobreviure sol, durant deu mesos, als molls 

de Barcelona, en un vaixell grec però de bandera 

panamenya: “Temia que, si abandonava la nau, perdria 

tota possibilitat de recuperar el deute pendent amb 

O·HPSUHVDULµ��)LQDOPHQW�YD�DFRQVHJXLU�WUREDU�IHLQD�
en una altra embarcació on també va tenir problemes 

G·LPSDJDPHQW�GHO�VRX�L��HQ�HO�V~PPXP�GH�O·LQIRUWXQL��
va acabar morint en un naufragi.

Per combatre els casos més greus de vulneració 

dels drets dels mariners, aquest passat agost ha 

entrat en vigor el Conveni de Treball Marítim 

2006, un protocol acordat pels estats membres de 

l’Organització Internacional del Treball (OIT) l’any 

2006 que entre altres coses dota de competències 

les autoritats portuàries per immobilitzar els 

vaixells que no estiguin al corrent de pagament de 

salaris o no respectin les condicions contractuals 

amb la tripulació.

$EXVRV�L�H[SORWDFLy

E.l.
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Crímenes portuarios
pACO CAmARASA
responsable de la librería negra 
y criminal

n el imaginario del crimen, pa-

recería que un puerto sería un 

escenario ideal para cometerlo. 

Un lugar más o menos cerrado, rincones 

oscuros a rebosar, grandes tinglados, 

grúas, hombres duros como lo estibado-

res, de cualquier latitud y condición, or-

ganizados sindicalmente o no. Pero no. 

El puerto no es un lugar habitual ni para 

la novela enigma, ¿quién fue?, ni para la 

novela negra, ¿por qué fue? Es induda-

EOHPHQWH� XQ� HVFHQDULR� FLQHPDWRJUiÀFR��
pero no un escenario literario.

El puerto, los puertos, aparecen en 

muchas novelas negrocriminales, pero no 

son el lugar del crimen. Desde el barco 

incendiado en el puerto de San Francis-

co y que ha traído El halcón maltés que 

después buscará Sam Spade, el detective 

FUHDGR� SRU� 'DVKLHOO� +DPPHWW�� KDVWD� OD�
presencia inquietante en El hombre de 

Londres o María, la del Puerto, de Geor-

JHV� 6LPHQRQ�� *ODVJRZ�� VXV� DVWLOOHURV� \�
sus almacenes portuarios forman parte 

del paisaje, junto a la niebla y la contami-

nación, de las novelas de Craig Russell. 

Estambul�� GH� -RVHSK� .DQQRQ�� VH� LQLFLD�
en el puerto mientras los personajes es-

peran que el vendaval arrecie y pueda 

llegar el barco esperado.

Barcelona no es una excepción

El puerto de Barcelona no podía ser me-

nos, aunque Barcelona sea la capital de 

la novela negra europea. Y lo es entre 

otras cosas por su cercanía a las fronte-

ras, es decir, la frontera con Francia, con 

la libertad, durante el largo período de 

la dictadura franquista, y porque tiene 

puerto, que es la otra frontera.

Barcelona es la capital de la novela 

negra europea porque ninguna ciudad al-

berga tantas novelas, tantos personajes, 

tantos autores, tantas colecciones y edi-

WRULDOHV��,QFOXVR�HQ�WLHPSRV�GHO�IUDQTXLV-

mo. Agatha Christie ya había sido edita-

da y traducida, de aquella manera, antes 

de la guerra. Después seguiría siendo 

la autora más vendida en las librerías y 

quioscos para regocijo de sus editores (la 

mítica Molino). Que también traduciría 

al castellano las novelas de Perry Mason, 

1HUR�:ROIH�\�ORV�GHPiV�SURWDJRQLVWDV�GH�
la novela anglosajona de intriga.

Pero al mismo tiempo Ferran Canya-

meres, al retornar a Barcelona del exilio 

en Francia, comenzará la ardua tarea de 

traducir y editar a su amigo Georges Si-

menon.

En el exilio, escribirá y publicará Ra-

fael Tasis, en catalán, sus novelas  poli-

ciales. Mientras que en el exilio interior, 

Manuel de Pedrolo y Mario Lacruz inten-

taban contar historias policiales alejadas 

de la parafernalia propagandística de los 

Gil Llamas y compañía, más próximos al 

sensacionalismo de El Caso que a la na-

rrativa criminal.

Es cierto, en Madrid, Francisco García 

Pavón había puesto en marcha a Plinio, 

el sargento de la Policía Municipal de To-

melloso; un digno intento de crear una 

saga policial.

También en Barcelona se encontraba 

Bruguera, la factoría de tebeos y bolsi-

libros que inundaba cada semana los 

quioscos de España y Latinoamérica. En 

esas “novelas de a duro” aprendieron du-

UDPHQWH� HO� RÀFLR� GH� HVFULELU� QDUUDGRUHV�

fundamentales en la historia de la novela 

negra europea como Francisco González 

Ledesma, “el jefe de la banda”, al que la 

FHQVXUD�FRQRFtD�FRPR�6LOYHU�.DQH�

La Barceloneta y el Barrio Chino

Pero seguimos sin el puerto, sin su barrio 

portuario, la Barceloneta. Aunque algu-

nos piensan que el auténtico barrio por-

tuario de Barcelona es el Barrio Chino.

Porque el Barrio Chino no existiría 

sin la proximidad del puerto. Es, por 

un lado, y como ha explicado repetidas 

veces Manuel Vázquez Montalbán, un 

barrio de derrotados. No confundan 

con perdedores, una terminología más 

propia de ascensos empresariales y 

que parece contraponerse a los triun-

fadores. En el Chino vivían derrotados, 

porque los otros, los de siempre, los 

poderosos, eran los victoriosos, los que 

habían ganado la guerra. “No se pare-

cía en nada a la fea pobreza prefabri-

cada por especuladores prefabricados 

prefabricadores de barrios prefabrica-

dos. Es preferible que la pobreza sea 

sórdida y no mediocre”.

Un barrio próximo al puerto, donde 

cohabitarán la pobreza y la prostitución, 

y que será el referente de la mejor nove-

la negrocriminal barcelonesa y europea, 

con dos personajes fundamentales: el 

detective Pepe Carvalho y el inspector 

Méndez, el inspector que nunca llegó a 

ser comisario, ni le importaba.

Guetos donde se hacinaba la prostitu-

ción existían, existen, en todas las ciuda-

des, españolas y europeas. Pero ninguno 

junto al puerto. Por ejemplo, ¿podrían 

KDEHU�LGR�ORV�PDULQRV�GH�OD�9,�)ORWD�\DQ-

qui a la calle Ballesta de Madrid? Madrid 

tenía la base de Torrejón de Ardoz, llena 

de aviadores, técnicos y personal de man-

tenimiento. No iban a la calle Ballesta, 

QR�HUDQ�OD�9,�)ORWD�
Nunca entendí por qué los barrios 

de prostitución de Valencia, Bilbao o 

Gijón, estaban alejados del puerto. La 

9,� )ORWD�� SHUR� WDPELpQ� ORV� PDULQHURV�
griegos, porque hubo un tiempo, cuando 

los barcos necesitaban marineros, que 

los marineros eran griegos o de clan-

destina nacionalidad, pero no tamiles, 

camboyanos, caboverdianos o senegale-

ses. Aún hoy te invitarán a un vaso de 

ouzo si entras en algunos de los bares 

populares de El Pireo, mientras quien 

te invita llena sus ojos de nostalgia y 

su sonrisa de recuerdos de la “Barque-

loneta” (como la pronuncian ellos), las 

Ramblas, y con sus manos dibujan una 

silueta femenina.

Un Barrio Chino vivo en las novelas 

de Pieyre de Mandiargues, Jean Genet, 

etc. Donde tiene su despacho Carvalho, 

aunque él viva en Vallvidrera. “Una de 

las ventajas de vivir en Vallvidrera es 

que te puedes despedir de toda una ciu-

dad con solo una mirada”.

Pero en Tatuaje, el cadáver tatuado 

\�GHVÀJXUDGR�DSDUHFH�HQ� OD�SOD\D�GH� OD�
Barceloneta, y no en las aguas del puerto. 

Y la Barceloneta, como barrio que mira al 

mar, es decir, al horizonte abierto, sí apa-

recerá en bastantes más novelas, desde 

los anarcosindicalistas de La bicicleta de 

Leonardo�GH�3DFR�,JQDFLR�7DLER�,,��KDVWD�
la calle de La Sal 5, en cuyo sótano si-

túa Andreu Martin el depósito de armas 

GH� OD� )$,�� HQ�Cabaret Pompeya. Desde 

la existencia de la librería Negra y Cri-

minal (que eligió la Barceloneta para su 

ubicación por su carácter de barrio por-

tuario), los autores quieren homenajear-

la situando algún momento de la novela 

en la Barceloneta.

Pero la Barceloneta no sería nada 

sin la existencia secular del puerto, de 

sus pescadores, sus estibadores, de las 

mercancías que llenaban los sótanos del 

barrio, los murmullos de sus gentes. El 

Barrio Chino ya no existe, ahora es el 

multicultural Raval. ¿Qué será de la Bar-

FHORQHWD�FXDQGR�GHÀQLWLYDPHQWH�GHVDSD-

rezca el puerto? Porque tiene que quedar 

claro que un amarradero de yates no es 

un puerto. En un yate no hay vida, y no 

la expande a su alrededor.

En el puerto de Barcelona no ha ha-

bido crímenes literarios, aunque parece 

que ahora se está cometiendo un asesina-

to con premeditación y alevosía. La vícti-

ma: el propio puerto.

E

gAbRIEl CASAS (AnC)
Vista nocturna de una calle del Barrio Chino de Barcelona, 1930

OBarcelona es la capital de la 

novela negra europea porque 

ninguna ciudad alberga tantas 

novelas, personajes, autores, 

colecciones y editoriales
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CRiStinA pAlomAR

La Torre del Fang, símbol de la 

resistència veïnal a la piqueta, 

segueix esperant amb paciència 

temps millors. Des del segle XV 

com a mínim, aquesta fràgil masia 

feta de maçoneria lligada amb fang 

i de carreus de pedra ha suportat 

estoicament la destrucció siste-

màtica del patrimoni de la ciutat 

i la construcció del túnel del Tren 

de Gran Velocitat que li passa per 

sota. Ara, mentre les obres de la 

nova estació de la Sagrera avancen 

a pas de formiga, els tubs de for-

migó, les bigues, la ferralla i altres 

materials de construcció s’apilen 

al seu voltant i es recolzen a les 

seves fràgils parets.

La façana principal de la casa, 

la que dóna al pont del carrer Es-

pronceda, està amagada sota una 

bruta tela que imita els dibuixos 

RULJLQDOV� GH� O·HGLÀFL�� SHUz� HQ� XQD�
de les parets s’hi poden veure ar-

rambats els materials de les obres 

de l’estació. La banda que resse-

gueix la vorera del carrer Clot en 

direcció a la futura estació de la 

Sagrera està subjectada per una 

barra de ferro que fa com de faixa, 

SHUz�DL[z�QR�KD�HYLWDW�TXH�HO�PXU�
segueixi bombant-se i desfent-se, 

en part pels desperfectes provo-

cats per les mateixes operacions 

de protecció fetes per Adif. Les 

ÀQHVWUHV� WDSLDGHV� DPE� WRW[DQHV�
recorden més una casa okupa desa-

llotjada i a punt d’enderrocar que 

D�XQ�HGLÀFL�SURWHJLW�GHO�SDWULPRQL�
de Barcelona.

Dempeus contra tot pronòstic
L’estat actual d’abandó d’aquesta 

peculiar casa pairal sorprèn, sobre-

tot si es té en compte que salvar-la 

de la destrucció que suposava la 

construcció del túnel del TGV se-

guint la trama del carrer Mallorca 

va costar més de 5 milions d’euros, 

moltes protestes veïnals protagonit-

zades per la Plataforma Ave pel Li-

toral i molts maldecaps polítics per 

al govern de l’anterior alcalde Jordi 

Hereu. També sorprèn la capacitat 

de la Torre del Fang per mante-

QLU�VH�GHPSHXV�FRQWUD�WRW�SURQzVWLF�
i adaptar-se als múltiples usos que 

se li han donat. I és que després 

d’anys de ser un cau de rates i bru-

tícia, l’Ajuntament de Barcelona la 

va comprar el 1984, la va catalogar 

FRP�D�%p�G·,QWHUqV�+LVWzULF�/RFDO�L�
la va convertir en la seu dels Ser-

veis de Normalització Lingüística i 

GHO�&HQWUH�GH�5HFXUVRV�3HGDJzJLFV�
i Arxiu de Sant Martí de Provençals.

Amb la certesa que les obres 

del TGV acabarien amb la incom-

EXVWLEOH�HGLÀFDFLy�SHU�OD�SHFXOLDUL-
tat de la seva construcció d’argila, 

l’anterior equip de govern munici-

SDO� QR� YD�GHVFDUWDU� FDS�KLSzWHVL��
GHV�GH� OD�GHVWUXFFLy�WRWDO��ÀQV�DO�
trasllat parcial. Precisament, una 

de les propostes fetes el 2007 con-

sistia a construir un nou equipa-

ment a l’altra banda de les vies, 

entre els carrers Espronceda i Hu-

HOYD�� DSURÀWDQW� SDUWV� GH� OD� FDVD�
pairal que es poguessin traslladar, 

com les parts decorades de les 

ÀQHVWUHV�� 7DQPDWHL[�� O·RSRVLFLy��
encapçalada aleshores per una 

combativa CiU, es va oposar a la 

descatalogació del monument per 

poder-lo enderrocar i va obligar el 

bipartit a buscar una altra sortida 

molt menys traumàtica per al bar-

UL�SHUz�PROW�PpV�FDUD�
Han passat sis anys des d’ales-

hores, el TGV travessa Barcelona 

de punta a punta pels carrers Ma-

llorca i Provença després d’ha-

YHU�QH�PRGLÀFDW� HO� SURMHFWH� WUHV�
vegades, la Sagrada Família i la 

UHVWD� GHOV� HGLÀFLV� GH� OD� UXWD� GHO�
tren no s’han esfondrat per les 

vibracions i la solitària Torre del 

Fang s’aguanta como pot, abando-

nada per l’Ajuntament i oblidada 

per les entitats veïnals que un dia 

la van convertir en un símbol de 

UHVLVWqQFLD� D� OD� GHVPHPzULD�� &X-

riosament, qui no va aguantar el 

desgast provocat pels anys d’obres 

al carrer Clot va ser l’altra Torre 

del Fang, la mítica bodega situada 

a la banda muntanya del carrer Es-

pronceda. Ara ha canviat d’amo, 

de nom i de menú.

La Torre del Fang, magatzem 
de mals endreços d’Adif

Les obres de construcció de l’estació del TGV de la Sagrera han convertit un dels 
SRFV�HGLÀFLV�PHGLHYDOV�TXH�HQFDUD�UHFRUGHQ�HO�SDVVDW�DJUtFROD�GHOV�GLVWULFWHV�GH�
6DQW�0DUWt�L�6DQW�$QGUHX�HQ�XQ�SHFXOLDU�PDJDW]HP�GH�PDOVHQGUHoRV�G·$GLI

La Torre del Fang no és només un dels 
símbols més importants de la identitat 
dels barris del Clot i de la Sagrera. També 
es diu que va ser l’escenari dels amors de 
la dona del comte Berenguer III, Dolça de 
Provença, amb un jove trobador. Almenys 
això és el que explica Joan Amades a la 
seva /OHJHQGD�GHO�&RU�PHQMDW.

Explica Amades que Dolça estava 
enamorada de les terres de conreu que 
conformaven aleshores Sant Martí de 
Provençals i s’estava llargues temporades 
a la Torre del Fang fugint d’una Barcelona 
encotillada dins de la muralla i gaudint del 
paisatge i també dels favors d’un trobador. 
$VVDEHQWDW�%HUHQJXHU�GH�OD�LQÀGHOLWDW��YD�

ordenar matar el jove i a Dolça li va fer 
menjar el cor del seu amant dissimulat 
entre d’altres viandes. Un cop la seva dona 
va acabar de dinar, el comte li va explicar 
el que s’havia menjat i Dolça es va declarar 
HQ�YDJD�GH�IDP�ÀQV�TXH�HV�YD�PRULU�

6HJRQV�OD�KLVWzULD�RÀFLDO��'ROoD�YD�
arribar a Barcelona des de la Provença 
l’any 1112 per casar-se amb Berenguer III, 
i el seu seguici es va allotjar al voltant de la 
Torre del Fang, fet que situaria els orígens 
d’aquesta casa de pagès al segle XII i no al 
segle XV com se suposava al principi.

Uns quants segles després de les 
presumptes trobades clandestines de Dolça 
i el trobador a la Torre del Fang glossades 

per Joan Amades, els treballadors d’Adif 
van localitzar les restes de dos esquelets 
HQ�HOV�IRQDPHQWV�GH�O·HGLÀFL��/D�GDWD�GH�
OD�WUREDOOD�YD�VHU�D�ÀQDOV�GHO�PHV�GH�PDUo�
del 2009, durant les obres de buidatge 
del terreny per construir-hi l’estructura 
que havia de sostenir la masia mentre es 
construïa el túnel del TGV.

La sorpresa va ser majúscula quan els 
equips que treballaven a la zona catalogant 
les restes arqueològiques del subsòl de 
O·HGLÀFL�FRRUGLQDWV�SHU�OD�*HQHUDOLWDW�YDQ�
FDOFXODU�TXH�HOV�RVVRV�SRGULHQ�VHU�ÀQV�L�WRW�
d’abans del segle XIV. Les restes humanes 
HV�YDQ�WUDVOODGDU�SHU�VHU�LGHQWLÀFDGHV�L�OHV�
obres de construcció van continuar.

De la llegenda del cor menjat als dos esquelets

dAni CodinA

Vista actual de la Torre del Fang, assetjada pels materials de les obres ferroviàries

OSalvar la Torre va costar 

5 milions d’euros, 

moltes protestes 

veïnals i molts 

maldecaps municipals
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mARC villoRo

En 40 anys, que són els que com-

pleix enguany l’Associació de Ve-

ïns i Veïnes d’Horta, el barri ha 

experimentat força canvis. Des 

de les primeres reivindicacions a 

ÀQDOV� GHO� IUDQTXLVPH� �O·$9� +RUWD�
HV�FUHD�HO�������ÀQV�D�O·DFWXDOLWDW��
sempre amb l’objectiu d’aconse-

guir millores per al barri. Segons 

Maria Rosa Graell, vicepresidenta 

de l’Associació de Veïns i Veïnes 

d’Horta i expresidenta de l’enti-

tat, “els inicis eren moments en 

què hi havia moltes mancances al 

barri i la gent es va adonar que, 

si no treballaves, no s’aconse-

guien coses. Hi ha hagut moltes 

lluites i s’han aconseguit moltes 

coses perquè abans hi havia man-

cances, però també n’hi ha ara”. 

Els temps són diferents i també 

la resposta de la gent a l’hora 

de plantejar aquestes reivindi-

cacions. En aquest sentit, Graell 

considera que “aleshores la gent 

s’implicava més, cada vegada li 

costa més arrencar. A les associa-

cions de veïns portem molts anys 

els mateixos, ha entrat gent més 

jove, però no és com abans. La 

gent s’ha implicat, però més en 

fets puntuals”. I posa l’exemple 

d’una línia d’autobús, la 185, de 

la qual volien treure algunes pa-

rades per fer una combinació amb 

el 112 que puja a Sant Genís. “En 

aquesta lluita sí que vam aconse-

guir que vingués gent, es va tenir 

en compte i només van moure una 

parada del bus”, explica Graell. 

Una altra línia, la V21 -abans 10-, 

DPE�HO�FDQYL�KD�PRGLÀFDW� OD�XEL-
cació de les parades i els veïns vo-

len que “les parades tornin al lloc 

on estaven abans. Aquest canvi ha 

perjudicat els usuaris, hi ha més 

distància entre parades perquè 

HO� EXV� YDJL�PpV� UjSLG��PpV�ÁXLG��
però hi ha molta gent gran, amb 

cotxets...”.

Al costat de Collserola 

però sense zona verda

Si es fa un repàs d’algunes de les 

reivindicacions veïnals, hi ha hagut 

de molt diverses. Des de la lluita 

per la desaparició de les bombones 

de gas, a la famosa campanya del 

no al Túnel d’Horta, o la reclama-

ció de nous espais per al barri, com 

ara l’escola Mare Nostrum, el Cen-

tre Cívic Matas i Ramis, la Bibliote-

ca Horta-Can Mariner, l’ambulatori 

del carrer Lisboa, el casal de gent 

gran o àrees de zona verda com els 

Jardins de l’Amistat, el Parc de la 

Unitat i el Parc de les Rieres d’Hor-

ta. Estant al costat de la muntanya 

de Collserola, Horta també ha ha-

gut de lluitar per aconseguir zones 

verdes de proximitat.

El Centre Cívic Matas i Ramis 

ha quedat petit i el veïnat ja en 

reivindica un altre. Com també 

demana una extensió dels horaris 

de la Biblioteca Horta-Can Mariner, 

situada en un lloc emblemàtic com 

és la masia històrica de Can Mari-

ner i que funciona ja fa cinc anys. 

“Abans hi havia un local cedit de 

La Caixa, al carrer Horta, però era 

molt petit. Això ha canviat, el que 

passa és que hauria de fer uns ho-

raris una mica més extensius per 

les necessitats del jovent d’avui 

en dia. Nosaltres ho hem dit diver-

ses vegades, però és un tema que 

depèn de la Diputació. Aquest és 

un lloc emblemàtic per al barri”, 

comenta Graell.

Des de fa uns anys, funciona 

el CAP del carrer Lisboa i, més 

recentment, es va obrir al carrer 

Sant Gaudenci un CUAP (Centre 

d’Urgències d’Atenció Primària). 

Per altre costat, Horta disposa 

d’un casal de gent gran fa cinc 

anys -“funciona molt bé i els usu-

aris hi col·laboren molt”, apunta 

Graell- però no així d’un casal de 

joves, que els veïns reivindiquen 

fa temps.

Altres millores han estat l’ar-

ranjament de la plaça Bacardí, 

l’obertura de la plaça Masies 

d’Horta, i a l’octubre va començar 

la reforma de la plaça Eivissa, amb 

la transformació de la Baixada del 

Mercat en carrer per a vianants, 

que permet guanyar espai per fer 

activitats, mentre que els carrers 

Fulton i Horta es mantenen per al 

trànsit rodat. Les obres està pre-

vist que durin vuit o nou mesos.

No al Túnel d’Horta

Un dels temes que més ha mo-

bilitzat al barri -i amb ell tota la 

ciutat- és l’oposició al Túnel d’Hor-

ta. Projectat al PGM (Pla General 

Metropolità), els veïns sempre han 

considerat una aberració que es fo-

radi més la muntanya. Es va crear 

una combativa plataforma amb en-

titats de tot Barcelona. “Tenim por 

que algun dia tiri endavant aquest 

projecte, i hem demanat moltes 

vegades que es tregui del PGM”, 

comenta Graell.

Amb motiu del 40è aniversari 

de l’AV Horta, la Biblioteca Can 

Mariner va acollir una exposició 

GRFXPHQWDO� L�IRWRJUjÀFD�TXH�GHV-
prés va passar pel Centre Cívic Ma-

tas i Ramis i pel punt d’informació 

del carrer Horta. Al setembre, i en 

el marc de la Festa Major d’Horta, 

l’associació va fer una festa recor-

dant la lluita del Túnel d’Horta, 

amb l’actuació d’un grup d’anima-

ció infantil.

40 anys de canvis 

al barri d’ Horta
Els carrers d’Horta 

conserven la tradició i 

la història a través de 

vestigis del passat que 

hi són ben visibles. 

Però també ha viscut 

una transformació 

i s’ha dotat d’espais 

nous a partir de les 

reivindicacions del 

seu veïnat

lA vERnEdA
Can Riera, salvada

Després d’un any i mig de 

denúncies i mobilitzacions, 

Hàbitat Urbà ha acceptat 

UHFWLÀFDU�HO�SOD�XUEDQtVWLF�
del sector Prim, que preveia 

enderrocar l’única masia 

supervivent de la Verneda i que 

data de fa 500 anys. Apropat, 

agrupació que treballa per a 

la protecció del patrimoni, ha 

declarat que es tracta d’una 

excel·lent notícia. Ara queda 

pendent la seva rehabilitació i un 

debat sobre els seus futurs usos.

PRoSPERitAt
Piscina desapareguda

El Consell Català de l’Esport 

va atorgar una subvenció de 

800.000 euros per construir una 

piscina coberta en un solar buit 

a tocar de Via Favència. Després 

d’anunciar la seva construcció, 

l’Ajuntament es va desdir a 

última hora argumentant que “la 

crisi” impedia fer l’actuació. El 

veïnat es pregunta on ha anat a 

parar la subvenció. Perquè, en 

teoria, l’Ajuntament sí que ha 

rebut els diners. ¿Potser els ha 

dedicat a una altra “necessitat”, 

FRP�DUD�ÀQDQoDU�HO�0XQGLDO�GH�
Natació? Prosperitat reivindica 

transparència i que es construeixi 

d’una vegada per totes aquest 

centre esportiu.

PoblEnou
Ateneu Flor de Maig

Va ser el primer Ateneu de la 

FLXWDW��/·HGLÀFL��TXH�SHUWDQ\LD�
a la cooperativa obrera Flor 

de Maig, va ser malvenut pel 

franquisme i recuperat pel 

veïnat el 1977. L’any passat 

l’Ajuntament va decidir deixar 

de pagar el lloguer i tancar-lo, 

però diverses entitats del barri 

el van ocupar. Fa unes setmanes 

es va suspendre el judici 

anunciat contra els ocupants: 

l’Ajuntament havia iniciat una 

QHJRFLDFLy�SHU�UHFRPSUDU�O·HGLÀFL�
i permetre que les entitats del 

barri el tornin a gestionar. Una 

bona notícia.

tRinitAt novA
14 anys d’aluminosi

133 famílies viuen en pisos 

amb aluminosi des de 1999. 

Amb el pas del temps els 

habitatges s’han deteriorat i els 

veïns estan patint condicions 

de vida indignes. Actualment 

només hi ha 13 habitatges en 

construcció. Està previst iniciar 

25 més el 2015 i, per a la resta, 

la Generalitat ja ha anunciat 

que no hi ha pressupost. Els 

veïns, indignats, s’han tornat a 

manifestar. L’aluminosi mai no 

ha sigut una prioritat per a la 

Generalitat.

Breus

de barri

OUna de les lluites 

més intenses va ser 

l’oposició al Túnel 

d’Horta, que encara 

consta al PGM

Horta destaca per tenir un ampli teixit social, 

amb entitats com l’Ateneu, el Foment, els 

Lluïsos, grups de teatre, el Club Tennis Horta 

-que és centenari-, el club de petanca..., amb la 

Coordinadora d’Entitats al capdavant. Segons 

Graell, “la pastisseria Can Mayol també té 

molts anys, el bar Quimet... tenim coses molt 

arrelades a Horta. Per exemple, cada mes fan 

jazz al Centre Parroquial i, una vegada a l’any, 

fan un sopar a la fresca al pati de la rectoria. 

Això es viu al barri i hi ha molta vida social i 

associativa”.

Una gran vida associativa

ARxiu Av hoRtA
Celebració dels 25 anys de l’Associació de Veïns i Veïnes d’Horta, 1988

OEl moviment veïnal 

demana un nou Centre 

Cívic donat que 

l’equipament de Matas 

i Ramis ha quedat petit
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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
6HUYHL�SODQLÀFDFLy
(Palau de Mar)
Plaça Pau Vila, 1

casc Antic
5HF������EDL[RV
93 319 75 65
CCOO
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
6HUUD�;LF�����EDL[RV
93 310 53 33

Gòtic
1RX�GH�6DQW�)UDQFHVF����
DYEDUULJRWLF#JPDLO�FRP
La Bodegueta
Palma de Sant Just, 7
La Tete-Cooperativa
Comtessa de Sobradiel, 4
(O�*ODFLDU
Plaça Reial, 7
&HQWUH�&tYLF�3DWL�/OLPRQD
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
3HVFDGRUV����

raval de ciutat Vella
Carme, 102
93 441 77 21
7DOOHU�GH�0~VLFV
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
YGEY#WHOHIRQLFD�QHW

Districte ii
Dreta de l’eixample

9DOqQFLD�����
615 41 80 12
Cafeteria Anem al Gra
Còrsega, 382
Llibreria Les Punxes
5RVVHOOy�����

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

Fort Pienc
Alí Bei, 94-96
93 231 11 46
&&�$WHQHX�)RUW�3LHQF
3ODoD�)RUW�3LHQF��V�Q

Parc de l’escorxador
$UDJy�����HQWUHVzO���U�
dreta

ronda de sant Pere
Ronda de Sant Pere, 7
&ROÃOHJL�GH�3HULRGLVWHV
Rambla de Catalunya, 10

sagrada Família
9DOqQFLD�������ORFDO��
93 459 31 64
Forn d’en Pere
Dos de maig, 281

sant Antoni, barri
Avinguda Mistral, 30, 
baixos
93 423 93 54
&RQIHFFLRQV�(O�5HOORWJH
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
%LEOLRWHFD�SRSXODU�-RVHS�
Pons
&RQVWLWXFLy������%ORF����
GH�&DQ�%DWOOy�

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
&DVLQHW�G·+RVWDIUDQFV
5HFWRU�7ULDGy����

La satalia
Cariteo, 26
93 329 36 72

Poble sec
Margarit, 23
93 441 36 65
%LEOLRWHFD�)UDQFHVF�%RL[
Blai, 34
&HQWUH�&tYLF�(O�6RUWLGRU
Plaça del Sortidor, 1 

Polvorí, el
Segura, s/n
93 432 36 42

sant cristòfol-Vivendes 
seAt

Coure, 8, baixos
93 432 34 71
&HQWUH�&tYLF�&DQ�&DGHQD
Mare de Déu del Port, 397
&HQWUH�&tYLF�(O�5HOORWJH
3J��GH�OD�=RQD�)UDQFD��
116
&HQWUH�&tYLF�/D�%jVFXOD
)RF�����

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

Districte iV
Barri de la Mercè

+HURLV�GHO�%UXF���
camp Nou

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

racó de les corts
Trav de les Corts, 94, 
baixos
609 43 50 49

sant ramon Nonat
Ptge. Jordi Ferran, 19-21

Xile, avinguda
Av. de Xile, 34, 11, 5è
93 440 35 12
Can Deu
3ODoD�GH�OD�&RQFzUGLD����

Zona Universitària
Jordi Girona s/n
93 401 77 43 
 
 

Districte V
can caralleu

Guarderia, 12
93 280 07 24

can rectoret
Bohemis, 23
93 205 04 87

Font del Mont-Vallvidrera
(VFDOHV�)RQW�GHO�0RQW����$

Mas Gimbau-can castellví
Pg. Solé i Pla, 16-18, int.
DYYPDJLFF#KRWPDLO�FRP

Mont d’Orsà-Vallvidrera
5HLV�&DWzOLFV���������FDVDO�
93 406 90 53
Llibreria La Kktua
Plaça de Vallvidrera, s/n 
 

Putxet
Passeig Sant Gervasi, 39-47
DYSXW[HW#KRWPDLO�FRP

ronda General Mitre
General Mitre, 188 bis
PLWUH#PL[PDLO�FRP

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

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

3DVVDWJH�$OLy�����EDL[RV
600 603 605

coll-Vallcarca
7LUVy�����ORFDO
93 284 28 80
&HQWUH�&tYLF�G·(O�&ROO
Aldea, 15-17

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

travessera de Dalt
Travessera de Dalt, 6
93 210 52 89
/OXwVRV�GH�*UjFLD
Plaça Nord, 7

Vila de Gràcia
Maspons, 6-8 (La Violeta)
93 706 08 81
Ateneu La Torna
Sant Pere Màrtir, 37, 
baixos
&HQWUH�&tYLF�/D�6HGHWD
6LFtOLD�����

&HQWUH�0RUDO�GH�*UjFLD
Ros de Olano, 7-9
Hotel d’Entitats de 
*UjFLD
3URYLGqQFLD����
Info-espai
Plaça del Sol, 19-20
Poliesportiu Claror
Sardenya, 333
Poliesportiu Perill
Perill, 16-22
7UDGLFLRQjULXV
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
FDQSDSDQDSV#\DKRR�HV

carmel, el
Feijoo, 10-12
93 357 57 48
&HQWUH�&tYLF�(O�&DUPHO
Santuari, 27

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

Font del Gos
Camí de Cal Notari, s/n
93 428 20 42

Font d’en Fargues
Pedrell, 69, baixos
IIDUJXHV#KRWPDLO�FRP

Horta, barri d’
La Plana, 10, 1r
93 407 20 22
Centre de Serveis 
Personals
Plaça Santes Creus, 8
&HQWUH�&tYLF�0DWDV�L�
Ramis
Feliu i Codina, 20
3XQW�G·LQIRUPDFLy�MXYHQLO
Plaça Eivissa, 17, pral.

Joan Maragall del 
Guinardó

La Bisbal, 40-42, baixos
93 347 73 10
&RRSHUDWLYD�5RFDJXLQDUGD
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

taxonera, la
F�GHO�%HVzV������+RWHO�
d’Entitats)
93 429 68 43

Districte Viii
can Peguera

9LODVHFD���
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
&HQWUH�&tYLF�&LXWDW�1RUG
Rasos de Peguera, 19-25

Guineueta
Rambla Caçador, 1-3
93 428 46 23

Porta, barri de
Estudiants, 26-28
93 359 44 60
&HQWUH�6yOOHU
3ODoD�6yOOHU��V�Q

Prosperitat
%DOWDVDU�*UDFLiQ�������
93 276 30 15
Casal de Barri 
de Prosperitat
Pl Àngel Pestaña, s/n
Casal de Joves 
de Prosperitat
Rio de Janeiro, 100

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

torre Baró
(VFRODSL�&jQFHU���
D�YHFLQRVWRUUHEDUR#
KRWPDLO�FRP

torre Llobeta-Vilapicina
Santa Fe, 5, 1r, 4a
93 429 07 06
&HQWUH�&tYLF�7RUUH�
Llobeta
Santa Fe, 2, bis
SESE
-RDQ�$OFRYHU��� 

trinitat Nova
Pedrosa, 21
93 353 88 44

turó de la Peira
Pge de la Peira, 37, 
ORFDO���
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
$FjFLHV����

Meridiano cero
Torroella de Montgrí, 11
93 274 02 72

Navas, barri de
%LVFDLD�������EDL[RV
93 340 51 85

Pi i Margall
Passeig Guayaquil, 53
93 311 41 93

sagrera, la 
Martí Molins, 29
93 408 13 34
%LEOLRWHFD�0DULQD�&ORWHW
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
%LEOLRWHFD�,JQDVL�,JOHVLDV
Segadors, s/n
Can Guardiola
Cuba, 2
&HQWUH�&tYLF�6W��$QGUHX
Gran de Sant Andreu, 111
'LVWULFWH�GH�6DQW�$QGUHX
3ODoD�2UÀOD��V�Q 

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

trinitat Vella
Mare de Déu de Lorda, 2
93 274 19 58
&��&tYLF�GH�7ULQLWDW�9HOOD
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
)RPHQW�0DUWLQHQF
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, 244, baixos
93 313 30 78

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

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

Pau, barri la
&RQFLOL�GH�7UHQWR�����
93 313 28 99

Poblenou
Rambla del Poblenou, 49
93 256 38 40
El Tío Ché
Rambla del Poblenou, 
44-46
)DUPjFLD
Bolívia, 19
/OLEUHULD�(WFqWHUD
Llull, 203

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

sant Martí de Provençals
Andrade, 176
93 314 17 04 
 

&��&tYLF�GH�6DQW�0DUWt
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
-DXPH�9LFHQo�9LYHV���
93 221 93 93

Associacions de veïns i veïnes de Barcelona i 
O punts de distribució de CARRER

Un nou CARRER a internet www.favb.cat   ������������������������������������������������������������������������0RGLÀFDFLRQV��������������

el pròxim número de CARRER sortirà al mes de febrer

És tira lApEdRA

mARio oRtiz

�,UyQLFD�VRÁDPD�OLEHUWDULD�GH�OD�
OODPDGD�7UDQVLFLyQ�

Cárceles en llamas UHFRUUH�OD�
7UDQVLFLyQ�GH�OD�PDQR�GH�OD�
&23(/��&RRUGLQDGRUD�GH�3UHVRV�
HQ�/XFKD���OD�RUJDQL]DFLyQ�GH�
SUHVRV�VRFLDOHV�PiV�VLJQLÀFDWLYD�GH�
OD�KLVWRULD�SHQLWHQFLDULD�HVSDxROD��
)RUPD�SDUWH�GH�OD�WHVLV�GRFWRUDO�GH�
&pVDU�/RUHQ]R�5XELR��TXH�PHUHFLy�
HO�3UHPLR�([WUDRUGLQDULR�GH�
'RFWRUDGR�GH�OD�8%�HQ������

&RQ�PDQR�GLHVWUD��QRV�FRQGXFH�
SRU�ORV�WRUWXRVRV�FDPLQRV�GH�HVWD�
RUJDQL]DFLyQ�HQ�HO�\D�GH�SRU�Vt�
FRQIXVR�\�DELJDUUDGR�SDLVDMH�GH�OD�
7UDQVLFLyQ��8QD�KLVWRULD�GHQVD�\�
SUROLMD�HQ�OD�TXH�GHVWDFD�OD�HWDSD�
TXH�YD�GHVGH�OD�semana negra�GH�
HQHUR�GH������KDVWD�ORV�DVHVLQDWRV�
GH�$JXVWtQ�5XHGD��SUHVR�OLEHUWDULR��
HQ�OD�SULVLyQ�&DUDEDQFKHO�\�-HV~V�

¡Presos a la calle, políticos también!*
/DV�RWUDV�YtFWLPDV�
del franquismo

Cárceles 
en llamas. 
El movimiento 
de presos 
sociales en 
la transición

César Lorenzo 
Rubio

Editorial Virus

438 pàgines

24 €

+DGDGG��'LUHFWRU�*HQHUDO�GH�
,QVWLWXFLRQHV�3HQLWHQFLDULDV��HQ�
0DGULG��HO����\����GH�PDU]R�GH�
�����UHVSHFWLYDPHQWH�

/D�OXFKD�GH�&23(/�HV�XQD�
HVFDODGD�GH�DFFLyQ�UHDFFLyQ��GH�
SODWDIRUPDV�UHLYLQGLFDWLYDV��
KXHOJDV�GH�KDPEUH�\�PRWLQHV��
GH�WDOHJRV�DUUDVDGRV��LQFHQGLRV��
W~QHOHV�\�IXJDV��GH�SRUWDGDV�
SHULRGtVWLFDV��WHMDGRV��LQJHVWDV�GH�
REMHWRV�PHWiOLFRV�\�DXWROHVLRQHV��GH�
SDOL]DV�EUXWDOHV��FXQGDV�\�FHOGDV�
GH�FDVWLJR��GH�ERTXHUDV�IDVFLVWDV�\�
FKRWDV��GH�QHJRFLDU�GH�GtD�\�FDYDU�
GH�QRFKH�

<�VLQ�HPEDUJR��ODV�
UHLYLQGLFDFLRQHV�GH�OD�&23(/�HUDQ��
HQ�VX�PD\RUtD��PHUDV�UHIRUPDV�GH�
XQ�UpJLPHQ�SHQLWHQFLDULR�GH�ULJRU�
PHGLHYDO�

+DVWD�DKRUD��ODV�VROXFLRQHV�GH�
QXHVWUD�GHPRFUDFLD�SDUD�ORV�SUHVRV�
´UHYROWRVRVµ�KDQ�VLGR�ODV�FiUFHOHV�
GH�DOWD�VHJXULGDG��HO�DLVODPLHQWR�

H[WUHPR��WRUWXUD�VLQ�VDQJUH��\�HO�
LQIDPH�UpJLPHQ�),(6��)LFKHUR�GH�
,QWHUQRV�GH�(VSHFLDO�6HJXLPLHQWR��

(VSDxD�HV�Q~PHUR�XQR�HQ�
(XURSD�2FFLGHQWDO�HQ�SUHVRV�\�
FiUFHOHV�

&DWDOXxD�WHQtD��D�IHFKD�GHO���
GH�IHEUHUR�GHO�������OD�IULROHUD�GH�
�������UHFOXVRV��FXDQGR�HQ�(VSDxD��
OD�SREODFLyQ�WRWDO�HQ������HUD�GH�
������

(VWRV�GDWRV�GHEHUtDQ�KDFHUQRV�
UHÁH[LRQDU�

(Q�ÀQ��GLVFXOSHQ�OD�GLJUHVLyQ���
XQ�OLEUR�LPSUHVFLQGLEOH��8Q�WUDEDMR�
H[KDXVWLYR�\�ULJXURVR�TXH�QRV�
UHYHOD�OD��VLQ�GXGD��KLVWRULD�PiV�
GXUD�\�OHJHQGDULD�GH�QXHVWUD��PDO�
OODPDGD��7UDQVLFLyQ�
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El CoR RobAt

OCAtHERINA AZÓN

Anna Menéndez 
Martínez
Presidenta de l’AV de la Satalia i vocal 
de Medi Ambient de la Favb

“S’ha fet un 
pas important 
per protegir la 
muntanya de 
Montjuïc i l’entorn”puyAl

L’Anna Menéndez va arribar a Barcelona el 1982 procedent 
d’Astúries. Del barri de Sarrià es va traslladar a l’Esquerra de 
l’Eixample i ara viu a la històrica barriada de la Satalia, a la 
falda de la muntanya de Montjuïc. Fa vuit anys va fundar, jun-
tament amb altres companys, el combatiu Centre d’Estudis de 
Montjuïc.

$PE�TXLQD�ÀQDOLWDW�HV�FUHD�HO�&HQWUH�G·(VWXGLV 
GH�0RQWMXwF"
Vam observar que la muntanya patia una gran degradació: 

estava abandonada, cada dia eren menys els veïns que la freqüen-

taven.... i vam decidir passar a l’acció. Vam posar-nos a treballar 

de valent i ara comencem a veure’n els fruïts.

(O�3OH�GH�O·$MXQWDPHQW�KD�DSURYDW�XQD�PRGLÀFDFLy�GHO�
3OD�*HQHUDO�0HWURSROLWj��3*0��UHIHULGD�D�OD�PXQWDQ\D�GH�
0RQWMXwF�L�D�OD�VHYD�SURWHFFLy�
És una aprovació inicial i l’han recolzat tots els grups menys el 

PP. Una cosa impensable fa uns quants anys, quan pràcticament 

tothom estava d’acord a construir una gossera municipal en una 

]RQD�TXDOLÀFDGD�GH� ´SURWHFFLy� HVSHFLDO� GH� OD� TXDOLWDW� DF~VWLFDµ��
$UD�VH·Q�GHVHVWLPD�ÀQDOPHQW�OD�FRQVWUXFFLy�

4Xq�SUHWpQ�OD�PRGLÀFDFLy"
El PGM no recollia la realitat. L’ordenació urbanística s’ha-

via d’ajustar als usos que actualment tenen les 330 hectàrees de 

muntanya. En resum, s’havia de posar ordre on no n’hi havia.

+D�FDQYLDW�OD�VLWXDFLy�GH�OD�EDUULDGD�GH�OD�6DWDOLD"
Aquest barri del segle XIX, que porta el nom del roser silvestre 

que existia als seus territori, estava greument amenaçat.

4XDQWV�KDELWDWJHV�HVWDYHQ�DIHFWDWV"�
8QV������PpV�GH�����HGLÀFLV��$UD�VH�OL�UHFRQHL[�OD�VLQJXODULWDW�

de barri històric. L’amenaça immediata ha desaparegut. Un pri-

mer pas que ha de donar lloc a la declaració de Bé Cultural d’In-

WHUqV�/RFDO��SHUTXq�TXHGL�SURWHJLW�WRW�HO�FRQMXQW��HGLÀFLV��FDPLQV��
elements del passat rural...).

,�OD�VLWXDFLy�GH�OD�PXQWDQ\D"
Montjuïc està envaïda per tones d’asfalt i nombrosos equipa-

ments. S’augmenta el sòl destinat a espais lliures i es delimiten 

les possibles ampliacions de les instal·lacions escolars i esportives 

existents.

,�HOV�EDUULV�SURSHUV"
Les zones frontereres queden desprotegides: els espais entre la 

muntanya i els barris poden ser urbanitzats.

)D�DQ\V�YDX�UHGDFWDU�XQ�GRFXPHQW�ÀUPDW�SHU�PpV�GH�����
HQWLWDWV�TXH�UHLYLQGLFDYD�OD�GHFODUDFLy�GH�=RQD�G·,QWHUqV�
1DWXUDO�
6t��L�DPE�OD�PRGLÀFDFLy�GHO�3*0�TXHGD�PpV�SURWHJLGD��FRP�DUD�

el penya-segat que té una important colònia de xoriguers, amb 

presència d’àligues, falcons i altres espècies. Queda declarat Re-

serva Natural Parcial.

$L[t��OD�PXQWDQ\D�HVWj�VDOYDGD"
El pas que s’ha fet és molt important. S’han recollit moltes de 

les nostres propostes, però queda la de crear un Consell Muni-

cipal de la Muntanya de Montjuïc, amb participació ciutadana, 

que elabori una pla de gestió que concreti tot l’anterior. La pilota 

queda ara  a la teulada d’Hàbitat.

&RQVLGHUHX�GRQFV�TXH�KDQ�TXHGDW�UHFROOLGHV�OD�PDMRU�SDUW�
GH�OHV�YRVWUHV�SURSRVWHV"
No totes. Per exemple, la superfície asfaltada no s’ha re-

baixat. S’han reduït algunes zones d’aparcament, però no su-

cientment.

3HU�~OWLP���
Reclamar que puguem intervenir en la planificació del 

Castell de Montjuïc, que no es privatitzi i que els seus usos 

recullin les opinions de les entitats ciutadanes. Queda molta 

feina per fer.

A tot el barri

El full informatiu de l’AV de Pros-
peritat dedica la portada i part de 
la informació interior a denunciar 
que la Residència per a la gent 
gran acabada fa gairebé dos anys 
per la Generalitat està tancada 
i sense funcionar per “falta de 
diners”. El barri també espera la 
piscina i centre esportiu compro-
mesos en l’anterior mandat i que 
han de permetre acabar d’urbanit-
zar tota la zona (segons l’Ajunta-
ment, tampoc “no hi ha diners”). 
La revista denuncia d’altra banda 
les molèsties de sorolls i vibra-
cions que crea Telefónica en un 
HGLÀFL�GHO�EDUUL��

Masala 

La revista de Ciutat Vella el nom 
de la qual fa referència a la 
“barreja d’espècies” informa en 
el seu últim número amb el títol 
“ImPAHrables 13” del tretzè bloc 
d’habitatges ocupats per la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca, 
aquesta vegada a la plaça Padró. 
També trobareu articles sobre la 
sala Baluard, l’Antic Teatre, el 
Fracking�R�XQ�UHSRUWDWJH�ÀUPDW�
per Ivan Miró i Jordi García sobre 
el cooperativisme obrer de con-
sum a Barcelona. Com sempre, 
Masala va més enllà del barri i es 
pregunta sobre realitats com ara 
la situació a Egipte.

La Marina

La veterana publicació de la Zona 
)UDQFD�DSURÀWD�HO���q�DQLYHUVDUL�
del barri del Polvorí per repassar 
la llarga lluita veïnal per millorar 
la seva qualitat de vida, sense 
oblidar els problemes que conti-
nuen sense resoldre’s, com la no 
ÀQDOLW]DFLy�GHO�3OD�GH�5HPRGHOD-
ció o la manca d’ascensors per ga-
rantir la connexió del Polvorí amb 
les barriades de l’entorn. També 
es denuncia un transport públic 
LQVXÀFLHQW�L�FRP�OD�SUHVqQFLD�
massiva de cotxes té repercusions 
negatives en la mobilitat. Un altre 
article informa de la remodelació 
dels Jardins de Ca l’Alena.

S’ha d’esclarir la mort 
al CIE de Zona Franca

Revistes
de barri

La Favb
informa

Des de la Favb reproduïm i fem nos-

tre aquest comunicat de SOS Racis-

me en relació a la mort d’una per-

sona en les intal·lacions del Centre 

d’Internament de la Zona Franca:

El passat 3 de desembre es va do-
nar a conèixer per part d’alguns 
mitjans de comunicació la mort 
d’una persona de nacionalitat ar-
mènia al Centre d’Internament per 
a persones Estrangeres (CIE) ubicat 
a la Zona Franca de Barcelona. 
D’acord amb les informacions pu-
blicades, es va suïcidar durant la 
matinada del dimarts penjant-se 
amb els cordons de les seves sa-
bates al trobar-se aparentment sol 
en el que es coneix com a “cel·la 
d’aïllament”.

Lamentablement una vegada 
més la mort d’una persona en el 
CIE ens mostra una realitat de vul-
neració de drets a la nostra ciutat. 
I per això, una vegada més des de 
SOS Racisme exigim el tancament 
d’aquests centres.

Davant l’opacitat amb la que 
funciona el CIE de la Zona Fran-
ca, els antecedents de violència, 
maltractaments i morts que han 
denunciat persones que es troben 
allà privades de llibertat, així com 
SHU�OHV�GLÀFXOWDWV�D�OHV�TXH�HQV�HQ-
frontem tant per a l’accés a aquest 
espai, com per desenvolupar les 
nostres tasques de defensa dels 
drets humans, des de SOS Racisme 
exigim a les autoritats competents 
de l’Estat espanyol que duguin a 
WHUPH� XQD� LQYHVWLJDFLy� VXÀFLHQW-
ment profunda i efectiva dels fets 

ocorreguts al CIE de la Zona Fran-
ca, com a mínim en els termes 
en els que el Tribunal Europeu de 
Drets Humans (cas San Argimiro 
Isasa c. Espanya) els va indicar que 
haurien d’observar en casos on les 
persones que es troben sota custo-
dia directa de la policia o d’altres 
serveis comparables de l’Estat.

La nacionalitat, condició migra-
tòria o els antecedents penals amb 
els que suposadament comptava la 
persona que va morir al CIE de Zona 
Franca no han de ser un obstacle, 
QL� MXVWLÀFDFLy� DOJXQD� SHU� GHL[DU�
d’investigar de manera efectiva i 
profunda els fets allí ocorreguts, 
com tampoc han d’utilitzar-se per 
a criminalitzar les persones que es 
troben allí privades de llibertat.

Denunciem per enèsima vegada 
les precàries condicions en les que 
sobreviuen les persones retingudes 
als CIES. Ni tan sols existeixen les 

garanties ni els drets dels centres 
penitenciaris, tot i que les per-
sones privades de llibertat no ho 
estan per un delicte sinó per una 
falta administrativa. Tampoc exis-
teix un Reglament que reguli el seu 
funcionament. Des de SOS Racisme 
portem anys denunciant aquestes 
irregularitats i aquest menyspreu 
als drets humans sense que hi hagi 
hagut cap conseqüència per les 
SHUVRQHV�UHVSRQVDEOHV��ÀQV�DUD�

Des de SOS Racisme esta-
rem atentes al desenvolupament 
d’aquestes investigacions. Exigim 
una vegada més que se’ns permeti 
desenvolupar les nostres activitats 
de defensa dels drets humans a 
l’interior del CIE de la Zona Fran-
ca. Insistim una altra vegada en la 
QHFHVVLWDW�GH�SRVDU�À�DOV�&,(V�L�OHV�
constants violacions de drets hu-
mans que aquests representen, no-
més amb la seva pròpia existència.

&HQWUH�G·,QWHUQDPHQW�GH�OD�=RQD�)UDQFD��)RWR��$QQD�FDUORWD�
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Zeta

Sal i pebre L’acudit

Parlant del

   CARRER
                i de la ciutat

“Quan patinem, ens sentim 
rebutjats per la nostra ciutat”

Salvador 
Farregut
Coordinador de 
Barcelona Patina

Toni Pla
Coordinadora de 
l’Escola de Patinatge 
en Línia de Barcelona

gEmmA AguiLERA
entrevista

DAni CoDinA
fotografia

Seguretat ciutadana?
L’avantprojecte de Llei de Seguretat Ciutadana aprovat el passat 

29 de novembre ja ha estat batejat popularment com la “llei del 

cop de peu a la boca”, fent un paral·lelisme amb el tristment famós 

“cop de peu a la porta” de la llei Corcuera del 1992 i que, amb el 

temps, el Tribunal Constitucional va acabar tombant. L’actual és 

encara pitjor i ens recorda massa a la Ley de Vagos y Maleantes del 

franquisme. Rajoy i els seus ministres són partidaris de la ‘majoria 

silenciosa’. Ens volen emmordassar. Volen criminalitzar la protesta. 

Manifestar-se, oposar-se a un denonament, insultar o gravar en vídeo 

un policia, practicar un escrache o protestar davant el Parlament 

ens pot suposar una multa de 30.000 euros. Ens castiguen sense que 

intervingui cap jutge. Recórrer les multes que preveu aprovar el 

Govern ens costarà entre 360 i 2.750 euros només en taxes, despeses 

d’advocat i procurador a part. Els recursos judicials no estaran a 

l’abast de moltes economies. La justícia no és igual per a tothom. 

Estem indefensos. No ens representen: ens reprimeixen. Però no 

podran aturar la veu del carrer. Juntes podrem.

H
an deixat de ser quatre gats, gats 

joves i amb fusta d’esportistes, 

per convertir-se en tot un fenomen 

de masses urbà. Els patinadors de 

Barcelona, la majoria no professionals, han 

donat forma a un nou estil de vida que no 

discrimina ningú per edat o condició social, 

un running sobre rodes que ha revolucionat 

el concepte d’oci familiar i la pràctica 

esportiva. Com a mitjà de transport, per 

fer esport, per desconnectar de la feina o 

simplement per fer una activitat amb els 

amics o la família, és fàcil veure patinadors 

a qualsevol hora del dia. Però se senten en 

terra de ningú. “Molestem tothom, i ens sap 

molt de greu. No se’ns considera ni vehicles, 

ni vianants, ni bicicletes. Ens adaptem a la 

jungla de l’asfalt com podem, però volem fer-

ho en condicions de seguretat per a tothom”, 

lamenta Salvador Farregut, coordinador de 

Sant Antoni Patina, una iniciativa nascuda al 

barri ara fa cinc anys, i que vol generalitzar 

el patinatge com una opció d’oci, “sense 

fomentar la competitivitat, sinó el civisme i 

la vida sana”.

L’edició d’enguany se celebra el 25 i 

26 de gener de 2014, i aplegarà prop de 

2.000 veïns i veïnes que faran tota mena 

d’activitats relacionades amb el patinatge 

a la Ronda de Sant Antoni. “És una proposta 
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amb un caràcter eminentment formatiu, tot 

i que no hi faltaran les competicions, perquè 
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ha crescut tant que val la pena”, explica 
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Patinatge en Línia de Barcelona i membre 

de Sant Antoni Patina. De fet, l’escola vol 

obrir una delegació -ja en té quatre- al barri, 

i l’Ajuntament està buscant un espai que 

compleixi els requisits necessaris. I més enllà 

de l’èxit esportiu, els organitzadors valoren 

especialment “la implicació dels comerços 

del barri, perquè vol dir que estan orgullosos 

que els veïns facin vida sana i en gaudeixin. Al 
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el barri”, rebla Farregut. Sant Antoni Patina 

també s’encarrega cada any de dur la Flama 

del Canigó al barri patinant des de la plaça de 

Sant Jaume, i dos dissabtes al mes munta una 

ruta en grup per a tots els nivells i edats.

Fet i fet, com afegeix la Toni, el Sant 

Antoni Patina és “un tast de la feina 

formativa que fa l’Escola de Patinatge 

durant tot l’any, on s’aprèn a patinar 

en diferents modalitats, però sobretot a 

respectar l’entorn i la resta de ciutadans”. 

Certament, els patinadors d’ara no tenen 

res a veure amb els estereotips dels primers 

patinadors a la ciutat, joves que passaven 

hores al carrer i trencaven mobiliari urbà.

Estranyament, aquests runners sobre 

rodes, no troben el seu encaix en una ciutat 

cosmopolita, oberta i de clima excel·lent 

per a la pràctica d’aquesta activitat. “La via 

pública de Barcelona està molt col·lapsada, 

i entenem que la presència de patinadors 

és una complicació afegida. Però és una 

realitat, no li pots dir a milers de persones 

que no surtin a patinar, has de buscar 

solucions per endreçar el trànsit, com ja es 

va fer amb les bicicletes”, apunta Ferragut. 

Però la Toni insisteix que “amb els carrils 

bici ja va costar molt que l’Ajuntament fes 

el pas, i ara es troben perduts, per això no 

acaben d’implicar-s’hi i prefereixen anar 

tirant. És evident que Barcelona no és capaç 

de gestionar el boom dels patinadors”. De 

fet, la normativa per a patinadors “és molt 

restrictiva”, només es permet patinar per 

les voreres i els passos de vianants, és a dir, 

“a anar pràcticament caminant, però amb 

patins, per no espantar ni fer mal a la gent 

que va caminant”, diu la Toni, que reconeix 

que, “per sort, la Guàrdia Urbana fa la vista 

grossa si estem fora d’aquesta àrea, sempre 

que no generis un perill”.

El col·lectiu de patinadors reivindica 

tenir el mateix estatus que el ciclista: 

“Voldríem un espai segur per a circular, 

no tindríem cap problema a compartir 

els carrils bici -seria un reconeixement-, 

i aleshores sí que l’administració pot 

sancionar els comportaments incívics. 

Perquè ara, quan sortim a patinar sempre 

estem patint per si cometem alguna 

infracció”, argumenta el Salvador.

A parer de la Toni, la solució és fàcil. 

Recentment ha visitat el Canadà, i el seu 

sistema de convivència de diversos mitjans 

de transport seria “exportable” a Barcelona 

sense grans costos ni obres. “Les zones de 

vianants estan dividides en vianants amb 

rodes i sense rodes, així queda delimitat 

l’espai i es garanteix la seguretat de 
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europees són plenes de carrils bici on hi ha 

també patinadors, i no cal un gran espai”.

Prohibir l’ús dels patins no és una 

opció, però tampoc ho és fer la vista 

grossa per sempre “esperant que passi el 

problema”: Barcelona està preparada per 

als patinadors, però cal voluntat política 

i canviar una mica la cultura del país. 

És entendre que hi ha gent que opta per 

una vida sana, que no vol anar en cotxe i 

que necessita un espai”. Al capdavall, els 

patinadors només demanen “no sentir-

se rebutjats” a la seva ciutat quan van 

sobre rodes.
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